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Forord
"Den som langsomt når en innsikt anser at langsomheten hører med til innsikten." (Nietzsche)
I 1982 tok mine foreldre med meg og mine søsken på ferietur til Gotland. Der foregikk det en
arkeologisk utgraving, og resten av familien måtte slite meg løs fra gjerdet som omringet
undersøkelsesområdet, for å få meg med videre på turen. Jeg hadde bestemt meg; jeg skulle
bli arkeolog.
I 1998 begynte jeg omsider på grunnfag arkeologi, hvor en del av undervisningsopplegget var
en ekskursjon til blant annet Skei-feltet i Nord-Trøndelag. Det var da de stjerneformede
anleggene fikk en plass i min bevissthet. Det som pirret min nysgjerrighet mest, var at ingen
kunne fortelle meg hvilken funksjon disse store, flotte stjernene hadde hatt i
jernaldersamfunnet.
Høsten 2000 begynte jeg på hovedfag i arkeologi, og fant ut at jeg ville forsøke å finne ut hva
disse stjerneformede anleggene, men også de trekantede anleggene, var. Hvilken funksjon
hadde de i jernaldersamfunnet?
I løpet av årene på hovedfag har jeg innsett at ambisjonsnivået lå litt for høyt i starten. Men
selv om jeg ikke kan svare på spørsmålet om anleggenes funksjon, har jeg satt søkelys på et
materiale som omtrent ikke har vært gjenstand for forskning før. Jeg håper dette arbeidet kan
være startskuddet for en intensivert forskning på denne typen anlegg.
Nå som oppgaven avsluttes, og livet som student er over, er det mange som fortjener en takk.
Først av alt vil jeg takke min veileder, førsteamanuensis Lars F. Stenvik. Han har vært en
viktig støttespiller og vært flink til å motivere meg i motbakkene.
I forbindelse med utgravingen på Gjævran var Bernt og Live mine beste medhjelpere, samt
Hans Marius og Svanhild som steppet inn og gjorde en kjempejobb den siste dagen. Også
grunneierne fortjener en takk for sin velvilje, og Egge historielag som trådte hjelpende til.
Mine kjære svigerforeldre, Knut og Ingrid Valle Ellingsen, har gjort en uvurderlig jobb med
korrekturlesning og kommentarer på hele oppgaven. Min far, Knut Grav, skal ha en stor takk
for korrekturlesning og ikke minst for å ha vært en flittig assistent og sjåfør på befaringer i Sørog Nord-Trøndelag. Også Siri Dahl har vært en ivrig assistent på befaringer, i tillegg til å være
en god diskusjonspartner og psykolog. Ellers skal mine medstudenter på hovedfag arkeologi
de siste årene, takkes. En god del av dem har vært gode diskusjonspartnere, men de skal også
ha en takk for å ha gjort studielivet ekstra morsomt. Latter holder motet oppe!
Mange andre har også bidratt med stort og smått, og alle skal takkes. Ingen nevnt, ingen glemt.
Helt til slutt fortjener min tålmodige og snille ektemann, Lars Ellingsen, den største takken for
å ha holdt ut med meg i den siste tiden. Han har vært helt uvurderlig både som klagemur,
støttespiller og datahjelp.
Mai 2003
Ellen Johanne Grav Ellingsen
Seksjon for arkeologi og kulturhistorie
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1.1

Introduksjon
Oppgavens tema og omfang

Temaet for denne avhandlingen er de trekantede og stjerneformede anlegg i Trøndelag. Denne
anleggstypen er forholdsvis sjelden og finnes kun enkeltvis i Norge utenom Trøndelag og
Rogaland, hvor de forekommer i større konsentrasjoner. Tradisjonelt har de blitt ansett som
graver, primært fordi de i stor grad opptrer på gravfelt. Men bare unntaksvis er det funnet spor
etter begravelser ved denne typen anlegg.
Den postprosessuelle retningen innen arkeologien har ført til at religion og ritualer har igjen
fått en større plass i tolkningen av forhistorien. På 1960- og 1970-tallet var det lite debatt rundt
forhistoriens ideologi, og man var stort sett opptatt av å teste observerbare størrelser. De senere
års fokusering på de ideologiske aspektene ved forhistorien, parallelt med en intensivert
tverrfaglig forskning, har gitt en øket forståelse av at samfunn og religion er så tett knyttet
sammen at de må studeres under ett og ikke separat (Dommasnes 1991:48-51). Det er ut ifra
en slik tankegang jeg vil forsøke å studere det samfunnet de trekantede og stjerneformede
anleggene oppsto i. Jeg vil vurdere anleggenes beliggenhet, utforming, ideologisk bakgrunn
og sosial posisjon. Sett i et religionsarkeologisk perspektiv, mener jeg disse analysene vil føre
oss et skritt nærmere idéen bak byggingen av denne typen anlegg og deres funksjon i
jernaldersamfunnet.
1.1.1

Geografisk avgrensing

På et tidlig stadium i arbeidsprosessen, så jeg for meg at jeg skulle studere alle trekantede og
stjerneformede anlegg i hele Norge. Ingen hadde oversikt over hvor mange det dreide seg om,
men de fleste jeg snakket med antok at det ikke kunne være mange. Jeg begynte med å finne
fram materialet i Nord- og Sør-Trøndelag. Det skulle vise seg å være langt flere enn man
tidligere har vært klar over. Med over 80 trekantanlegg i trøndelagsfylkene tilsammen kom
avgrensingen av materialet mer eller mindre av seg selv.
Selv om utgangspunktet for avhandlingen ble Sør- og Nord-Trøndelag, skulle det vise seg at
forskjeller i materialet, kombinert med de eldste fylkesgrensene, førte til at Nord-Trøndelag
ble det området som til slutt fikk mest oppmerksomhet (se kapittel 5).
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1.1.2

Avgrensing i tid

Det eksisterer svært få sikre dateringer av stjerneformede og trekantede anlegg i Norge. De
fleste dateringer er gjort på grunnlag av funn fra tilliggende gravanlegg. Man antar at
anleggene oppsto i årene 2-300 e.Kr. og opptrådte fram til tidlig vikingtid.

1.2

Problemstilling

Et av de grunnleggende spørsmålene om de trekantede og stjerneformede anleggene gjelder
funksjon. Hva har de vært brukt til, og hvem er de brukt av?
Kun et fåtall slike anlegg er undersøkt her i landet, og resultatene har stort sett gitt flere
spørsmål enn svar. En av årsakene til dette kan være at de tidligste undersøkelsene primært har
konsentrert seg om anleggenes indre, med det formål å finne eventuelle gjenstander. Men også
undersøkelser av nyere dato har gitt minimalt med resultater (se kapittel 3.2.4 på side 22).
Jeg undersøkte selv et stjerneformet anlegg for å få en bedre forståelse av anleggenes
oppbygning og fysiske opprinnelse. Dette kombinert med god kjennskap til det samfunnet som
bygde anleggene, dets organisasjon, religion og ritualer, bør kunne gi bedre kunnskap om hva
disse anleggene betydde for jernalderens mennesker. Ut ifra dette har jeg formulert min
hovedproblemstilling:
Hvilken funksjon og symbolikk representerte trekantanleggene1 i jernaldersamfunnet?
Jeg innser at hovedproblemstillingen er forholdsvis vid og omfattende, og kan oppfattes som
for ambisiøs om man skal holde seg innenfor rammene av en hovedfagsavhandling. Mitt
fremste mål med denne avhandlingen er imidlertid å få satt søkelys på en type fornminner som
det hittil ikke har vært forsket mye på i Norge. Når man tar for seg et materiale som omtrent
ikke er behandlet før, er det minst like viktig å stille spørsmål som å strebe etter eksakte svar.
Å formulere hittil ustilte spørsmål er med på å bringe forskningen og faget videre. Derfor må
denne avhandlingen regnes som et utgangspunkt for videre arbeid mer enn et avsluttet
forskningsprosjekt. På bakgrunn av dette lar jeg hovedproblemstillingen stå som et overordnet
mål.

1. Uttrykket defineres i kap. 2.1
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Formålet med denne avhandlingen vil altså bli å samle materialet, samt gå inn på helt
grunnleggende elementer ved trekantanleggene. Jeg legger vekt på fysisk utforming, datering,
regional og lokal plassering, i tillegg til å diskutere aspekter som funksjon og symbolikk. Med
regional plassering forstår jeg den geografiske plasseringen i landet, mens lokal plassering sier
noe om plasseringen på selve gravfeltet, eller i forhold til nærliggende kulturminner. Ut i fra
dette har jeg avledet følgende delproblemstillinger, som vil være styrende for resten av
avhandlingen:
1) Ble anleggene primært bygd som graver, eller kan de ha hatt flere funksjoner samtidig?
2) Er det mulig å si noe om idéen som ligger bak selve trekantfasongen og dens betydning?
3) Finnes det nok dateringer til å fastslå når anleggene ble konstruert?
4) Er det store variasjoner i utformingen innen én og samme fasongkategori?
5) Finnes det særlige tendenser for anleggenes orientering i forhold til himmelretningene?
6) Er det mulig å typologisere anleggene?
7) Kan geografisk plassering, for eksempel konsentrasjoner i geografiske områder, eller
plassering på gravfeltet si noe om trekantanleggenes funksjon?
8) Er det mulig å si noe om hvilket sosialt sjikt trekantanleggene oppsto i?

Svar på disse spørsmålene vil kunne gi et bedre bilde av hvilken funksjon trekantanleggene har
hatt i jernaldersamfunnet.

1.3

Kilder og metode

For å finne alle trekantanleggene i Trøndelag har det vært nødvendig å studere skriftlige kilder.
I tillegg til at registreringene som er utført for Økonomisk Kartverk supplerte jeg med gamle
reiseberetninger (Schøning 1774, Klüwer 1823, Nicolaysen 1866, Rygh 1878, 1880), samt
innberetninger tilForeningen for Norske fortidsminnesmerkers bevarings Årbøker (Ab), og
Topografisk arkiv (Top.ark) ved Vitenskapsmuseet i Trondheim. Jeg har også hentet
informasjon om de undersøkte anleggene fra Topografisk arkiv ved Arkeologisk museum i
Stavanger og Oldsaksamlingen i Oslo.
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Figur 1.1: Schönings tegning over gravfeltet på Skei (1774)

Det er en mulighet for at materialoversikten, og ikke minst spredningen av anleggene, kan gi
et feilaktig bilde, i og med at ikke alle kommunene i Trøndelag er systematisk registrert i nyere
tid. Derfor har det vært viktig for meg å benytte meg av både nyere og eldre registreringer.
Dette er også en fordel fordi man på denne måten får med anlegg som er fjernet i løpet av de
siste 2-300 år.

1.4

Struktur og oppbygging av oppgaven

Kapittel 2 vil gi en forklaring på noen sentrale begrep, samt en kort presentasjon av materialet.
Kapittel 3 er en gjennomgang av de undersøkte anleggene og resultatene av undersøkelsene.
Her vil jeg også presentere dateringer og tolkninger fra både Norge, Danmark og Sverige. Det
teoretiske grunnlaget for avhandlingen vil bli presentert og diskutert i kapittel 4. I kapittel 5
presenteres resultatene fra befaring av trekantanleggene. Der har det vært viktig å se på
likheter og ulikheter blant anleggene som en regional analyse, samfunnet den lokale
variasjonen. I tillegg beskrives undersøkelsen av et stjerneformet anlegg i Gjævranmarka i
Steinkjer. I kapittel 6 forsøker jeg å finne ut hvilket sosialt sjikt trekantanleggene hørte
hjemme i, ved hjelp av analyser av jernaldersamfunnet. I kapittel 7 diskuteres de resultatene
jeg har kommet fram til i denne avhandlingen, og helt til slutt vil jeg presentere tanker om og
forslag til videre arbeid vedrørende forskningen på trekantanlegg.
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Presentasjon av materialet
"Paa flere steder i landet træffes nogle mindre pladse, omlagte med smaa stene, saa
at de faa en form som (...) trekanter. (...) Undertiden ere deres sider indadbøjede, saa
at de mest ligne en stjerne med tre odder, og i dette tilfælle kalles de af almuen paa et
enkelt sted (ved Stavanger) Kross (kors). I Thrøndelagen nævnes de almindelig
Hatter." (Nicolaysen 1859:41)

2.1

Hatter, kross og trekantanlegg - forklaring av begrep

Hatter, kross, treodder og stjerneformede hauger. Mange navn har blitt satt på de trekantede
og stjerneformede anleggene i Norge. Gerhard Schøning brukte uttrykket hatter, og man antar
at dette kom av at anleggene ligner på de spisse, trekantede hattene som ble brukt på 1600tallet (Nicolaysen 1859:41). Også kross er en av de eldste betegnelsene, den ble først og fremst
brukt i Rogaland. Nicolay Nicolaysen brukte begrepet trekant om alle fasongene, mens Karl
Rygh skilte mellom triangler og trekanter. Han mente at trianglene har mer eller mindre buede
sider, mens trekantene har rette armer som kun støter sammen i sentrum av haugen (Rygh
1871:19). De anleggene som er trekantede med rette sider gikk sannsynligvis også under
begrepet trekanter. Uttrykkene er i mange tilfeller ukritisk brukt om hverandre, og for at en
skal kunne ta fatt på dette materialet, må begrepene defineres først.
Jeg har valgt å dele trekantanleggene i tre forskjellige typer: triangler, treodder og
stjerneformede anlegg. De forskjellige begrepene vil bli forklart nedenfor. I tillegg har jeg
valgt å bruke samlebegrepet trekantanlegg som en generell betegnelse for alle de tre
variantene. Dette er et ganske beskrivende begrep fordi alle de tre formene er en variasjon over
trekantformen, også de stjerneformede anleggene. I tillegg mener jeg at begrepet anlegg er
dekkende, da trekantanleggene finnes som både ren haug (jordbygd), røys (steinbygd),
steinlegning (lagte stein) og steinsetting (stein satt i formasjon). Dessuten er det en åpen
betegnelse som ikke sier noe om funksjon, da denne ikke er avklart.
2.1.1

Triangler

Trianglene er den enkleste formen for trekantanlegg. De opptrer både med en fasong som en
likesidet trekant, og med to like lange og en kortere side. Trianglene er vanligvis steinsettinger,
og i aller enkleste form har de kun markert ytterkanten av stein. De kan også være mer
kompakt bygd, med steinpakning innenfor ytterkantene, altså som steinlegning eller røys.
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Figur 2.1: Triangel

Trianglene finnes ytterst sjelden som jordbygd haug i Trøndelag, og da er gjerne ytterkanten
markert med stående heller som er stukket ned i jorden. Trianglene opptrer både med og uten
fotgrøft. Alle triangler er lave og lite synlige i terrenget. Trekantanlegg av denne typen kan ha
inntil fem bautasteiner. Det vanligste er imidlertid at de har kun én i midten, eller ingen
bautasteiner.
Trianglene er mindre enn de to andre typene. De minste trianglene har kun 2 meter lange sider,
og er gjerne steinsettinger uten bautastein. Disse opptrer vanligvis ute på kysten, og det er
mulig de hører til under et annet begrepsområde enn trekantanleggene jeg behandler. De
største trianglene er de som er bygd som hauger eller røyser, og som har opp til 8 meter lange
sider.
Eksempel på triangler har vi på Dragseid i Åfjord. Her ligger to triangler oppbygd av jord og
stein, det ene med 7-8 meter lange sider, det andre er litt mindre og har sider på 4-5 meter.
Begge har bautasteiner i midten. Den største har i tillegg mindre steiner som markerer hjørnene
(se vedlegg A).
2.1.2

Treodder

Treoddene ser ut som en mellomting mellom triangler og stjerneformede anlegg. De er
triangler med innbøyde sider, men har ikke like tydelige armer som de stjerneformede
anleggene. Det er vanskelig å definere hvor den ene spissen begynner og den andre slutter hos
treoddene. Likevel er innsvingen på sidene så klart markert at det er tydelig at det er utført for
å oppnå en ønsket fasong. Treoddene finnes både som hauger og røyser, og kan ha steinsatt
6
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Figur 2.2: Treodd

kantkjede eller fotgrøft. Anleggene opptrer med inntil fem bautasteiner, men vanligvis har de
bare én i midten eller ingen. Treoddene er generelt større enn trianglene, men likevel mindre
enn de største av de stjerneformede anleggene. De er mellom 8 og 22 meter i kordelengde1, og
kan være opp til 1 meter høye.
Eksempel på treodder finner vi på Vinne i Verdal. Her ligger to treodder sammen med en
stjerne. I tillegg er fire stjerner fjernet ved nydyrking. Treoddene på Vinne er store og tydelige,
med mellom 11 og 15 meter i kordelengde på sidene, eller 7-9 meter fra midten til spissene.
Høyden er opp mot én meter på midten. De har tydelig fotgrøft, men ikke bautasteiner (se
vedlegg A).
2.1.3

Stjerneformede anlegg

De stjerneformede anleggene ser ut som en trearmet stjerne. De har markerte armer som stråler
ut fra midten av anlegget, med omtrent samme vinkel mellom hver av armene. Forskjellen på
treoddene og de stjerneformede anleggene kan i noen tilfeller være uklar, men som regel ser
man at midten er mer markert hos stjernene enn hos treoddene. De stjerneformede anleggene
finnes både som hauger, røyser og steinsettinger, men er mest vanlige som hauger her i
Trøndelag. De opptrer med fotgrøft eller steinsatt kantkjede, men finnes også helt uten
kantmarkering. Disse anleggene er stort sett større enn de to andre typene. Armene kan være
fra 6 meter til over 20 meter lange, målt fra midten. Både haugene og røysene er lave,
1. Treoddene måles gjerne fra spiss til spiss (kordelengde) i og med at det er komplisert å måle buede sider.
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Figur 2.3: Stjerneformet anlegg

maksimalt 1 meter høye. Det er gjerne bautasteiner også i de stjerneformede anleggene, både
i midten og i spissen av armene, og det kan være opp til fem bautasteiner i hvert anlegg. Finnes
det bare én bautastein, står denne gjerne i midten. I tilfeller der det står fem bautasteiner i ett
og samme anlegg, er det to i midten og én i hver spiss. Det finnes svært mange eksempler der
det er en liten nedgraving i midten, noe som ofte tolkes som spor etter tidligere bautasteiner.
Eksempel på stjerneformede anlegg finner vi på Skei i Sparbu. Her ligger det i dag 5 stjerner
av forskjellig størrelse, og vi har i tillegg opplysninger om en som ble fjernet etter 1935. Den
største av de gjenværende har 20 meter lange armer og er 0,8 meter høy. Den er bygd av sand,
har fotgrøft og er forholdsvis tydelig.
Det er fullt mulig at trianglene og de stjerneformede anleggene/treoddene er to forskjellige
typer anlegg, bygd med forskjellige formål. Likevel studerer jeg dem under ett i denne
avhandlingen, for å se om det er mulig å finne vesentlige forskjeller eller likheter. Jeg håper
resultatene kan gi svar på om de forskjellige trekantanleggene har forskjellig funksjon og
bakenforliggende ideologi.
Er det mulig å typologisere trekantanlegg ut fra mine resultater?
Kan formvariasjonen være et resultat av regionale forskjeller?
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2.2

Trekantanlegg i Norge

Nedenfor vil jeg presentere de registrerte trekantanleggene i Trøndelag. Deretter nevnes de
anleggene jeg kjenner til i resten av Norge. Selv om dette ikke er en fullstendig oversikt over
anleggene her til lands, blir disse nevnt for å gi et inntrykk av spredningsmønsteret, og da først
og fremst konsentrasjonene i Trøndelag og Rogaland.
2.2.1

Sør-Trøndelag

Jeg kjenner til 18 trekantanlegg av forskjellig form og størrelse i Sør-Trøndelag. Fire av dem
er i dag fjernet. Alle ligger i kystkommunene, bortsett fra én, som ligger i Meldal. De fleste
anleggene er triangler, kun tre er stjerneformet eller treoddet. Det er mulig denne fordelingen
gir et feil inntrykk av den opprinnelige spredningen, da det er flere kommuner i Sør-Trøndelag
som ikke er systematisk registrert i nyere tid1. Derfor er mange av opplysningene her hentet
fra reiseberetninger fra 1700- og 1800-tallet. I tabell 2.1 følger en kort oversikt over hvor
mange anlegg som finnes i hver kommune.
Tabell 2.1: Trekantanlegg i Sør-Trøndelag
Kommune

Anlegg

Status

Agdenes

1 stjerne

Urørt?

Bjugn

5 triangler

4 fjernet

Hitra

2 triangler

Uklar

Kyrksæterøra

2 triangler

Urørt

Meldal

1 triangel

Fjernet

Osen

3 triangler

Urørt

Åfjord

2 triangler, 1 treodd, 1 stjerne

Noe forstyrret

Hvis vi går ut i fra at denne oversikten gir et riktig bilde av den opprinnelige spredningen, ser
det ut til at trianglene er en type anlegg som først og fremst opptrer ved kysten.
2.2.2

Nord-Trøndelag

I Nord-Trøndelag kjenner jeg til minst 66 trekantanlegg2. De fleste (45 stk) er stjerneformede,
16 er treodder, tre er triangler og to anlegg kjenner jeg ikke fasongen på. Av disse 65 anleggene
1. De som mangler er Klæbu, Malvik, Meldal, Midtre Gauldal, Rennebu, Selbu, Skaun, Snillfjord og Tydal.
2. Dette er et minimumsantall, da det er flere av de eldste registreringene som ikke oppgir antall eller fasong
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er i dag 21 fjernet, i tillegg til et ukjent antall anlegg som er fjernet på gravfeltet mellom
gårdene Sund og Viken på Inderøy. I Nord-Trøndelag er 13 av 25 kommuner ØK-registrert1.
Mye av informasjonen jeg har, er derfor basert på reiseberetningene fra 1700- og 1800-tallet.
De fleste trekantanleggene i Nord-Trøndelag ligger i de indre delene av Trondheimsfjorden.
Tabell 2.2 gir en oversikt over trekantanleggene i Nord-Trøndelag.
Tabell 2.2: Trekantanlegg i Nord-Trøndelag
Kommune

Anlegg

Status

Flatanger

1 treodd

Urørt

Grong

6 stjerner

3 fjernet

Inderøy

2 stjerner, 3 treodder

Noe forstyrret

Levanger

7 stjerner, 3 treodder, 1 triangel

3 (5?) fjernet

Nærøy

1 stjerne

Fjernet

Overhalla

2 stjerner, 1 treodd, 1 triangel

Delvis fjernet

Steinkjer

21 stjerner, 3 treodder

10 fjernet

Stjørdal

1 treodd

Urørt?

Verdal

5 stjerner, 4 treodder, 1 triangel

4 fjernet

Leksvik

1 stjerne

Urørt

I tillegg til disse kommer det ukjente antall anlegg fra Sund/Viken på Inderøy, som også er av
ukjent fasong. Det er også fjernet et anlegg på Halsan, Levanger, av ukjent fasong.

1. De som mangler er Frosta, Leksvik, Meråker, Mosvik, Namdalseid, Snåsa, Steinkjer og Verran.
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Figur 2.4: Spredning av trekantanlegg i Nord-Trøndelag

Som det går fram av figur 2.4 har spredningen av trekantanleggene i Trøndelag et noe spesielt
mønster, som trer forholdsvis klart fram. Anleggene er i stor grad konsentrert på østsiden av
Trondheimsfjorden, først og fremst i området i og rundt Levanger, Verdal og Steinkjer. Over
78% av anleggene i Nord-Trøndelag ligger i dette området, et område der også makten hadde
sitt tyngdepunkt i jernalderen (se kapittel 6.2.2 på side 77). I tillegg finnes det en mindre
konsentrasjon i Namdalen.
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Ut ifra et slikt spredningskart er det naturlig å anta at trekantanleggene er nært knyttet opp mot
makt, noe jeg vil se nærmere på i kapittel 6.
2.2.3

Rogaland

I følge Elizabeth Skjelsvik skal det finnes rundt 70 trekantanlegg i Rogaland (Skjelsvik
1955:37). Selv kjenner jeg til en stor del av disse, selv om det ikke har vært mitt mål å lete fram
en fullstendig oversikt. Det er undersøkt 26 anlegg i Rogaland (se kapittel 3.2.2 på side 19).
Nicolaysen nevner i Norske Fornlevninger syv fjernede stjerner på gården Raudaneset
(1866:298), og minst 25 trekantanlegg av forskjellig fasong ellers i Rogaland (1866:292-351).
Tilsammen utgjør dette omtrent 60 anlegg. Konsentrasjonen av trekantanlegg i Rogaland er
dermed trolig enda større enn i Trøndelag. Det er bemerkelsesverdig å se at det er nettopp i
Inntrøndelag1 og Rogaland vi finner disse konsentrasjonene. De samme områdene er begge
kjent for å være maktsterke i jernalderen, spesielt kjent fra sagalitteraturen (se kapittel 6.1 på
side 75).
2.2.4

Resten av Norge

I resten av landet er det registrert kun ett og annet trekantanlegg. Det finnes nok flere anlegg
enn dem jeg har opplysninger om, og vi må gå ut ifra at det eksisterer flere enn dem som er
registrert. I tillegg har det helt sikkert forsvunnet mange anlegg i løpet av de 1500-2000 år som
har gått siden trekantanleggene ble anlagt. Denne typen anlegg er lave, uanselige og en lite
kjent type fornminner, og dermed har nok en del forsvunnet blant annet på grunn av jordbruk.
Liv Helga Dommasnes skriver at røyser av trekant- eller stjerneform er ukjent på
Nordvestlandet (2001:23). Men helt ukjente er de imidlertid ikke. På gravfeltet på Løykja på
Nord-Møre ligger det en stor treodd, samt to eller tre mindre triangler. På Godøy ligger det en
treodd som ble undersøkt i 1923 (Solberg 1976:49). Nicolaysen forteller også om to triangler
på Sandø (1866:506, 518), og det skal ligge en på Tyrhaug på Smøla. I tillegg til disse kjenner
jeg til to anlegg i Nordland, to i Hedmark, ett i Vestfold (Müller 1991:364), tre i Buskerud, to
i Oppland, to i Vest-Agder, samt tre i Hordaland (Nicolaysen 1866:274, 359, 809, diverse ØKregistreringer). De anleggene som er undersøkt, er ikke tatt med i denne gjennomgangen. De
blir behandlet for seg selv i kapittel 3.
1. Inntrøndelag er et navn som ikke har en fast definert avgrensing, men omfatter bygdene øst for Trondheimsfjorden, nord for Skatval (Marstrander 1983:11).
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2.3

Trekantanlegg utenfor Norge

2.3.1

Resten av Norden

I Sverige finnes det en god del flere anlegg enn i Norge. Bare i Uppland (Uppsala län og
Stockholms län) er det kjent over 265 triangler og 465 treodder. Likevel er det få trekantanlegg
i forhold til andre gravminner også i Sverige. Andelen trekantanlegg på gravfeltene i dette
området er mellom 1/40 og 1/50 (Hyenstrand 1974:19-22). I tillegg vet jeg at det finnes noen
trekantanlegg i Skåne, selv om jeg ikke kjenner det eksakte antall. På Krankmårtenhögen i
Herjedalen finnes også en hel del triangler, muliggens av samisk opprinnelse (Zachrisson
1997:195).
I Danmark er det langt færre trekantanlegg enn i Sverige (Glob 1967:146). Jeg har ingen
fullgod oversikt, men jeg kjenner til 11 undersøkte treodder fra Lindholm Høje (Johansen og
Trolle 1995, Carlsson 1990:6), og 12 stjerner ved Torslev i Vendsyssel, som nå er forsvunnet
(Glob 1967:146). I tillegg er det undersøkt én treodd på øya Amrun (Carlsson 1990:6).
2.3.2

England

I de senere år har det også kommet fram trekantanlegg også i England. Tre stjerneformede
røyser dukket opp under en registrering i Wooler i Northumberland. I Rothbury, ikke langt
unna, finnes også en gruppe slike anlegg. Alle anleggene hadde armer som pekte omtrent i de
samme retningene; rett Nord, 140o SØ og 240o NV. Til nå er det registrert over 20
stjerneformede anlegg i denne delen av England. Flere av anleggene har vært helt eller delvis
overgrodd og dermed ikke synlig på overflaten (Ford et.al. 2002:82-83).
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3

Forskningshistorie og -status
"In the triangular monuments the corners only are marked by standing stones, these again
being joined by a row of smaller ones, which in a few cases form a straight line, but usually
the line is curved, so that the whole monument looks like a "star" (Skjelsvik 1956:580).

3.1

Innledning

Det er forsket svært lite på trekantanlegg i Norge. Likevel finnes det innberetninger om en
rekke slike undersøkelser fra de siste 150 år. Jeg vil se nærmere på de undersøkelsene som er
foretatt, og hvilke resultat som ble oppnådd. I og med at ingen har sett på disse undersøkelsene
samlet før, mener jeg det i denne sammenhengen også er viktig å gå litt nærmere inn på hver
undersøkelse, og presentere både funn, tolkninger og dateringer. Dette kapittelet blir derfor
både en forskningshistorie og en forskningsstatus. Ved å se alle undersøkelsene under ett er
det mulig å finne likheter og ulikheter i anleggenes oppbygning og struktur. En slik analyse vil
fortelle om anleggene ble bygget etter et strengt fastsatt mønster, eller om det var den
overordnede idéen om anleggenes fasong som var det viktigste.
Enhver arkeologisk undersøkelse er unik, siden kulturminnet blir forstyrret av denne. Det er
ikke mulig å gå tilbake å gjøre den nøyaktig samme undersøkelsen på nytt. Derfor er metodene
som ble benyttet og resultatene fra tidligere undersøkelser svært viktige når denne typen
fornminner nå skal behandles. Dokumentasjonen fra de tidligere undersøkelsene er følgelig alt
jeg har å basere meg på når jeg skal ta fatt på dette materialet. Det er også viktig med en
forskningsstatus som viser hvor faget står i dag på det bestemte området en behandler. Derfor
vil jeg se på de undersøkelsene som er foretatt, og på de tolkningene og dateringene som er
framkommet i tidligere arkeologiske arbeider.

