Gården - br.nr.1. Løpsmarka

Våningshuset på bruket skal være satt opp i 1860-årene, men en del
av bygningen er sannsynligvis eldre.
Fjøset ble bygd mellom 1875 og 1886.

Det gamle fellestunet i Løpsmarka – Gården – der husa på br.nr.1 ennå står, ligger på
sandbakken langt sør på innmarka og om lag 300m sørover fra den nåværende
Nordstrandveien. Før gikk bygdeveien rett nord om Gården. Lenger sør ligger Kjerkskar`
(Kirkeskaret), der kirkefolket fra Nordstranda la veien om søndagene. Da bar mange
kirkeskoene i band over nakken, og vel nede på Einmoen kom skoene på., og der skiftet en
klær.
Åkrene lå i gammel tid for det meste rundt husa, mens slåttmarka strakte seg nordover til
sjøen. Men mellom slåtteteigene nær sjøen og området rundt husa lå det ei myr, som først ble
drenert fra 1937 og framover.
Løpsmark-bruka hadde utslåtter flere steder i marka. I Skyttedalen i grensa mot Vollen - -om
lag 1km sør for Veten – stod det et høyhus, ei skytte. Hit inn var det laget en kjørevei. Ellers
var de største slåtteteigene i lia nordøst for Gården. Henrik Hanssen (1870-1939) fortalte at
en vesentlig del av lia nordøst for bebyggelsen på hovedbruka ble holdt unna beiting. Her
gjette de, og først etter at det var slått, fikk kyrne beite i dette området. Slåtteteigene her skal
ha blitt delt mellom de to gamle bruka på gården en gang langt tilbake i tida.
Fra Gården og ned til Skivika går Sjyvejen. Derfor kan sjøhusa og båtstøene ha ligget i
Skivika fra først av.
Gammelgården i Løpsmarka ble drevet til slutten av 60årene. I begynnelsen av dette
århundret var det bare tre naboer i bygda. Det var Julius Johansen på Storvollen, Oluf
Pettersen i det huset som ble Magnus Mørkved sitt og så familien Hanssen på
Gammelgården. Huset til Magnus Mørkved stod omtrent der rektor sitt kontor på skolen er i
dag. (Bruk nr.2).
Familien Hanssen på Gammelgården var i alt 11 søsken foruten mor og far. De eldste var
allerede voksen da de yngste ble født. Far Hanssen drev med gårdsbruk og fiske som

attåtnæring. Om våren fisket han laks med laksenøter utenfor Skivik. Ungene måtte være
med på alt arbeid på gården.
Mange Bodøfamilier hadde sommerhytter her på Gården i Løpsmark, fordi den lå såpass nær
Bodø. "Byungene" fikk leke både ute og inne på låven når høyonna var i gang.
I naturen omkring Gården vokste det skogsbær av alle sorter. I slutten av september var det
sauesanking. Da samlet folk sauene ned fra fjellet, og da kunne det komme store flokker som
tilhørte andre gårder.

Bebyggelsen i det gamle fellestunet i Løpsmarka- Gården- slik den
i hovedtrekk var fram til etterkrigstiden. Her er tunet sett fra øst, og vi har husa
på bruksnr. 1 til høyre, og bruksnr. 2 til venstre.

