
Elever ved Vinje Skole 1957/58
1. Klasse
Bodil Berntsen.
Toril Nystrand 
Ann Haldis Moe
Harry Hansen (D)
Gunhild Gustavsen
Ulf Amundsen
Turid Kleivan
Ruth Johannessen
Odd Gjendahl

2. Klasse  2. kull.
Eva M. Nystrand
Maryann Blix. 
Solfrid M. Kleivan (D)
Kjell Hansen.  
Paula K. Kristiansen. 
Olav Gimse. 

3. kull.
Ragnar Johansen. 
Erling Ragnar Kleivan. 
Arvid F. Kristiansen. 
Egil Hansen
Johan S. Gjendahl (D)
Gerd Johannessen
Wenche T. Vinje
Jan E. Winther. 

Lærer var Torbjørn Vikdal. 

3. Klasse, 4.  kull.
Sylvi Olsen, Vik.
Gunn H. Gjendahl.
Marry Gunn Berntzen.
Frits A. Hansen.
Stein E. Presthaug.
Lyder J. Hansen.
Jarle H. Johansen
Roald Are Karlsen
Bjørn H. Olsen (D)
Harry D. Kleivan

Olaf E. Moe
Helene Johanne Dreyer
Benedikte Marie Dreyer

5. kull.
Tore Henrik  Blix.
Tor Alfred Hov (D)
Lillian Nygård.
Bodil Heimly.
Kyrre Gustavsen.
Hans Martin Pedersen.
Herbjørg Ø. Gjendahl.

4. Klasse,  6. kull.
Unni Hansen. 
Astrid Andreassen.
Gerd Berntzen.
Marit K. Johansen.
Liv Amundsen.
Berit M. Johannessen. 
Synnøve Lynghaug.
Solbjørg Jørgensen.
Harry I. Karlsen.
Kristen A. Karlsen
Alf Karlsen. 
Gjermund Teigen.
Hermod Sivertsen.
Einar Hansen. 
Karin F. Olsen

7. kull.
Per Solheim
Arne Kristiansen
Jon Gilberg Hansen (D)
Karin Presthaug.
Liss-Eva Berntzen.
Judith Gjendahl.
Hilbjørg Gjendahl.
Kristmar J. Olsen

Fra Gimsøydagen i 2007

Gimsøykalenderen 2008

For andre år holdt vi åpent hus på Rollgården til noe som vi kaller for ”Gimsøydagen”.
Vi hadde planer for mange aktiviteter, men dårlig vær med mye nedbør la en demper på våre pla-
ner. I år skulle vi forsøke et samarbeid med Lofoten Golf Links og golfbanen på Hov. Vi fikk Johnny 
Kløften til å fortelle om høvdingene på Gimsøya og på bildet står Johnny og forteller for en lydhør 
forsamling. Været var grått og overskyet og litt surt på morran, men vi merket en klar forbedring 
utover dagen. Det var salg av kaffe m.m i Halvdanbua, samt at kvinnegruppa viste litt kvinnehand-
verk. Ute var det noen kopplam, kje, griseunger og to hester fra Årstrand som skulle aktivisere 
ungene. Spesielt ridningen ble populær. Golfklubben hadde mulighet for å prøve golf med gratis 
instruktør ute på Hov med grilling etterpå.  



Stormen tok Einar-fjøset i 1957

Foto: Hendry Moe.  Bildet lånt hos Alf Moe.
Dyrene ble plassert rund på nabogårdene etter at fjøset ble jevnet med jorden.  

JANUAR

1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31

1. januar: Nyttårsdag

Ma Ti On To Fr Lø Sø

Lofoten Vetrinærsenter A/S
Solvollvegen 1
8370 Leknes

Åpningstider  08:00 – 10:00 (telefontid)
Tlf: 760-82999 Fax 760-81810



N-93-GM  MK Aud av Gimsøy

Fra skipsregistret for 1950 står følgende om denne båten:
Den het da Bjørg og var eid av Nils Eilertsen fra Laukvik. Bygget i 1939.Var 34,3 fot lang. 

11,0 fot brei, og 6,0 fot dypgående. Den hadde da en 14 HK Volda 1938 modell motor.
Båten ble så kjøpt av lensmann Jens Amundsen på Gimsøy som ga den navnet M/K AUD. 