3.2

Undersøkte trekantanlegg

I følge mine beregninger er det undersøkt 47 trekantanlegg i Norge siden 18651. I tillegg
kjenner jeg til 9 anlegg som ikke er profesjonelt undersøkt. Det har vært flere slike
amatørundersøkelser tidligere, men jeg har få eller ingen opplysninger om dem. Det kan være
at det mangler noen anlegg, men det dreier seg trolig ikke om mange, da litteraturen er
gjennomarbeidet systematisk.
1. Før 2001
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De fleste undersøkelsene ble gjennomført på 1800- tallet og tidlig på 1900-tallet. Hele 85 %
av de undersøkte haugene (40 i alt) ble utgravd før 1930. Problemet med disse tidlige
undersøkelsene er at de gjennomgående er dårlig dokumentert. Stort sett er undersøkelsene
beskrevet i årbøkene til Foreningen for Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, men der er
det nevnt kun det man mente var interessant. Metode er dermed aldri beskrevet, heller ikke
hvor stor del, eller hvilken del, av haugen som er undersøkt. Ofte står det kun at man fant litt
kull. Det blir derfor vanskelig å forholde seg til resultatene fra disse gravingene, og man vet
ikke om resultatene kan regnes som representative for denne typen kulturminner.
Arkeologien på 1800-tallet sto i nasjonsbyggingens tjeneste, og de fleste arkeologiske
undersøkelser var utgraving av gravhauger. I følge Liv Helga Dommasnes ligger det først og
fremst praktiske årsaker bak det faktum at det var mest gravhauger som ble gravd. Av alle våre
fornminner er det nettopp gravhaugene som markerer seg mest i landskapet, og de har ofte
kommet i konflikt med senere bruk av det samme landskapet. Dessuten var det viktig med
mange funn for å få gode og pålitelige dateringer, i en tid da relativ datering var den mest
nøyaktige metoden. Dermed ble utgravingene i første rekke konsentrert rundt funnmateriale, i
stedet for om selve monumentet (Dommasnes 2001:13). I og med at trekantanleggene stort sett
er funntomme, ga de mindre informasjon enn gravhauger, som ofte ga funn. Dette er nok noe
av grunnen til at få trekantanlegg er undersøkt, og at det er lite informasjon å finne rundt
undersøkelsene av denne typen anlegg.
I første nummer av Urda anbefales en teknikk for utgraving av gravhauger. Anviisning til paa
den letteste og nøiagtigste Maade at undersøge gamle gravhøie (1837:369-372) var en
anvisning nedsatt av direksjonen ved Bergen museum. Gravhauger skulle flategraves
fullstendig i konsentriske ringer fra haugkanten og inn mot sentrum. Etter hvert ble
sjaktgraving den vanligste teknikken, demonstrert av blant annet Haakon Schetelig i 1912.
Den generelle oppmerksomheten var uansett konsentrert om selve gravgodset (Dommasnes
2001:13). Først etter 2.verdenskrig kom man i gang med metoder som har videreutviklet seg
fram til i dag. I dag er gravhaugenes oppbygning regnet som likestilt informasjon som
gravgods. Metodene er derfor mer tilpasset for å få oversikt over de forskjellige lagdelingene,
og fyllskiftene i anlegget. Metodene blir gjerne tilpasset underveis, for å få en så god forståelse
over hendelsesforløpet som mulig.
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3.2.1

Nicolay Nicolaysen (1817-1911) - et kildekritisk perspektiv

Det er naturlig å starte med Nicolay Nicolaysen, siden han har stått for de fleste
undersøkelsene av trekantanlegg her til lands. Nicolaysens metoder er et tema man ikke
kommer utenom når det er snakk om gravemetodene på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. I
dagens fagmiljø blir han ofte fremstilt som en gravrøver, på jakt etter sjeldne gjenstander. Han
blir ofte kritisert for måten han gikk fram på, fordi de virker nærmest som en rasering i forhold
til dagens mer nøyaktige metoder. Men det er viktig å huske at arkeologisk feltmetode har
forandret seg mye i løpet av de siste 100 år.
Anvisningen fra direksjonen ved Bergen museum ble grunnleggende for Nicolaysens
gravemetode. Totalgravingen var i følge han selv idealet, selv om han mente at visse
modifikasjoner måtte kunne godtas for å lette arbeidets praktiske utførelse (Nicolaysen
1973:125). I artikkelen Noget om vore faste Fornlevninger fra Hedendom, især om
Begravelser og deres Undersøgelse fra 1873 slår han selv fast at en begravelse må være
undersøkt i sin helhet for at den skal kunne regnes som godt nok undersøkt. Undersøkelser i
større hauger skulle foregå ved at man stilte opp arbeiderne rundt haugen med passende
avstand fra hverandre, slik at alle kunne grave fra hvert sitt utgangspunkt og inn mot midten.
Videre skriver han at oppmerksomheten under arbeidet må være rettet mot alt som kan ha
arkeologisk interesse, som kull, brente eller ubrente bein og alle slags oldsaker, og også deres
plassering i haugen. Spesielt var det viktig å se etter beinsaker blant de brente beina
(Nicolaysen 1873:126).
Trond Løken presiserer at det på Nicolaysens tid likevel var vanligst å grave seg ned i midten
(1974:21). For å teste troverdigheten og nøyaktigheten av Nicolaysens gravningsmetoder,
undersøkte han et utvalg av Nicolaysens mål, og sammenlignet disse med øvrige mål i Østfold.
Konklusjonen av dette ble at målene inneholder en viss feilmargin som et resultat av at det
måleenheten den gang var fot og alen, men at resultatene ellers var forholdsvis nøyaktige
(op.cit.:27). Anders Hagen er også blant de som har kritisert Nicolaysens metoder:
"Storparten av denne gravplassen (By i Løten) ble gjenstand for en noe summarisk form for
utgravning, ledet av antikvar N. Nicolaysen. På kort tid ble hele gravfeltet rasert og etter våre
mål er Nicolaysens undersøkelser under enhver kritikk" (1951:50).
Løken mener Hagens harde dom synes å være sterkt overdrevet, så lenge Nicolaysen selv
fulgte de råd han gir andre i sin artikkel. Til syvende og sist var metodene fram til 1950 ikke
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så mye bedre metoder enn de Nicolaysen anvendte, påpekte Løken (Løken 1974:22-23). Tatt
i betraktning hvor mange gravhauger Nicolaysen gravde i løpet av sin karriere, må vi likevel
gå ut i fra at ikke alle ble totalgravd, selv om han presiserte fordelene ved totalgraving.
Spørsmålet blir da hvor stor del av trekantanleggene som ble undersøkt.
Ved min undersøkelse på Gjævran, sommeren 2001, ble halve trekantanlegget undersøkt (se
kapittel 5.4.3 på side 70). I og med at vi la snitt gjennom alle de tre armene, og til slutt la en
sjakt gjennom midten av anlegget mente jeg at det undersøkte området var representativt for
hele anlegget, og at en eventuell grav ville bli funnet med forholdsvis stor sannsynlighet. Jeg
mener en kan få god informasjon ut av denne typen anlegg også uten å totalgrave dem, selv
om dette som regel vil gi det beste resultatet.
Vi vet dessverre ingen ting om Nicolaysens framgangsmåter når det gjelder trekantanleggene.
Kanskje blir man nødt til å ta høyde for at dokumentasjonen og opplysningene fra både
Nicolaysen og andre samtidige arkeologers undersøkelser kan gi et feil bilde av funnmengden
i trekantanlegg, da en del av disse sannsynligvis ikke ble totalgravd. Forventningene om å
finne noe, og målet om å få undersøkt så mange gravanlegg som mulig, var nok en viktig
drivkraft for arkeologene på Nicolaysens tid. Likevel er det mye som tyder på at en del av de
trekantanleggene som ble undersøkt av Nicolaysen, må ha vært mer eller mindre totalgravd.
Flere steder ser vi at det er funnet for eksempel graver rett utenfor haugkanten, som på Nordre
Opstad (se kapittel 3.2.2). Med mindre graven ble funnet helt tilfeldig må vi gå ut i fra at hele
anlegget ble undersøkt. Likevel sier ikke dette noe om de andre undersøkelsene.
I og med at innberetningene er de eneste opplysninger jeg har om undersøkelsene, er jeg nødt
til å forholde meg til dem som faktaopplysninger. Problemet ligger i de opplysningene som
mangler. Det er derfor litt risikabelt å regne dette materialet som representativt for hva
trekantanleggene inneholdt da de ble anlagt. Selv om det er påfallende hvor mange
trekantanlegg som er funntomme, gir det faktum at de fleste ble gravd så tidlig, en så stor
feilmargin at det ikke kan trekkes for vidtgående slutninger ut fra de resultatene som
foreligger.
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3.2.2

Nicolaysens undersøkelser

Nicolaysen undersøkte minst 29 trekantanlegg i løpet av sin karriere. Han kom likevel aldri
med noen god forklaring på fenomenet, og kjente ikke til så mange selv da han skrev artikkelen
om faste fornminner i 1873:
"(S)jeldnest ere trekanterne,(...), de træffes næsten udelukkende paa Jæderen og med visse
mellemrum derfra opover lige til Vadsø, medens der i det øvrige land hidtil kun kjennes to, en
ved Mandal og en paa Fevang i Sandhered." (Nicolaysen 1873:113)
Det har ikke lyktes meg å finne ut hvilket anlegg Nicolaysen sikter til i Vadsø. Det nordligste
jeg har opplysning om, er fra Vestvågøy i Lofoten. Nicolaysen skulle senere oppdage mange
flere trekantanlegg enn de han nevnte her.
Tabell 3.1: Nicolaysens undersøkelser
År

Gård

Sted

Fylke

Antall

Funn

Form

1865

Nedre Valheim

Årdal

Rogaland

2

Kull i èn

Treodd?

1865

Mellom N. og Ø.Valheim

Årdal

Rogaland

6

Kull i èn

Stjerner

1865

Øster Eide

Fjelber

Hordaland

2

Kull, bein i èn

?

1868

Særheim

Jæren

Rogaland

1

Kull

Treodd

1868

Østre Hauge

Klepp

Rogaland

1

Kull

Stjerne

1870

Hovtun

Suldal

Rogaland

10

Kull, funn i èn

Stjerner

1871

Nordre Fevang

Larvik

Vestfold

1

Kull

Treodd

1891

Nedre Besseberg

Øvre Eiker

Buskerud

1

Funn

Stjerne

1894

Bjørke nordre/søndre

Larvik

Vestfold

1

------

Treodd

1896

Ritland

Suldal

Rogaland

2

Kull

Treodd

1900

Nordre Opstad

Tune

Østfold

1

------

Treodd

1901

Viste

Tune

Østfold

1

Funn

Treodd

Tabell 3.1 viser de trekantanleggene Nicolaysen undersøkte. Det er en mulighet for at noen av
fasongene ikke er helt riktige, da Nicolaysen ikke skilte mellom treodder og stjerner (se
kapittel 2.1 på side 5). Jeg vil gå litt nærmere inn på alle undersøkelsene. I noen tilfeller har
jeg mer informasjon enn en slik tabell kan vise, og den kan være nyttig i en senere analyse.
Dessuten er det viktig å samle all informasjonen, for å få et best mulig
sammenligningsgrunnlag.
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Den eldste arkeologiske undersøkelse av trekantanlegg jeg kjenner til er fra 1865, og ble gjort
av Nicolaysen. Det var de to trekantanleggene på Nedre Valheim, som var omgitt med
randstener. Den ene hadde 5,5 - 7,5 meter lange sider, den andre 8 meter lange sider, og
anlegget hadde en stigning mot midten på 0,6 meter. Anleggene besto i følge Nicolaysen av et
tynt jordlag over sammenkastede kampesteiner. Det ble funnet kull i et av anleggene
(Nicolaysen 1866:801).
Alle de 6 anleggene mellom Nedre og Øvre Valheim var stjerneformede. Lengden på armene
varierte fra 5,5 til 8,5 meter, og i et av anleggene (haug 2) ble det funnet litt kull (Nicolaysen
1866:802).
Begge trekantanleggene på Øster Eide hadde opprinnelig hatt bautastein i midten. Den ene
(haug 7) hadde 12,4 meter lange armer og inneholdt et helt kullag. Den andre (haug 8) hadde
litt kortere armer, 7,4 meter, men i tillegg til kull inneholdt denne en samling brente bein.
Beina lå rett under det stedet der Nicolaysen mente bautasteinen hadde stått (Nicolaysen
1866:809).
Treodden på Særheim hadde litt over 20 meters avstand mellom hjørnene. Den var nesten flat
og hadde en fordypning i midten, trolig etter en bautastein. Noe kull ble påvist i midten
(Nicolaysen 1869:139).
Treodden på Østre Hauge hadde fra 12 til 14 meter lange sider, og var kantsatt med stein.
Anlegget var ca 90 cm dyp og i midten var det et tynt kullag (Nicolaysen 1869:142-143).
Armene på de 10 stjerneformede haugene på Hovtun varierte fra 6,5-14 meter, og de var opp
til 1,8 meter høye. De fleste inneholdt bare litt kull, men én haug (nr.8) inneholdt stykker av
et stort langbryne, tre og brent bein, samt følgende jernsaker (C-5238):
a) Et tveegget sverd, i mange biter, bøyd før nedleggelsen. Sverdet var stort, klingen var 76 cm
(30´´) lang, og over 6 cm (2,5´´) på det bredeste. Hjaltene var korte, tykke og rette.
b) Et økseblad av rett sirlig form med skarpe framspring over skaftehullet, nesten 18 cm langt
(7´´) og nesten 13 cm bredt (5´´).
c) Spydspiss, bøyd, av ukjent lengde, tveegget blad med fal. Tykkelsen avtar fra midten mot
kantene.
d) Stykke av et knivblad.
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I tillegg beskriver Nicolaysen et bissel av jern, med løse sideringer og enkelt ledd, som også
ble funnet i anlegget. Dette er det første kjente gjenstandsfunn fra et trekantanlegg.
En av de andre haugene (haug 1) inneholdt en liten jernbit, muligens en nagl eller en ring,
skriver Nicolaysen. Det ser ut til at alle disse haugene ble totalgravd. Alle haugene hadde
fotgrøft, med en bro over til haugen på en eller flere sider (Nicolaysen 1870:149-153).
Treodden på Nordre Fevang var flat og steinsatt og rundt 9 meter mellom spissene. Små
kullbiter ble funnet spredt rundt omkring (Nicolaysen 1870:141).
I en stjerneformet haug på Nedre Besseberg fant Nicolaysen brente bein spredt i den ene
armen. Denne armen pekte mot vest, mens de to andre pekte mot sør og nordøst. Ca 2,2 meter
vest for midten fant han:
a) En brent bronsepinsett (C-16421), ca 6 cm lang.
b) Et trekantet jernbeslag (C-16422), delvis ødelagt, ca 4 cm langt.
c) Et knivblad av jern (C-16423), defekt, 9,7 cm langt.
d) En flintflekke (C-16424), uregelmessig.
I den sørlige armen var det litt kull, halvbrent tre og never og en bøyd spiker. I den siste armen
var det bare kull. I tillegg fant han en 7 cm lang jernspiker og et stykke av et 9 mm bredt, flatt
bronsebeslag med to naglehull, i midten av anlegget (C-16425). Haugen var ca 60 cm dyp
(Nicolaysen 1891:79, Top.Ark.- UiO).
Armene på treodden (haug 26) på Bjørke nordre/søndre var 8 meter lange. I midten var
anlegget 1,5 meter dypt. Den ene armen peker mot sørøst, den andre mot nord-nordøst og den
tredje mot vest. I spissen av denne lå en firkantet bergstein. Haugen hadde tydelig fotgrøft
(Nicolaysen 1894:99).
Begge treoddene på Ritland var steinsatt. Den ene (haug 27) hadde 4,2 meter lange armer, og
armen mot vest var nesten fjernet av en veg. De to andre armene pekte mot øst-nordøst og mot
sør. Denne var 50 cm dyp. Den andre (haug 28) hadde en avsluttende stein i hver av de 8,5
meter lange spissene, og var 30 cm dyp. På midten av hver side var det i følge Nicolaysen en
bro som var 1,2 meter bred. Begge anleggene inneholdt litt kull (Nicolaysen 1896:51).
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Treodden på Nordre Opstad var steinsatt, med større steiner i spissene og en veltet bauta i
midten. Bautasteinen i midten var 1,8 meter lang og 40 cm tykk og ble reist etter
undersøkelsen. Armene var 7 meter lange, og haugen var 80 cm dyp. Armene pekte mot nord,
sørøst og vest. På nordsiden, 50 cm utenfor haugen, ble det funnet et tykt, grovt leirkar med
brente bein. Karet målte 9 cm tvers over bunnen, og er av tykt, grovt gods (C-20111).
Nicolaysens teori var at haugen ble bygd ferdig etter at karet var satt ned, og at man ikke var
oppmerksom nok på hvor karet sto (Nicolaysen 1901:206). Bjørn Hougen påpeker at dette like
sannsynlig kan være en flatmarksgrav (Hougen 1924:11). Det er en mulighet for at anlegget
på Nordre Opstad er totalgravd i og med at det er funnet ting som lå utenfor selve anlegget.
Treodden på Viste var steinsatt med små endesteiner, og hadde en fordypning i midten som
ble tolket som spor etter en bautastein. Armene pekte mot N, V og SØ, og var 7,5 meter lange.
To runde kullflekker ble funnet på bunnen, i tillegg til litt kull, bein og tetningskitt (C-20118)
som ble funnet i en nedgraving i haugen (Nicolaysen 1901:208-210, Hougen 1924:11).
3.2.3

Nicolaysens beretninger

I tillegg til de han har undersøkt selv, forteller Nicolaysen om 3 trekanter på Raudaneset under
gården Grude, Klepp i Rogaland som noen år før 1861 ble fjernet under en rydning. Disse
hadde en stein i hver spiss, men inneholdt bare kull og aske. Litt sør for gården ble to stjerner
til undersøkt samme år, men det fantes ikke opplysninger om at noe var funnet. Også i 1825
skal to stjerner ha blitt fjernet, også disse uten funn (Nicolaysen 1866:298).
3.2.4

Øvrige undersøkelser

Andre arkeologer har undersøkt tilsammen 18 trekantanlegg, inkludert min egen undersøkelse
på Gjævran i Steinkjer. Jeg har samlet disse undersøkelsene under ett i tabell 3.2. Alle
undersøkelsene blir gjennomgått under tabellen.
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Tabell 3.2: Trekantanlegg undersøkt av andre arkeologer
År

Gård

Sted

Fylke

Antall

Funn

Form

1871

Skei

Steinkjer

Nord-Trøndelag

1

Kull

Stjerne

1874

Dragseid

Åfjord

Sør-Trøndelag

1

Kull

Treodd

1897

Nordre Snoen

Meldal

Sør-Trøndelag

1

Kull

Treodd

1901

Salhus

Karmøy

Rogaland

1

Funn

Triangel

1911

Store-Dal

Sarpsborg

Østfold

1

-------

Stjerne

1921

Granheim av Høislo

Levanger

Nord-Trøndelag

1

Kull

Stjerne

1923

Støbakken av Godøy

Giske

Møre

1

Funn

Treodd

1948

Klauhaugane

Nærbø

Rogaland

1

Kull

Stjerner

1950

Øvre Dømmesmoen

Grimstad

Aust-Agder

1

-------

Triangel

1954

Hå

Hå

Rogaland

2

Sek.grav

Stjerne

1957

Gunnarstorp

Skjeberg

Østfold

2

Grav i én

Triangel

1959

Eide

Åfjord

Sør-Trøndelag

1

Kull

Triangel

1977

Moland

Vestvågøy

Nordland

1

-------

Stjerne

1990

Hadsel

Vesterålen

Nordland

1

-------

Stjerne

1992

Tilrem

Brønnøy

Nordland

1

Kull

Treodd

2001

Gjævran

Steinkjer

Nord-Trøndelag

1

Kull

Stjerne

Den sørligste av de 6 stjernene på Skei-feltet ble i 1870 undersøkt av Karl Rygh (1839-1915).
Haugen var oppbygd av sand, og hadde armer på mellom 16,5 og 20,5 meter. Armene pekte
mot nord, øst-sørøst og sørvest. Armen mot øst-sørøst, samt midten ble totalgravd. Det ble ikke
funnet annet enn litt kull (K. Rygh 1871:20, 1879:63).
Treodden på Dragseid ble undersøkt av Ingvald Martin Undset (1853-1893). To av sidene var
16 meter lange, den tredje siden var 13,5 meter. I hvert hjørne sto det en ca 1,5 meter høy stein,
og i midten lå en veltet, 6 meter lang, 35 cm bred og 17 cm tykk bautastein. Denne ble reist
etter undersøkelsen. Det ble funnet to klinknagler av jern (T-1316) og kull i den sørvestlige
spissen (Undset 1873:23, Humstad 1976:43, Top.ark - VM).
På gården Nordre Snoen ble en treodd gravd av Theodor Petersen (1875-1952) i 1897. Denne
var bygd opp av kantstilte heller langs ytterkanten. Hjørnehellene var større enn kanthellene,
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og i bunnen var det lagt heller og kuppelstein. I midten var hele flaten dekt med liggende heller,
og et askelag med kull ble funnet under hellene. Spissene pekte mot nord, sør og vest (Th.
Petersen 1897:129).
Det ble funnet en romersk bronsevase (B-5759) i det som trolig er det mest kjente
trekantanlegget vi har i Norge "De fem dårlige jomfruer", Salhus i Karmsundet. Navnet har
anlegget fått på grunn av de 5 bautasteinene som står i anlegget: to i midten og en i hver arm,
midt mellom spissen og midten av anlegget. Bautasteinene er ca 2,5 meter høye. Haugen er
nesten borte nå, men bautasteinene markerer tydelig anleggets avgrensing. Armene var 15,8
meter lange, og spissene pekte mot nord, sørvest og sørøst. En tegning av anlegget fra 1825
viser at dette opprinnelig hadde vært en stjerne (Nicolaysen 1866:349). Graven ble funnet
under jordarbeid i 1901. Bronsevasen sto i et åpent rom mellom steinene, og var omhyggelig
innpakket i never. Den er av typen R 344, en såkalt Hemmortype (Skjelsvik 1955:32). Foten
på vasen var fullstendig bevart, kanten var brukket i tre biter, og veggen i vasen var det bare
dårlig bevarte fragmenter igjen av. Den var svært slitt, spesielt i ørene (Schetelig 1903, III:20).
Vasen inneholdt brente bein og bjørneklør innpakket i et hylster av ulltøy (Schetelig 1912:2930). Tøyet var et firskaftet ullstoff (vendavadmel), meget fint
spunnet. Analyser viser at det hadde 15 tråder pr. cm2, veft og
varp i samme slags tråd, og antagelig stampet. Fargen var
ensfarget brun, en farge som ligner på den man får av
islandslav, og den antas å være uforandret (Johan Hiorth
1908:15). Analyser har vist at beina stammer fra en
middelaldrende mann, og bjørneklørne stammer mest
sannsynlig fra en brun landbjørn (Schetelig 1912:29-30).
Figur 3.1: Bronsevasen fra Salhus

Jan Petersen (1887-1967) undersøkte i 1910-1913 nesten hele gravplassen på Store-Dal i
Skjeberg. Her var det også en stjerneformet haug (haug 62). Haugen var steinsatt, og i hver
spiss lå en avlang stein. Disse ble reist etter utgravingen. Armene var fra 9,4 til 9,7 meter lange,
og de peker mot nordøst, sør-sørøst og vest. Midtpartiet ble undersøkt, men ingen ting ble
funnet. Anlegget lå imidlertid mellom to hauger som kan dateres til folkevandringstid og
vikingtid (Petersen 1916:13).
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På Granheim av Høyslo, Levanger, ble det i 1921 undersøkt to stjerneformede hauger. Begge
var omgitt av en fotgrøft, og den ene hadde en helle liggende over grøften, som en slags bro.
Denne ble reist etter utgravingen. Det ble funnet kun kull i haugene (Petersen 1926:40,
Top.ark. -VM).
Johs. Bøe undersøkte i 1923 en treodd på Størbakken av Godøy. Sidene var 14,5 m lange og
anlegget var 50 cm høyt. Treodden var bygget av brun jord, med et lag av runde strandstein
over. I spissene var det hull, som ble tolket å være spor etter bautasteiner. Det ble funnet en
branngrav sammen med tetningskitt fra et rundt trekar, brente bein, beinkam, ni fragmenter av
tilsammen 2-3 pilespisser av bein. Seks av fragmentene hadde ornering. Blant de brente beina
ble det funnet to tannrøtter og litt kull. En annen branngrav ble funnet i en grop midt i haugen
innenfor en ring av rullestein. Her ble det funnet et bøyd sverd, i meget dårlig forfatning, små
biter av en beinkam, og brente bein. I tillegg var det skår av et leirkar av et rundt eller ovalt
kar, to forskjellige steder i haugfyllet. Skårene hadde rød glassur på innsiden, og Bøe mente
de kunne være biter av en smeltedigel fra bronsealder (B-7630). Funnet er datert til tidsrommet
mellom 3. og 6. århundre (Bøe 1924:20-21, Mikkelsen 1974:7-10, Solberg 1976:49).
I 1948 ble det undersøkt en stjerneformet steinsetting i forbindelse med tunanlegget på
Klauhaugane på Nærbø. Undersøkelsen ble fortatt under ledelse av Jan Petersen, men det var
Oddmund Møllerop som gravde den. Stjernen var 11,25 meter mellom spissene, og man fant
et brent lag med kull, leirkarskår og brente bein i haugen (C-7541). Beina ble analysert i
Stockholm, og konklusjonen ble at det var dyrebein. Det var 16 leirkarskår uten ornament,
hvorav ett var et overkantstykke, som var avtynnet øverst (J. Petersen 1948:16,152, 1949:21).
I tillegg var det igjen en arm etter en tidligere stjerne, som hadde blitt ødelagt av det ene huset
i tunanlegget (Top.ark. - AmS).
Den trekantede steinsetningen på Øvre Dømmesmoen, Grimstad, ble undersøkt av Elizabeth
Skjelsvik. Her var det tre store, reiste steiner i hjørnene og to i midten. Steinene var ca 1,2
meter høye, og svært like av utseende. Kantene mellom steinene besto av tettlagte små steiner.
Formen var som et likebent triangel (13 m, 13,3 m, 13,3 m). Utgravingen besto av to sjakter,
som var 8 meter lange, 6,5 meter brede. I tillegg ble det gravd tre sjakter rundt hele
kantmarkeringen. Det ble bare funnet litt kull spredt utover, samt noen små stykker som lignet
på brent leire (C-28377). Midtsteinene var støttet opp av støttesteiner. Trekanten var bygget
av lys sandjord, og av små rullesteiner av lys kvarts. Rett ved trekanten var det en steinring,
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som inneholdt funn fra yngre romertid. Noen meter utenfor trekanten ble det funnet et lite
steinbygd kammer med en brent begravelse, rett under en bautastein. De brente beina viste seg
å tilhøre en voksen kvinne. De ble funnet sammen med leirkarskår, deler av en beinkam, en
beinnål med utskjæringer og en liten, rektangulær bronseplate med to nagler (C-28378).
Begravelsen er datert til 300-årene e.Kr. (Skjelsvik 1954b:13-14, 1955:34).
I 1954 ble Hå-gravfeltet i Hå kommune undersøkt av Odmund Møllerop. Her ligger det to
store, stjerneformede steinsetninger. I den ene (haug 28) ble det funnet brente bein og trekull
i et tynt lag. Beina ble sendt til analyse, og det viste seg å være dyrebein. I den sørlige armen,
ble det funnet en sekundærgrav; en brent kvinnegrav fra slutten av 700-tallet. Ei vevskje, et
spinnehjul, og et praktfullt perlehalsbånd ble funnet i sekundærgraven. Det har stått en reist
stein i hver spiss på anlegget (Tysdal 1984:10).
Store deler av gravfeltet på Gunnarstorp, Skjeberg, ble undersøkt i årene 1955-63 av Jens
Storm Munch. I 1956 ble en triangelformet steinsetting undersøkt (anlegg 23), og i 1957 og
1958 ble enda en triangelformet steinsetting undersøkt (anlegg 70)1. Sidene på anlegg 23 var
6,9 meter, 8 meter og 7,8 meter lange. En jevn kantkjede markerte ytterkanten, og det lå en
større stein i to av hjørnene. Under en helle i sentrum var det en branngrop, med brente bein,
aske, flint og 300 leirkarskår. I tillegg til brente menneskebein (både kvinne og mann) ble det
funnet flere brente mennesketenner. Kullprøve ble tatt ut av posen med brente bein (se kapittel
3.3.2 på side 33) (Wangen 1998,II:katalog). Sidene på anlegg 70 var 7 meter, 7,6 meter og 8
meter lange. Ytterkanten var steinsatt, og anleggets indre var brolagt. Anlegget ble totalgravd.
Det ble i alt funnet ihvertfall 4 branngroper med brente menneskebein, og diverse gjenstander
i anlegg 70. Den første graven inneholdt to leirkarskår, i tillegg til brente bein. Den andre
graven lå under en helle midt i anlegget, og inneholdt 17 tannfragmenter og brente bein av en
voksen kvinne. Den tredje graven inneholdt brente menneskebein, og trekull. Kullprøve ble
tatt ut av denne. Den fjerde graven inneholdt brente bein og tenner, samt en krøllnål av jern. I
tillegg til begravelsene ble det funnet to kullgroper. Den ene inneholdt brente dyrebein,
leirkarskår, en kniv av bergart og et fragment av en slipeplate av sandstein. Den andre
kullgropen inneholdt fragmenter av støpeform i leire, en hjerteformet flintspiss, en borespiss
av flint, en knusestein, samt diverse stykker av flint og glimmer. Det ble også her tatt ut
1. Anlegg 23 ble undesøkt av Gerd Stamsø Munch, mens anlegg 70 ble undersøkt av Park Chong Ho, Gerd Stamsø
Munch og Jens Storm Munch.
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kullprøve (se kapittel 3.3.2 på side 33). Rundt om i anlegget ble det funnet enda mer brente
menneskebein, diverse flintstykker, samt noen leirkarskår (Løken 1974:182, Wangen 1998,
II:katalog).
Under en restaurering av gravplassen på Eide i Åfjord fant man i 1959 et triangel helt under
jordsmonnet. Et grantre veltet og avslørte at haugen var murt dypt nede. Muren var en
forseggjort mur av bruddsteinheller, og gikk over én meter ned i grunnen. En bautastein lå i
midten, og under denne var et tykt kullag (Humstad 1976:70).
En stjerneformet røys på Moland ble undersøkt av Olav Sverre Johansen. Her ble det ikke gjort
funn som kunne dateres eller bevise noen form for begravelse. Det var ei grop i midten som
kan ha inneholdt en bautastein i eldre tid (O.S.Johansen 1990:49).
Det stjerneformede anlegget på Hadsel Prestegård ble oppdaget i 1984. Det ble funnet en veltet
bautastein i midtfeltet. I 1990 bestemte man at bautasteinen skulle gjenreises, men før nye
fundament kunne bygges, måtte midtfeltet undersøkes. Undersøkelsen ble gjort av David W.
Griffiths. Det undersøkte området var 2,5 x 2 meter. Høyt oppe ble det funnet bein fra mange
dyr, 1700-talls keramikk, glass og krittpiper. Litt lenger ned, under nivået der bautaen hadde
ligget, fant man rester av et hesteskjelett. I samme lag ble det også funnet en krittpipe fra 1600tallet, men den kan ha kommet til senere. Under hesteskjelettet fant man den egentlige
strukturen av røysa. Her var også fundamentet til bautasteinen. Det ble verken funnet
beinrester eller gjenstander. Like i nærheten ligger en litt mindre stjerne (Griffiths 1990).
Den nyeste undersøkelsen av et trekantanlegg ble foretatt i 1991-92. Dette var en treodd som
lå på Tilrem, Brønnøy, og ble undersøkt av Kari Støren Binns. Midt i anlegget lå fire store
steinblokker, som danner omtrent en firkant. Her ble det gravd tre små sjakter inn mot midten.
Det ble funnet kull som ble datert med 14C-metoden (se kapittel 3.3.2 på side 33), og en stein
oppå den ene armen, som ble tolket som en klotstein; en rund eller oval stein som er plassert
på et gravminne eller ligger i gravminnet, enten under toppen eller i graven (Løken 1974:55).
I de utgravde feltene ble det funnet små jernfragmenter og beinfragmenter av dyr. I det ene
hjørnet av trekanten ble det også funnet en jernkniv. Under opprensing av de ytre kantsteinene
fant man et enegget sverd, en tverrøks og et bryne av skifer like utenfor selve anlegget (T21477) (Binns 2000).
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Undersøkelsen på Gjævran ble foretatt av meg og omhandles i et eget kapittel (kapittel 5.4 på
side 69).
3.2.5

Øvrige beretninger

I Ab. 1892 skriver R. Ziegler om undersøkelsene som ble foretatt i Romsdalen i 1891. Det
berettes om et stort, tveegget sverd og en spydspiss av jern, som ble funnet ved bortkjøring av
grus funnet rett sør for Hen kirke, i gamle Grytten prestegjeld. Ziegler skriver at haugen er
tilsynelatende naturdannet, og uregelmessig trekantet med ca 15 meter lange sider. Den ene
siden av haugen blir berørt av elven, og funnet ble gjort ca 1 meter nede i anlegget. Sverdet (T4340) er av typen R 494, og den trekantede knappen og hjaltene har vært belagt med riflet
bronseblikk. Totallengden er 91 cm, og klingens største bredde er 6,5 cm. Spydspissen (T4341) er tveegget. Den er nå 41 cm lang, men avbrutt både på odden og falen. Bladet er
temmelig flatt, opptil 4,5 cm bredt. Området rundt kirken er oppdyrket, men rester av
gravhauger kan sees flere steder, og det har visstnok vært et temmelig stort gravfelt. Flere funn
er gjort i området gjennom tidene (fram til 1891), men de er nå tapt (Ziegler 1891:60,
1892:95).
Karl Rygh gjorde noen personlige tilføyinger til Faste Fornlevninger og oldsagfund i Nordre
Throndhjems amt. Her fortelles blant annet om at to av armene på et stjerneformet anlegg på
gården Solberg i Beistad, Steinkjer, skal være gravd i 1909. Armene var 10-14 meter lange, og
ca 3 meter brede ved midten. Flere jernsaker skal ha dukket opp ved gravingen, men det er ikke
beskrevet hva eller hvor de ble funnet (Rygh 1878).
3.2.6

Oppsummering

Det er mulig å se likhetstrekk ved noen av de undersøkte anleggene:
14 av de 47 undersøkte anleggene har bautasteiner som sto da undersøkelsen startet, eller
veltede steiner som ble reist etter undersøkelsen1. I tillegg hadde 4 anlegg en fordypning i
midten eller i spissene som kan være spor etter bautasteiner. Minst 11 av anleggene var
kantsatt med stein, og 13 hadde fotgrøft.
Målene på anleggene varierer en del. Lengden på armene varierer fra rundt 4 meter til over 20
meter. Høyden på anleggene varierer fra 0,3 til 1,8 meter. Jeg kjenner retningen på armene til

1. Dette er inkludert steinene i anlegget på Tilrem, selv om de ikke var typiske bautasteiner
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ni av de undersøkte anleggene. 7 av dem har en arm som peker mot vest, mens 5 har en arm
som peker mot nord. De aller fleste av anleggene inneholder kull, men ellers ingenting.
Tabellen viser de anleggene der det ble gjort funn som kan peke mot begravelser. Tradisjonelt
regnes det som mulig å antyde kjønnet til den døde ut fra gjenstandsmaterialet, hvis dette er
omfattende nok. Jeg har imidlertid ikke som formål å komme inn på gender-debatten her, og
vil derfor være litt forsiktig med slike konklusjoner (se for eksempel Solli 2002:220).
Tabell 3.3: Trekantanlegg med funn
Sted

Funn

Beinanalyser

Øster Eide

Bein

Ikke analysert

Hovtun

Bein, sverd, øks, spyd, kniv, bissel

Ikke analysert - mann?

