
Lars var bruker på Myklebostad 1682-1703, men sansynligvis til ut i 1720-åra. 
I skattemanntallet for Krigsstyren 1720 er han oppført med skatt på 10 daler, 
 den høyeste skatten noen bonde i Alstahaug prestegjeld betalte. Og i matrikkelen 
1723 er han oppført som oppsitter. Lars eide jekt, og er så sent som 1711 oppført 
som bygdefarskipper.  I Krigstyren 1714 er han oppført under rubrikken "formuende 
Bønder og Knaber" med skatt 8 daler og 3 mark.  Under en tvist mellom hans sønn 
Jens og Jon Klæbo, (ikke lenge etter at Lars døde), hevdet Klæbo at skipperleiet på 
Myklebostad "i mer en 50 aar havde været øde". 
Dette kan nok ikke være riktig, men en påstand fra Klæboes side, siden Lars var 
"Bøygde Fahr Skipper" i 1711.  
Lars var sansynligvis gift med Lisbeth før skiftet etter hennes første mann, Jens 
Gregersen,  ble avsluttet da "barnas stefar tok på seg og holde oppsyn med arven". 
Lars var "Begravet med Liigprædigen" 
 
Lars Povelsen var bruker på Myklebostad i arene 1682-1703, men sansynligvis helt  
til 1720-åra. I skattemanntallet for Krigsstyren 1720 er han oppført med 10  
daler, den høyeste skatt noen bonde i Alstahaug prestegjeld betalte, og i  
matrikkelen 1723 er han oppført som oppsitter. Lars hadde jekt, og er så sent  
som i 1711 oppført som "bygdefarskipper" , og var i Krigsstyren i 1714 oppført  
under rubrikken "formuende Bønder og Knaber" med skatt 8 daler og 3 mark.   
Under en tvist mellom hans sønn Jens og Jon Klæbo, (ikke lenge etter at Lars  
døde),- hevdet Klæbo at skipperleiet på Myklebostad "i mere en 50 år havde været  
øde". Dette kan nok ikke være riktig, men bare en påstand fra Klæbos side, siden  
Lars var "Bøygde Fahr Skipper" i 1711.  
 
 
Lars Povelsen var antagelig gift med Lisbeth Hansdtr før skiftet av Jens  
Gregersen (Lisbeths første mann) ble avsluttet. 
Da "barnas stefar tok på seg å holde oppsyn med arven". 
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