Jens skiftet motor og satte inn en Diesel bilmotor av ukjent merke.  Den gamle motoren sto helt
fram til 1998 i et skur på Gimsøysand og er nå overtatt av historielaget.

Bildet av båten er på flytteturen fra Gimsøy til Vega høsten 1963. Det var visst en båt fra
Laukvik som gikk med flyttelasset. fra Gimsøy til Vega, med Aud på slep.  

VIKING REDNINGSTJENESTE
Tlf.: 76 06 66 80 - Mob.: 948 11 671
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3. februar: Fastelavnssøndag

Nødslakt Lofoten: 416-71221



Gården til Petter Edvardsen Hovsund.

 Fotograf ukjent. Bildet lånt hos Bodil Kleivan. Bildet er tatt i 1933, og da var det Petter Edvardsen som eide gården. 
Gården ble senere solgt til Ole Heimly som rev huset i 1959, da nytt hus ble bygd, og innflyttet til jul i 1959.  Nytt fjøs ble bygd 1952-53.

Gammel-fjøset ble revet 1954-55.  Gården eies i 2007 av  Roy Martinsen.

MARS
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16. mars: Palmesøndag - 20. mars: Skjærtorsdag - 21. mars: Langfredag - 23. mars: Påskedag - 24. mars: 2. påskedag
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Misjonsmøte i Årstrand

Bildet lånt hos Kristen Karlsen. Bak fra venstre: 1. Liv Ringkjøb, 2. ukjent, 3. Solveig Gjendahl, 4.-5.-6. ukjent, 7. Ruth Karlsen, 8. Kristen Karlsen, 
9. Lauritz Karlsen, 10. ukjent, 11 Johan Johannessen, 12. ukjent, 13. Hermann Karlsen, 14 Rolf Karlsen, 15. og 16. ukjent, 17. Trygve Johansen.

I midten: 18. ukjent, 19. Fru Ottesen, 20. Solveig Heimly, 21. Eli Johannessen, 22. Jenny Johansen, 23. Hilda Hansen, 24. Tora Johansen, 
25. Olga Karlsen, 26. Sigrid Johannesssen, 27. Anny Jensen, 28. Bjørg Johansen, 29. ukjent, 30. Karl Ottesen, 31. Hedvig Olsen.

Foran: 32. ukjent, 33. Herdis Pedersen, 34. Marie Johansen, 35. ukjent, 36. Hillbjørg ??, 37. ukjent, 38. Håkon Oltedal, 39. Guri  Oltedal,  
40. ukjent, 41. Arnveig Oltedal, 42. ukjent.

Hov, 8314 Gimsøysand
Tlf.: 76 07 20 02
Fax: 76 07 20 03

- Golf for alle 24 timer i døgnet
- Leie og salg av utstyr
- Golfkurs for nybegynnere hver uke i 
sesongen
- Steikanes artig

www.lofoten-golf.no
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Ungdommen i Vik ca 1958-59

Bildet lånt hos Leif Johannessen.
Fra Venstre: Bjørg Johansen, Terje Fjellheim, Leif Johannessen, Elsa Gjendahl (Olsen) og Agnar Fjellheim.
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1. mai: Off.høytidsdag / Kr. himmelfartsdag -  8. mai: Frigjøringsdag 1945 - 11. mai: 1. pinsedag - 12. mai: 2. pinsedag   - 17. mai: Grunnlovsdag
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Skoletreff i 2000
Det var tre konfirmantkull som møttes 30 år etter konfirmasjonen for kullet i midten. Treffet ble arrangert på Gimsøy gjestegård

på Barstrand, og det ryktes at noen badet i Gimsøystraumen.  Det var visst et meget vellykket treff.

Bak fra Venstre: Eli Vinje (lærer), Finn Hansen, Herbjørg Karlsen, Eli Jensen, Geir Erling Westeng, Arne Nilssen, Evy Barstrand (Nilssen), 
Svein Johan Sivertsen, Fridhild Jensen (Hansen), Lill Benonisen (Sivertsen), Jon Magne Erlandsen, Rita Holte, Kåre Kristiansen,

Steinar Hansen, Vigdis Jørgensen (Moe), Geir Pedersen og Stig Hansen.
 Foran fra Venstre: Roald Hov (lærer), Inger Hansen (Presthaug), Eivind Barstrand, Konrad Magnussen (lærer) og Helen  Berntzen.
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24. juni: Sankthans



Fra Hov

Bilde lånt hos Knut Johannessen.
Vi ser huset til Jonas Johannessen. Bildet tatt før Lauritz bygget sitt hus.