N. Besseberg

Bein, pinsett, beslag, kniv, flintflekke

Ikke analysert

N. Opstad

Funnet utenfor; bein og leirkar

Ikke analysert

Viste

Bein, tetningskitt

Ikke analysert

Salhus

Bein, bronsevase, bjørneklør, ulltøy

Analysert - mann

Godøy 1

Bein, trekar,pilespisser av bein

Ikke analysert

Godøy 2

Sverd, beinkam, leirkarskår

Ikke analysert - mann

Klauhaugane

Bein, leirkar

Analysert - dyr

Ø. Dømmesmoen

Utenfor; Bein, leirkarskår, beinkam og nål

Analysert - kvinne

Hå

Bein + sekundærgrav

Analysert - dyr

Gunnarstorp 1 (23)

Bein, tenner, leirkarskår

Analysert - kvinne + mann

Gunnarstorp 2 (70)

Bein, leirkarskår

Analysert - menneske

Gunnarstorp 3 (70)

Bein, tenner

Analysert - kvinne

Gunnarstorp 4 (70)

Bein, kullprøve tatt ut

Analysert - menneske

Gunnarstorp 5 (70)

Bein, krøllnål av jern

Analysert - menneske

Hen

Sverd, spyd

Mann?

Beinmaterialet fra to av anleggene viste seg å være dyrebein. Dette kan gjelde flere av de
anleggene der beinene ikke er analysert. To av begravelsene er funnet utenfor anleggene
(Nordre Opstad og Dømmesmoen), og minst én er satt ned sekundært (Haug 28, Hå). I tillegg
mener Løken at sammenhengen rundt funnet på Viste er så dårlig at anlegget må regnes som
funntomt (1974:174). I utgangspunktet vil jeg være litt forsiktig med å tro at gravene som er
funnet like utenfor trekantanlegg, hører sammen med anlegget. Det er en viss mulighet for at
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de kan være flatmarksgraver som lå på stedet før trekantanleggene ble anlagt. Når man i tillegg
kan se en klar tendens til at trekantanleggene mangler begravelser, er det nærliggende å se det
som en ren tilfeldighet at anlegget har blitt bygget så nært en tidligere begravelse (eller
omvendt). Likevel utelukker jeg ikke muligheten for at Nicolaysens teori, om at begravelsen
foregikk før resten av anlegget ble bygget, slik at anlegget ikke ble anlagt rett over graven
(Nicolaysen 1901:206), eller Skjelsviks forklaring om at trekanten på Dømmesmoen ble
bygget for å beskytte og hedre den døde (1954b:14), kan være riktige. Jeg mener likevel at
materialet er for tynt til å begrunne slike tolkninger godt nok, da vi bare kjenner to begravelser
så nært trekantanlegg.
Det gjenstår mer eller mindre sikre begravelser fra 8 av de 47 undersøkte trekantanleggene her
til lands. Den første av disse er haug 8 på Østre Eide. Her ble det funnet kull og brente bein
rett under det stedet Nicolaysen mente bautasteinen hadde stått (Nicolaysen 1866:809). Jeg har
ikke funnet opplysning om at disse beina er nærmere undersøkt av eksperter, og mulighet er
derfor til stede for at dette er dyrebein, slik vi kjenner fra Klauhaugane, Hadsel, Tilrem og Hå.
Det samme gjelder forsåvidt beina fra Hovtun, men det er mindre sannsynlig, da disse ble
funnet sammen med flere våpen. Dette er det første kjente funnet fra et trekantanlegg i Norge,
og det er et forholdsvis rikt gravfunn. Ut i fra tradisjonelle metoder, vil funnsammensetningen
peke mot at det er en mann som ble begravd her (Nicolaysen 1870:149-153).
På Nedre Besseberg ble beina funnet spredt i den armen som peker mot vest. Fire av
gjenstandene (C-16421-24) ble funnet i midten av anlegget, mens de andre funnene (C16425), beina, kull, halvbrent tre, never og en spiker, lå spredt rundt i anlegget. Det er likevel
nærliggende å anta at alle funnene stammer fra én begravelse (Nicolaysen 1891:79).
Begravelsen mellom bautasteinene på Salhus ("De fem dårlig jomfruer") er den eneste av disse
begravelsene som sier oss litt mer om den døde, som ble beæret med et slikt monument.
Beinanalyser har vist at det var en mann som lå begravd i bronsekjelen. Han har sannsynligvis
blitt brent sammen med en bjørnefell, for det ble funnet bjørneklør sammen med de brente
beina (Schetelig 1912:29-30). Treodden på Godøy hadde to begravelser. Det er noe uklart ut
fra Johs. Bøes innberetning hvorvidt begge er funnet i selve anlegget, men jeg går ut i fra det.
Begge begravelsene er brente, og det er kun få gjenstandsfunn. Den ene begravelsen innehold
et sverd (Bøe 1924:20-21,

Mikkelsen 1974:7-10,

Solberg 1976:49). Trianglene på

Gunnarstorp hadde tilsammen fem begravelser. To av disse inneholdt kun bein, mens to
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inneholdt leirkarskår og én inneholdt en krøllnål av jern sammen med beina. Alle begravelsene
var brente (Løken 1974:182, Wangen 1998,II:katalog). Trekanten som beskrives på Hen,
inneholdt både sverd og spyd. Jeg velger å ta med dette som en av de mulige begravelsene vi
kjenner i trekantanlegg, selv om konteksten på disse funnene må regnes som usikker i og med
at gjenstandene ble funnet ved grustaking. Funnsammensetningen peker i tradisjonell forstand
mot en mannsbegravelse (Ziegler 1891:60, 1892:95).
Trekantanlegget på Tilrem er ikke regnet med som en av de sju begravelsene som er behandlet
ovenfor fordi det ikke er funnet spor etter en begravelse i selve anlegget. Likevel vil jeg nevne
det i og med at det er funnet gjenstander i utkanten av anlegget. Er dette spor etter ofringer eller
andre ritualer, eller kan det være utkasting av en tidligere begravelse i anlegget?
Undersøkelsen på Tilrem omfatter en forholdsvis liten del av anlegget, slik at man ikke kan
utelukke at det finnes en begravelse der. Dette gjelder forsåvidt flere trekantanlegg (Binns
2000).
Flere (minst 3) av de ovenfor nevnte anleggene inneholdt jernfragmenter. De tre anleggene der
en jernnagl eller lignende er eneste funn blir ikke her behandlet som graver. Dette er den ene
(haug 1) av de ti som ble undersøkt på Hovtun i Suldal, Stavanger, anlegget på Dragseid i
Åfjord, og trekantanlegget på Tilrem, Brønnøy. Jeg mener det ikke er grunnlag for å behandle
disse som begravelser da jernfragmenter kan stamme fra fyllmassene som ble brukt da
anleggene ble bygget, eller er med av andre årsaker.
Som vi har sett er det ikke mulig å se et mønster i funnsammensetningen, ved begravelsene fra
trekantanlegg i Norge. Variasjonen er så stor i både kvalitet og kvantitet at det ikke er mulig
antyde hvilken sosial person som er begravd, eller hvilken status vedkommende hadde.

3.3

Dateringer

På slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet ble alle trekantanlegg datert til yngre
jernalder. Etter hvert har variasjonene på dateringene fått et langt større spenn i tid. Generelt
har trekantanleggene blitt datert relativt, i forhold til dateringer gjort på resten av gravfeltet.
Dateringene ser ut til å variere fra 2-300 e.Kr og helt fram til vikingtiden (Myhre 1980b:107).

Seksjon for arkeologi og kulturhistorie

31

Forskningshistorie og -status

3.3.1

Tolkninger på trekantanleggenes alder i Norge

Mange arkeologer har uttalt seg om alderen på trekantanleggene. De fleste baserer seg på det
tidligere forskere har ment, mens noen går ut fra dateringer på gravanlegg i nærheten av
trekantanleggene.
Theodor Petersen mente at trekantanleggene alltid forekommer sammen med graver fra yngre
jernalder, og at denne formen kjennetegner en typisk yngre jernalders gravplass (Petersen
1922:10). David W. Griffiths skrev i Hofdasegl om undersøkelsen av den stjerneformede
haugen på Hadsel prestegård i Nordland, og de to grunnene til at den ble tolket som et
gravminne:
"1. Røysa ligger i et område med stor konsentrasjon av gravhauger, både på Hadsel
prestegård og på holmen Risøya.
2. Trearmet gravminne er en kjent type i Skandinavia, selv om de er sjeldne i Nord-Norge."
(Griffiths 1990:359)
Ut i fra materiale fra Sverige, Danmark og Norge antar Griffiths at den trearmede formen ikke
ble brukt før midten av eldre jernalder (ca 300 e.Kr.) og at den gikk ut av bruk i overgangen
til yngre jernalder (ca 700 e.Kr.) Dette gjelder spesielt de trearmede røysene med fotkjede,
bauta eller hjørnestein (1990:359). Harald Egenæs Lund sier at de trekantede, stjerneformede
og også de firkantede haugene og røysene opptrer i århundrene rundt Kristi fødsel. Disse er
både med og uten fotkjede, og med reiste steiner i hjørnene eller på midten. De stjerneformede
haugene og røysene opptrer fremdeles i merovingertid og helt opp i vikingtid (Lund 1939:61).
Trond Løken ser blant annet på trekanter med hjørnesteiner og bauta, og mener at disse
sannsynligvis er fra eldre jernalder, selv om de er vanskelig daterbare (Løken 1974:146). Et
eksempel er trekanten på Store Dal, som har gravhauger fra både folkevandringstid og
vikingtid som nærmeste naboer:
"...i de østlige 2/3 som treodden ligger i er det bare 2 av 54 graver som er datert til yngre
jernalder, mens i den vestlige er alle daterte graver fra yngre jernalder, slik at sannsynligheten
for at treodden er fra eldre jernalder er stor, ut fra en horisontalstratigrafisk betraktning."
(Løken 1974:146)
Hans konklusjon blir at de 3 kjente stjernene i Østfold ligger i et eldre jernaldermiljø, og fra
dekorelementer og funn fra Viste dateres disse til eldre jernalder (Løken 1974:175).
Nicolaysen mente at trekanter med innsvungne sider tilhørte yngre jernalder (Nicolaysen
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1874:114), og at trekanter med innbøyde sider etter svenske funn må være graver (Nicolaysen
1860:39). Men også i Sverige er det uvanlig å finne begravelser i trekantanleggene.
Det ser ut til at de fleste er enige om at trekantanleggene i Norge dukker opp i midten av
romertid, 2-300 år etter Kristi fødsel. Det er også en allmenn oppfatning at denne gravformen
holder seg helt opp til vikingtid, selv om vi ikke har så tidlige dateringer her til lands. Likevel
er det verd å merke seg at vi har tre dateringer som kan indikere at anleggene har kommet inn
i det norske materialet allerede før Kristi fødsel.
3.3.2

Datering av undersøkte trekantanlegg i Norge

Tabell 3.4 viser de dateringene vi har fra trekantanlegg i Norge. Bare noen få av de undersøkte
anleggene er datert, og de fleste av disse er datert typologisk. De anleggene som er typologisk
datert av Nicolaysen er markert lysere enn andre i tabellen, når det finnes nyere og trolig
sikrere tolkninger. De nyere dateringene er i samme rad i tabellen markert mørkere.
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Tabell 3.4: Dateringer av trekantanlegg i Norge

Kommentarer

Hovtun

Nic. datering

N. Besseberg

Uklar datering

Viste

Uklar datering

Nordre Opstad

Nic. datering

Salhus
Dømmesmoen

Funnet utenfor

Godøy
Hå

Sekundær begr.

Tilrem

14C-datering

Gunnarstorp (23)

14

Gunnarstorp (70)

14
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Alle anleggene på Hovtun og anlegg 8 på Nedre Besseberg er på grunnlag av funnene datert
til yngre jernalder (Nicolaysen 1870:149-153). Elizabeth Skjelsvik mener derimot at funnet på
Nedre Besseberg er fra eldre jernalder1 (Skjelsvik 1951:122). Tetningskittet på Viste og
leirkaret på Nordre Opstad ble av Nicolaysen datert til 500-tallet (1901:208-211). Hougen
mener derimot at funnet fra Viste er førromersk (1924:11). Begge dateringene fra Viste er
markert i tabellen. Bronsevasen i trekantanlegget på Salhus er datert 300-400 e.Kr. (Schetelig
1912:30), og funnet fra Dømmesmoen er datert til 300 e.Kr. (Skjelsvik 1954b:13). Dateringen
fra Dømmesmoen er ikke nødvendigvis gjeldende for anlegget, i og med at graven er funnet
utenfor selve anlegget. Gravene på Godøy er datert til 3. til 6. århundre e.Kr. (Solberg
1976:funnliste), og sekundærgraven i anlegget på Hå er datert til 700-tallet (Tysdal 1984:10).
De eneste anleggene som er datert med 14C-metoden, er treodden på Tilrem og trianglene på
Gunnarstorp (haug 23 og 70). Kullprøvene fra Tilrem ga dateringsresultat til tre forskjellige
perioder i jernalderen: 520-385 f.Kr., 125-385 e.Kr. og 650-785 e.Kr. (Binns 2000:8). Det kan
tyde på at dette anlegget var i bruk over lang tid, men om det ble brukt kontinuerlig og om
funksjonen har vært den samme gjennom hele perioden vet vi ikke. Kullprøvene fra
Gunnarstorp ga dateringene 390-340 f.Kr. og 320-200 f.Kr. (anlegg 23) og 530-190 f.Kr (grav
III), og 1300-1290 f.Kr. (anlegg 70). Den siste av disse kullprøvene er tatt fra en kullgrop som
ligger rett utenfor kantmarkeringen til trekantanlegget. Antagelig er årsaken til den tidlige
dateringen at kullgropen er fra boplassaktivitet før gravfeltet ble anlagt. Dateringen sier derfor
ikke noe om alderen på selve anlegget. Dette er årsaken til at denne dateringen ikke er tatt med
i oversikten (Wangen 1998, II:katalog).
Dateringene fra de undersøkte trekantanleggene har en sterk overvekt på eldre jernalder.
Anleggene på Viste, Tilrem og Gunnarstorp ser ut til å være anlagt i førromersk jernalder.
Dette strider mot den tradisjonelle oppfatningen om når trekantanleggene kom inn i det norske
materialet.
3.3.3

Sverige

I Sverige er trekantanlegg en langt vanligere fornminnetype enn i Norge. Jeg vil se litt nærmere
på noen av de dateringer og tolkninger som er kommet fram i forbindelse med undersøkelser

1. Selv om dette anlegget er datert til eldre jernalder starter markeringen på tabellen først 200 e.Kr., fordi Skjelsvik
antok at anleggene kom inn i det norske materialet først da.
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Figur 3.2: Skjematisk framstilling av gravers ytre utforming i Sveriges jernalder (Lagerlöf 1991b:128)

der. Det er undersøkt en hel del trekantanlegg i Sverige, men jeg kjenner ikke til det eksakte
antallet. Åke Hyenstrand har behandlet jernalderen i Midt-Sverige i avhandlingen
Centralbygd-Randbygd (1974). Der ble rundt 35 treodder og 50 triangulære steinsettinger
undersøkt før 1974. Undersøkelsene ga kun få funn. Han skriver at det finnes få direkte
dateringer av trekantanlegg. Det finnes typologiske dateringer som tyder på at de forekommer
i folkevandringstid, merovingertid og fram til eldre vikingtid. Trekantanleggene har også i
Sverige ofte nærhet til reiste steiner og kvadratiske steinsettinger. Trianglene hører hjemme i
eldre jernalder, mens treoddene har en forankring i yngre jernalders miljø. Treoddene fra
vikingtiden er generelt større enn de eldre (Hyenstrand 1974:19,79). I Syd-Sverige, først og
fremst i den vestre delen av Småland opptrer treodder i miljø som tyder på eldre jernalders
datering. Også i Sverige regnes treoddene som forholdsvis uvanlige (Hyenstrand 1974:19-22).
Björn Ambrosiani har undersøkt 17 trekantanlegg i Södermanland og Uppland. 14C-dateringer
tyder på at trianglene er typiske for eldre jernalders gravfelt, og opptrer oftere i romertid enn i
andre perioder. Treoddene påtreffes ofte på yngre jernalders gravfelt, og opptrer opp til
vikingtid (Ambrosiani 1964:67-78). Anita Biuw mener at både trianglene og treoddene i
Spånga tilhører eldre jernalder, men at treoddene, spesielt de store, også forekommer i yngre
jernalder (1992:250). Anne Carlie daterer de skånske treoddene til yngre romertid og
folkevandringstid (1994:80).
M. Strömberg har behandlet 9 trekantanlegg i Nordvest-Skåne. Disse er ikke daterte, og funn
i nærheten gir lite holdepunkter for datering. Hun skriver at det i Sverige er få trekantanlegg
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med funn av graver. De fleste anleggene er datert til vikingtid, mens de eldste er fra romertid.
I følge Strömberg kan den sene dateringen i mange tilfeller skyldes sekundære begravelser i
eldre anlegg, som opprinnelig trolig var ment til kultisk bruk (Strömberg 1963:159). Oscar
Almgren tror at trekantanleggene tidligst kan dateres til yngre romertid, men at de først og
fremst tilhører yngre jernalder. Han konstaterer også at de tresidige steinsetningene (dette
tolker jeg som mine triangler) måtte tilhøre århundrene rundt og etter Kr.f., mens treoddene
tilhører yngre jernalder (Almgren 1912:329, 334). Bo Petré viser med flere eksempler at
treoddene ikke bare er fra yngre jernalder, men også fra romertid og folkevandringstid, men at
det ser ut til at de med tydelig innsvingede sider hører hjemme i yngre deler av jernalderen
(1984, II:30).
Krankmårtenhaugen i Härjedalen skiller seg litt ut. Dette gravfeltet har flere triangulære
steinsettinger, og blir datert fra 200 f.Kr. til 550 e.Kr. (Zachrisson 1997:194). Det er
problematisk hvor vidt dette gravfeltet kan knyttes mot enten Norge eller Sverige, da det ligger
helt på grensen, i dag på svensk side.
Det ser altså ut til at det er bred enighet om at trianglene opptrer i slutten av romertid, mens
treoddene kommer inn i det svenske materialet mot slutten av eldre jernalder. Her er de
stjerneformede anleggene medregnet som treodder. Disse holder seg helt opp til vikingtid. De
svenske dateringene har nok preget oppfattelsen om dateringen på trekantanleggene i Norge.
3.3.4

Danmark

Fra Danmark finnes langt færre trekantanlegg enn i Sverige. Glob skriver at de kommer inn i
det danske materialet først rundt vikingtidens begynnelse, og at idéen kommer fra Sverige. Jeg
kjenner 12 stjerneformede anlegg fra Ris Fattiggård ved Torslev i Vendsyssel, som dateres til
vikingtid. Disse hadde 6-8 meter lange armer og var kantsatt med stein (Glob 1967:146). Også
på Lindholm Høje ved Limfjorden finnes det trekantanlegg. Gravplassen regnes som et av
Nordens mest storslagne fornminner, med over 600 graver. Treoddene og trianglene her blir
bestemt til 6. og 7. århundre. Ut fra funnmaterialet ble disse steinsettingene knyttet opp mot
menn. Dessuten var de trekantede og runde steinsettingene gjerne mer sparsomt utstyrt enn de
andre fasongene. Bryner var en vanlig ting å finne i trekantene, og har blitt tolket som et
statussymbol (Johansen og Trolle 1995). Det er også undersøkt en treodd på øya Amrun, som
på grunnlag av funn (perler) ble datert til vikingtid (Ramskou 1950:172, Carlsson 1990:6).
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Det kan se ut til at trekantanleggene dukker opp rundt midten av romertid i Midt-Norden, og
da trolig først i Sverige. I Danmark er anleggene yngre, og forekommer ikke før i
merovingertid. Det er ikke foretatt et grundig søk etter anlegg hverken i Sverige eller
Danmark. Det ser ut til at tradisjonen har holdt seg helt opp til vikingtid i Sverige og Danmark,
og muliggens også i Norge.
3.3.5

England

I England er stjerneformede anlegg kjent bare fra ett område, nemlig Nothumberland. Ett
anlegg er datert til 2648-2636 f.Kr., og også ett annet anlegg kan trolig dateres til samme
periode. Heller ikke i disse anleggene ble det funnet spor etter begravelser (Ford 2002:85). Det
ser ut til at trekantanleggene opptrer noe tidligere på De britiske øyer enn i Norden. I tillegg
har vi noen dateringer til førromersk jernalder i Norge, altså noe tidligere enn i Sverige. Dette
kan antyde at ideen om trekantanlegg kom hit fra keltiske områder. Stjernefasongen brukes
som vi har sett mye nettopp i keltisk tradisjon (se kapittel 4.3.3 på side 51).
Det er også mulig at det finnes trekantanlegg i flere land enn det vi kjenner til i dag. Anleggene
i England ble oppdaget så sent som i 2002, og åpner muligheten for at det fremdeles ligger
ukjente trekantanlegg flere steder.

3.4

Tolkninger

I og med at trekantanleggene nesten alltid opptrer på gravfelt blir anleggene vanligvis regnet
som gravanlegg. Men oppfatningen om at trekantanleggene kan ha hatt andre funksjoner i
tillegg, står sterkt. Det er spesielt fasongen som fascinerer, fordi den skiller seg så sterkt fra de
fleste andre gravminner vi har. Få teorier foreligger imidlertid om hvilke funksjoner anleggene
kan ha hatt. Tanker om at trekantanleggene må være knyttet opp mot en eller annen form for
rituell virksomhet går igjen. Jeg vil gå gjennom de teoriene jeg kjenner til fra Norge, da dette
må regnes som en del av forskningshistorien. Temaet er lite behandlet, og flere av de forsøk
på tolkninger jeg kjenner til, er hentet fra avisreportasjer. De kan derfor tenkes å være noe
omskrevet fra det som opprinnelig ble sagt.
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3.4.1

Fruktbarhet- og andre kultteorier

Nicolaysen skriver i 1901 om trekantanlegg:
"I det svenske Månadsblad for 1900, s. 15, er fremsat som formodning, at de, naar ingen tegn
paa deres bestemmelse er tilstede, kan henregnes til de hedenske offersteder eller de saakaldte
"horger", men skjønt vi kun har meget faa og uklare beretninger om disse, kan de dog ikke
antages at have lignet trekanterne, hvorimod de rimeligvis har været af stene i forbindelse med
træ, siden der baade her og i England tales om, at man brænder horger. Men forøvrigt kan det
vistnok paa grund af deres tildannelse ha havt et forbillede for øie, uden at jeg her kan
paapege noget saadant" (Nicolaysen 1901:210).
Professor Lindquist sa til Stavangeren 17.08.1938 at han trodde stjernene ikke ble bygd som
graver i utgangspunktet. Han mener det kan ha vært kultplasser, for eksempel tingsteder, men
at de likevel kan inneholde en grav.
I forbindelse med "De fem dårlige jomfruer" ved Karmsundet, ble det skrevet i Rogaland Avis
18. februar i 1980:
"Noen mener at steinsettingen kan ha representert en kalender. Trekanten eller triangelet kan
ha vært et symbol for nordmenn på samme måte som det var for antikkens folk. Slik som
phallos var symbol for hankjønnet, var triangelet det kvinnelige kjønnssymbol. Dette står ikke
i motsetning til det syn som sier at trekantene er graver, for i alle fruktbarhetsreligioner er det
en klar sammenheng mellom livet og dødens krefter."
Dette er det trekantanlegget som helt klart har fått mest oppmerksomhet i norsk arkeologi, og
er omtalt av flere. Heming Skree forsøkte i 1935 å komme med en tolkning av den
opprinnelige funksjonen til anlegget. Han ser videre på solkult-teoriene, og mener at
bautasteinene er kultsteiner eller deler av et kultanlegg, fra en tid da det var solreligion her i
landet. Ved å trekke linjer mellom forskjellige kulturminner i området (Avaldsnes), mener han
at Rehaugene, bautasteinen "Jomfru Marias synål" og "De fem dårlige jomfruer" danner et
triangel, der linjene er astronomisk orienterte og symbolske, og at disse linjene og
fornminnene er tilpasset solens gang slik at det kan brukes som en kalender.
Kari Støren Binns fant en slags inngang til trekantanlegget på Tilrem, som er markert med to
større steiner. Fra denne inngangen fant hun også noe som ble tolket som en steinlagt veg ned
mot det som i dag er riksvegen, en slags prosesjonsveg. Siden hun også fant en falloslignende
stein, og noe som ble antatt å være et steinalter i midten, tror Binns at trekantanleggene er et
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Figur 3.3: K. S. Binns’ tolkning av Tilremanleggets funksjon (Binns 2000)

åsted for utøvelse av en fruktbarhetskult. Dette illustreres av figur 3.3. Teorien styrkes, mener
hun, av at den ene spissen peker rett mot nord (Binns 2000:8-9).
Elizabeth Skjelsvik skriver i 1954 om trekantanlegget på Øvre Dømmesmoen at trekanter fra
andre land er kjent som et ondtavvergende tegn. I dette anlegget ble det ikke funnet annet enn
litt kull, men hun mener det er en direkte sammenheng mellom trekanten og graven som lå
noen meter utenfor, under en bautastein. Derfor tror hun at trekanten er bygd som et ekstra
hederstegn for den døde (1954:13-14).
I forbindelse med trekantanlegget på Hadsel ser Griffiths nærmere på fornminnets fire
elementer, midtfeltet (i dette tilfellet med bautastein) og de tre armene:
"Midtfeltet, med bautasteinen, kan ha hatt en annen funksjon, muligens en offerplass. Røysa
mangler fotkjede i midtfeltet, som kan indikere en åpnere adgang til midtfeltet enn til armene.
Midtfeltet hadde et omfattende steinfundament. Hvis røysa inneholder graver, finnes de mest
trolig i armene, som ennå er uberørt av arkeologer. (...) De tre armene har ikke nødvendigvis
den samme betydning, og midtfeltet er heller ikke uten videre viktigere enn armene."(Griffiths
1990:363)
De stjerneformede anleggene i England knyttes opp mot astronomiske tolkninger i og med at
retningen på armene ser ut til å følge et fast mønster. Solens gang, som var viktig i forhistoriske
forestillinger og ritualer, settes i sammenheng med disse anleggene. Solen var og er symbolet
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på liv, død og fruktbarhet, og de stjerneformede anleggene kan derfor sees som et symbol på
overgangen fra levende til død (Ford 2002:85).
De fleste tolkningene som er framsatt er altså fruktbarhets- og offerplasstolkninger. Dette
ligger forsåvidt nært opp til de antagelser jeg presenterer blant annet i kapittel 4. Også i
England blir anleggene knyttet opp mot liv, død og fruktbarhet, via solens gang. Dette kan
være veien å gå for å forstå trekantanleggenes funksjon og symbolikk.
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4

Livet etter døden - en teoretisk tilnærming
"Den fysiska utformingen av graven kan ses som en spegelbild av den kollektiva
dödsuppfatningen i ett samhälle, där symbolik och stilelement kan ses som uttrycksformer
för denna.(...) Ett sådant symbolspråk borde i så fall främst kunna ge ledtrådar om det
religiösa tänkesättet " (Anders Kaliff 1992:14).