JULI
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29. juli: Olsok

Side  5

Alt på et sted
*Mobil *Data

*Telefoni
*Foto

Åpningstider:
Mandag-Fredag 08.00-16.00
Torsdag 09.00-19.00
Lørdag 10.00-14.00
Tlf: 76 08 30 00
e-post:salg.leknes@telehuset.no

Lofotsenteret

Leknes
Kabelvåg

Reine

Amfi Svolvær Svolvær

Som medlem i Coop er du 
medeier. Det betyr at du får 
kjøpeutbytte på alt du handler i 
Coop butikkene. Coop Lofoten 
utbetaler 2% kjøpeutbytte til 
sine medlemmer.

Lofotsenteret



Åge Hov sløyer småsei etter en vellykket tur på havet.
 

Bilde lånt hos Unni Hov.

AUGUST
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Autorisert maskinentreprenør
Thore Magnussen & Sønn AS,

Grunnstadveien 30, 8370 Leknes
Tlf: 76086499

Fax: 76085255 - Mob: 90086499 



Med H.Svendsen i 1994.

Foto lånt hos Dagfinn Svendsen Fotograf: Ukjent.
Dagfinn Svendsen og Lauritz Engvik bøter nota slik at den er klar til neste kast.

SEPTEMBER
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Fygelv. 69 8370 Leknes
Tlf: 76055400 - Fax: 76055410 

GIMSØY HANDEL AS
Dagligvarer / Gaveartikler

Bensin / Olje

Tlf. 415 17 678
8314 Gimsøysand



Skoleklasse fra Vinje Skole 

Bildet lånt hos Erling R.Kleivan. Bakerst fra Venstre: Odd Gjendahl, Kjell Hansen, Johan Gjendahl (D), Erling R.Kleivan, 
Egil Hansen, Arvid Kristiansen, Jan Winther og lærer-Karl Munkerud.

Første rekke fra Venstre: Wenche Vinje, Eva Nystrand (Kristiansen), Solfrid Kleivan (D), Bodil Berntzen, 
Paula Kristiansen, Gerd Johannessen (Nygård), Maryann Blix (Haustad).

OKTOBER
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24. oktober: FN-dagen - 26. oktober: Bots- og bededag



Sikkerhetskurs på Barstrand i 1993

 Bildet lånt hos Dagfinn Svendsen. Fra Gimsøya ses fra Venstre: Kjell Arne Dalland, Ludvik Eliassen, Bent Eliassen, 
Dagfinn Svendsen, Kristen Karlsen, Torstein Johansen, Jan Johannessen.

NOVEMBER
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2. november: Allehelgensdag - 30. november: 1. søndag i advent 



DESEMBER
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 25. desember: Juledag - 26. desember: 2. juledag

Smånisser på Gimsøy Gård

Foto ved Tone Hansen.
Barnehagen var på besøk hos låvenissen, og fra barnehagen ses: Harald Håheim og Johnny Jakobsen.

Gimsøy Historielag ønsker
alle medlemmer og

annonsører en god jul
og et godt nytt år!



H
er sender jeg bildet av huset vi snakket om

. 
V

i er ikke sikker på historien, m
en m

ener 
det var vår bestefar B

enjam
in B

endiksen 
som

 bygde det, m
en det kan også hende at 

han kjøpte det.  H
an var fra L

urøy og kom
 til 

L
ofoten som

 voksen og slo seg til der. H
an 

var visstnok jekteskipper og seilte til B
ergen.  

H
an var født i 1840 og vist han bygde huset 

m
å vi regne m

ed det var bygd rundt 1870, 
eller det var eldre. H

uset skulle visstnok væ
re 

kalt for ”styrm
annsgården”. H

an hadde en 
rekke barn fra flere ekteskap og 2 av dem

 
var B

ernhard og H
ertvik, som

 bor i huset da 
dette bildet er tatt, sannsynligvis rundt 1925 
– 1930.  For rundt 1930 bygde H

ertvik det 
huset hvor A

slaug og H
ed-

vik vokste opp og som
 står 

der i dag. O
g vi m

ener at 
søndre delen, hvor H

ertvik 
bodde da ble revet fra. I den 
nordre delen bodde da B

ern-
hard som

 var vår far m
ed 

sin fam
ilie, og det var da 

vårt hjem
 fram

 til ca 1952. 
D

a avviklet vi gårdsdriften 
og vi 4 søsken spredtes da 
rundt om

. Så sto huset tom
t 

og forlatt fram
 til 1975. D

a 
var det m

eget forfalt og vi 4 
søsken m

ed ektem
aker gikk 

B
rev fra A

rvid B
endiksen født og oppvokst på

B
arstrand nå bosatt i M

o i R
ana

da sam
m

en om
 å bygge det ned til en hytte, 

for å ha til felles fritidsbolig, og det har vi da 
hatt m

ye glede av i disse årene som
 er gått. 

M
en nu er vi da blitt så pass gam

le og skrø-
pelig at vi har overdratt eiendom

sretten til en 
i neste generasjon, m

en m
ed full bruksrett for 

oss. D
en nye eieren er A

nne-B
ritt Sletteng 

som
 bor på R

ognan.

H
ilsen

A
rvid B

endiksen

L
egger også m

ed et bilde av hytta slik den 
ser ut i dag for å vise kontrasten.

G
ården til B

ernard B
endiksen  1925-1930.

Du kjære gammelstua vår
Her bodde vi i barndommens år.
Her hadde vi det trygt og godt
selv om du ikke var så flott,
Du var oss likevel så kjær
for ingenting som hjemme er.

Her bodde folk i hundre år,
men tidens kvern den går og går.
En dag så sto du kald og tom
Foruten liv i alle rom.
Det ble så stille rundt deg da
når alle flyttet herifra.

For tiden endres smått om senn.
Vi reiste bort, du sto igjen.
Så gikk det som det måtte gå
du ble så gammel, slitt og grå
Med gisne vegger, taket lekk
og alle rutene var vekk.
Det var så vondt å vite at
du sto ensom dag og natt
mens storm fra nord og storm fra sør
så hårdhendt banket på din dør

Da ble det sagt en vakker dag.
Nå tar vi fatt, vi slår et slag.
Det sies enighet gjør sterk
og det ble mange henders verk
som reddet deg fra undergang,
Og jobben gikk med liv og sang

skjønt arbeidsdagen den var lang.
Vi kom i flokk fra sør og nord
og arbeidsgleden den var stor.
Vi saget -  spikret – malte - bar
for mange råtne bord der var
som ikke lenger var no til
I fjæra brant ”Olympisk Ild”.

Vi bygget torvsjå, gammeldass
og flyttet torv, ja flere lass
For brensel måtte vi jo ha
og gammeltorvet det var bra.
Ja torvet er fra ”femtitre”
Men ingen kan vel ane det
for brenner gjør det, ja som kull
og skulle det en dag ta slutt
Da blir det sikkert nok en råd
med andre ting å fyre på.

Nå har du fått en ny fasong
Og du er blitt så fin og fjong.
Ja du har fått en ny profil
den ligner mer på hyttestil.
Nå håper vi du fortsatt står
i hundre nye lange år.
Og måtte de som kommer hit
få koble av fra dagens slit
Og nyte ferielivets ro.
Jo for her skal det bli godt å bo.

A
llis Sæ

terli f. B
endiksen    

Til G
am

m
elstua av A

llis Sæ
terli

A
llis skriver videre:

Ja dette var det ”diktet” jeg skrev i 1976 til barndom
sheim

en vår. Jeg er veldig glad for at vi 
fikk bevart, huset og ordnet det om

 til et feriested. D
et er 110 m

il fra Sunndalsøra til G
im

søy, 
m

en utover 80 og 90 åra kjørte vi dit nesten hver som
m

er, og vi har m
ange gode m

inner om
 

fine dager på heim
lige trakter. N

å er det jo blitt nye eiere m
en de er like glade i stedet som

 vi 
var, så ”Strandheim

” blir nok tatt godt vare på og flittig brukt i årene fram
over

Sunndalsøra 27/10-2007
A

llis Sæ
terli



Sokneprest til G
im

søy 1905-12.
Fotograf: Lind Kabelvåg

 A
lbert Lind Ellingsen var født 15. novem

ber 
1866 i Saltdalen, og altså selv nordlending. 
H

an ble student i 1887, cand. Theol. i 1897 og 
hadde sin første virketid i skolen.
H

m
 ble bestyrer av H

arstad private m
iddel-

skole i 1898. 
Læ

rerer ved private m
iddelskoleklasser i 

Trondheim
 i 1899 og fra 1902 var han tim

elæ-
rer ved K

atedralskolen der. 