4.1

Gravskikkanalyser og deres teoretiske grunnlag

Religion har spilt en viktig rolle for oppbyggingen av de fleste samfunn, og påvirker hvordan
mennesker lever sine liv og skaper sin kultur (Kaliff 1992:33-35). Ritualer er hellige
handlinger, som på forhånd er fastlagt etter bestemte regler, og det er viktig at det rituelle
mønsteret i disse handlingene følges (Steinsland og Sørensen 1994:71-72). De påvirker
enkeltmenneskers sosiale liv og identitet, og er spesielt viktig ved betydelige hendelser i livet.
Et eksempel er ritualer som knyttes opp mot døden (Lotte Hedeager 1990:84).
Det å ta seg av de døde har hatt både praktisk og symbolsk betydning for det gjenlevende
samfunnet. De praktiske hensyn går først og fremst ut på å bli kvitt liket. De symbolske sider
av saken er mer komplekse, og avhenger av hvilke forestillinger man hadde om døden og det
livet som eventuelt skulle komme etterpå. Slike kognitive forestillinger har påvirket
gravskikken og de ritualene som vi må anta har stått sentralt i begravelsesprosessen. Ritualene
er, og har vært, viktige i forberedelsen på livet etter døden, både for den døde og de
gjenlevende. Mange av disse ritualene har ikke satt spor som vi kan finne igjen i dag. Er det
mulig å "lese" disse ritualene og idéene bak dem, ut fra et arkeologisk materiale? Kan
trekantanleggene si oss noe om de viktigste kognitive aspektene i jernalderen?
Siden det er enklere å se de funksjonelle aspektene ved et materiale enn de kognitive, er det
nettopp den funksjonelle siden av materiell kultur som har fått mest oppmerksomhet. Jeg
mener imidlertid det er viktig at de ideologiske aspektene ved fortidssamfunnet får mer
oppmerksomhet, selv om det er vanskelig å teste hypoteser om religiøse fenomener som kun
er basert på arkeologisk materiale. En slik betraktningsmåte vil kunne gi en bedre innsikt i
fortidens religion og ritualer, og vi vil få en bedre mulighet til å forstå de sporene
religionsutøvelsen har satt. Jeg vil i det følgende se på hvordan man i den senere tid har forsøkt
å bruke gravskikk til å spore fortidens ideologier og religioner. Deretter vil jeg betrakte
trekantanleggene som en levning av en rituell kommunikasjon, en religiøs ytring som
arkeologene må forsøke å forstå.
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4.1.1

Bakgrunn

I første halvdel av 1900-tallet var det innen arkeologifaget stor interesse for studier av myter,
religion og ideologi. Denne interessen ble i løpet av 1960- og 1970-tallet overskygget av en
økt interesse for sosiale studier, der gravskikk først og fremst ble benyttet som et grunnlag for
mer materialistiske og rasjonelle teorier. I og med at testing av observerbare størrelser var i
fokus, ble religiøse fenomener mer eller mindre definert bort fra faget (Dommasnes 1991:48).
Tidlig på 1980-tallet oppsto en ny interesse for gravskikk innen arkeologien, spesielt inspirert
av amerikanske arkeologer som Lewis Binford og Joseph Tainter. Gravskikk ble sett på som
en gjenspeiling av den dødes status i samfunnet. Forskjeller i den enkeltes sosiale ståsted før
en døde, ga forskjeller i behandling etter ens død. Grunnkomponenter som alder, kjønn, sosial
status og sosial tilknytning til samfunnet ble symbolisert ved ulik gravbehandling. Både
behandlingen av liket, hvor og hvordan man døde, og hva den døde fikk med seg i graven, er
elementer som spilte inn (Binford 1972:210). Den hierarkiske statusen kom til syne gjennom
størrelsen på gravminnet, eller rettere, den mengden arbeidskraft samfunnet kunne investere i
markeringen av graven. De symbolske gjøremålene i forbindelse med en begravelse varierte.
Binford mener forskjellige grupper kunne dele samme gravsymbolikk, men bruke dem med
forskjellig betydning. På denne måten må medlemmene i en gruppe kjenne symbolene og
deres mening for å fungere som en del av gruppen (Binford 1972:221-223).
4.1.2

Strukturalisme og struktureringsteori

Strukturalismen hadde sitt utspring i lingvistikken, og knyttes gjerne opp mot lingvisten
Ferdinand de Saussure (1857-1913). Saussure så språket som et selvstendig system, en sosial
institusjon som består, som vi som mennesker benytter oss av. Han mente at språket består av
tegn, som har en betydning kun i forhold til hverandre. Kodene i språket er kjent for både
avsender og mottaker, men ukjente for uinnvidde mennesker, som dermed blir holdt utenfor.
Strukturalismen kritiseres nettopp på grunn av den sterke fokuseringen på språksystemet, fordi
handlingsaspektet og individet blir oversett (Kaspersen 1995:31-33).
Semiotikken handler om evnen til å symbolisere og kommunisere, og er nært beslektet med
strukturalismen. På mange måter bygger strukturalismen på en del av kjernetankene i
semiotikken, blant annet det at tegn ikke er bestandige. At det hele tiden produseres nye
tegnsammenhenger/koder, er en viktig del av kulturen.
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Den franske antropologen Claude Lévi-Strauss var en viktig aktør i omformingen av
strukturalismen til en kulturteori. De viktigste i Lévi-Strauss’ egen strukturalisme ble tanken
om at alle samfunn har en bakenforliggende struktur som styrer de fenomener man kan
observere og studere. Også ikke-språklige fenomener (for eksempel materiell kultur) vil kunne
studeres som en tekst som kan "leses" (Olsen 1997:195-197). Bjørnar Olsen er en av dem som
har kritisert disse tankene i den senere tid. Han mener menneskene får en for passiv rolle, og
at deres ytringer ikke blir annet enn et medium for en struktur de ikke kjenner til. Også den
materielle kulturen blir redusert til å reflektere strukturene som styrer samfunnet. Olsen
påpeker at menneskene skaper strukturene gjennom sine handlinger, og at disse strukturene
igjen påvirker de samme menneskenes neste handlinger.
Det er dette forholdet mellom sosiale strukturer og menneskelige handlinger som ligger til
grunn for sosiologen Anthony Giddens struktureringsteori (op.cit.:209-211). Den er ment som
en samfunnsteori, og oppsto ut fra en syntese mellom strukturteorier, som funksjonalismen og
strukturalismen, på den ene siden og aktørteorier, som handlingssosiologi og marxisme, på den
andre (Kaspersen 1995:41-42). Formålet med teorien er å forklare sosiale strukturer, altså de
eksisterende mønstre av regler i et samfunn. Disse strukturene er ikke statiske, men er både en
betingelse for og et resultat av handling. Menneskene har bare delvis kunnskap om de
systemene de er en del av, ifølge Giddens (op.cit.:48-50).
4.1.3

Hodders kontekstuelle arkeologi

Arkeologen Ian Hodder sto sentralt da den post-prosessualistiske retningen innen faget
begynte å vokse fram på begynnelsen av 1980-tallet. Han arbeidet for en mer kognitiv
arkeologi, der sosiale studier ble basert på materiell kultur. Individet skulle få en sterkere
posisjon i forskningen, de forhistoriske menneskers intensjoner og motiver for handling skulle
fram (Olsen 1997:59-66). I tillegg ble nytten av å studere kulturenes religion, for å forstå
gravskikken, poengtert (Bennett 1987:26).
Deltagelsen i et etno-arkeologisk prosjekt på 1970-tallet ble startskuddet for Hodders utvikling
av den kontekstuelle arkeologien. Tanken bak var å bruke materiell kultur aktivt i sosiale
strategier, som signal om status, tilhørighet og kjønn. Den materielle kulturen bør i følge
Hodder forstås som en tekst eller et språk, en tankegang han har hentet hos strukturalismen og
hermeneutikken (Olsen 1997:65, 103). De abstrakte og symbolske meningene bak materiell
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kultur må leses gjennom den konteksten gjenstandene oppsto i. Bare slik, mener Hodder, kan
en forstå den materielle kulturen, i og med at materiell kultur ikke er et passivt biprodukt av
menneskenes adferd. Vi må strebe etter å nærme oss fortidsmenneskenes tanker og idéer så
langt som mulig, for å forstå den meningen alle gjenstander er lagd med i forhold til en sosial,
politisk og økonomisk kontekst. Det er denne konteksten Hodder mener arkeologene må
forsøke å rekonstruere. Formålet med den kontekstuelle arkeologien blir altså å forstå den
materielle kulturen på bakgrunn av den samtiden den oppsto i, for å få en så god forståelse som
mulig av objektets mening (Hodder 1992:14). Denne tankegangen ble et viktig grunnlag for
religionsarkeologien.

4.2

Religionsarkeologi

I skandinavisk arkeologi har gravskikkforskningen de siste tiårene igjen blitt mer styrt av de
åndelige og religiøse perspektivene, og gravenes symbolinnhold har fått en sentral posisjon
(for eksempel Hyenstrand 1980, Bennett 1987, Hedeager 1990, Lagerlöf 1991b, Kaliff 1992a,
1992b, 1997, Dommasnes 2001 ). Flere fagkonferanser og seminar har hatt religionsarkeologi
som tema. Eksempler på dette er symposiet Nordisk hedendom i 1988 (utgitt 1991),
arkeologidagene i Lund 19891, symposiet Myte og ritual i det førkristne Norden i 1991 (utgitt
1994), symposiet Religion och samhälle i det förkristna Norden i 1994 (utgitt i 1999) og
symposiet i Lund 2000. Utover 1990-tallet begynte religionsarkeologien å etablere seg som en
egen fagretning som ligger mellom arkeologi og religionshistorie (Anders Kaliff 1992:15).
Det teoretiske grunnlaget for denne forskningen baseres både på stukturasjonsteorien til
Giddens, Hodders kontekstuelle arkeologi og etnoarkeologi. Religionsarkeologien går imot
Binfords skille mellom symbolikk på den ene siden og praktiske ting på den andre, og har av
Hodder lært nytten av å se de forskjellige symbolene i sin kontekst (Kaliff 1992a:37,
Dommasnes 2001:27-32). Materiell kultur har både en praktisk og en symbolsk side. Ikke bare
religion, men også andre ideologiske strukturer og regler i et samfunn manifesteres i den
materielle kulturen og i gravens utforming (Kaliff 1997:11). Religionsarkeologien dreier seg
derfor ikke bare om forskning på den forhistoriske religionen, men vel så mye om å finne fram
til ideologiene bak den mentale oppbyggingen av et samfunn og samfunnets symboler. I og
med at ideologiene og religionen gjennomsyrer all virksomhet i et samfunn, og er styrende for
1. Artikkelsamlingen ble utgitt under tittelen Arkeologi och religion i 1989 (red. Larsson et.al).
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hvordan forestillingsverden, normer og allmenne vurderinger tar form, omfatter
religionsarkeologi hele samfunnet. Også tilsynelatende praktisk-funksjonelle aspekt ved et
samfunn kan ha en bakenforliggende symbolsk betydning (Kaliff 1997:11-12). Det er altså
ikke religionen vi som arkeologer først og fremst bør ta sikte på å beskrive, men den religiøse
handlingen og utførelsen av denne i det samfunnet vi studerer.
Selve utøvelsen av religionen, den rituelle kommunikasjonen og de ideologiene som
gjennomsyrer samfunnet, bør være i fokus også når man studerer trekantanleggene. Det er
nødvendig å ta utgangspunkt i flere forskjellige teoretiske ståsteder for å oppnå en best mulig
forståelse av de samfunnene vi studerer. Religionsarkeologer etterstreber å forstå endringer i
samfunnet på grunn av endringer i religionen. Religionsarkeologi alene er derfor ikke nok til
å forstå alle aspektene ved et forhistorisk samfunn, da en hel del funksjonelle aspekter ved et
samfunn vil bli tilsidesatt ved en slik forklaring. Likevel vil vi oppdage at jo mer vi kan tolke
ritualer og religiøse aspekter ut fra gravene, desto mer anvendelig blir gravmaterialet for
sosiale analyser (Lagerlöf 1991a:127). Religionsarkeologien åpner for nye aspekter ved
samfunn som tidligere i stor grad har blitt tillagt funksjonelle forklaringer. Jeg mener en slik
tilnærming er viktig i og med at religionen er en integrert del av et samfunn.
4.2.1

Graven som en religiøs ytring

Det sosiale ståstedet kan i visse tilfeller uttrykkes via utformingen av en grav i stedet for via
gravgaver. Religionen styrer trolig gravenes utforming. Selve fasongen sier da noe om en
sosial struktur både i den jordiske og i den religiøse verdenen (Lagerlöf 1991a:210). Hvis vi
får en bedre forståelse for dette symbolspråket, det religiøse uttrykket som gravanleggene
formidler, har vi også bedre forutsetninger for å forstå det samfunnet som bygde anleggene
(Bennett 1987:23, Lagerlöf 1991b:127). Kaliff støtter denne oppfatningen, og presiserer den
gode muligheten vi har til å trenge inn i den forhistoriske tanke- og forestillingsverdenen via
gravanleggenes fysiske utforming. Han mener den postprosessuelle skolens forsøk på å tolke
materielle levninger som et språk, mer enn noe sted kan brukes på gravskikk. Dette fordi
gravenes form og ritualene rundt begravelsen gjenspeiler de forestillingene man hadde om
sjelsbegrepet og hva som skjedde etter døden (Kaliff 1992b:23,28). Kaliff kritiserer imidlertid
postprosessualistene for å overdrive verdien av subjektive tolkninger. Han mener gravenes
utforming er bestemt ut ifra fastsatte religiøse regler, men tror at utformingen likevel kunne ha
vært ganske fri innenfor de tradisjonsbundne rammene. Utformingen kan ha vært viktige
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symboler for å få det utgangspunktet man ønsket til sitt neste liv (Kaliff 1992b:135).
Gravritualer kan inneholde uttrykk for omtrent alle aspekter i menneskets liv (Kaliff 1997:11).
Ritualene får utforming etter bestemte mønstre, ut ifra hva menneskene vil formidle. Slik kan
vi si at ytre fasong signaliserer noe til samfunnet, mens den indre oppbyggingen og de rituelle
handlingene kan være et symbol på omsorgen for den døde (Dommasnes 2001:115, 124).
Åke Hyenstrand ser på graven like mye som et monument over de levende som over den døde.
Han mener at å anvende en kombinasjon av kvalitative og kvantitative analyser er den eneste
måten vi kan få maksimalt utbytte av gravhaugers informasjonsinnhold på. De kvalitative
analysene deler han inn i morfologiske, korologiske,1 kommunikative, sosio-økonomiske og
topografiske

grupper.

Disse

kan

igjen

videreutvikles

for

en

mer

inngående

informasjonsutnyttelse. Via slike analyser kan man få kunnskap om blant annet den innsats og
omsorg samfunnet la ned i byggingen av anlegget. Her spiller ikke bare størrelsen inn, men
også utformingen. Utformingens symbolverdi sier i følge Hyenstrand noe om den dødes status
i samfunnet, markering av revir, og samfunnets tradisjoner. I tillegg kommer gravenes
beliggenhet, der både plassering i landskapet og på gravfeltet sier noe om den sosiale
informasjonsverdien som ligger i dette. Fordeling av graver innen gravfeltet og ytre variasjon
har en egen informasjonsverdi, mens graden av eksponering kan si noe om anleggets
symbolverdi. Plasseringen kan gi begrensninger slik at anlegget kun er synlig fra enkelte
steder, eller muligheter blir utnyttet slik at gravhaugen blir ekstra synlig i landskapet. Hvis man
bearbeider gravanlegg ved hjelp av slike analyser, vil det gi en nyttig bakgrunn for studier av
det samfunnet som bygde anleggene (Hyenstrand 1980:240-243). Dette er en tanke som støttes
av Bennett (1987:24). (Se også kapittel 5.1.2 på side 58.)
4.2.2

Trekantanleggene i lys av rituell kommunikasjon

Agneta Bennett (nå Lagerlöf) har gjennomført en kombinasjonsanalyse av et forholdsvis stort
gravmateriale i Mälarområdet i Sverige. Der arbeidet hun etter hypotesen om at gravenes
utforming og sammensetningen av begravelsen (likbehandling og gravgods) er uttrykk for et
symbolspråk (Bennett 1987:1-2). Hun ser variasjonen i gravenes utforming som et tegn på et
behov for å fremheve sosial tilhørighet, også i en tid da det etter gravskikken ikke var vanlig
å gi gravgaver. Variasjonen i ytre form minker i yngre jernalder, men blomstrer igjen i

1. Forholdet mellom graver som ligger samlet. Både fordelingen og ytre variasjon kan ha informasjonsverdi her.
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vikingtiden. Den religiøse tradisjonen rundt denne gravformen har altså overlevd, selv om de
ideologiske forestillingene har endret seg underveis, mener Bennett. Dette fordi ritualene rundt
begravelsen er holdt i live. Kjønnsbestemming av gravene er viktig for å forstå strukturen i et
gravfelt, og resultatet av Bennetts analyse viste at det var sammenheng mellom gravenes ytre
fasong og kjønnet på den døde. Kvinner var begravd bare i runde steinsettinger, mens menn
var begravd i både runde, uregelmessige, trekantede og firkantede steinsettinger i eldre
jernalder (Bennett 1987:22-25).
Lotte Hedeager påpeker at gravenes utforming og innhold ikke bare gjenspeiler de sosiale
forholdene, men hele den overordnede samfunnsideologien. Gravene kan fungere som en
dialog mellom den døde, vedkommendes familie og gudene. Til sammen reflekterer det
forståelsen av forholdet mellom liv og død (Hedeager 1990:97). Utformingen av gravene kan
på denne måten sees som et slags tegnspråk, en del av en rituell kommunikasjon mellom de
gjenlevende og gudene. Denne kommunikasjonen var spesielt aktiv i selve gravritualene
(Lagerlöf 1991a:211).
Ved å få bedre kunnskap om den rituelle kommunikasjonen i jernalderen, bør det være mulig
å komme nærmere en forståelse av den idéen som lå bak utformingen av gravanlegg generelt
og trekantanleggene spesielt. Jeg vil derfor ta utgangspunkt i teoriene Lagerlöf og Kaliff
presenterer, for å se om en religionsarkeologisk tilnærming gir svar på noen av spørsmålene
som er knyttet til trekantanleggene. Vi har hovedsakelig informasjon om ytre utforming av
trekantanleggene, noe som alene ikke kan gi en fullstendig forståelse av den opprinnelige
symbolske meningen. I denne sammenhengen kan det være nyttig å se på de kvalitative
variablene Hyenstrand formulerte. Symbolikken i trekantanleggenes ytre konstruksjon
kommer jeg tilbake til nedenfor. Her er fasongens betydning i seg selv interessant, spesielt i
forhold til bruk av denne fasongen i andre sammenhenger, men òg i forhold til tallsymbolikk.
Konteksten trekantanleggene opptrer i vil bli behandlet nærmere i kapittel 5.
4.2.3

Religion og dødsoppfatning i jernalderen

Lagerlöf påpeker at vi beveger oss i to verdener når vi tolker graver; de levendes og de dødes.
Vi må få en dypere innsikt i denne relasjonen for å forstå gravskikken. I tillegg må vi få en
bedre kunnskap om forhistoriske religioner, ritualer, og skikk og bruk rundt gravritualene
(Lagerlöf 1991b:130).
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Kaliff diskuterer og knytter oppkomsten av branngravskikken i Europa det første årtusen etter
Kristi fødsel til en ny religiøs oppfatning. Han legger fram en hypotese om at det han kaller
"den nye religionen", innehar elementer av reinkarnasjon, soldyrking og fruktbarhetskult. Han
ser selve graven som kun ett element i en større gravlegningskontekst. Nedleggingen av
beinrestene på gravfeltet behøver ikke å ha vært det viktigste momentet i begravelsesritualet
(Kaliff 1992a:13-15). Også Dommasnes mener at symbolfunksjonen kan ha vært opprettholdt
uten at de fysiske restene etter den døde var til stede. I og med at de fleste ritualer ikke etterlater
seg fysiske spor, vil også arkeologiske gravfunn omfatte bare en liten del av en kompleks
begravelsesseremoni, som trolig inneholdt mange ritualer (Dommasnes 2001:32).
Det finnes få detaljerte beskrivelser av dagliglivets ritualer, men både de skriftlige kildene og
gjenstandsmaterialet gir oss et lite innblikk i kulten som var gjeldende i jernalder, i følge
Steinsland og Sørensen (1994). Kulten og gjennomføringen av riter var enkeltmenneskers
oppgave. Kvinnene hadde hovedansvaret for ritualene hjemme, men både kvinner og menn
kunne ha ansvar for den offentlige kultutøvelsen. Overgangsritualer ser ut til å ha vært viktig
i de fleste samfunn, fordi man ved fødsel, pubertet, ekteskap og død både skifter rolle og status
i samfunnet. Steinsland mener imidlertid at pubertetsritualer ikke ble praktisert i vikingtid. Fra
skriftlige kilder kjenner vi til at blot ble feiret flere ganger i året, der man ofret til gudene
(Steinsland og Sørensen 1994:71-72).
Kaliff ser for seg at gravfeltene var et viktig sted for utøvelse av kulten, som trolig var en
syntese mellom en fruktbarhetskult og en gravkult. Begravelsesritualene kan være uttrykk for
både fruktbarhet, reproduksjon og gjenfødelse. Trolig mente man det fantes flere former for
eksistens etter døden. Den døde kunne bli overført til en ny eksistens etter det jordiske livet,
for eksempel i form av gjenfødelse til et nytt jordisk liv. I og med at den døde blir begravd i
jorden, gir han eller hun kraft til nye vekster, og kan også på den måten ha fått en form for nytt
liv. Skikken med å oppkalle barn etter en nylig avdød forfar var vanlig blant germanerne. I og
med at navnet ble regnet som vesentlig for personligheten, ville den døde på en måte leve
videre gjennom navnet. Man mente også at sjelen til den døde ble gjenfødt i en ny kropp
innenfor slekten, slik at den døde ble reinkarnert (Kaliff 1992b:130). Forfedrekulten sto altså
sterkt i jernalder. Man forestilte seg også at de døde forfedrene sørget for god helse og mat til
slekten, og derfor var det trygt å ha døde slektninger i nærheten av hjemmet og viktig å stelle
godt med dem. I tillegg ga gravhaugen den gjenlevende slekten status (Steinsland 1997:99).
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I mytologien møter vi blant annet Njord og hans to barn Frøy og Frøya, som er sentrale
skikkelser i fruktbarhetskulten. Njord var havets guddom, og vernet dem som søkte sitt
utkomme på havet (Steinsland 1997:85). Frøy var den fremste mannlige fruktbarhetsguden, og
behersket regn, sol og alt som vokste i naturen. Frøya var den mektigste gudinnen, og knyttes
både til fruktbarhet og død. Man trodde hun var borte fra jorden om høsten og vinteren, når
naturen visnet ned, og at hun vendte tilbake med livet om våren. Skifte i årstider og solens gang
var vanlige elementer i fruktbarhetskulten (Kaliff 1997:19). Frøya kunne også bedrive
trolldom, og fremstår derfor av og til i heksens skikkelse. Hun er også dødsgudinne, og hun og
Odin delte falne krigere seg imellom. Kvinner som hadde dødd en ærefull død, kom også til
Frøya og hennes dødsrike Folkvang. Gudinnen Frøya hadde altså mange funksjoner, og sto
som en sterk og viktig gudinne i fruktbarhetskulten (Steinsland 1997:102, 141, Näsström
1998:94-102).
Fallos-steiner knyttes gjerne til dyrking av Njord. Bergljot Solberg ser på muligheten av en
sammenheng mellom Njord og Nerthus, gudinnen som ble dyrket sør i Danmark eller nord i
Tyskland, om vi skal tro nedskrivingene til Tacitus. Problemet ligger i at Njord er en mannlig
gud, mens Nerthus var en kvinnelig. Solberg ser imidlertid muligheten av at Njord-Nerthus
kan ha vært en tvekjønnet guddom, da det også er kjent at en del av fallos-steinene har
skålgroper, som er kjent som et kvinnelig symbol (Tacitus 1928, Solberg 2000:173-174, Solli
2002:123). Brit Solli (2002) er enig i denne tolkningen, men foreslår at Njord/Nerthus ikke var
fysisk tvekjønnet. Solli skiller mellom biologisk og sosialt kjønn, og mener stiliserte
kjønnssymboler, som fallos-steiner og skålgroper, kan være seksuelle symboler som ikke har
noe med fruktbarhet å gjøre. Fallos-steinene representerer da en sosial kjønnstilhørighet. Hun
argumenterer for at stiliserte kjønnssymboler, der begge både kvinnelighet og mannlighet
fremtrer, representerer de mennesker som hverken var kvinne eller mann1. Kanskje
representerer disse et slags "tredje kjønn"? (Solli 2002:115-127, 148-152).
Det er ikke kjent fallos-steiner fra trekantanlegg, men de opptrer gjerne med bautasteiner. Kan
disse innebære noe av den samme symbolikken som fallos-steinene? I følge A. Kaliff har flere
typer reiste steiner en fallisk symbolikk. Selv om fallossymbolikken først og fremst må
betraktes som et mannlig kjønnssymbol, kan den trolig også relateres til kvinnelighet. Kaliff
ser på muligheten av at ufyllte steinkretser kan være et kvinnelig symbol, og antar at
1. For eksempel menn som opptrådte i kvinneklær, og gjorde typiske kvinneting
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kombinasjonen av slike steinringer og bautasteiner som et symbol på livskraft og gjenfødelse.
Det kan også være et stilisert bilde av selve befruktningen, og dermed et ekstra sterkt
fruktbarhetssymbol (Kaliff 1997:109-110). En slik tolkning kan trolig overføres til
trekantanleggene da også trekanter har blitt sett som et kvinnelig kjønnssymbol (se over). I og
med at trekantanlegg gjerne opptrer med én eller flere bautasteiner, finner vi igjen den samme
kjønnsdualiteten her. Fallos-steinene er her til lands først og fremst funnet i Rogaland,
Trøndelag og Helgeland (Steinsland 1997:117).

4.3

Symbolikk

Det er forholdsvis komplisert å skulle tolke symbolikken som ligger bak gravanleggenes ytre
utforming så lenge etter at anleggene ble bygget. Dette er på mange måter et generelt problem
innen arkeologien, fordi vi har liten mulighet til å sjekke sannhetsverdien av hypotesene som
blir satt fram. Likevel mener jeg at den mest fruktbare veien å gå for å forstå symbolikken bak
trekantanleggene, er via tallsymbolikk (først og fremst tallet 3), formsymbolikk og bruk av
trekant- og stjernefasongen i andre sammenhenger.
4.3.1

Tallsymbolikk

Terje Gansum har i artikkelen "Mythos, Logos, Ritus" sett på tall-, retnings- og
fargesymbolikk i gudediktene i den eldre Edda. Ut ifra dette mener han å se at tall som tre og
ni har hatt en assosiativ betydning som sørget for at de som hørte på fikk en slags kodet
informasjon. De som ikke kjente kodene, ble dermed ekskludert. Man kan også benytte seg av
formsymbolikk.
I følge Gansum eksisterte det en tretalls-symbolikk som henspeiler på skjebne, venting,
svangerskap og opphav, mens fødsel- og dødstematikk, erotikk og magi ligger bak tallet ni. I
og med at 3x3=9, er tallene sterkt symbolsk forbundet. Gansum mener at symboler som
forener tallene tre og ni, også vil forene motsetningen mellom liv og død (1999:459-461).
Treodder (her menes nok alle former for trekantanlegg, min anm.) materialiserer tretallet, og
årsaken til at det stort sett er få trekantanlegg på gravfeltene består i at de representerer
opphavet, i følge Gansum.
"I behandlingen av tre-tallsymbolikken var det tre kvinnelige vesener av jotunætt som var
utgangspunkt for negative endringer i gudeverdenen. Kvinnene starter eller vender prosesser
som medfører skjebnesvangre endringer. Mannlige æser omtales positivt i sammenheng med
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tallet tre og kvinner. Fortellingene har ofte erotiske undertoner. Treodden kan og gi
assosiasjoner til kvinners kjønnshårvekst (1999:467)."
Tretallet er et vanlig symbol i mange religioner. I den antikke gudeverdenen var det vanlig med
triadedannelser blant guder (tre vesener sammen), og trefoldigheten (tre personer i én guddom)
er kjent blant annet fra kristendommen (Biedermann 1992:402). Vi kjenner også gudetriader
fra den norrøne mytologien (Steinsland 1997:59, Steinsland og Sørensen 1994:74).
4.3.2

Trekantsymbolikk

Trekanten er et flittig brukt symbol i mange kulturer. Dette geometriske symboltegnet har flere
betydninger, og noen av disse vil kort bli presentert her. Trekanter med nedoverrettet spiss
knyttes gjerne opp mot den kvinnelige kjønnstrekanten, eller som vannsymboler. De med
oppoverrettet spiss er ildsymboler. Den greske bokstaven delta står for den kosmiske fødselen.
Filosofen Xenokrates (339-314 f.Kr.) betraktet den likesidete trekanten som guddommelig,
den likebente som demonisk og den ulikesidede som menneskelig, fordi mennesket er
ufullkomment (Biedermann 1992:403-405).
4.3.3

Trekanter og stjerner i andre sammenhenger

Marianne Görman mener symbolbruken i bronsealder og førromersk jernalder i Norden er
sterkt preget av keltisk religion. I de keltiske tradisjonene ble dyr gjerne brukt som symbol,
men også sirkler og spiraltegn var vanlig. Hun antar at denne keltiske innvirkningen på religiøs
symbolikk kan ha pågått helt opp til vikingtid (Görman 1989:34-41). Trekantornamentikk
kjennes spesielt fra irsk bokkunst (Stenvik 2001:30). Et av de viktigste symbolene i
vesteuropeisk keltisk kunst var bruken av tripletter, grupper på tre. Disse kan fremstilles
symbolsk som trefoldige motiver, som spesielt kjennes fra La Tène-kunsten (Wood 1999:60).
Det kan være herfra man har fått ideen til utformingen av trekantanleggene.
Vi kjenner også bruk av den trearmede stjernen på mynter (triquetra) og ved treflikspennene.
Triquetrasymbolikken er uklar. I det norske materialet kommer mynter med triquetrasymbolet først inn med Harald Hardrådes mynter, kort tid etter 1047. Symbolet er imidlertid
kjent fra numismatisk ikonografi helt tilbake til merovingertid, men betydningen og
opprinnelsen er uklar (Skaare 1995:47-48).
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Figur 4.1: Treflikspenne R674

Treflikspennene har, i følge Petersen, trolig opprinnelse i de treflikede sverdrembeslagene som
finnes i frankiske miniatyrer. De er vanligvis av bronse, og gjerne forgylte. De har en
oppblomstring i det norske materialet i tiden omkring år 900 e.Kr., altså først etter at
trekantanleggene har gått ut av bruk (Schetelig 1917:265-266, Petersen, J. 1928:93, Orrling
1995:274).

4.4

Oppsummering

En økt forståelse av religionen og ideologiene i jernaldersamfunnet kan gi oss en mulighet til
å forstå ritualene og idéene som ligger bak byggingen av trekantanleggene. Det er først og
fremst symbolikken i den ytre utformingen som blir gjenstand for tolkning her, både på grunn
av anleggenes spesielle fasong, men også på grunn av de fåtallige undersøkelsene som er
utført. Jeg støtter meg først og fremst til Lagerlöf og Kaliff og deres tanke om at ytre utforming
representerer et symbolspråk. Gravanlegget står da for en rituell kommunikasjon på vegne av
den døde, og det har formidlet noe både til de gjenlevende og høyere makter. Vi må anta at
samfunnet har vært innforstått med symbolbruken, slik at menneskene har hatt en relativt klar
forståelse av symbolikken i utformingen. Trolig har det foregått en hel rekke ritualer i
begravelsesprosessen som det ikke finnes spor etter.
Også om trekantanleggene ikke er graver, vil fasongen ha et symbolsk uttrykk som kanskje kan
si noe om funksjonen (se kapittel 4.5 på side 54). Her kan det være nyttig å se på de
symbolelementene som vi kjenner tolkninger på, for å nærme oss en teori.
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Om de forskjellige trekantfasongene har hatt samme betydning, er desverre vanskelig å si.
Men hvis trianglene, treoddene og de stjerneformede anleggene er utsprunget fra én og samme
idé, er antagelig symbolikken også den samme.
Det er nærliggende å tolke trekantanleggene som en del av, eller påvirket av,
fruktbarhetskulten i jernalderen, på grunn av stilelementer og tallsymbolikk. Som vi har sett,
mente Kaliff at gravfeltet har vært et viktig sted for kultutøvelse, og at denne kulten var en
syntese mellom en fruktbarhetskult og en gravkult. Guden Njord og hans to barn Frøy og Frøya
er viktige skikkelser i fruktbarhetskulten. Frøya forbindes med både gjenfødelse, fruktbarhet,
liv og død. Sett i sammenheng med tallsymbolikken Gansum presenterer der tretallet
symboliserer venting, svangerskap og opphav, kombinert med fødsel, død, erotikk og magi,
som er ni-tallets symbolske elementer, gir dette rom for nye tolkninger. Det er mulig vi i
trekantanleggene ser elementer av både fødsel- og dødsritualer. Kanskje var trekantanleggene
åsted for, eller symbol på de viktigste overgangsritualene i livet (se kapittel 7.1.1 på side 99).
Jeg foreslår altså at trekantanleggene kan ha hatt flere funksjoner. De kan ha fungert som
graver, men da trolig en form for grav som ikke innbefatter nedlegging av fysiske rester av den
døde. Jeg antar likevel at den spesielle utformingen ikke er laget utelukkende for å hedre den
døde. Jeg tror at trekantanleggene kan ha en sammenheng med utøvelse av jernalderens kult,
og at de kan ha fungert som et åsted for ritualer i den sammenheng. Kan trekantanleggene
fortelle om en tredeling av ritualer, for eksempel fødsel, bryllup og død? Også sporene etter
bruk av ild, uten at brente bein er til stede, peker mot en rituell virksomhet. Spesielt fordi ild i
rituell sammenheng gjerne også knyttes opp mot fruktbarhet og gjenfødelse.
Selv om dette enda kun er tidlige hypoteser, er det nok viktig å se muligheten av flerfunksjon
i forbindelse med denne typen anlegg.
En religionsarkeologisk tilnærming kan gi oss en bedre kunnskap om den rollen gravfeltene
og de anleggene som opptrer der, har hatt i jernalderens religionsutøvelse. Trolig må vi utvide
vår oppfatning av jernalderens gravhauger og deres funksjon i forhistoriens samfunn. De
teoriene som er presentert i dette kapittelet vil danne grunnlaget for resten av avhandlingen.
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4.5

Trekantanlegg - grav eller ikke grav?