D
en 14. m

ai 1905 (altså i de hektiske unions-
dagene), den 3. søndag etter påske, tiltrådte 
han sitt første presteem

bete som
 sokneprest 

her i G
im

søy. 
H

an var den 30. septem
ber 1899 blitt gift 

m
ed C

onstanse B
irgitte Thosen, som

 var født 
i Trom

sø den 4. novem
ber 1874 av foreldre 

m
askinm

ester K
nut D

aniel Thorsen og Johanne 
B

irgitte f. O
lsen.

 D
et var i Ellingsens tid her i G

im
søy at den 

berøm
te storstorm

en gikk over Lofoten natt 
til skjæ

rtorsdag 1906 og rev tårnet av G
im

søy 
kirke slik at presten fant det i fjæra m

en, uska-
det klokke de han kom

 hjem
 fra Laukvik. 

Et hyggeligere m
inne fra sokneprest Ellingsen 

virketid her er at G
im

søy kirke da fikk sitt før-
ste orgel. D

et var et lite pipeorgel, og var brukt 
i en O

slo kirke før det kom
 til G

im
søy.  D

et ble 
innveit ved besøk av en O

slo-organist (Indseth 
fra G

refsen) 1.januar  1907.  Etter gudstjenesten 
den dagen holt han en kirkekonsert.  O

rglet er i 
dag ved M

aihaugens sam
linger.  

 Sokneprest Ellingsen var nettopp  utnevnt til 
nytt em

bete da han døde her av en nyresyk-
dom

 den 24. m
ars 1912, og ble begravet på 

G
im

søy kirkegård den 5. april. 

H
ans støtte står like ved kirken høyt plassert. 

Folk m
innes Ellingsen som

 en snill prest, 
som

 – selv barnløs – var særlig glad i barn og 
forsøkte å gjøre noe for dem

. 

Fru Ellingsen ble senere gift igjen m
ed en 

læ
rer D

ollis. H
un døde på Lena på Toten og 

hennes urne er satt ned på foreldrenes gravsted 
på Ladem

oem
 kirkegård i Trondheim

 

(K
ilde G

im
søy m

enighetsblad nr. 2 1966)

A
lbert L

ind E
llingsen (1866 – 1912)

N
r 2 i Presterekken på G

im
søy

G
ravstedet på G

im
søy G

am
le.

Foto O
. M

oe

U
tdrag fra boken ” Fra H

ålogaland før rikssam
lingen av 

Inger Storli”
N

ovus forlag O
slo 2006   ISBN

 978-82-7099-436-9

G
im

søy-anlegget ligger m
idt på den nordvest-

lige halvdelen av G
im

søy, på en knauset m
o-

renerygg i et vidstrakt m
yrom

råde, om
kranset 

av gårdene Vik, H
ov, Saupstad, Vinje og Sand. 

Vik ligger på vestsiden av G
im

søy, H
ov på 

nordsiden, m
ens de tre siste gårdene ligger m

er 
nordøst-vendt. På alle gårdene er det registrert 
jernaldergraver. D

et er im
idlertid bare på H

ov 
at det er dokum

entert arkeologiske funn fra 
både eldre og yngre jernalder, fra Vik, Saup-
stad og Sand foreligger bare funn som

 dateres 
til yngre jernalder.

G
årdsnavnene indikerer likevel at alle disse 

gårdene har røtter langt til- bake i tid. Til tross 
for at stedsnavnforskere har tatt visse forbehold 
når det gjelder dateringen av enkelte gardsnavn, 
regner m

an m
ed en relativt pålitelig gårdsnavn-

kronologi. M
ange av de eldste gårdene har na-

turnavn som
 H

aug, Berg, N
es og Vik. G

årder 
m

ed slike navn kan være eldre enn to tusen år.
 I henhold til kronologien kan altså Vik og Sand 
væ

re blant de eldste gårdene i N
ord-N

orge, 
m

ed røtter i alle fall tilbake til tidlig eldre jern-
alder. O

rdet vin betegner et frodig sted og indi-
kerer at om

rådet ble brukt til beitem
ark for det 

ble etablert gård på stedet. Selv om
 gårder m

ed 
slike navn regnes som

 noe yngre enn gårder 
m

ed naturnavn, antar m
an at også disse i alle 

fall går tilbake til eldre jernalder. G
årder m

ed 
stad-navn er im

idlertid m
er usikker. Tidligere 

regnet m
an m

ed at de fleste stad-gårdene var 
fra vikingtiden, m

en det finnes m
ange eksem

-
pler, også fra N

ord-N
orge, på at stad-gårdene 

er langt eldre," og at m
ange av dem

 var tatt opp 
så tidlig som

 i begynnelsen av eldre jernalder. 
D

et er derfor grunn til å tro at Saupstad har en 
like lang historie som

 nabogården 

I henhold til kronologien kan altså Vik og Sand 
væ

re blant de eldste gårdene i N
ord-N

orge, 
m

ed røtter i alle fall tilbake til tidlig eldre jern-
alder. O

rdet vin betegner et frodig sted og indi-
kerer at om

rådet ble brukt til beitem
ark for det 

ble etablert gård på stedet. Selv om
 gårder m

ed 

slike navn regnes som
 noe yngre enn gårder 

m
ed naturnavn, antar m

an at også disse i alle 
fall går tilbake til eldre jernalder. G

årder m
ed 

stad-navn er im
idlertid m

er usikker. Tidligere 
regnet m

an m
ed at de fleste stad-gårdene var 

fra vikingtiden, m
en det finnes m

ange eksem
-

pler, også fra N
ord-N

orge, på at stad-gårdene 
er langt eldre, og at m

ange av dem
 var tatt opp 

så tidlig som
 i begynnelsen av eldre jernalder. 

D
et er derfor grunn til å tro at Saupstad har en 

like lang historie som
 nabogårdene 

 Til tross for at det er gjort funn fra eldre jernal-
der bare på H

ov, indikerer altså gårdsnavnene 
at alle gårdene som

 i dag om
gir tunanlegget kan 

føres tilbake til eldre jernalder, og derm
ed også 

til anleggets bruksfase. G
ravene indikerer også 

at gårdene ble drevet av selvstendige, frie bøn-
der og at de ikke var underlagt en jordherre. 
Er det så noen av gårdene på G

im
søya som

 
peker seg ut som

 et m
ulig høvdingsete? Som

 
nevnt, er ingen av gårdene spesielt rike på ar-
keologiske tunn, og det er heller ikke registrert 
nausttufter eller gravm

inner som
 faller innen-

for gruppene stornaust og storhauger. På H
ov 

er det riktignok registrert to nausttufter på 19 
m

, m
en i likhet m

ed en rekke andre nausttuf-
ter langs N

ord-N
orges kyst, er disse ikke lange 

nok til å kunne klassifiseres som
 stor- naust. 

H
øyden over havet indikerer dessuten at naust-

tuftene trolig stam
m

er fra yngre jernalder, m
ens 

tunanlegget altså stam
m

er fra eldre jernalder. I 
tillegg er avstanden fra H

ov til tunanlegget len-
gre enn avstanden fra både Vik, Saupstad og 
Vinje, og det synes derfor ikke naturlig å knytte 
tunanlegget til H

ov. 
Fra Sand kom

m
er den ene av N

ord-N
orges tre 

kjente runesteiner, og denne er ofte trukket fram
 

for å understreke om
rådets betydning som

 poli-
tisk sentrum

.  Inskripsjonen på steinen daterer 
den til begynnelsen av 900-tallet, dvs. flere år-
hundrer etter at tunanlegget var nedlagt. Stei-
nen ser forøvrig ikke ut til å ha m

arkert noen 
grav, m

en er i stedet tolket som
 en m

arketing av 
en oldtidsvei som

 førte over elva m
ellom

 Sand 
og Vinje.

Til tross for at de m
est spektakulære fortids-

m
innene ved siden av tunan- legget, dvs. naust-

tuftene og runesteinen, ligger på H
ov og Sand, 

Tunanlegg og bebyggelse på G
im

søy



er det Vinje som
 er foreslått som

 den m
est 

sannsynlige lokaliteten for en høvdingresidens 
i jernalderen.  B

egrunnelsen synes ikke å være 
noen annen enn at Vinje ligger m

er sentralt 
plassert i bygda enn de øvrige gårdene, og at 
det var her m

iddelalderkirken ble reist. 