"Det är inte självklart så att stensättingar och andra "gravformer", från bronsålder och äldre
järnålder, primärt har haft en funktion som ens påminner om det vi förknippar med
gravbegreppet. Även om både vår tids- och dåtidens "gravar" har det gemensamt att de
innehåller rester efter de döda, så kan den bakomliggande avsikten skilja sig väsentlig (Kaliff
1997:69)".
Som vi så i kapittel 3 viste seg at kun 11 av de 47 undersøkte anleggene var funnbærende, og
bare 8 av disse igjen kan sies å være mer eller mindre sikre begravelser. Selv om dette viser et
klart mønster, er det problematisk å trekke slutninger ut i fra dette, da en del av opplysningene
rundt undersøkelsene er usikre.
Trekantanleggene opptrer nesten alltid på gravfelt, noe som gjør det nærliggende å tolke dem
som gravminner. De er bygd på samme måte som andre typer gravminner, og de inneholder
som oftest kull, noe som peker mot menneskelig aktivitet. Hva er så årsaken til den påfallende
funntomheten i trekantanleggene? Er det mulig at alle spor etter begravelsene har forsvunnet
nettopp i slike anlegg? Gravemetodene fra 1800- og begynnelsen av 1900-tallet er, som vi har
sett, på mange måter kritikkverdige i forhold til dagens metoder. Det er en mulighet for at
undersøkelsene av trekantanleggene ikke var omfattende nok til å finne en eventuell
begravelse. Likevel er dette sannsynligvis ikke den eneste årsaken til at det kjennes så få graver
fra denne typen anlegg. I Sverige er en stor andel av trekantanleggene undersøkt i nyere tid,
og også her er det en gjennomgående tendens til at anleggene er tomme.
I og med at det er vanlig å finne kull i anleggene kan en eventuell begravelse ha vært en
kremasjon. I de tilfeller der det er funnet bein i trekantanlegg, er disse brente. Brente bein har
en veldig god holdbarhet i forhold til ubrente bein, i og med at det organiske materialet blir
borte ved brenningen. Det skal derfor ekstra dårlige bevaringsforhold til for at brente bein
forsvinner helt. Det er lite sannsynlig at alle de hittil undersøkte trekantanleggene ligger i
områder med så dårlige bevaringsforhold. Vi vet at ihvertfall Nicolaysen var oppmerksom på
å lete etter brente bein (Nicolaysen 1873:126).
Begravelsesritualene i jernalderen var trolig komplekse, og det er mulig at selve deponeringen
av beina ikke nødvendigvis var det viktigste ledd i begravelsesseremonien slik det er i vår tid.
Det kan ha vært mange ritualer rundt det hele som var viktige, for eksempel for å lette
overgangen fra levende til død. Dette åpner for muligheten av at de tomme gravanlegg er
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bygget som kenotafer, det vil si tomme gravanlegg. Vi må i såfall anta at haugbyggingen er en
symbolsk begravelse, men at de fysiske restene etter den døde ble behandlet og deponert et
annet sted. Beinrestene kan for eksempel ha blitt etterlatt på kremeringsbålet, deponert et annet
sted eller knust slik at man ikke finner spor etter disse. Anders Kaliff presenterer mulige
tolkninger på hvorfor det er så varierende beinmengde i gravanleggene. Han foreslår blant
annet at deler av den døde, eventuelt alle restene etter kremeringen, ble plassert på bålplassen,
på åkrene eller i elver og vann i nærheten, heller enn på gravfeltet. Kaliff foreslår også en
mulighet for at deler av de kremerte beina ble rituelt fortært, som et ledd i en forfedrekult. Det
finnes etnografiske analogier til denne tolkningsmuligheten. Også muligheten av at
gravanleggene hadde andre funksjoner er til stede, for eksempel som et sted for
kommunikasjon mellom det jordiske og det guddommelige. Det kunne også i slike tilfeller
være viktig å deponere en liten mengde bein i forbindelse med en kremasjonsprosess (Kaliff
1997:92).
Det er mulig at noen av disse tolkningsforslagene kan gi oss forklaringen på den omfattende
mangelen på begravelser i trekantanlegg. Det er likevel merkelig at det funnet dyrebein i flere
av de anleggene som helt mangler funn. Er dette spor etter ritualer fra den symbolske
begravelsen, eller er det spor etter en annen form for religionsutøvelse? Anders Kaliff ser på
muligheten av at gravfeltene var en viktig kultplass, der såvel dyrking av forfedre som plassen
i seg selv har vært viktig (Kaliff 1997:75). I såfall åpner det for en mulighet av at anleggene
som ligger på gravfelt kan ha hatt flere funksjoner enn bare som minnesmerke over den døde.
Sett i sammenheng med den symbolikken og kultutøvelsen som ble diskutert ovenfor, er det
mulig at vi her har å gjøre med spor etter jernalderens religionsutøvelse.
Agneta Lagerlöf ser denne typen gravanlegg mer som et slags kommunikasjonsledd, og at
graven hadde en annen funksjon i disse tilfeller enn i de tilfeller der man finner rester av de
døde. En åndelig dødsoppfatning kan ha vært rådende (Lagerlöf 1991a:211).
Det er problematisk å bestemme om trekantanleggene opprinnelig var konstruert som
gravanlegg, av "vanlig" type eller som kenotaf, eller om de er bygd som åsted for bestemte
religiøse ritualer av annen karakter enn gravanleggene. Terje Gansum stiller spørsmålstegn
ved hvor vidt det egentlig finnes kenotafer, og mener de kan være et resultat av manglende
tenkning, utover gravtolkningen. Han spør også om det kanskje er på tide å utfordre
gravtolkningen (Gansum 1999:467). Kanskje har Gansum rett i at det er på tide å åpne for nye
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tolkninger. Kanskje har det blitt for enkelt å slå seg til ro med at tomme gravanlegg er
kenotafer. Vi må nok åpne opp for nye og alternative tolkninger for å få en bedre forståelse for
hvorfor man bygde slike tomme anlegg.
Mange norske arkeologer mener trekantanleggene først og fremst ble bygd som graver,
deriblant Elizabeth Skjelsvik. Hun er likevel enig i at anleggene kan ha hatt flere betydninger.
Dette er en mulighet det kan være greit å se litt nærmere på. Jeg er enig i at trekantanleggene
kan ha hatt flere funksjoner. De kan ha fungert som en eller annen form for grav, og i tillegg
ha vært benyttet i forbindelse med andre religiøse aktiviteter. Kanskje foregikk mange av livets
viktige seremonier på gravfeltene. På denne måten fikk man innlemmet sine forfedre i de
viktige hendelsene, samtidig som man styrket båndene mellom de levende og de døde.
I og med at begravelser er uvanlige i trekantanleggene, tror jeg at grav-funksjonen har vært
den sekundære funksjonen. Det er også en mulighet at de ble bygget som minnesmerker i
forbindelse med en annen type gravskikk, og har hatt flere funksjoner i tillegg. I såfall er det
problematisk å si hvilken funksjon som var den primære. Om grav-funksjonen har vært den
primære vil jeg tro at deres spesielle utforming sier noe om den personen anlegget er bygget
for. Anlegget ble bygd i en kjent symbolkontekst, og hvertfall deler av samfunnet var
inneforstått med symbolikken. I dag er denne symbolkonteksten tapt, og det er den konteksten
arkeologene må forsøke å gjenskape for å forstå den opprinnelige funksjonen til denne typen
anlegg.
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5

Metode - befaring og utgraving
"Rent visuelt oppfattes landskapet i tre dimensjoner. Men ettersom landskapet hele tiden
endres og bærer på en historie, innehar det også en tidsdybde. Tiden er landskapets fjerde
dimensjon (Gansum et.al. 1997:11)."

5.1

Befaring

For å bli kjent med de trekantanleggene som utgjør materialet som ligger til grunn for denne
avhandlingen, foretok jeg en befaring på en del av disse. Ved å se på trekantanleggenes
utforming og beliggenhet, mente jeg det skulle være mulig å skille ut likheter eller ulikheter,
som igjen kan gjenspeile anleggenes funksjon og betydning.
Det ble dessverre ikke praktisk gjennomførbart å registrere alle anleggene, selv om jeg på den
måten ville fått en mer enhetlig analyse. Et utvalg av anleggene ble registrert (rundt 38% av
de gjenværende), hovedsakelig i Inntrøndelag og Sør-Trøndelag, da dette er de områdene som
er mest tilgjengelig fra Trondheim. Grong og Overhalla ble i dette tilfellet dessverre ikke
besøkt. En del anlegg var godt registrert fra før. I noen tilfeller ble disse registreringene
benyttet, selv om noe av den ønskede informasjonen manglet. Noen kriterier, som for
eksempel beliggenhet i terrenget, er til en viss grad mulig å vurdere via kartstudier. Selv om
det ikke kan likestilles med en befaring, ble dette i noen tilfeller benyttet.
5.1.1

Anleggene

Lengden, bredden og høyden på anleggene ble målt. En vurdering av bygningsmateriale, om
anleggene hadde fotkjede/fotgrøft, samt fasongen på anlegget ble gjennomført. I tillegg ble det
stukket i anleggene med jordbor for å undersøke om det lå veltede bautasteiner under torva.
Det ble også tatt rede på om armene på de stjerneformede anleggene pekte i samme retning,
og om vinklene mellom armene varierte mye. Beliggenheten, både i terrenget og i forhold til
andre kulturminner, ble også registrert. Dette kan, i sammenheng med en vurdering av det
arkeologiske landskapet, gi en bedre forståelse av det forhistoriske landskapet som
trekantanleggene er en del av.
I Mälardalen og Östergötland i Sverige har det vært mulig å se et system i at trekantanleggene
som har likheter i størrelse og utforming, også har likheter i orientering etter
himmelretningene. Det viste seg at de minste trianglene (4-5 meter lange sider) vanligvis var
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orientert SV-SØ-N. Anleggene som var noe større (6-10 meter) var orientert NNØ-SØ-SV,
mens de største (14-21 meter) lå vanligvis NV-NØ-SSØ (Carlsson 1990:31). På grunn av dette
mente jeg at det var viktig å registrere anleggenes orientering også her, for å se om det var
mulig å påvise et lignende mønster.
5.1.2

Arkeologisk landskapsanalyse

For bedre å forstå fortidsmenneskenes valg av plassering av kulturminnene, er
landskapsanalyser et nyttig redskap. Arkeologien har manglet et egnet begrepsapparat og gode
metoder til å beskrive og analysere landskap. For å forsøke å rette på dette skrev Gansum,
Jerpåsen og Keller en Arkeologisk landskapsanalyse med visuelle metoder (1997), der de
presenterer et teoretisk og metodisk grunnlag for å analysere landskap. Analysemetodene som
blir brukt her, er hentet både fra landskapsarkitektur, kontekstuell arkeologi og fra
religionshistorie (1997:13). Landskapsanalyser kan være et nyttig redskap for å vurdere
kulturlandskapet. De kan danne et grunnlag for analyser av de ideologiene som ligger bak
plasseringen og utformingen av kulturminnene. Hele landskapet er produkt av historien, og må
vurderes arkeologisk. Mennesker innreder landskapet, og omformer det til å passe egne behov,
ut i fra de naturlige begrensninger som ligger i det aktuelle området. Dermed er det en
sammenheng mellom kulturminnenes plassering og den visuelle strukturen i landskapet, et
slags skjult språk. For å lese dette språket må man forstå tankegangen bak de valgene som ble
tatt ved for eksempel lokalisering av bosted og plassering av gravminner (op.cit.:18-22). Dette
kan igjen kobles sammen med det symbolspråket som trolig ligger i utformingen. Tilsammen
hadde trolig disse to faktorene en informasjonsverdi i sin samtid. Liv Helga Dommasnes
mener også at beliggenheten i seg selv har vært et symbol. Hun antar at jernaldersamfunnet
trolig hadde et stort repertoar av symboler, og en nær tilknytning til gården sikret at man kjente
gravplassens betydning. På denne måten kan handlinger og symboler være uttrykk for
gruppens egen markering av fellesskapet, og dette kan avvike fra omverdenens forståelse
(Dommasnes 2001:125,145).
En måte å se kulturminnene i landskapet på, er å klassifisere dem ved hjelp av en "visuell
arkeologisk landskapsanalyse". Denne kan igjen danne et grunnlag for hypoteser om hvordan
området har vært brukt og innredet, en forståelse av den kulturelle strukturen. Kulturminnene
i et område er rester av en kulturell struktur (Gansum et.al 1997:18). En slik arkeologisk
landskapsvurdering vil altså kunne gi en bedre forutsetning for å forstå tanken bak
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landskapsanalysen kan være nyttige å anvende, selv om det ikke er praktisk gjennomførbart å
gjøre en fullstendig analyse av alle gravfeltene med trekantanlegg i Trøndelag. Faktorer som
innsyn til og utsyn fra gravminner, og ekskluderende eller inkluderende beliggenhet, kan være
viktige i denne sammenhengen. Med en ekskluderende beliggenhet menes det at kulturminnet
ligger på et sted der det ikke er plass til flere kulturminner. Er det derimot god plass, er
beliggenheten inkluderende. Begrepet henvendelse sier noe om utsyn fra kulturminnet, og
hvordan det forholder seg til omgivelsene. Ved å leggge vekt på hvor kulturminnene ligger i
landskapet, hvordan de ser ut, og hvordan de kan ha blitt oppfattet i fortiden, kan vi bidra til
en større kunnskap om de menneskene som bodde i landskapet til daglig (op.cit.:13-16).

5.2

Observasjoner

Når jeg i det følgende går gjennom resultatene fra befaringen, benytter jeg meg både av den
informasjonen jeg selv har hentet ut, og noe informasjon fra tidligere registreringer. All
informasjonen jeg benytter, finnes i vedlegg A. Vedleggene er bygd opp slik at hvert anlegg
får et eget anleggsnummer, som det refereres til i parantes, sammen med gårdsnavn, i teksten
under. Gårdsnavn, gårds- og bruksnummer, kommune og fylke presenteres først. Deretter
kommer opplysninger om fasongen på anlegget, synlige skader og om anlegget har bautastein
eller ikke. Ellers er det først og fremst de målbare, morfologiske faktorene som lengde, bredde
og høyde som blir presentert. På de stjerneformede anleggene er lengden på armene målt fra
midten. Bredden og høyden er målt både innerst og ytterst på armene på de stjerneformede
anleggene. På trianglene er sidene målt, mens det på treoddene er kordelengden, avstanden
mellom spissene, som er målt. Himmelretningen hjørnene/spissene peker i, er forsøkt målt fra
midten av anlegget. På de stjerneformede anleggene er vinkelen mellom armene i tillegg
regnet ut, ut i fra de retningene armene peker i. Bygningsmaterialet og eventuelle
konstruksjonsdetaljer går også fram av vedleggene. I tilfeller der det har vært tvil om
bygningsmateriale, ble jordbor benyttet. Beliggenhet, både regionalt og lokalt, og faktorer som
kan benyttes til landskapsanalyser, er ikke med i vedleggene, men blir berørt i det følgende.
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5.2.1

Sør-Trøndelag

Fasong, mål, konstruksjon

I Sør-Trøndelag finnes etter mine beregninger 18 trekantanlegg; 15 triangler, én treodd og to
stjerneformede anlegg (se kapittel 2.2.1 på side 9). Gjennomgående for trianglene i SørTrøndelag er at fasongen er lite tydelig, de er vanskelige å avgrense og svært overgrodd. Ingen
av de trianglene jeg har sett på i Sør-Trøndelag kan sies å være helt klart trekantede, eller
spesielt tydelig fremtredende. Noen av anleggene er dermed problematiske å definere. I tillegg
til de 15 trianglene ligger det én treodd på Eide i Åfjord (nr.17), ett stjerneformet anlegg på
Tørhaug i Åfjord (nr.18) og ett stjerneformet anlegg på Løkhaug i Agdenes (nr.1).
De fleste anleggene i Sør-Trøndelag er steinlegninger, det vil si lave røyser med bare ett lag
steiner, som er lagt i formasjon. Kun fire av anleggene er bygd av jord og sand. Det er det
stjerneformede anlegget på Løkhaug, trianglet i Meldal (nr. 11) og de to trianglene på
Dragseid. I anlegget på Tørhaug (nr.18) er bygningsmaterialet bruddstein, og er ett av to
stjerneformede anlegg i trøndelagsfylkene som er bygget av stein. Vanligvis er anleggene 3040 cm høye, men de to trianglene på Kyrksæterøra er nesten 1 meter høye. Trianglene er
forholdsvis små i utstrekning, lengden på sidene varierer fra 1 meter til 8 meter. Ofte har
trianglene to sider som er omtrent like lange, mens den siste er noe kortere.
Som beskrevet i kapittel 5.1.1 på side 57, er det i deler av Sverige påvist et forholdsvis klart
mønster i anleggenes orientering etter himmelretningene (Carlsson 1990:31). Derfor var det
interessant å studere orienteringen på trekantanleggene også i Norge. Jeg kjenner retningen på
spissene kun på 8 av trianglene, dels på grunn av utydeligheten til anlegget, dels på grunn av
at jeg benytter meg av tidligere registreringer. Størstedelen av disse er orientert mer eller
mindre N, SØ, SV.
Tre av anleggene hadde kantmarkering. På to av disse (Eide i Åfjord og N.Snoen i Meldal) var
ytterkanten markert med reiste heller, mens én (Hammerstad på Hitra (nr.9)) hadde steinsatt
ytterkant uten steinpakning. Ingen av anleggene i Sør-Trøndelag hadde fotgrøft.
Beliggenhet

Den klassiske beliggenheten for de trianglene jeg har sett på i Sør-Trøndelag, er ute ved
kysten. De er lite synlige i terrenget og har forholdsvis lite innsyn, men har flott utsikt over
sjøen i og med at de gjerne ligger på toppen av et høydedrag ganske høyt over sjøen. Noen
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anlegg skiller seg ut fra dette mønsteret. For eksempel ligger anleggene på Dragseid i Åfjord
nede på selve eidet, bare noen meter over sjøen. Hele gravfeltet på Dragseid har nok vært
synlig for dem som dro båtene over eidet. Også anlegget på Eide og det stjerneformede
anlegget på Tørhaug ligger lavt i terrenget. Det er likevel god utsikt tilsjøen fra disse. Det er
ett anlegg som skiller seg spesielt ut fra de andre i Sør-Trøndelag ved at det har en uvanlig
beliggenhet. Det er triangelen på gården Nordre Snoen i Meldal (nr.11). Triangelet ble som
nevnt i kapittel 3.2.4 på side 22, undersøkt av Theodor Petersen i 1897, og fjernet etter det.
Anlegget var bygd av kantstilte heller, og fyllmassen var jord og grus. I motsetning til de andre
anleggene i Sør-Trøndelag har dette anlegget en innenlandsbeliggenhet, nede på sletten sør for
Meldal sentrum. Elva har skiftet leie flere ganger gjennom årenes løp, slik at det opprinnelig
kan ha vært anlagt ved elvebredden. Dette er det eneste triangelet som ligger så langt inne i
landet innenfor det behandlede området.
Nærhet til andre kulturminner

Trekantanleggene i Sør-Trøndelag ligger på mindre gravfelt, eller i bare en liten gruppe av
gravanlegg. Det er ikke mulig å se noen gjennomgående likhet med hensyn til hvilke
kulturminner trekantanleggene her opptrer sammen med, bortsett fra at flere av de triangulære
steinlegningene på kysten ligger i nærheten av runde og avlange røyser av den typen som er
svært vanlig i kystnære strøk.
5.2.2

Nord-Trøndelag

Fasong, mål, konstruksjon

I Nord-Trøndelag er det i følge mine beregninger registrert 66 trekantanlegg. Dette er over tre
ganger så mange som i Sør-Trøndelag. Av disse er det 45 stjerneformede anlegg, 16 treodder
og 3 triangler. Enkelte anlegg er det ikke mulig å bestemme fasongen på, da de er svært uklart
beskrevet1. 21 av de registrerte anleggene er i dag fjernet.

1. Dette gjelder anlegget på Halsan i Levanger, og det ukjente antall anlegg som lå mellom gårdene Sund og Viken
på Inderøy (se vedlegg A).
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Figur 5.1: Armlengde på stjerneformede anlegg

De stjerneformede anleggene varierer en del i størrelse, som vist i figur 5.1. De har fra under
4 meter til over 20 meter lange armer. Det ser likevel ut til at armer på 8-10 meter er det
vanligste. Høyden varierer fra 0,4 til 1 meter. Nesten alle de stjerneformede anleggene i NordTrøndelag er bygd av sand og grus, eller jord. Bare ett er helt steinbygd (Bakkan av Laugen,
Nærøy (nr.38)) og to er bygget av mindre stein og grus (Grønnesby, Inderøy (nr.71-72)).
Vinklene er tilnærmet like mellom de tre armene på en del av stjernene, rundt 120º. Det er
heller ikke uvanlig at den ene vinkelen er større enn de to andre, slik at fasongen blir som en
Y. Nicolaysen beretter til og med om at det ene anlegget på Stiklestad vestre hadde form som
en T (Nicolaysen 1866:634). Det er forholdsvis stor variasjon i retningene armene på de
stjerneformede anleggene peker i, slik at det ikke er mulig å si at de følger et fast mønster. Selv
om det er en tendens til at de er orientert N, SV, SØ, kan avviket indikere at dette er tilfeldig.
Treoddene varierer fra rundt 6 meter til 22 meter i kordelengde. Høyden er vanligvis rundt en
halv meter, men anleggene på Letnes vestre på Inderøy (nr.67-69) og Vinne i Verdal (nr.7379) skiller seg ut ved at de er nesten 1 meter høye. Disse treoddene har også tydelig fotgrøft.
Orienteringen på treoddene er ikke undersøkt i så mange tilfeller. Det er likevel mulig å se en
tendens til at de er orientert N/NØ - S/SØ - NV. Også her er variasjonen så stor at det ikke er
mulig å se et klart mønster.
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De tre trianglene som finnes i Nord-Trøndelag, er noe større enn de i Sør-Trøndelag. Den
minste har 6 meter lange sider, den største 11 meter. Også her er den ene siden noe kortere enn
de to andre.
Ingen av trekantanleggene i Nord-Trøndelag har stående bautastein i dag, bortsett fra de
undersøkte anleggene på Granheim og Gjævran, der steinene er reist etter undersøkelsene.
Flere anlegg har imidlertid grop i midten som kan være spor etter tidligere bautasteiner som
nå er fjernet. Det er en mulighet for at de er plyndringsgroper, selv om de er forholdsvis små.
Ni av de stjerneformede anleggene i Nord-Trøndelag hadde tydelig fotgrøft, mens åtte hadde
litt mindre tydelige eller uklare fotgrøfter. Ingen av trekantanleggene av denne typen hadde
kantkjede. Seks av treoddene hadde fotgrøft, og én hadde kantkjede.
Beliggenhet - regionalt

Trekantanleggene i Nord-Trøndelag ligger hovedsaklig i de rike jordbruksbygdene innerst i
Trondheimsfjorden, og langs Namsen. Nettopp det faktum at anleggene gjerne ligger på god
dyrkningsjord, og at de er så lave og unnselige, gjør at det er en forholdsvis stor mulighet for
at det er fjernet en god del flere trekantanlegg enn de jeg har opplysninger om.
Anleggene opptrer kun på øst- og nordsiden av Trondheimsfjorden, bortsett fra anlegget på
Seter i Leksvik (nr.84). På gårdene Vinne (nr.73-79), Stiklestad vestre (nr.81), Skei (nr.50-55)
og Bjørka (nr.43-49) finnes samlinger på seks og syv trekantanlegg på samme gravfelt, de
fleste stjerneformede hauger. Se spredningskart på side 11. Disse gårdene har en forholdsvis
lik beliggenhet i og med at de ligger høyt, noen kilometer inn i landet i forhold til fjorden, i et
vidt jordbrukslandskap. Det er verdt å merke seg nettopp hvilke gårder disse samlingene ligger
på. Både Stiklestad, Vinne og Skei er kjent som store, mektige gårder i jernalder (se kapittel
6.4.2 på side 92). På Bjørka, derimot, er det så vidt meg bekjent hittil ikke funnet noe som kan
indikere at gården har hatt en spesielt høy posisjon i jernalderen.
Det ligger tre anlegg på hver av gårdene Egge/Hegge (nr.56-58), Solberg (nr.63-65), Gjævran
(nr.59-61) og Letnes (nr.67-69). Beliggenheten på Solberg og Gjævran er lik de gårdene som
ble nevnt over: forholdsvis høyt i landet, og trukket tilbake fra sjøen. Egge/Hegge ligger på
Eggevammen, med god utsikt over fjorden, og har nær tilknytning til sjøen. Letnes ligger i et
dalsøkk helt ned mot sjøen på vestsiden av Inderøy, men har utsikt utover Beistadfjorden. Flere
gårder med trekantanlegg i Inntrøndelag ligger ned mot sjøen. Trones, Sund/Vik, Eide,
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Alstadhaug, Skånes, Hoøy og Grønnesby ligger høyt nok til å ha utsikt og vises fra fjorden,
men lavt nok til å ha kontroll med sjøen, som har vært den viktigste ferdselsåren i området.
Som vi så i kapittel 2.2.2 på side 9, antar jeg at denne konsentrasjonen av trekantanlegg nettopp
i Inntrøndelag gir oss en hentydning til deres opprinnelse. Anleggene er konsentrert i et
område som er preget av makt og rikdom i jernalder. Blant annet er det en konsentrasjon av
funn fra romertid i dette området (Marstrander 1983:18). Dette vil bli diskutert nærmere i
kapittel 6.
I Namdalen ligger alle gårdene med trekantanlegg mer eller mindre helt nede ved Namsen.
Unntaket er Skiljåsaunet (nr.39), som ligger 2,5-3 km fra Namsen ved det nærmeste punktet.
På denne gården ligger det en treodd. Gårdene med trekantanlegg ligger jevnt fordelt på begge
sider av elva, og i områder med en del andre fornminnner, men er spesielt konsentrert i
området rundt Øyem og Værem. Også Namdalen har hatt en sterk posisjon i jernalder
(Farbregd 1979:355-363) (se kapittel 6.4.1 på side 89). Noen anlegg skiller seg likevel ut fra
mønsteret. På Nærøy ligger et stjerneformet anlegg (nr.38). Dette ligger utenfor
konsentrasjonsområdet, og i tillegg ligger det på en øy i et kystlandskap, noe som er svært
uvanlig for de stjerneformede anleggene i Trøndelag. Vi finner igjen noe av det samme på
Løkhaug i Agdenes (nr.1), og på Tørhaug i Åfjord (nr.18). Også disse anleggene ligger
forholdsvis nær kysten, i forhold til det som ser ut til å være vanlig for denne typen anlegg. I
tillegg er de to anleggene de eneste med denne fasongen som er kjent i Sør-Trøndelag.
Beliggenhet - lokalt

Fordelingen av trekantanlegg innad på gravfeltet kan si noe om funksjon. Derfor er det
interessant å undersøke om det er mulig å se et mønster i hvor på gravfeltet trekantanleggene
opptrer. Hvis vi starter med de større gravfeltene, vil vi se at de stjerneformede anleggene på
Skei finnes spredt utover det meste av gravfeltet. Gravanleggene på Skei er oppdelt i tre-fire
samlinger. Stenvik foreslår at samlingene kan representere hver sin gård (Stenvik 2001:71). I
hver av disse samlingene ligger 1-2 trekantanlegg. Hvis teorien om en gårdsinndeling av
gravfeltet holder, kan vi øyne en mulighet for at hver gård "benyttet" hvert sitt trekantanlegg.
Dette er en interessant hypotese. Er det mulig å se det samme mønsteret på andre gravfelt med
trekantanlegg? De stjerneformede anleggene som i dag ligger på Vinne (nr.73-79), ligger
spredt på hele gravfeltet. De fire som er fjernet derimot, lå på rad og rekke i vestenden av
området. Ut i fra Løyntnant E. Lyngs tegning over gravfeltet på Stiklestad vestre (nr.81) fra
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1774, ser det ut til at trekantanleggene (5 eller 6) lå spredt utover hele gravfeltet. Det er
forøvrig bare én konsentrasjon av gravanlegg på dette gravfeltet. På Gjævran (nr.59-61) er
gravfeltet delt i flere større konsentrasjoner av gravanlegg. To av disse konsentrasjonene har
trekantanlegg. På Alstadhaug (nr.26-28), derimot, ligger alle de tre treoddene spredt på et lite
gravfelt. Her kan det imidlertid være at flere lignende anlegg har forsvunnet på grunn av
jordbruket. På Letnes vestre (nr.67-69) ligger alle de tre treoddene midt i et lite gravfelt.
Det ser altså ikke ut til at det er noe gjennomgående mønster i trekantanleggenes beliggenhet
på gravfeltene.
Nærhet til andre kulturminner

Trekantanleggene opptrer sammen med gravanlegg av alle fasonger. I noen tilfeller kan vi se
at det ligger en rundhaug i eller tilnærmet i vinkelen mellom to armer på de stjerneformede
anleggene, som tilfellet kan se ut til å være ved haug 30 på Skei. Det er ikke mulig å påvise
noe gjennomgående mønster på flere gravfelt.
Veger som går tvers gjennom eller i ytterkant av området finner vi på flere av gravfeltene med
trekantanlegg. Fylkesvegen som går gjennom gravfeltet på Skei er trolig en gammel ridevei.
Denne går rett forbi tre av de seks trekantanleggene som lå der (Stenvik 2001:66). På Vinne i
Verdal går det en kløvvei gjennom selve gravfeltet. Denne går rett forbi to av dagens
trekantanlegg samt forbi alle de fire som er fjernet. På Løyntnant E. Lyngs tegning fra
Stiklestad vestre kan det se ut som det går en sti på siden av gravfeltet. Det er vanskelig å si
om stien er forhistorisk eller om den er av nyere dato. Hvis disse veiene har vært vanlige
ferdselsveger, tyder mye på at gravfeltene, og dermed trekantanleggene, ikke skulle skjules for
folk, heller tvert i mot synliggjøres. En mulig tolkning er at det var viktig å vise fram
anleggene, kanskje for å tydeliggjøre at man hadde noe ikke alle og enhver hadde mulighet til
å få. Dette blir ekstra viktig hvis det var begrensninger på hvem som kunne bygge slike anlegg,
og spesielt om det var mennesker med makt som hadde denne retten. I denne forbindelse må
man også spørre seg om gravfeltene var "hellige", og om de dermed var tilgjengelige for bare
noen få utvalgte mennesker i samfunnet. De uinnvidde måtte kanskje holde seg på utenfor
gravfeltets grenser. I såfall ville slike begrensninger også føre til at de innvidde opprettholdt
sin eventuelle maktposisjon.
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Det er ikke mulig å se et gjennomgående mønster i hvilke kulturminner trekantanleggene
opptrer sammen med, ut i fra befaringen. I kapittel 6.3 på side 81, ser jeg imidlertid nærmere
på trekantanleggenes beliggenhet i forhold til både ringformede tunanlegg og bygdeborger.

5.3

Oppsummering av befaringen

5.3.1

Triangler, treodder eller stjerner
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Nord-Trøndelag

Fylke

Figur 5.2: Fordeling av trekantanlegg i Nord- og Sør-Trøndelag

Som det tydelig går fram av figur 5.2, er det en iøynefallende forskjell mellom anleggene i SørTrøndelag og dem i Nord-Trøndelag. I Sør-Trøndelag er det triangulære steinlegninger og lave
røyser som dominerer, mens det i Nord-Trøndelag er stjerneformede hauger og treodder som
er det vanligste. Det ser ut til at de triangulære steinlegningene og røysene i stor grad er et
kystfenomen, som vi bare av og til finner i en annen kontekst. De stjerneformede anleggene
ser ut til å høre hjemme i områdene rundt de indre delene av fjorden, men med en slik
beliggenhet at gårdene gjerne har utsikt over fjorden. Trolig har beliggenheten sammenheng
med en rekke andre faktorer, slik at det ikke er sikkert at det kan påvises likheter i beliggenhet
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i andre områder med konsentrasjoner av trekantanlegg. Likevel er det noen anlegg som ikke
føyer seg inn i dette mønsteret. Gravfeltet på Krankmårtenhaugen må trekkes inn i denne
sammenhengen, selv om det i dag ligger på svensk side. Her er det ikke mulig å se noe nærhet
til velstand og makt, slik vi har sett i Inntrøndelag (Zachrisson 1997:189-195). Kanskje
antyder dette at de anleggene som har fasong som triangler, er et annet fenomen? I forhold til
spredningskartet på side 11 stemmer dette godt. Makten lå i Nord-Trøndelag tidlig i jernalder,
og her finnes det kun tre triangler. I Sør-Trøndelag, derimot, er det overvekt av triangler blant
trekantanleggene. Det er ikke mulig å påvise det samme sammenfallet av maktindikatorer og
trekantanlegg i Sør-Trøndelag. Trolig har trianglene et noe annet meningsinnhold enn
treoddene og de stjerneformede anleggene.
I utgangspunktet håpet jeg det skulle være mulig å etablere en typologi på trekantanleggene.
Ved å se kun på fasong, ville det være nærliggende å tenke seg at trianglene utviklet seg til
treodder, som igjen utviklet seg til å bli stjerneformede anlegg. Slik kunne det ha latt seg gjøre
å se en kronologisk utvikling på fasong. Dette er det selvfølgelig ikke mulig å teste uten å ha
sikre dateringer fra mange eksemplarer av hver av de tre forskjellige typene.
5.3.2

Arkeologisk landskapsvurdering

Det lar seg ikke gjøre å foreta en fullstendig arkeologisk landskapsanalyse på hele materialet
innenfor rammene for denne oppgaven. Likevel kan man få utbytte av å benytte visse
elementer fra en slik landskapsanalyse. For eksempel kan vi benytte begrep som innsyn/utsyn
til og fra kulturminnet, til å si noe om hvorvidt anleggene var tilgjengelig og synlig for alle og
enhver. I tillegg kan vi se på om beliggenheten er ekskluderende eller inkluderende, og
utsikten forteller hvilket landskap kulturminnet henvender seg til (Gansum et.al. 1997:15).
Alle gravfeltene med mange trekantanlegg har en åpen og inkluderende beliggenhet, det vil si
at det er plass til flere gravanlegg der. Gravfeltet på Vinne ligger på en naturlig terrasse, samt
et høyere bergnivå. Ettersom hele gravfeltet ligger i svakt hellende terreng, på store sletter, vil
det ha vært godt innsyn til store deler av gravfeltet. I dag er det kraftig bevokst av skog, og
deler av gravfeltet er fjernet. Det samme gjelder gravfeltet på Skei. På en av de nærmeste
nabogårdene i jernalderen, den gården som i dag heter Ystgård, ligger et stjerneformet anlegg
langt inne i utmarka. Dette anlegget er på en måte gjemt bort litt i forhold til de andre
anleggene i Sparbu. Er dette fordi de som bodde på denne gården, egentlig ikke hadde lov til
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å bygge trekantanlegg? Var dette forbeholdt spesielle personer? Det er sannsynlig at
anleggenes "språk" ikke skulle være tilgjengelig for alle, heller ikke innenfor et og samme
samfunn. Hvis vi går nærmere inn på anleggenes beliggenhet i terrenget og plassering på
gravfeltet, er det mulig å se om de var bedre synlige fra noen steder enn andre. Det
stjerneformede anlegget på Tørhaug i Åfjord, Sør-Trøndelag, har en litt annen beliggenhet enn
stjernene i Nord-Trøndelag. Anlegget ligger på østenden av gravfeltet som strekker seg helt
ned mot Ratvika, som ligger ut mot havet i vest. Gravfeltet har fjell på begge sider, og har slik
en ekskluderende beliggenhet.
Flere av trekantanleggene ser ut til å henvende seg mot sjøen. Dette gjelder for flere av de
anleggene som ligger litt inn i landet, som Skei og Gjævran, men også de som ligger ut mot
sjøen som Letnes, Grønnesby og Alstadhaug. Anleggene kom ikke spesielt godt fram, i og med
at de var lave og lite tydelige, og med mindre de var tydeliggjort på noe vis, har de ikke syntes
fra sjøen. De aller fleste trekantanleggene i Nord-Trøndelag har sin henvendelsesretning mot
sjøen.
5.3.3

Gårdsnavn

Navnet på en gård kan gi en del nyttig informasjon. I arkeologiske analyser blir gårdsnavn først
og fremst brukt for å få en pekepinn om hvor gammel gården er. Nyere arkeologisk
feltmetodikk, for eksempel maskinell flateavdekking, har derimot revolusjonert norsk
bosetningshistorie. Metoden har vist at det fantes gårder på mange steder der det opprinnelige
navnet ikke lenger er bevart. Gårdsnavnforskningen har fått et tilskudd, og tidligere etablerte
sannheter må revurderes. Likevel er det fortsatt til en viss grad mulig å benytte den etablerte
kunnskapen på datering av gårdsnavn. Jeg vil i det følgende se på tradisjonell oppfatning av
alderen på gårdsnavn (basert på Stemshaug 1984), først og fremst for å se om det er mulig å
se noen likheter i navnene på de gårdene som har trekantanlegg. I forhold til resultatene fra
befaringen vil jeg i det følgende behandle kun Nord-Trøndelag.
Gårdsnavn med usammensatte naturnavn er trolig noen av de eldste gårdsnavnene som enda
er i bruk. Mange av dem kan trolig dateres helt tilbake til Kristi fødsel, noen er enda eldre. De
gårdene med usammensatte naturnavn er gjerne større enn dem med sammensatte naturnavn,
som er en del yngre.
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Gårdsnavn som ender på vin dateres til folkevandringstid. Stemshaug antyder også at noen av
dem kan stamme fra romertid. Mange av heim-gårdene stammer også fra romertid, men her er
det en viss geografisk variasjon når det gjelder alderen. En del av stad-gårdene er fra tidlig
folkevandringstid, mens størsteparten av land-gårdene stammer fra merovingertid og
vikingetid. Bø- og by-gårder har i følge Stemshaug en varierende alder. De usammensatte bø/
by-navnene kan trolig være like gamle som de usammensatte naturnavnene, mens de
sammensatte by-gårdene nok stammer fra vikingtid (Stemshaug 1984:90-110).
Det er ikke gjort forsøk på noen inngående navnetolkning her. Likevel er det interessant å se
om det er mulig å se et mønster i gårdsnavnene til de gårdene som har trekantanlegg. Ved å se
på navnene, med litt støtte i Rygh (1903), kom jeg fram til følgende resultat: Minst 3 av
gårdene i Nord-Trøndelag som har trekantanlegg har vin-navn, hvertfall 3 har heim-navn, 5 har
usammensatt naturnavn, og 3 har stad-navn. Dette viser at ihvertfall 11 av gårdene har navn
som tradisjonelt tolkes til å være blant de eldste gårdsnavnene.

5.4

Undersøkelsen på Gjævran

5.4.1

Bakgrunn

For overhodet å ha mulighet til å si noe om trekantanleggenes betydning i jernaldersamfunnet,
mente jeg det var nødvendig å undersøke et slikt anlegg selv. Jeg søkte derfor om tillatelse til
å undersøke en stjerneformet haug i Gjævranmarka i Steinkjer. Fordi den ene armen så ut til å
være skadd, fikk jeg tillatelse til det.
Hva ville så resultatet si for min tolkning av denne typen anlegg? Om jeg fant en grav, ville
anlegget skille seg ut fra de fleste av tidligere forskningsresultater. Om jeg ikke fant noe, ville
haugen følge "normen", noe som i seg selv er ganske spennende. Et funntomt anlegg med
trekull ville underbygge teoriene om at trekantanleggene primært hadde en annen funksjon enn
gravanlegg, eller at de har fungert som gravanlegg med en annen betydning enn det vi legger
i ordet. Likevel vil ikke resultatene fra én undersøkelse kunne forandre på tidligere resultater.
I og med at de fleste tidligere undersøkelser er dårlig dokumentert, vet vi lite om omfanget av
dem. Derfor er det vanskelig å si om resultatene fra tidligere undersøkelser er representativt
for hva anleggene inneholdt da de ble bygget (se vedlegg B og Grav 2002).
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5.4.2

Undersøkelsesområdet

Det er registrert 72 kulturminner på eiendommen som tilhører Gjævran gård, og mange av dem
er gravminner. Den stjerneformede haugen som ble undersøkt ligger på et gravfelt i
Gjævranmarka, ca 1,5 km nord for selve gården. Ut i fra formen på haugene er dette gravfeltet
datert til yngre jernalder, men ingen av gravanleggene her var tidligere undersøkt.
Bygdeborgen "Slottet" ligger ca 1 km vest for gravfeltet. Borgen er datert 200-400 e.Kr.
(Smestad1995:7).
Den delen av gravfeltet haugen ligger på, er et platå som med årene har utviklet seg til en myr.
Området ligger ca 125 moh., og det har nok vært god utsikt over fjorden derfra, før granskogen
vokste opp. I samme område som gravfeltet finner vi gammel åkermark med tydelige
åkerreiner. Her har arkeolog Kari Støren Binns og geolog Richard Binns drevet en del
undersøkelser for å forsøke å identifisere et gårdsanlegg i forbindelse med gravfeltet. Dette har
i første omgang foregått med Fluxgate gradiometer, som kan måle små magnetiske variasjoner
i jorden. Det er gjort slike målinger i flere områder i nærheten av gravfeltet, blant annet fra
åkerreina. Høsten 2001 var dateringsresultatene klare, og de to prøvene fra åkerreina ble datert
til 1255-935 f.Kr. og 350-45 f. Kr. (upublisert). Dateringene ga et mye eldre resultat enn det
som var ventet, og dermed antok man at denne delen av gravfeltet ikke er fra samme tid. Den
første gården kan altså ha ligget her før gravfeltet.
5.4.3

Metode

Her var det lite å basere seg på av tidligere undersøkelser. Vi vet ikke hvor mye som ble gravd
ved de fleste undersøkelsene, spesielt de som ble foretatt på slutten av 1800- og begynnelsen
av 1900-tallet (se kapittel 3.2.1 på side 17). De trekantanleggene som er undersøkt de siste
årene, vet vi stort sett mer om, men de fleste er undersøkt med bare en eller flere små sjakter.
Et eksempel på dette er Binns’ undersøkelse fra 1992, da hun undersøkte det stjerneformede
anlegget på Tilrem i Nordland. Hun valgte å legge to sjakter gjennom haugen, og dermed ble
et svært begrenset område avdekket. Jeg fant ut at jeg ville forsøke å avdekke så mye som
mulig på den tiden vi hadde til rådighet, for å få et best mulig innblikk i haugens konstruksjon.
Totalgraving var dessverre ikke aktuelt, av flere årsaker. Tid og penger var det mest
presserende, men det faktum at anlegget lå i ei myr avgjorde saken. Det hadde ikke vært
praktisk gjennomførbart å totalgrave anlegget på en forsvarlig måte. Ved metoden som ble
brukt, var det akkurat mulig å holde vannet unna lenge nok, men ved en totalgraving ville alt
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blitt oversvømt. Gode profiler ble derfor viktig. Jeg valgte å snitte alle armene på langs, for å
se hvordan de ble bygd, og om det eventuelt var noen ødeleggelser. Videre la vi en sjakt
gjennom midtpartiet på haugen, både for å få et enda bedre innblikk, og for å få ut bautasteinen
som vi fant her. De undersøkte områdene ble gravd stratigrafisk.
5.4.4

Utgraving - forløp og observasjoner

Figur 5.3: Oversiktsbilde - armene snittet

Det ble åpnet én arm av gangen, og vi startet med den som pekte mot nord, nemlig arm 1.
Denne var 5,9 meter lang, og under torva kom det fram en klar og tydelig podsolprofil. Det
tydelige bleikjordlaget gjorde at den opprinnelige fasongen kom tydelig fram. Arm 2 var også
godt bevart, også her var podsolprofilen tydelig og urørt. Arm 2 var 6,6 meter lang. Den tredje
armen var tydelig skadd, trolig på grunn av en rotvelt. Denne målte 4,2 meter. Profilene i de
tre armene var forholdsvis like. På figur 5.4 på side 72 vises det tydelige bleikjordlaget som lå
rett under torva. Dette er en god indikasjon på at de har ligget i fred lenge. Bleikjordlaget var
mellom 2 og 5 cm tykt. Ellers var det en god del fyllvariasjon, og spesielt i arm 1 (se figur 5.4
og 5.5). Helt nederst var det et lag med mørk, kullholdig jord, hvor det ble tatt ut kullprøve.
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Figur 5.4: Profil arm 1

Figur 5.5: Profiltegning arm 1

Både arm 2 og 3 var mer homogene, og manglet helt eller delvis det kullholdige laget. Alle
armene besto først og fremst av jord og sand med torvlinser, noe som viser at haugen var bygd
av torv og noe sand. Armene skrådde ganske kraftig både i bredde og høyde mot midten. I arm
2 og 3 fant vi en del steiner. Vi stakk en del med jordbor, og kunne følge steinene i arm 2 i en
rett linje over til arm 1. Steinene lå slik at de dannet en U (se kapittel 5.4.5 på side 72). I midten
av anlegget, og delvis inn i arm 1, lå det en bautastein (se vedlegg B). Den var 1,7 meter lang
og lå under torva, men oppå selve anlegget. Bautasteinen har nok falt der den opprinnelig var
reist. For å få ut steinen ble det åpnet en sjakt i midten, etter at alle armene var snittet. Under
spissen på den falne bautasteinen, altså innerst i arm 2, var det et tykt lag med trekull, så her
ble det tatt ut en stor kullprøve. Dette laget har nok vært uberørt siden det brant. Det var ikke
noe som kunne peke mot en begravelse i haugen.
5.4.5

Datering

Det ble innvilget to dateringer fra anlegget. Begge var trekullprøver som ble sendt inn til 14Cdatering ved Nasjonallaboratoriet for radiologisk datering, NTNU. Vedlegg C viser en
oversikt over resultatene. Den ene prøven ble tatt ut fra bunnen av arm 1 (prøve 3), i et tynt lag
med kullholdig jord. Den andre ble tatt ut i midten av haugen, under spissen på den liggende
bautasteinen innerst i arm 2 (prøve 6). Resultatene ble ikke helt som forventet. Ut i fra tidligere
dateringer på trekantanlegg, regnet jeg med å få et resultat som lå rundt 300-700 e.Kr. I stedet
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fikk jeg resultatene 3765 ± 145 BP (prøve 3) og 2795 ± 85 BP (prøve 6), eller BC 2455-1960
og BC 1020-830 (kalibrert) (T-15647 og T-15648). Begge prøvene var trekull av bjørk.
Vi kan ikke gå ut i fra at denne dateringen representerer anlegget. Sannsynligvis stammer
trekullet fra tidligere aktivitet i området, noe som underbygges av dateringene fra åkerreinen i
nærheten (se kapittel 5.4.2 på side 70 ). Dermed er det sannsynlig at kullet som ble tatt ut fra
trekantanlegget, stammer fra eldre ildsteder eller kokegroper, som har blitt med i fyllmassen
da haugen ble bygd. Det er mulig "steinsettingen" under trekantanlegget bør sees i denne
sammenheng. I og med at dateringsresultatet var så avvikende, fant jeg det viktig å foreta en
kryssjekk. Om den stjerneformede haugen som ligger like ved kunne gi en like gammel
datering var det mulig trekantanleggenes opprinnelse var mye eldre enn hittil antatt. For å
finne ut av dette dro jeg opp i Gjævranmarka, høsten 2002, for å ta ut kullprøve av haug 22.
Resultatet fra denne dateringen ble 1900 ± 80 BP, eller AD 25-230 (kalibrert) (T-16380).
Trekullet her besto av både bjørk og furu. Datering av furu kan gi et avvik på grunn av dens
høye alder, og det kan være årsaken til at dateringen er noe eldre enn ventet (se kapittel 3.3.2
på side 33).
5.4.6

Resultat

Anlegget føyer seg inn i rekken av trekantanlegg uten tegn til begravelse. Det ble ikke funnet
noe som kan hjelpe på tolkningen av anleggenes funksjon.
Bleikjordslaget gir en pekepinn om haugens opprinnelige utforming, fordi det tar et par hundre
år før bleikjordslaget blir så tydelig. Steinene som lå helt nede på steril grunn er trolig rester
etter boplassaktivitet i området. Bautasteinen så ut til å ha falt der den sto, og ble derfor reist
på samme sted. Det er vanskelig å si om den var blitt intensjonelt veltet av mennesker, eller
om den har falt i storm eller på grunn av frostsprenging. Men i og med at det ser ut til at den
gikk over ende forholdsvis tidlig etter at den ble bygd, kan den være veltet med vitende og
vilje. Hvis haugen var i bruk og var et viktig element i tilværelsen, ville man nok ha reist
steinen igjen om den hadde veltet av naturlige årsaker. Kanskje var bautasteinene viktige
mytiske elementer som det var viktig å få ødelagt da kristendommen kom til landet.
Det sto en stor stubbe i midten av anlegget da vi begynte, og den kan være skyld i at dette
området var svært omrotet. Den kan også være grunnen til at bautasteinen hadde veltet.
Området rundt så ut til å være uberørt. Stubben hadde lagd så store forstyrrelser i haugmidten
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at den kan ha skjult en eventuell plyndringsgrop. I profilen så det ut til at det bare var spor etter
stubben og ikke noe annet. Det er forøvrig lite sannsynlig at alt, inkludert beinrester, skulle ha
forsvunnet ved en plyndring. Jeg vil dermed anta at anlegget ikke er plyndret.
Denne undersøkelsen føyer seg godt inn i mønsteret til tidligere undersøkelser. Nok en gang
er et trekantanlegg undersøkt uten at det ga andre funn enn kull.
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Jernalderen i Trøndelag
For å forsøke å forstå meningen bak trekantanleggene må man sette seg inn i konteksten de
oppsto i.

6.1

Innledning

En forståelse av trekantanleggenes opprinnelse henger nøye sammen med den grad av
forståelse vi har av det samfunnet som eksisterte her i jernalderen. Flere forskere, arkeologer
og historikere, har forsøkt å rekonstruere jernaldersamfunnets sosiale struktur og maktsentra.
Som vi har sett ligger konsentrasjonen av trekantanlegg i de rike jernalderbygdene i
Inntrøndelag. Kan trekantanleggene ha sammenheng med makt? Ved å studere resultatene fra
analyser av jernalderens maktsentra håper jeg å finne ut om det er mulig å spore om
trekantanleggene hører hjemme i ett spesielt sosialt sjikt.
Inntrøndelag peker seg ut som et rikt område tidlig i jernalderen. Gårder som Egge, Alstadhaug
og Stiklestad omtales som store, rike gårder i litteratur allerede fra middelalderen (for
eksempel Olav den helliges saga, kap 107-109, Håkon den godes saga, kap. 18). Senere har
arkeologiske funn vist at denne rikdommen har røtter tilbake til eldre jernalder. En rekke
importfunn er kjent fra området (L. Marstrander 1983), og peker mot kontakt med folk på
kontinentet. I tillegg er bygdeborger, store gravanlegg og funn av større husstrukturer med på
å gjenspeile maktkonsentrasjoner. Slik kan sosiale skiller og maktsterke områder fra
jernalderen lokaliseres.
Analysene jeg benytter meg av, er i stor grad basert på gravfunn. Dette fordi det tradisjonelt er
graver og deres innhold som kan si noe om samfunnsstrukturen i jernalderen. Det
gravmaterialet tolkningene er basert på, gjenspeiler ofte det øverste sjikt i samfunnet, fordi det
gjerne er her man finner et overskudd som gjør det mulig å gi gravgaver. I den sammenheng
er det viktig å huske at det materialet som ligger til grunn for analysene, kun er en meget liten
andel av periodens materielle kultur. Det er uvisst om dette materialet er representativt for det
som var i bruk, og om de resultatene som kommer ut av analysene, egentlig har gyldighet for
jernaldersamfunnet (Sognnes 1988:13). Nye funn kan gi ny informasjon som forandrer flere
av dagens tolkninger. Hvorvidt materialet som legges til grunn er representativt, er først og
fremst et spørsmål om forsknings- og dyrkningsintensitet. Noen områder har vært gjenstand
for mer intens forskning enn andre, på grunn av forskernes interesse eller av andre årsaker. I
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områder der jorden dyrkes intenst, vil det dukke opp flere funn enn i områder som ligger brakk.
Slike funn er gjerne foranledning til en mer intens forskning (Marstrander 1983:20). Dette kan
altså føre til at vi får et feil bilde av fordelingen av for eksempel velstandsgjenstander.
Forskningen på eldre jernalder i Trøndelag har i stor grad vært konsentrert rundt Inntrøndelag
og Namdalen, og er ofte konsentrert om enkelte, avgrensede områder eller om enkelte perioder
(Marstrander 1983:20, Farbregd 1980).
Faktorene som ligger til grunn for analysene jeg baserer meg på, vil kun bli overfladisk
behandlet her. Det er dessverre ikke rom for å gi en fullstendig oversikt over arbeidene som er
gjort, og jeg vil ta for meg kun et utvalg av disse. Resultatene fra disse analysene vil igjen bli
sett i sammenheng med trekantanleggene og deres beliggenhet, for å se om det er mulig å
etterspore en tendens som belyser hvilket sosialt sjikt trekantanleggene hører hjemme i. I
vedlegg D finnes distribusjonskart for de forskjellige velstandsindikerende faktorer som blir
behandlet i dette kapittelet, i forhold til spredning av trekantanlegg.

6.2

Jernaldersamfunnets organisering

6.2.1

Bosetningsforhold

Trøndelagskysten består i stor grad av nakne berg, med frodige områder i mellom. På grunn
av marine avleiringer etter siste istid og et gunstig klima, har lavlandet i de indre deler av
Trondheimsfjorden gode forutsetninger for jordbruk. Fosenfjellene skjermer området fra
kysten i vest. Åkerbruket har dannet grunnlaget for en fast bosetning, med kort veg til
jaktterreng og fjorden (S. Marstrander 1956a:1, Ahlmann 1962, Solberg 2000:111). Den eldste
jernalderbosetningen i Trøndelag finner vi konsentrert i disse gode jordbruksområdene i NordTrøndelag. På sørsiden av Trondheimsfjorden er det betraktelig mye mindre dyrkbart land, og
her har vi også få tidlige funn (Magnus og Myhre 1992:280).
Gode transportveger har vært en forutsetning for å bygge opp den velstanden vi kan se spor
etter i Inntrøndelag. Elver og vann har gjort det lettere å frakte varer ned til fjorden, som var
den viktigste ferdselsåren i jernalderen (Stene 1994:45). Spesielt gårder ved naturlige
utskipningssteder skiller seg ut som ekstra velstående, med luksusgjenstander i gravene
(Farbregd 1979:68). Utenfor jordbruksbygdene er det jernrike myrer, og helt fra tiden omkring
Kristi fødsel har jernutvinning vært en viktig ressurs i området. Jernproduksjonen har spilt en
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stor rolle i opparbeiding av en maktsterk posisjon. Rikt utstyrte graver i Trøndelag er gjerne
lokalisert til bygder som lå nært jernproduksjonssteder. Det er en klar forskjell mellom disse
bygdene og de som lå lenger unna produksjonen (Stenvik 1994a:12-15, 1994b:192, 1996,1:2830). De romerske provinsene var viktigst i handelssammenheng i eldre jernalder, mens det i
yngre jernalder var mer kontakt mot de nordlige områder på Kontinentet, De britiske øyer og
Baltikum. Slike forbindelser har, i tillegg til varer, også brakt nye impulser til utviklingen
hjemme. Påvirkningen utenfra kan, i følge Stene, ha ført til en mer omfattende samfunnsorganisering, for eksempel med felles tingsted og felles kultsted (Stene 1989, 1994:55).
6.2.2

Samfunnsforhold

Jørn Sandnes la i artikkelen "Trøndelags eldste politiske historie" fra 1967 fram en teori:
"Tyngdepunktet i Trondheimen lå fra gammelt av i Inntrøndelag, med sentrum i de rike
jordbruksbygdene som Egge, Sparbu, Inderøy, Verdal, Skogn, Ytterøy. Det jordbruksmessig
langt karrigere landskapet omkring utløpet av Nidelva var den gangen et tynt befolket
utkantområde. Frostatinget er det eldste fellesting for hele - eller storparten av - Trondheimen.
Eyratinget er av nyere dato, kommet opp i nær tilknytning til rikskongedømmet, kaupangen,
havna. Frostatinget er heimegrodd, vokst fram av stabilitetsbehovet i gammel trøndsk
bondesamfunn, Eyratinget og Nidaros skyldes nye forhold og nye krefter utenfra" (Sandnes
1967:3-4).
Påstanden bygges på arkeologiske funn og fornminner, stedsnavn og bosetningshistorie, og
Sandnes ser at Inntrøndelag peker seg mye sterkere ut enn området sør for Trondheimsfjorden.
Selv om dette bildet har forandret seg noe, la Sandnes frem en tolkning som står forholdsvis
sterkt enda i dag: Inntrøndelag, med Frostating, sto sterkere enn Trondheim og Eyrating, helt
fram til vikingtid (op.cit.:16-17). Sandnes mener Nidaros tok over som tyngdepunkt i
vikingtid. Kalle Sognnes har imidlertid argumentert for at dette skiftet ikke kan ha skjedd før
i mot slutten av vikingtiden, eller i overgangen til middelalder (1988:52).
Området rundt Overhalla og Grong er også interessante i dette perspektivet. De ligger som et
grenseområde mot Nord-Norge, og har flere rike gravfunn fra yngre jernalder. Den høye
konsentrasjonen av båtgraver (minst 30) gjør området spesielt. Båten har hatt en økonomisk
og statusmessig betydning her, og kan på denne måten gjenspeile de øvre lag i samfunnet
(Farbregd 1979:20,67, Pettersen 1980).
Det er uenighet blant historikerne om alderen på fylkesordningen i Trøndelag. De skriftlige
kildene omtaler forhold som kan indikere at det eksisterte et felles lovområde alt på 800-tallet,
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men det er uvisst når ordningen oppsto. Trøndernes felles lovområde og lovsamfunn,
Þrændalog, var delt i to storfylker, Uttrøndelag og Inntrøndelag. Hver av disse var igjen
inndelt i fire mindre fylker (Sandnes 1967:2, Hagland og Sandnes 1994). I følge S.
Marstrander (1956) tyder en del forhold på at politiske og religiøse institusjoner i de enkelte
fylkene var forenet etter samme prinsipp som for det sakrale kongedømmet. Fylkets midtpunkt
besto av tingsted og hov, og høvdingen sto for ledelse av begge aktiviteter. Han baserer seg på
teorien Magnus Olsen presenterte i 1926, om at de gamle fylkeskirkene bevisst var plassert på
gårder med store gravhauger (Alstadhaug i Skogn, Sakshaug på Inderøy og Haug i Verdal).
Dette skulle gjenspeile en kontinuitet fra tiden da kongshaugene var fylkets midtpunkt, hvor
ofring og tilbeding fant sted ved fylkesting (Olsen 1926:265-270, S. Marstrander 1956a: 4950). Disse teoriene har fått en del kritikk i ettertid, blant annet fordi de er bygd på et forholdsvis
tynt grunnlag (Sandnes 1967:14, Stenvik 1994b:185, 1994c:86). Kritikken påpeker blant annet
at dette fenomenet i dag er kjent ved kun én av de gamle fylkeskirkene, nemlig Alstadhaug.
Man vet ikke med sikkerhet om det har ligget storhauger ved de to andre kirkene, selv om de
har navn som kan tolkes slik. Navnene kan like godt gjenspeile topografien, mener Stenvik
(1994c:86-87).
I det gamle Þrændalog kjenner jeg til over 70 trekantanlegg, inkludert noen som i dag er
fjernet. De fordeler seg slik:
Naumdølafylke = 11 eller 12
Sparbyggjafylke = minst 24
Eynafylke = minst 6
Verdølafylke = minst 10
Skeynafylke = 12
Stjørdælaflke = 1
Strindafylke = 1
Orkdølafylke = 1
6.2.3

Maktbegrepet

Jeg vil se nærmere på fordelingen av maktindikerende faktorer i Nord-Trøndelag, og hvordan
disse ligger i forhold til trekantanlegg. Men før jeg går inn på det er det viktig å se litt på selve
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maktbegrepet. Hvordan ytret makten seg, og hvilke spor kunne denne makten sette som
arkeologene kan finne igjen i dag?
Det viktigste grunnlaget for all maktutøvelse i Trøndelag i jernalder, var en stabil
jordbruksproduksjon som ga et godt overskudd (Stenvik 2001:74). Kontroll av strategiske
steder langs handelsrutene og en mulighet til å produsere handelsvarer i nærheten ga også et
godt grunnlag for maktutøvelse og derigjennom store inntekter. Store gravhauger og/eller
store gravfelt med velstandsfunn, i forbindelse med en strategisk plassering, blir gjerne tolket
til å gjenspeile et slikt økonomisk overskudd. En person som satt med et betydelig materielt
overskudd ville ha mulighet til vareutveksling mot fjerne produsenter, også mot kontinentet,
og slik kunne luksusgjenstander erverves. Noen av disse ble deponert i graver, og vi kan i dag
finne igjen dette som gravgods.
Et eksempel på hvordan økonomisk makt kunne fungere i praksis, er organiseringen av
jernutvinningen. Jernutvinningsanleggene fra romertid og folkevandringstid er så store at
gjennomsnittsproduksjonen kan beregnes til 50-100 tonn jern pr. anlegg. Trolig måtte alle
gårdene i området stille med mannskap, for å få bemannet de store anleggene (Stenvik
1994a:13). En slik produksjon krever en omfattende organisering på flere nivåer, kontrollert
av en eller flere høvdinger (Stenvik 1994:190). Jernfremstillingsanleggene i Trøndelag har
produsert mye mer jern i denne perioden enn det som ble brukt i lokalmiljøet. Her er det
sannsynlig at det har foregått en vareutveksling, for eksempel mot Nord-Norge som praktisk
talt mangler jernfremstillingsanlegg. Trøndelag lå nærmest, og høvdingene kunne få varer som
pelsverk, hvalrosstenner og skinn i bytte. Dette er varer som var etterspurte på både germansk
og romersk område, og trønderhøvdingene fikk slik mulighet til å bytte til seg
luksusgjenstander.
Lars F. Stenvik ser på muligheten for en maktdifferensiering i sammenheng med spredning av
velstandsgjenstander. I et slikt tilfelle kunne man ha både religiøse ledere, militære ledere og
økonomiske ledere. Hvis dette er tilfellet, skulle det være mulig å påvise spor etter de
forskjellige typer maktutøving. Når det er flere mektige gårder innen et område, kan det være
fordi makten var tuftet på forskjellig fundament (Stenvik 1996, 2001:63). Man kjenner til at
for eksempel germanerne hadde en slik differensiering av makten, der for eksempel
kongemakt gikk i slektbundet arv, mens en militær leder fikk vervet på grunn av at han hadde
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de riktige kvalifikasjoner (Hedeager 1990:93-96, 140). Jeg vil se litt nærmere på hvordan en
slik maktdifferensiering kan ha foregått og hvordan den reflekteres i kulturminnene.
Økonomisk makt gjenspeiles som nevnt gjerne i store gravmonumenter. Gården til en slik
maktperson var en stor gård, ofte også gammel, i godt jordbruksområde, men også gjerne med
en strategisk beliggenhet i forhold til varekontroll. I mange tilfeller kan vi se at de samme
gårdene har forblitt store, med et høyt produksjonsoverskudd, i lengre tid (L. Marstrander
1983:133). Også rike funn, gjerne importsaker, regnes som tegn på økonomisk overskudd.
Militær makt innebar først og fremst etablering av et forsvar og bygging av forsvarsanlegg.
Dette krever gjerne en militær leder. Vi kjenner tufter etter forskjellige byggverk som trolig
har en sammenheng med forsvar og militær virksomhet, som for eksempel bygdeborger og
ringformede tunanlegg. Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 6.3.1 og kapittel 6.3.2.
Religiøs makt manifesteres for eksempel gjennom hov og offersteder. I sagalitteraturen finnes
beretninger om personer med overnaturlige evner, gjerne betydningsfulle personer.
Beretninger viser at konger kunne bli oppfattet som inkarnerte guder, som opptrer som en
formidler mellom guder og mennesker (Ågrip, kapittel 32). Man bør vurdere sannhetsverdien
av opplysninger hentet fra slike kilder, men et religiøst overhode hadde nok en høy posisjon i
samfunnet.
Nettopp en slik maktdifferensiering kan være årsaken til at det i noen områder finnes flere
gårder som rangeres i det øverste sjikt i samfunnet. De forskjellige formene for maktgrunnlag
kan gi lik "rikdom", og på denne måten er det mulig at store gravhauger også reflekterer et
annet maktgrunnlag enn det økonomiske. Det er også mulig at det ikke har vært en lik
differensiering i alle områder, slik at rollen som for eksempel religiøs leder lå hos den samme
personen som satt på den økonomiske makten. Man kan også se for seg at den økonomiske og
den militære makten har vært konsolidert hos én og samme person, og at denne igjen har
utnevnt en underordnet militær leder. Om det i slike tilfeller har vært kun én person som satt
som styrende i området, slik at alle de andre maktpersonene var underlagt denne, er det også
vanskelig å finne ut av gjennom det arkeologiske materialet.
Det er som vi ser, ikke helt uproblematisk å slutte fra funn til maktutøvelse. Sannsynligvis har
vi i dag andre oppfatninger av hva som er verdifullt, enn de hadde i jernalderen (Stenvik
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2001:63). Dette må vi ha i bakhodet når vi skal forsøke å forstå spredningen av velstanden i
området.