K
artfestingen av tunanlegget. viser im

idlertid at 
det ligger i tilnæ

rm
et lik avstand fra Saupstad, 

Vinje og Vik. Avstanden til H
ov og Sand er noe 

lenger, m
en likevel ikke lenger enn at det er 

grunnlag for å hevde at tunanlegget ligger sen-
tralt plassert m

ellom
 alle disse fem

 gårdene; ja, 
faktisk kan anlegget vanskelig ha en m

er sen-
tral plassering i forhold til gardene enn hva det 
faktisk har. Etter m

in oppfatning er det derfor 
ikke grunnlag for å knytte G

im
søy-anlegget til 

en bestem
t gård; jeg velger i stedet å se anleg-

get som
 et m

øtested, ikke nødvendigvis bare 
for storm

enn på G
im

søy, m
en for storm

enn 
innenfor et om

rade som
 kanskje også om

fattet 
noen av gårdene på de tilgrensende øyene. 

G
im

søy-anlegget ligger på en knauset m
orene-

rygg (storraet) m
idt i et vidstrakt m

yrom
råde på 

nordsiden av G
im

søya. Avstanden til sjøen er i 
dag bortim

ot et par km
, m

en i eldre jernalder 
dannet trolig deler av m

yrom
rådene en grunn 

poll m
ed trangt utløp til havet. A

nlegget ligger 
i utm

ark på gården Saupstad, om
trent m

idtveis 
m

ellom
 denne og gården Vinje. Avstanden til 

begge gårdene er i underkant av to km
. 

A
nlegget består av seks, m

uligens sju, tufter 
som

 danner et hestesko- form
et tun. (fig 1). 

D
et er også registrert en rekke groper om

kring 

G
im

søy-anlegget

G
im

søy-anlegget i forgrunnen. I bakgrunnen bebyggelsen på Saupstad.
(Foto: Inger Storli)

G
im

søy-anlegget i forgrunnen. I bakgrunnen bebyggelsen på Saupstad.
(Foto: Inger Storli)

anlegget. 1 1985 ble det foretatt en m
indre un-

dersøkelse i den ene av tuftene, og en trekull-
prove ble datert til perioden 250-410 e. K

r. I 
2000 ble det foretatt supplerende utgravninger, 
der det ble skaffet til veie en m

indre serie date-
ringer fra de fem

 øvrige sikre tuftene (tabell 3). 
K

ulturlagene var relativt m
agre, 10 cm

 på det 
m

este, og bare i to av tuftene, tuft I og 4, var det 
m

ulig å hente ut prover som
 så ut til å tilhøre 

forskjellige lag. 
D

ateringene spenner over perioden 195 f. K
r. 

til 680 e (tabell 3). D
et er im

idlertid bare en 

datering som
 faller i tiden for K

r. f., og kom
m

er 
fra det øverste laget i tuft 1 (T-14957). Bunn-
dateringen herfra  faller derim

ot i tidsrom
m

et 
355-560 e. K

r. (T-14958) og harm
onerer såle-

des m
er m

ed de øvrige dateringene. D
et er ikke 

godt å si hva som
 forårsaker avviket i topplaget. 

Prøven består av trekull fra tresorter - bjørk, 
rogn og hegg - som

 ikke representerer feilkil-
der som

 det m
å tas spesielt hensyn til. Avviket 

skyldes følgelig årsaker som
 det er vanskelig å 

finne en um
iddelbar forklaring på. 

V
åpengraver: Fra 900 tallet - Vik i G

im
søy 1 sverd

R
ed. anm

.: D
ette er et forkortet utdrag fra boken over henvisninger til G

im
søy.

For alle som
 ønsker å se G

im
søya i en større sam

m
enheng kan boken anbefales.

Tidsintervallet for de øvrige åtte prøvene ligger 
innenfor perioden 10-680 e. K

r. Bare en av prø-
vene (T-14963) faller i eldre rom

ertid; resten 
ligger i tids- rom

m
et 250-680 e. K

r. Av disse 
igjen ligger seks i tiden for 600. D

ateringene 
fra G

im
søy-anlegget tilsvarer såtedes m

er eller 
m

indre de fra Å
se-anlegget. Til tross for at da-

teringene er noe sprikende, tolker jeg dette som
 

indikasjon på at anlegget bare var i bruk i eldre 
jernalder. 

Figur 1. Tuftene på G
im

søy-anlegget.
(Tegning: A

dnan Icagic etter 0.S. Johansen og T. Søbstad 1978:45) 