6.3

Jernaldermaktens manifestasjon

6.3.1

Bygdeborger

Blant norske forskere har bygdeborger tradisjonelt blitt tolket som militære anlegg. De siste
tiårene har flere begynt å se på muligheten for en flersidig tolkning (A. Lillehammer
1973:32,41, Prestvold 1999), men den militære tolkningen ligger fremdeles til grunn når
borgenes opprinnelige funksjon diskuteres. Dermed kan bygdeborgene gjenspeile jernalderens
militære makt, og bygdeborgers plassering kan indikere beliggenheten til maktsentra.
Kristin Prestvold påpeker at oppføringen av borgene må ha vært arbeidskrevende og krevd
godt samarbeid. Arbeidet kan ha vært frivillig eller foregått under tvang, og har trolig krevd
arbeidsinnsats fra store deler av bygda. Hemmendorff hevder at vi også må se muligheten av
at bygdeborgene er bygd som et samarbeid for bygdas felles beste, eller at byggherren betalte
arbeiderne. Arbeidet må uansett ha vært organisert av en person eller gruppe med makt og
autoritet. Det forutsettes en sosial organisasjon i og med at arbeidet krevde både samhold og
spesialkunnskap (S. Marstrander 1957, Hemmendorff 1992, Ystgaard 1998, Prestvold 1999).
Det er usikkert hvor mange bygdeborger som finnes innen undersøkelsesområdet, da store
områder i Trøndelag enda ikke er ØK-registrert. Det er kjent 33 bygdeborger i hele Trøndelag,
og 25 av dem ligger i Nord-Trøndelag. Bygdeborgene har en særpreget beliggenhet på
høytliggende steder som er vanskelig tilgjengelig. De regnes tradisjonelt å være fra en periode
som var preget av konfrontasjoner, eller av trussel om voldshandlinger, og blir da et konkret
vitnesbyrd om ustabile samfunnsforhold (Prestvold 1999:82). Beliggenheten synes
avgjørende for å kunne sperre adkomsten til bygda ved strategiske punkter. Sverre
Marstrander mener de er anlagt ut fra visse militære prinsipper, først og fremst til forsvar (S.
Marstrander 1956b:43).
Nyere forskning har vist at bygdeborgene ikke er et rent folkevandringstidsfenomen som
tidligere antatt. 14 bygdeborger i Trøndelag ble undersøkt av Ingrid Ystgaard i forbindelse
med hennes hovedfagsprosjekt. Dateringsresultatene viser at borgenes etableringsfaser er
spredt over et langt større tidsrom enn det man tidligere hadde trodd. Et av anleggene viste seg
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å være bygd i yngre bronsealder, mens tre ble etablert i førromersk jernalder. Tre anlegg har
sin etableringsfase i romertid, mens to er fra folkevandringstid. Bare noen få av de daterte
bygdeborgene har dateringer som viser flere bruksfaser (1998:91). Ystgaard deler
borganleggene opp i to grupper. Borgene fra bronsealder og førromersk jernalder kan ha hatt
en annen funksjon enn de fra folkevandringstid. De eldste anleggene er større og har en enklere
adkomst, noe som tyder på at de ikke primært har hatt en forsvarsfunksjon. Borgene fra
romertid og folkevandringstid er anlagt på vanskelig tilgjengelige steder, og er mindre enn de
tidligere anleggene. Det ser ut til at det blir et markert brudd i aktiviteten på slutten av
folkevandringstid. Ove Hemmendorff har også sett på bygdeborgene i Inntrøndelag. Han
mener behovet for borgene må ha vekslet i og med at de ikke finnes i alle bygdene. Dette kan
si noe om samfunnsforholdene, mener han. Hemmendorff nevner imidlertid at det kan ha vært
mange flere bygdeborger i Trøndelag enn det vi kjenner til i dag. Dette både fordi området ikke
er systematisk registrert, og fordi noen av borgene trolig bare hadde trepalisader uten
steinmurer, slik at det i dag ikke finnes synlige rester igjen etter dem.
En del bygdeborger i Inntrøndelag er plassert slik i forhold til hverandre at de ser ut til å danne
et slags lokalt forsvarssystem (S. Marstrander 1957:99, Hemmendorff 1992, Prestvold
1999:84). Hemmendorff ser på rekken med bygdeborger som avgrenser Sparbu fra Verdal i
sør. Nord for denne "forsvarslinjen" ligger Dalem, som han regner som et slags bygdesentrum
i eldre jernalder. Det er også kjent en bygdeborg noen hundre meter inn i skogen fra Dalem/
Tanem. Hvis vi ser videre nordover, kan vi se at det ikke er bygdeborger mellom Sparbu og
Egge, men det finnes noen nord for Egge. Vi finner også bygdeborger langs de to viktigste
innfartsveiene nordfra til Steinkjer. Hemmendorff påpeker forøvrig at vi ikke kan regne med
at alle borgene ble brukt samtidig (Hemmendorff 1992).
I og med at bygdeborgene sannsynligvis har hatt en forsvarsposisjon i utkanten av de sentrale
bygdene, er det ikke noen grunn til å forsøke å se på direkte sammenfall i beliggenheten til
bygdeborger og trekantanlegg. Stene har sett på bygdeborgenes beliggenhet i forbindelse med
avgrensingen av "sentralgårder". Jeg aksepterer hennes resultat, og benytter meg dermed kun
indirekte av bygdeborgenes plassering.
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6.3.2

Ringformede tunanlegg

Ringtun eller ringformede tunanlegg er en anleggstype hvis funksjon er ukjent. De er først og
fremst kjent fra Rogaland og Nord-Norge, men flere anlegg har i de siste år blitt oppdaget i
Trøndelag. Tunanleggene knyttes ofte opp mot militær virksomhet (Solberg 2000:114). Ofte
ligger det en haug midt på den åpne plassen mellom husene. Anleggene består gjerne av 1020 hus, og spor etter rom for husdyr mangler fullstendig. Det finnes heller ikke åker i
forbindelse med disse husene.
Debatten rundt de ringformede tunanleggene har stort sett resultert i to hovedteorier: Med
utgangspunkt i Rogalandsmaterialet har tunanleggene blitt sett i sammenheng med en
jordbruksbosetning, en slags små landsbyer (Møllerop 1957, 1971). Det nordnorske materialet
har gitt oss hypotesen om at tunanleggene har vært knyttet opp mot høvdingeseter, og at deres
funksjon hovedsaklig var som militærforlegninger (Lund 1965). Inger Storli kommer med en
nyere tolkning av de nordnorske tunanleggenes funksjon på bakgrunn av en rekke
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dateringer. Disse viser at de nordnorske tunanleggene ble etablert rundt 200 e.Kr. i en periode
da vi fikk et jordeiende aristokrati. Anleggene ligger ofte i utmarka, gjerne langt fra nærmeste
storgård. Storli tolker det dithen at det var den jordeiende eliten som rådde over anleggene, og
at de skulle ligge på nøytral grunn (Storli 2001:89-90). Aristokratiet i Norden hadde krigere
knyttet til sin husstand allerede fra romertiden (Skre 1998:261). Fra yngre romertid kan man
finne spor etter en etablert sosial og militær elite i form av graver med våpen og importerte
luksusgjenstander (Storli 2001:103). Storli argumenterer for at jernalderens stammesamfunn
var en sammenslutning av krigsherrene og deres menn, og ikke slektsbaserte enheter som
tidligere antatt. I løpet av jernalderen utvikles disse til større enheter, mot et mer stabilt
lederskap: småkongedømmer, som til slutt kulminerer i rikssamling. Dette gjenspeiles i det
arkeologiske materialet, mener Storli, på den måten at de eldste tunanleggene var små, fordi
de er etablert i Romertiden da stammene besto av noen få jevnbyrdige herrer og deres
krigførere. Ca 600 e.Kr. ser vi en nedgang i antallet ringformede tunanlegg, mens de anleggene
som dateres til denne perioden, har langt flere hustufter enn de tidligere. I tillegg får anleggene
en mer lukket og ekskluderende utforming (Storli 2001:105-106). Tunanleggene i Nord-Norge
ser ut til å avvikles i løpet av første halvdel av 800-tallet, noe som kan ha sammenheng med
en etablering av nye politiske institusjoner i Hålogaland. De nye makthaverne etablerte
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sannsynligvis gårder i nærheten av de gamle samlingsstedene. Konklusjonen til Storli blir at
tunanleggene hører hjemme i jernalderens stammesamfunn (Storli 2001:108).
I Trøndelag er det kjent to, muligens tre ringformede tunanlegg. Et på Værem i Grong, et på
Skei og et i Hegstamarka som fremdeles regnes som usikkert (Farbregd 1986:7, Solberg
2000:74, Stenvik 2001). Det er trekantanlegg både på Hegstad og på Skei.
6.3.3

Store gravfelt

Store gravfelt alene kan ikke regnes som en indikator på velstand eller makt. Det kan like
gjerne si noe om hvor mange gårder som har tilknytning til feltet, eller hvor lenge det har vært
i bruk. Det sier heller ikke nødvendigvis noe om økonomiske forhold, men mer om religion og
tro (Stene 1989:72).
Erna Stene har i sin avhandling fra 1989 gått igjennom jernalderens store gravfelt og størrelsen
på gravminnene i Inntrøndelag. Dette ble gjort som en del av en analyse for å skille ut
jernalderens velstandsgårder i området. Konklusjonen ble at det ikke kunne påvises noe
samsvar mellom store gravfelt og "velstand". Dermed blir det viktigere å se på funnene som
blir gjort på de enkelte gravfelt, slik at velstand måles ut fra funn og ikke fra antall graver. I
følge Stenes opplysninger om gravfeltenes størrelse er det heller ikke mulig å se noe samsvar
mellom store gravfelt og trekantanlegg. Av den grunn har jeg valgt å ikke se nærmere på
gravfeltenes størrelse her, men heller konsentrere meg om de funn som er gjort på gravfeltene
der trekantanleggene opptrer.
6.3.4

Store gravhauger

"Gravminner i seg selv forteller ikke noe om makt, men det er slutninger vi kan trekke på
grunnlag av egenskaper ved gravminner som gjør at vi kan bruke dem som indikasjon på
maktkonsentrasjon. Disse egenskaper kan være både innhold, form, størrelse og bruk."
(Stenvik 1994c:79)
Det finnes flere definisjoner på storhauger i arkeologisk litteratur. Anders Hagens kriterium
for betegnelsen "storhaug" er på over 20 meter i tverrmål, samt en høyde på over 3 meter. I
tillegg opererer han med begrepet "kongshaug" på hauger som har et tverrmål på over 40 meter
og en høyde på over 5 meter (A.Hagen 1985:15-17). Bjørn Ringstad har på den annen side
definert storhauger basert på volum. En storhaug har, etter hans kriterier, et volum på mer enn
400m3 (B. Ringstad 1987:17-20).
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En rangering av maktposisjon direkte på basis av størrelse på gravminner kan være
problematisk. Det forutsetter at man hadde fastlagte normer som bestemte hvem som hadde
rett på gravminner av en viss størrelse. Muligheten for at noen forsøkte å "lyve" på seg makt,
ved å bygge større gravminner enn de hadde "rett til" er til stede, og kan være en feilkilde hvis
man gjør analyser basert på gravhaugers størrelse alene. En avgrensing på slikt grunnlag av
størrelse blir kun et spørsmål om skjønn, og man kan ikke slutte mer av det enn at de store
gravhaugene representerer makt sterkere enn de små. Man må derfor alltid se slike analyser i
sammenheng med andre analyser som gjenspeiler maktfordelingen i jernalderen.
Med utgangspunkt i den store arbeidsmengden som må til for å oppføre de store gravhaugene,
er det sannsynlig at de gjenspeiler en maktposisjon. Bjørn Ringstad har sett på konsentrasjoner
av storhauger og rike funn, og fant en sterk sammenheng. Dette er tydeligere i eldre jernalder
enn i yngre. De store gravhaugene representerer altså det øverste sosiale sjiktet i samfunnet
(Ringstad 1986:27, 32). Det har vært viktig å bli lagt merke til, og det er nok noe av grunnen
til at de store gravhaugene gjerne ligger høyt i terrenget.
De store gravminnene har trolig også hatt en del sekundære funksjoner. Ringstad spør seg om
det kanskje kan ha foregått felles kultiske handlinger i tilknytning til storhaugene. I
Gulatingsloven heter det: "Det er oss befalet ikke å ofre til hedensk gud eller på haug og horg"
(kapittel 29). Dette tyder på at det var vanlig å ofre til hedenske guder på gravhauger, noe som
har ført til at de største gravminnene har blitt satt i en større, kultisk sammenheng. En annen
årsak til dette kan ligge i at det gjerne var betydningsfulle mennesker som ble begravd i denne
typen hauger, og disse ble gjerne forbundet med overnaturlige krefter. De kunne sørge for
"gode år" eller seier i strid. Dette er en av årsakene til at det kan være interessant å se på
trekantanleggenes beliggenhet i forhold til storhaugene. Ringstad vurderer også muligheten av
en høysetefunksjon, spesielt for de tomme storhaugene. I tillegg ser han på odelshauger og
storhaugen som tingsted og samlingsplass, og som territoriemarkering, både for å markere
territoriets sentrum og yttergrense (Ringstad 1986: 37-44, 1990:27).
Jeg vil i det følgende forholde meg til haugene som en manifestering av makt, spesielt i
tilknytning til "velstandsgårder". Jeg vil bruke andre forskeres tolkninger når jeg vurderer
storhaugene i undersøkelsesområdet, blant annet for å undersøke om det er mulig å se en
påfallende nærhet til trekantanlegg.
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6.3.5

Store gravhauger og trekantanlegg

Det er ikke så mange forskere som har sett på jernalderens storhauger i Inntrøndelag og deres
beliggenhet, i forhold til maktanalyser (Stenvik 1994c, Stene 1994, Farbregd 1979). Stenvik
har tatt for seg Inntrøndelag, og gått ut fra Hagens definisjon av storhaug. Han finner at det er
71 storhauger i Verdal, og at storhaugene utgjør hele 10% av gravhaugene i kommunen.
Levanger har 32 storhauger, Inderøy har 17 og Steinkjer har 24. Også Overhalla og Grong er
tatt med, og har henholdsvis 17 og 16 storhauger. Stenvik stiller spørsmål ved en del tidligere
tolkninger av maktsentra i jernalderen, og forsøker via storhaugene å se på maktfordelingen
med nye øyne. Flere maktsentra i samme fylke gjenspeiler forskjellig former for maktgrunnlag
(Stenvik 1994c:85). I det følgende vil jeg kort gå gjennom hvilke gårder som utpeker seg når
det kommer til storhauger, og se om det er mange av dem som har trekantanlegg.
I Steinkjer peker områdene Egge/Helge og Dalem/Skei seg ut som med store gravhauger.
Både Egge og Skei hadde trekantanlegg i jernalderen. I Verdal er det spesielt
Stiklestadområdet som peker seg ut. Vuku og Trones har også store gravhauger, men får en
noe lavere posisjon enn området rundt Stiklestad. Det var trekantanlegg på både Stiklestad og
Trones i jernalderen. Det spesielt området rundt Borgenfjorden som har store gravhauger i
Inderøy kommune. Her ligger det et stort gravminne på hver sin side av fjordens innløp. Det
finnes trekantanlegg på gårdene Sund og Viken sin felles utmark som ikke ligger langt fra
innløpet til Borgenfjorden. I Levanger er det spesielt storhaugen på Alstadhaug som
dominerer når vi går etter storhauger, men også Geite i Levanger og Lynan i Skogn har flere
store gravhauger. Det er trekantanlegg bare på Alstadhaug, av disse gårdene.
I Namdalen kjenner vi også en god del storhauger. Her er det spesielt Værem, Øyem og
Bertnem som peker seg ut (Farbregd 1986:7-8). Også på gården Kvitem har det vært 8 store
gravhauger, og på gården Grong var det en stor gravhaug (Petersen 1949:27). I denne
sammenheng må også Herlaugshaugen på Leka nevnes. Av disse gårdene er det bare kjent
trekantanlegg fra Øyem.
6.3.6

Velstandsgjenstander som gravgods

Fra midten av det 4. århundre merkes en strøm av rike funn fra skjelettgravene. Det dreier seg
om våpensett etter romersk mønster, men med et lengre sverd, metallarbeider med sølvblikk,
romerske glassbegre, og de første eksemplarer av vestlandskjelene. S. Marstrander mener den
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økonomiske oppgangen i Trøndelag fra midten av det 4. århundre har sammenheng med at
handelsforbindelsene etableres mellom Vest-Norge og de sørlige nordsjøkyster. Trøndelag må
ha spilt en mindre rolle som en underleverandør til Vest-Norge, for eksempel av skinn og andre
varer (S. Marstrander 1956b:40).
Lars Stenvik mener derimot at Trøndelags rolle ikke har vært så beskjeden som det
Marstrander beskriver. Som tidligere nevnt har han sett på den store jernproduksjonen, og
muligheten for byttehandel med Nord-Norge (se kapittel 6.2 på side 76). Også i det 5. århundre
har det vært økonomisk grunnlag for import av luksusvarer, men tendensen forsvinner utover
i det 6. århundre. Sent i folkevandringstid er alle viktige bygder bosatt. Rikdommen var samlet
i de brede bygdene sør og øst for Trondheimsfjorden. Nesten alt gullet fra folkevandringstid
stammer fra disse strøkene (S. Marstrander 1956b:39-42).
Noen velstandsgjenstander i graver reflekterer mer makt enn andre. Det dreier seg først og
fremst om importgjenstander, men også andre spesielle gjenstander som ikke var
allemannseie. Bjørn Ringstad har definert gull, glass og bronsekar som velstandsgjenstander i
eldre jernalder, og i yngre jernalder har han tatt med bronsevekter og annet importert materiale
i tillegg (Ringstad 1986:219). Erna Stene påpeker at det er viktig å ikke ha for mange kriterier,
slik at det er mulig å se at noen skiller seg fra andre. Hennes kriterier for velstand bli derfor:
gull, sølv, bronse og "spesielle gjenstander". Med "spesielle gjenstander" mener hun
glassbegre, perler, spillebrikker og sverd. Hun ser på fordelingen av velstandsfunn med basis
i disse kriteriene, og avgrenser "velstandsgårder" på bakgrunn av mengden velstandsfunn.
Videre i avhandlingen benytter Stene disse resultatene sammen med resultater fra andre
velstands- og statusindikerende analyser, og de gårdene som rangerer høyest, regnes som
jernalderens "sentralgårder". Dette vil jeg komme tilbake til senere.

6.3.7

Velstandsfunn og trekantanlegg

I det følgende vil jeg gå gjennom de gårdene i Inntrøndelag der jeg kjenner trekantanlegg, for
å se om det er mulig å se et sammenfall mellom disse gårdene og gårdene med velstandsfunn1.
I Levanger er det velstandsfunn på alle de seks gårdene der jeg kjenner trekantanlegg:
1. Opplysningene om velstandsfunn som jeg benytter her er hentet fra E. Stenes avhandling (1989) og K. Pettersen
(1980). Det er derfor mulig det har kommet til flere funn i ettertid som ikke blir behandlet her.
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Okkenhaug, Alstadhaug, Granheim, Skånes, Eide og Halsan. To av disse har imidlertid
usikker funnkontekst (se Stene 1994:Appendix). I Verdal er det bare kjent velstandsfunn fra
to av de fem gårdene med trekantanlegg. Det er på Trones og på Vinne. Det er likevel en
mulighet for at dette bildet ikke er helt riktig. Lars Stenvik mener området Hallem, Stiklestad
og Hegstad bør sees som ett samlet område i jernalderen (pers.med.). Det er kjent flere
velstandsfunn fra Hallem, og både Stiklestad og Hegstad har trekantanlegg. Om denne teorien
stemmer, er det kjent velstandsfunn fra alle de fire gårdene med trekantanlegg i Verdal. Men
dette er altså usikkert. På Inderøy er det velstandsfunn fra to av tre gårder med trekantanlegg,
på Grønnesby og på Viken. På Letnes er det ikke funnet velstandsfunn. På Steinkjer kjenner
jeg åtte gårder med trekantanlegg, og det er funnet gjenstander som indikerer velstand på fem
av dem: Egge, Hegge, Skei/Dalem, Gjævran og Bjørka. Fra gårdene Melhus, Ystgård og
Solberg kjennes ikke velstandsfunn. I Grong kjenner jeg trekantanlegg på 5 gårder, medregnet
Øyem1. Det er kjent importfunn fra fire av disse fem gårdene: Øyem/Skistad, Valskrå, Berre
(Berge) og Sem. I Overhalla er det trekantanlegg på fire gårder, men ikke kjent velstandsfunn
fra noen av dem.
Det er stor variasjon i de velstandsgjenstandene som er funnet på de forskjellige gårdene (se
Stene 1989, del 2). Noen av gjenstandene er tilfeldig funnet, altså ikke ved en profesjonell
utgraving,

og

det

vil

dermed

være

en

del

usikkerhetsmomenter

knyttet

til

funnomstendighetene. Likevel kan vi se at det er velstandsfunn på 20 av de 30 gårdene med
trekantanlegg. Hvis vi i tillegg går ut i fra at de presenterte teoriene om større gårdsgrenser på
noen av gårdene er riktige, vil vi se at minst 23 av 30, altså hele 77% av gårdene med
trekantanlegg, har velstandsindikerende funn. I og med at ikke alle gårdene med trekantanlegg
har vært gjenstand for en arkeologisk undersøkelse, må vi anse det som sannsynlig at det finnes
flere velstandsgjenstander på disse gårdene som enda ikke er funnet.

6.4

Jernaldermakt i Trøndelag

Jeg har til nå forsøkt å se på de sporene vi i dag kan finne etter den makten som var rådende i
jernalderen. Flere forskere har med utgangspunkt i det arkeologiske materialet forsøkt å

1. Her ligger stjernene like på grensa mellom Øyem i Grong og Skistad i Overhalla. Dette var sannsynligvis samme
gård i jernalderen.
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avgrense noen områder eller gårder der makten lå, og som har hatt noen sentrumsfunksjoner
(administrative, økonomiske, militære, ideologiske) (Røskaft 2003:14).
Både kvalitative og kvantitative metoder er tatt i bruk for å avgrense jernalderens
sentralgårder, og jeg vil se nærmere på de resultatene som kom ut av analysene. Deretter vil
jeg se om det er mulig å se et sammenfall mellom disse velstandsgårdene og trekantanlegg.
6.4.1

Sentralgårder og trekantanlegg

Det er foretatt både kvalitative (Stene 1994) og kvantitative (L. Marstrander 1983, Prestvold
1999) analyser på gravmaterialet i Inntrøndelags jernalder. Resultatene er benyttet til å
definere gårder som har hørt til i det høyeste samfunnssjiktet: sentralgårder. I tillegg har jeg
sett nærmere på en lignende analyse (Røskaft 2003) gjort på grunnlag av det historiske
materialet, for å se om resultatene blir forskjellige.
Kvalitativ analyse

Stene definerer som nevnt ovenfor jernalderens velstandsgårder i Inntrøndelag ved å analysere
gravmaterialet. På basis av terrengforhold og bygdeborgers plassering har hun definert
hypotetiske "territorieavgrensinger", som hun mener kan gjenspeile jernalderens sentralgårder
(Stene 1989:91-101). Jeg vil se litt nærmere på disse sentralgårdene og om deres beliggenhet
sammenfaller med trekantanleggenes beliggenhet.
I Levanger er Geite utpekt som sentralgård i eldre jernalder, mens Østborr rangerer høyest i
yngre jernalder. Halsan kommer på et noe lavere nivå, men er også sterk i yngre jernalder. Av
disse gårdene er det bare Halsan som har trekantanlegg. Verdal deles i tre, en nordlig, en sørlig
og en vestlig del, og tre sentralgårder pekes ut i eldre jernalder: Vinne, Hallem og Myr1. Stene
antar at Geite i Levanger også har hatt sterk innflytelse på Verdal i denne perioden. Haug
regnes som sentralgård i yngre jernalder. Av sentralgårdene i Verdal i jernalderen er det kun
Vinne som har trekantanlegg. Stiklestad har også hatt trekantanlegg, og på den måten kan vi
indirekte si at Hallem også har hatt det2. På grunn av beliggenheten til bygdeborgene i Inderøy
kommune tror Stene at den østlige delen av Inderøya var knyttet mot Sparbu og Steinkjer i
eldre jernalder. I folkevandringstid utpeker Hol seg med et høyt velstandsnivå, mens det i
yngre jernalder er gården Verdal som pekes ut som sentralgård. Det er ikke kjent trekantanlegg
1. Funnene fra Vinne er gjort på Valstad, men Stene regner med at Valstad var en del av storgården Vinne i jernalder
2. Jeg tenker her på Stenviks teori om Hallem, Stiklestad og Hegstad som en storgård i jernalder (se kapittel 6.3.7)
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på noen av disse gårdene. I Sparbu er Dalem definert som sentralgård i romertid og
folkevandringstid, mens det i Steinkjer er Egge som rangerer høyest. Stene ser på muligheten
for at Egge kan ha vært den dominerende sentralgården, med Dalem på et lavere nivå i
romertid. Dalem har blitt en sterk gård i folkevandringstid (Stene 1989:92-95). Stene
konkluderer at Dalem må ha vært en sentral økonomisk-politisk storgård gjennom jernalderen.
Som nevnt tidligere er det sannsynlig at Skei/Dalem representerer én jernaldergård, som i
senere tid har blitt delt opp til to gårder (Stenvik 2001:72).
Tunanlegget på gravfeltet på Skei/Dalem ble funnet i 1988, og gir området en noe sterkere
posisjon enn det Stene anslår. Stenvik antar også at Skei/Dalem har hatt andre forutsetninger
for makt enn Egge. Egge har sjøkontakt, og kan ha hatt kontroll med utløpet til tre viktige
elver, noe som sannsynligvis har vært viktig for gårdens posisjon. Skei/Dalem kan ha hatt
ansvar for forsvar av fylket sørfra, i og med at de ligger like ved den siste av de fire
bygdeborgene som danner en slags grense til Verdal. Med bakgrunn i tunanlegget og et
gravfunn med flere importgjenstander ser Stenvik for seg en "høvding med internasjonal
erfaring", som har vært underordnet høvdingen på Egge (Stenvik 1994:88, 2001:72).
Mære ligger på grenselinja mellom to fylker, og Stene mener gården kan ha hatt en religiøs
funksjon. I følge Snorre sto høvdingen på Egge for blotingen her. Hvis Snorres fremstilling er
riktig, er det en mulighet for at hovet på Mære, som tingstedet på Frosta, lå på nøytral grunn.
Egge får en svakere posisjon i yngre jernalder, i følge Stene. Hun ser flere sentralgårder i
Steinkjer i denne perioden: Hegge, Fossem og Føling. Av alle disse gårdene er det bare Egge,
Skei og Hegge i Steinkjer som har hatt trekantanlegg. Sentralgårdene til Stene er hypotetisk
avgrensede enheter, basert på velstandsfunn i graver, topografi og bygdeborgers plassering.
Siden hun skrev sin avhandling i 1989, har det dukket opp nye funn, som gjør at resultatene av
en slik analyse sannsynligvis ville blitt annerledes. Blant annet ble det i forbindelse med ny E6
gjennom Steinkjer avdekket mellom 3 og 9 hus på nordvestsiden av Eggevammen datert til
førromersk jernalder og et hus datert til romertid (Høgseth 2000:3). Dette kan sees i
sammenheng med høvdingegården som blir omtalt i sagalitteraturen, selv om det er en viss
sannsynlighet for at den sørøstre siden var mer attraktiv (op.cit.: 2000:63). Ut i fra disse
resultatene er det mulig at blant annet Egge ville fått en sterkere posisjon. Dette gjelder også
for Skei (se ovenfor).
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Oddmunn Farbregd er en av dem som har forsket mest på jernaldersentra i Namdalen. Han har
vurdert store gravhauger og rike gravfunn sammenholdt med landhevingen, og la i 1986 frem
en teori om at grunnlaget for makt kan ha flytta seg med elveosen. Værem og Sem peker seg
ut i romertid, først og fremst på grunn av ringtunet på Værem og en rik grav fra Sem (datert ca
400 e.Kr.). I folkevandringstid er det Øyem som utpeker seg med en gravhaug som er 40 m i
diameter og 5 meter høy. På Veiem ble det i 1976 undersøkt en begravelse med rikt utstyr, fra
slutten av 400-tallet (Farbregd 1979:28-36). Området har helt klart vært betydningsfullt. På
Bertnem ligger det tre storhauger, omtrent like store som den på Øyem. Farbregd foreslår en
datering til merovingertid. I vikingtid antyder han at sentret kan ha flyttet seg ned til gården
Melhus (Farbregd 1986). Som tidligere nevnt er det kun Øyem som har trekantanlegg av disse
gårdene.
Undersøkelser i området har imidlertid vist at elveosen ikke har flyttet seg slik Farbregd antok,
men har vært på samme sted hele jernalderen. Man antar dermed at Bertnem har vært
maktsenter hele jernalderen (Sveian 1997) (Stenvik pers.med.).
Overhalla og Grong utmerker seg spesielt på grunn av en høy konsentrasjon av båtgraver, ca
20 sikre og ca 20 usikre. En høy prosentandel av de ubrente båtgravene inneholder
importsaker, og ligger på gårder som har hatt et tydelig økonomisk overskudd (Pettersen
1988,1:12-18). Med grunnlag resultatene fra K. Pettersens avhandling fra 1980 er det kun
Øyem, av alle de ni gårdene i Namdalen der det er trekantanlegg, som har båtgrav.
Kvantitativ analyse

Lotte Hedeager har lansert en annen analysemetode for komparative analyser av
gravmateriale. Metoden er kvantitativ og går ut på å se på det totale antall oldsakstyper (AOT)
i en gravlegging. Kun antall typer regnes med, dvs gjenstander med forskjellig funksjon, og
resultatet viste at graver med et høyt antall oldsakstyper ofte inneholdt importsaker. Hedeager
mener AOT-metoden er velegnet til å belyse rikdomsvariasjon og sosial kompleksitet i et
samfunn. Når man benytter AOT-metoden til kvantifisering av gravgods vil ikke
velstandsgjenstander alene definere en grav som rik. I og med at antallet gjenstander telles
opp, vil dette være med på å bestemme gravens "verdi", og dermed om graven får en høy AOTverdi. Hedeager påpeker selv at metoden er grov, men at den gir en felles formel for
sammenligning av et uensartet materiale. I og med at flere like typer funn regnes med kun én
gang, for eksempel at flere leirkarskår vil regnes som én oldsakstype, får man resultater som
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er forholdsvis enkle å sammenligne (Hedeager 1990:103). Lyder Marstrander analyserte
romertidsmaterialet i Inntrøndelag ved hjelp av Hedeagers AOT-verdier. Storgårdene Geite,
Egge og Hallem markerer seg i høysjiktet. Resultatet underbygges, mener Marstrander, ved at
disse tre gårdene har store gravfelt. Han ser for seg at det her kan være snakk om sentra i hver
sitt lokale område: Levanger, Steinkjer og Verdal. Gravene fra gårdene i dette øvre sosiale
sjiktet utgjør 10,3% av det totale antall funn (før 1983) fra romertid i området (1983:144). Han
ser også for seg et mellomsjikt som manifisterer seg i gravmaterialet gjennom enkle
våpengraver, eller ved annet utstyr som for eksempel av og til et enkelt importsmykke. Hallem
og Dalem markerer seg i dette sjiktet. Geite, Egge og Verdal (Inderøy) har flere graver i dette
mellomsjiktet, og viser at de to sjiktene delvis kan gå over i hverandre (1983:150).
Denne analysemetoden bruker også K. Prestvold da hun ser på gravmaterialet i Inntrøndelag.
Hun baserer seg på Marstranders arbeid, og får de samme resultatene (Prestvold 1999:80). I
Namdalen er det ikke foretatt AOT-verdi-analyser av gravmaterialet.
6.4.2

Kvalitet eller kvantitet?

Jeg har presentert to metoder for tolkning av gravfunn som refleksjon av sosiale strukturer.
Den ene tar for seg kvaliteten på gravgodset (Stene), mens den andre ser på kvantiteten
(Hedeager, Marstrander, Prestvold). Vi ser at "kvalitetsmetoden" gir oss flere mulige
velstandsgårder enn ved beregning av AOT-verdier. Er det mulig å si at den ene metoden er
"riktigere" enn den andre?
Tatt i betraktning at flere av de gårdene som omhandles, fremdeles har mange intakte
gravminner, må man si det er tilfeldig hvilke funn som er kommet fram og hva som enda ligger
gjemt i jorden. De funnene som har kommet fram, er derfor ikke nødvendigvis representative
for hele gravfeltet. Sannsynligheten er forholdsvis stor for at de fremkommede gjenstandene
representerer utvalget av gjenstander som ble deponert på det konkrete gravfeltet, mer enn de
representerer velstanden på gravfeltet. Gravgodset må sees som en refleksjon av den personen
den døde var da han/hun levde. Jeg støtter Hedeagers teori om at antallet gjenstander
reflekterer de sosiale strukturene i samfunnet vel så mye som typen gjenstander. Rikdom ble
ikke nødvendigvis målt på samme skala som vi måler velstand i dag. Det å få med seg mange
gjenstander i graven, kan si like mye om velstand som et enkelt importstykke. I tillegg har
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Hedeager, som nevnt tidligere, vist at det gjerne er en sammenheng mellom et høyt antall
oldsakstyper og import i gravfunn (Hedeager 1990:103-104, Marstrander 1983:142).
Jeg mener at når det gjelder å benytte gravgods i avgrensing av gårder med høy status, er
Hedeagers beregning av AOT-verdier et nyttig redskap. Metoden må kombineres med flere
faktorer som gjenspeiler makt når en skal avgrense sentralgårder, slik Marstrander har gjort
(1983). Kristian Pettersen (1980) påpeker imidlertid at Hedeagers metode først og fremst
reflekterer sosiale strukturer, men ikke nødvendigvis økonomisk nivå. Han ser på noen
historiske og etnografiske kilder som viser dette. Dette angår problemene med å vurdere hva
som var verdifullt i det aktuelle tidsrommet, og eksempler fra sagalitteraturen som viser at
rikdom ikke nødvendigvis er ensbetydende med makt (Pettersen 1980:61). En slik kritikk av
denne typen analyser er viktig å ha i bakhodet når en benytter dem til direkte slutninger om
makt, slik jeg gjør i dette kapittelet. Det er en viss mulighet for feilslutninger når man i første
omgang benytter gravmateriale til å rekonstruere de sosiale strukturene i samfunnet vi
studerer. Derfor må vi se de resultatene en får fra en gravskikkanalyse i sammenheng med
resultatene fra flere analyser som for eksempel storhaugsentra, bygdeborgenes plassering og
gårdsnavn (se kapittel 5).
I den sammenheng vil jeg også trekke inn en historisk analyse av sentralgårdene i Trøndelag.
I Merete Røskafts doktoravhandling ser vi hvordan skriftlige kilder kan benyttes til avgrensing
av sentralgårder i overgangen til middelalder. Røskaft har satt som kriterium at minst én
sentrumsfunksjon må være til stede, dvs. at gården må ha hatt administrativ, militær,
ideologisk og/eller økonomisk funksjon for å kunne klassifiseres som sentralgård. Hun har tatt
utgangspunkt i økonomiske kriterier når hun lokaliserer sentralgårder i Trøndelag, fordi
økonomi må ha vært et viktig aspekt for å holde på makten. Røskaft lokaliserer følgende
sentralgårder i Inntrøndelag i overgang til middelalder:
Alstadhaug og Geite (Skeynafylke), Stiklestad, Haug og Lyng (Verdølafylke), Sakshaug,
Gjørv og Hustad (Eynafylke) og Egge, Mære, Skei og Hov i Snåsa (Sparbyggjafylke).
Vi kan kjenne igjen noen av middelalderens sentralgårder fra de gårdene som ble definert som
sentrale i jernalderen. Både Egge og Geite rangerer høyt uansett hvilken metode man benytter
for å lokalisere sentralgårder. Også Haug og Skei/Dalem går igjen i de forskjellige analysene.
Disse gårdene har trolig hatt kontinuitet fra jernalderen og fram til middelalder.
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Gårder som for eksempel Alstadhaug og Gjørv har sannsynligvis også hatt en sterk posisjon
allerede i jernalderen, men forholdsvis få arkeologiske undersøkelser og få gjenstandsfunn
gjør at disse ikke rangerer høyt nok til å få sentrale posisjoner verken via de kvalitative eller
de kvantitative analysene. Nettopp i slike sammenhenger er det nyttig å se på de historiske
kildene, fordi de tar for seg andre kriterier som gjenspeiler gårdenes rikdom alt i jernalderen.

6.5

Oppsummering

Ringformede tunanlegg

Vi kjenner som sagt bare til to, muligens tre, tunanlegg i Trøndelag. I Grong ligger det et
trekantanlegg på motsatt side av elva for tunanlegget. På Skei ligger tunanlegget midt i
gravfeltet, og på Hegstad er det nylig oppdaget en mulig treodd (Stenvik, pers.med.). I denne
sammenhengen vil jeg nevne at jeg kjenner til flere trekantanlegg som ligger i forbindelse med
eller veldig nært tunanlegg. Blant annet ligget det to stjerner i forbindelse med det store
tunanlegget Klauhauane i Rogaland (Møllerop 1949). Det ser til og med ut til at den ene
stjernen er blitt ødelagt av et av husene i tunanlegget. Også det undersøkte trekantanlegget på
Øster Hauge, Klepp i Rogaland ligger i nærheten av det ringformede tunanlegget "Dysjane".
Det ligger også et tunanlegg i nærheten av trekantanlegget på Tilrem som ble undersøkt av
K.S.Binns. På Vestvågøy kjenner man til tre ringformede tunanlegg, på Gimsøy, Bøstad og
Leknes (Munch 1991:322). Trekantanlegget Griffiths gravde i 1977 ligger på Moland, som
ligger rundt 1,5 mil øst for tunanlegget på Bøstad, og ca 5-7 km fra ringtunet på Gimsøy1.
Høvdingegården på Borg, de tre tunanaleggene og flere store nausttufter viser at Vestvågøy
sannsynligvis har hatt en høy posisjon i jernalder. Dateringer viser at området har vært i bruk
hele jernalderen (Munch 1991:321-324).
Store gravfelt

Som nevnt ovenfor, er det ikke noe godt belegg for å si at store gravfelt har noe med makt å
gjøre. Omtrent halvparten av gårdene med trekantanlegg har gravfelt med en viss størrelse
(10+), og minst fem av disse har over 30 gravminner. Et gravfelt skiller seg spesielt ut: Skei/
Dalem. Dette gravfeltet omtales av Rygh som "et af de største gravfelter nordenfjelds"

1. Avstanden er målt i luftlinje på kart, og kan derfor inneholde en viss feilmargin
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(1879:62), med 124 gravminner. Utenom Skei/Dalem er det ikke mulig å se at gravfeltene med
trekantanlegg skiller seg ut i størrelse i forhold til gravfelt uten trekantanlegg.
Store gravminner

Fem av de sju gårdene i Inntrøndelag som pekte seg mest ut med store gravminner, hadde
trekantanlegg. På Skei lå det seks stjerner, på Egge og Hegge lå det tilsammen tre treodder, I
området rundt Borgenfjorden lå det flere trekantanlegg, på Stiklestad ihvertfall fem treodder/
stjerner og på Alstadhaug ligger tre treodder. Av de to gårdene som rangerte litt lavere på basis
av store gravhauger, hadde bare Trones trekantanlegg. Her ligger èn treodd. I Namdalen har vi
ikke det samme mønsteret. Her er det bare én av de seks gårdene som markerer seg med
storhauger, Øyem, som har trekantanlegg. Her ligger to stjerner.
Ut i fra dette ser det ut til at det er et forholdsvis høyt sammenfall mellom store gravminner og
trekantanlegg i Inntrøndelag, men ikke i Namdalen. Her vil jeg presisere at det ikke er utført
den samme analysen i Namdal som i Inntrøndelag i forhold til store gravminner, slik at det er
en mulighet for at bare én av gårdene ville ha pekt seg ut om analysen hadde vært gjort.
Velstandsfunn

Det var overraskende stort sammenfall mellom gravfelt med trekantanlegg og gravfelt med
velstandsfunn i Inntrøndelag. Av de 22 gårdene som har trekantanlegg i Inntrøndelag, er det
gjort velstandsfunn på 17. Verdal skiller seg ut med forholdsvis få funn på gårdene med
trekantanlegg. Om teoriene på at enkeltgårder i jernalderen omfattet opptil flere av dagens
gårder stemmer, vil derimot bildet forandre seg noe (se ovenfor). Da vil det være velstandsfunn
fra hele 19 av de 22 gårdene med trekantanlegg, det vil si over 86%. Vi må regne med at funn
i framtiden vil endre noe på dette bildet. I Namdalen ser fordelingen noe annerledes ut. Av de
ni gårdene med trekantanlegg er det kjent velstandsfunn kun fra fire, det vil si 44%. Tre av
disse gårdene ligger i Grong, mens den siste er de to gårdene Skistad/Øiem, som ligger på
grensa mellom Grong og Overhalla. Ingen av gårdene med trekantanlegg i Overhalla har
velstandsfunn.
Sentralgårder

Tabell 6.1 viser de sentralgårdene som har kommet fram via de forskjellige analysene. Det går
ikke fram av tabellen om gårdene rangerer i det høyeste sjiktet eller i mellomsjiktet, og den
viser heller ikke de tilfellene der en gård i en annen kommune trolig hadde sterk innflytelse.
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Dette går fram av kapittel 6.4.1 på side 89. Bokstavforkortelsene i kolonnen for kvalitative
resultater, viser skillet mellom eldre og yngre jernalders sentralgårder. Tabellen er ment å vise
resultatene fra de forskjellige analysene, og hvorvidt det er trekantanlegg på de utpekte
sentralgårdene.

x

Trekantanlegg

Alstadhaug (Levanger)

Historisk resultat

Kvantitativt resultat

Sentralgårder

Kvalitativt resultat

Tabell 6.1: Sentralgårdenes sammenfall med trekantanlegg

x

x

Geite (Levanger)

x (eja)

Østborr (Levanger)

x (yja)

Halsan (Levanger)

x (yja)

x

Vinne (Verdal)

x (eja)

x

Hallem (Verdal)

x (eja)

Myr (Verdal)

x (eja)

x

Stiklestad (Verdal)
Haug (Verdal)

x

x?

x
x (yja)

x

x

Lyng (Verdal)

x

Sakshaug (Inderøy)

x

Gjørv (Inderøy)

x

Hustad (Inderøy)

x

x?

Hol (Inderøy)

x (fvt)

Verdal (Inderøy)

x (yja)

x

Dalem/Skei (Steinkjer)

x (eja)

x

x

x

Egge

x (eja)

x

x

x

Hegge

x (yja)

Fossem

x (yja)

Føling

x (yja)

Mære

x

Hov

x
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Som vi ser er det stor variasjon i resultatene som kom ut av de forskjellige analysene. Det er
størst sammenfall mellom de kvalitative analysene og trekantanlegg, noe som indikerer at
trekantanleggene kan ha hatt sammenfall med gårder med velstandsfunn. Tendensen til
sammenfall er dessuten større for eldre jernalders sentralgårder og trekantanlegg, enn for
yngre jernalders sentralgårder og trekantanlegg.
Resultatene fra de historiske analysene viser de gårdene som hadde en sentral posisjon i
overgangen til middelalder. På dette tidspunktet har trekantanleggene gått ut av bruk, og det
er nok noe av årsaken til at det er lite sammenfall her. Den kvalitative og den kvantitative
analysemetoden for å lokalisere jernalderens sentralgårder ga forholdsvis like resultater. Geite,
Egge og Hallem var blant de som pekte seg ut i begge analysene. I tillegg ser Stene muligheten
for at andre gårder har tatt over makten i yngre jernalder. Fire av de gårdene Stene har pekt ut
som sentralgårder i eldre jernalder, har trekantanlegg, men av sentralgårdene i yngre jernalder
har bare én trekantanlegg.
Marstrander og Prestvolds kvalitative analyser viste at Geite, Egge og Hallem pekte seg ut i
høysjiktet, mens Verdal og Dalem kommer inn i mellomsjiktet. Både Egge og Dalem har
trekantanlegg, men ikke Hallem. Anleggene som lå på Stiklestad kan trolig regnes med for
Hallems del (se kapittel 6.3.7 på side 87).
6.5.1

Trekantanleggenes posisjon i samfunnet

Som tidligere nevt, kjenner jeg til rundt 70 trekantanlegg i Inntrøndelag, mens det er kun ett i
det gamle Uttrøndelag. I Inntrøndelag ligger trekantanleggene i de rike jordbruksbygdene og
langs flere av de viktige dalførene. Et stort flertall av disse anleggene er treodder og stjerner,
og de er forholdsvis like i utseende. Sannsynligvis innebærer de det samme meningsinnholdet.
Hvorfor har ikke de samme idéene spredt seg til Uttrøndelag? Dette kan kanskje sees i
sammenheng med Sandnes’ teorier om Inntrøndelag sin sterke posisjon i jernalderen. En stor
del av trekantanleggene ligger dessuten på gårder med en viss velstand, og en stor del av
importfunnene fra Trøndelag ligger i de samme områdene. Dermed blir det nærliggende å se
trekantanleggene i sammenheng med kontakt med folk utenfor egne landegrenser. En slik
kontakt gir ikke bare nye gjenstander, men også nye idéer og tanker.
De analysene som er gjennomgått her gir ikke et klart bilde av trekantanleggenes posisjon i
samfunnet. Likevel er det mulig å se en tendens til at mange av gravfeltene som har
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trekantanlegg, har en del rike funn. Funnene gjenspeiler trolig gårdens eller områdets posisjon
i samfunnet. I såfall kan vi se at mange av trekantanleggene ligger på gårder med en
forholdsvis høy posisjon, men ikke nødvendigvis på de gårdene som hører til i det høyeste
sammfunnssjiktet.
Det er imidlertid ikke et helt klart sammenfall mellom trekantanlegg og makt. I Steinkjer
opptrer trekantanlegg både på Egge og Skei/Dalem; de gårdene som gjerne utmerker seg i alle
analyser. På Levanger, derimot, er det Geite som markerer seg sterkest, og her finnes det ikke
trekantanlegg. Det er altså ingen klare indisier på at trekantanleggene hører til samfunnseliten,
selv om mye tyder på at de hører hjemme i de øvre lag av samfunnet. For Namdalens tilfelle
ble det undersøkt om det var mulig å se sammenfall med båtgraver og trekantanlegg, i og med
at båtgraver er så vanlige i området. Det var kun sammenfall på en gård; Øyem. Øyem var også
en av de fire gårdene som hadde både trekantanlegg og velstandsfunn.
Omtrent halvparten av gårdene med trekantanlegg i Inntrøndelag, har blitt utpekt som
sentralgårder gjennom de kvalitative og kvantitative analysene. Dette tilsvarer bare en
tredjedel av alle anleggene i Nord-Trøndelag. I og med at det ikke har blitt gjort tilsvarende
analyser i Namdalen, sier dette resultatet likevel lite om de faktiske forhold. I tillegg så vi at
hyppigheten av velstandsfunn på gårder med trekantanlegg, var forholdsvis høy.
Vi kan altså si at denne gjennomgangen har vist en tendens til at trekantanleggene er et
fenomen fra gårder med en viss velstand. Dette kan vi si fordi de i stor grad opptrer på de
gårdene der vi kjenner velstandsfunn, gjerne import, ofte på større gravfelt og fra gårder med
middels til høy sosial posisjon i samfunnet.

98

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Trekantanleggenes betydning i jernalderen

7

Trekantanleggenes betydning i jernalderen
"Hypoteser om religiøse fenomener, basert på arkeologisk materiale, er ofte vanskelig å
teste og deres sannsynlighetsverdi er ofte liten. Like fullt er dette viktige fenomener som en
etter min mening bør forsøke å tilnærme seg." (E. Mikkelsen 1974:10)

7.1

Resultater og nye spørsmål

Formålet med denne avhandlingen har for meg vært å få gjort en grunnforskning på
trekantanleggene i Trøndelag. Ved å samle materialet, se på forskningshistorien og ved å
forsøke å belyse det samfunnet anleggene oppsto i, håper jeg å danne et grunnlag for større
forståelse av denne kulturminnetypen.
I kapittel 1 presenterte jeg hovedproblemstillingen for avhandlingen, samt en rekke
delproblemstillinger, som jeg har arbeidet etter. Ut fra en studie av de trekantanleggene som
finnes i Trøndelag alene, er det ikke mulig å besvare min hovedproblemstilling. Derfor har
denne kun stått som en overordnet målsetting for oppgaven. En god og velbegrunnet teori om
trekantanleggenes funksjon og symbolikk ligger trolig langt fram i tid. Det har derfor vært
delproblemstillingene som har fungert som arbeidshypoteser. Gjennom et slikt arbeid dukker
det også opp en hel del nye spørsmål. Spørsmålene er i seg selv viktige, for det er på mange
måter disse som driver forskningen videre. Jeg vil i det følgende gå gjennom disse
delproblemstillingene (DP), og se på de resultatene jeg har kommet fram til, samt stille noen
av de nye spørsmålene som har kommet fram.
7.1.1

Trekantfasongens symbolikk og anleggenes funksjon

Spørsmålet om funksjon har stått sentralt i arbeidet med denne avhandlingen.
Trekantanleggene blir gjerne tolket som graver, men var det anleggenes primære funksjon?
DP 1) Ble anleggene primært bygd som graver, eller kan de ha hatt flere funksjoner samtidig?
Som vi så i kapittel 3 opptrer trekantanleggene nesten uten unntak på gravfelt. Derfor er det
naturlig at de har blitt tolket som graver. Likevel gjør den store mangelen på spor etter
begravelser i trekantanlegg det nærliggende å stille spørsmål ved en slik tolkning. I kapittel 4.5
på side 54 diskuterer jeg hvorvidt trekantanleggene er bygget som graver eller ikke. I dagens
vestlige samfunn er nedleggelsen av de fysiske restene etter den døde det viktigste leddet i
begravelsesritualet. I forhistoriske begravelser har det ikke nødvendigvis vært slik. Vi må
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holde mulighetene åpne for at begravelser i førkristne samfunn innebar en hel rekke ritualer,
og sannsynligvis har kun fåtallet av disse ritualene satt fysiske spor til ettertiden. Tomme
gravanlegg, eller kenotafer, tolkes tradisjonelt som minnesmerker over noen som døde et annet
sted, eller som av en eller annen grunn ikke kunne begraves på hjemstedet. En annen tolkning
er at kenotafene gjenspeiler en gravskikk der deponeringen av beina ikke var den viktigste
delen av begravelsesprosessen. Det er altså mulig at kun litt av beina ble nedlagt etter
kremasjonen, eller at beina i noen tilfeller ikke ble nedlagt i det hele tatt. Dette kan være spor
etter en tradisjon der man antok at det var sjelen som levde videre i det livet som eventuelt kom
etterpå, og at sjelen derfor måtte befris fra kroppen. Hva som skjedde med de fysiske
levningene, vet vi enda ikke, men som vi så i kapittel 4.5, er det flere tolkninger av dette
forholdet. En slik tradisjon kan kanskje ha en sammenheng med den branngravskikken som
sto sterkt i romertid. Dette regnes som den perioden anleggene kom inn i det norske
materialet1. Byggingen av anleggene kan likevel ha hatt en funksjon som ledd i et rituale, men
hvilken funksjon dette var, er uklart. Spørsmålet jeg sitter igjen med, vil da bli: Skulle
trekantanleggene fungere som et minnesmerke over den døde, eller hadde de en annen
funksjon i religionsutøvelsen?
Jeg vil tro at det er mindre sannsynlighet for at de er bygd som "vanlige" gravanlegg, selv om
det av og til finnes spor etter begravelser i dem også her til lands. Det kan være flere årsaker
til at vi kjenner så få begravelser fra trekantanlegg i Norge. Det kan være at for eksempel eldre
branngroper under flat mark, som ikke var markert over bakken, helt tilfeldig ble liggende
under anlegget. Det kan også være at begravelsene er sekundære. Det er også en mulighet for
at noen begravde den døde i et anlegg som primært hadde en annen funksjon, for å tilføre den
døde egenskaper som eventuelt lå latent i selve anlegget. Kanskje kunne en begravelse i et slikt
anlegg hjelpe den døde til å oppnå en ønsket posisjon, i det livet som eventuelt kom etter det
jordiske. Det er ingen elementer i funnsammensetningen i de begravelsene som er kjent fra
trekantanlegg i Norge, som sier noe om posisjon eller kjønn på den som ble begravd i denne
typen anlegg. Dette underbygger hypotesen om at trekantanleggene primært ikke ble bygget
som gravanlegg, da en må anta at en så spesiell type anlegg ble bygget for bestemte personer,
om de var graver eller minnesmerker. Er det følgelig mulig at trekantanleggene ikke ble bygget
som gravanlegg?
1. Se kapittel 7.1.2 for diskusjon om dette.
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Sporene etter brann, som vi finner i anleggene kan også forklares på flere måter. Ild kan brukes
rituelt, og knyttes da gjerne opp mot fruktbarhet og gjenfødelse (se kapittel 4.4 på side 52). Det
er også en mulighet for at bakken ble rituelt avbrent før man kunne bygge anleggene der, som
en slags renselse. Bruken av ild kan også ha hatt sammenheng med selve begravelsesritualene,
eller andre ritualer som foregikk på gravfeltet.
Jeg mener altså at det er en mulighet for at trekantanleggene kan ha hatt flere funksjoner. Kaliff
antok at gravfeltet har vært et viktig sted i forbindelse med utøving av religion. Om den
religion og kult som rådet i jernalder vet vi at forfedrene var sentrale og at fruktbarhetskulten
sto sterkt. Kontakten med forfedrene opprettholdes ved at andre ritualer utøves på gravfeltene.
DP 2) Er det mulig å si noe om ideen som ligger bak selve trekantfasongen og dens betydning?
I kapittel 4 ble den teoretiske bakgrunnen for denne avhandlingen presentert. Dette er en
religionsarkeologisk tilnærming, blant annet basert på at fasong og utforming i seg selv kan ha
hatt en symbolikk og en bakenforliggende ideologisk mening. Jeg antar, som Lagerlöf og
Kaliff, at gravanlegg med en tilsynelatende gjennomtenkt og spesiell utforming var en del av
et overordnet symbolspråk. Utformingen er trolig et (av flere) uttrykk for den tanke- og
forestillingsverden som rådet da anleggene ble bygget, og symbolikken kan ha vært del av en
rituell kommunikasjon. Symbolikken som ligger i anleggenes ytre utforming, har nok hatt
mening i en kjent symbolkontekst, slik at kun de som var innforstått med symbolikken, kunne
oppfatte den religiøse ytringen som lå i dette. Anleggene kunne på denne måten fungere som
et rituelt kommunikasjonsledd mellom den døde og de gjenlevende innenfor samfunnet. Den
rituelle kommunikasjonen kan også ha vært rettet mot gudene, noe som for eksempel kunne
innvirke på det livet man fikk etter døden. Kommunikasjonen kunne også ha hatt en viss
innvirkning på dem som ikke var innviet i symbolikken. Dette fordi de innvidde kunne
opprettholde den statusen de eventuelt hadde, ved å hemmeligholde meningsinnholdet til
anleggene. Denne tolkningen gjelder alle anlegg med spesiell utforming, men forutsetter nok
at anleggene er bygd som gravanlegg.
For å besvare delproblemstilling 2 har jeg også sett på tidligere tolkninger av symbolikken som
ligger i tretallet og trekantens fasong. Vi har sett at trekanten og tretallet har hatt en sterk
symbolverdi i mange kulturer. Bruken av tretallet som et symbolsk tall kjennes både fra
kristendommen og fra folkeeventyrene. Tretallet brukes blant annet i sagalitteraturen som
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symbol på det kvinnelige, og det henspeiler også på svangerskap, opphav og død. Kanskje har
trekantanleggene hatt en funksjon i overgangsritualer, som for eksempel fødsel (evt.
navngivning), overgangen til voksenlivet (evt. bryllup) og død? I og med at de ligger på
gravfeltene, ville også forfedrene bli innviet i disse ritualene, hvis de foregikk her. Det er også
en mulighet for at anleggene har hatt en plass i utøvelsen av en fruktbarhetskult. Dette henger
i så fall nøye sammen med de ritualene jeg nevnte ovenfor.
Det kvinnelige aspektet finner vi igjen både i tretallssymbolikk og i trekantsymbolikk. Ut ifra
dette er det nærliggende å anta at om anleggene ble bygget som gravanlegg, så var det som
gravminne for kvinner. Slik er det imidlertid ikke. Begravelsene som er funnet i trekantanlegg
i Sverige er hovedsakelig mannsbegravelser. I Norge kjenner vi bare fire trekantanlegg med
menneskebein som er kjønnsbestemt. Én av disse er funnet utenfor anlegget (Dømmesmoen),
og én er sekundærbegravelse (Hå). De to andre er én kvinnegrav og én mannsgrav. I tillegg er
det ut fra sammensetningen av gjenstander nærliggende å anta at vi har to, kanskje tre
mannsgraver i tillegg (se kapittel 3.2.6 på side 28). Dette er imidlertid usikkert. Beinanalyser
viser altså at trekantanleggene sannsynligvis ikke er bygget som kvinnegraver. Hvorfor er det
menn som er begravd i gravminner som har en utforming som henspeiler på kvinnelig
symbolikk? Har disse mennene hatt en kvinnelig rolle i samfunnet, eller var det mennesker
som hadde en slags tvekjønnet rolle i samfunnet? Det kan være interessant å se dette i
sammenheng med B. Sollis teorier. Det er mulig at de menneskene som i visse sammenhenger
oppførte seg og kledte seg som det motsatte kjønn, også hadde spesielle roller i samfunnet, for
eksempel i forbindelse med utøvelse av kult. Disse menneskene kan ha fått et slikt
"minnesmerke" som stilistisk symboliserer begge kjønn, uansett om man var begravd (på den
ene eller andre måten) der eller ikke (se kapittel 4.2.3 på side 47).
Det er altså på nåværende tidspunkt ikke mulig å si noe om trekantanleggenes primærfunksjon.
Jeg har sett på flere mulige grav-tolkninger, men også forsøkt å se på hvilke andre funksjoner
de kan ha hatt. Trolig har anleggene hatt flere funksjoner. Framtidig forskning vil
forhåpentligvis kunne si mer om hvilke.
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7.1.2

Anleggenes alder og utforming

Tradisjonelt har man ment at de eldste trekantanleggene i Norge er fra 2-300 e.Kr. Dette er
basert på dateringer fra Sverige, og noen typologiske dateringer fra gravfunn i nærheten av,
eller i, trekantanlegg i Norge.
DP 3) Finnes det nok dateringer til å fastslå når anleggene ble konstruert?
14C-dateringer

her til lands antyder imidlertid at anleggene kan være eldre. De tre eldste

resultatene av absolutte dateringer vi har fra trekantanlegg her til lands, er fra førromersk
jernalder1. I tillegg har B. Hougen datert anlegget på Viste til førromersk jernalder. Er det
mulig at trekantanleggene kom inn i det norske materialet allerede i århundrene før Kristi
fødsel? Her er det interessant å se at gravfeltet på Krankmårtenhaugen i Härjedalen datert fra
200 f.Kr. til ca 200 e.Kr., selv om dette i dag ligger på svensk side. Flere sikre dateringer fra
slike anlegg er den eneste måten å få bedre kunnskap om når trekantanleggene dukket opp i
Norge på. Den yngste 14C-dateringen på et trekantanlegg i Norge er fra 6-800 e.Kr., og er en
av de tre dateringene fra Tilrem. Det ser altså ut til at trekantanleggene gikk ut av bruk her i
landet rundt begynnelsen på vikingetiden. Foreløpige undersøkelser viser at anleggene i
England er eldre enn de nordiske, og trolig er anleggene i Norge noe eldre enn de i Sverige. Er
det mulig at ideen om anleggene kom fra De britiske øyer, selv om dette er noe langt unna?
DP 4) Er det store variasjoner i utformingen innen én og samme fasongkategori?
Selve fasongen på anleggene har, som jeg har vært inne på, trolig båret en symbolikk.
Utformingen ser ut til å ha vært styrt av en standard, selv om variasjonen viser at dette ikke har
vært mer enn veiledende (se kapittel 5). Det er nemlig en god del variasjon i anleggenes
størrelse og utforming, selv om det er mulig å se en tendens til at armene på stjernene gjerne
ligger mellom 8-10 meter. Når det kommer til bygningsmateriale, er ikke variasjonen like stor.
De fleste stjerneformede anleggene er bygget av jord og sand, og flertallet av trianglene er
steinlegninger. Dette kan gjenspeile et normstyrt regelverk for hvilket bygningsmateriale som
var ønskelig, mens tilgjengeligheten på materialet kan ha ført til den variasjonen vi ser.
Forholdsvis stor andel av de stjerneformede anleggene og treoddene hadde fotgrøft, mens

1. Jeg ser da bort i fra dateringene fra anlegg 24 på Gjævran, og anlegg 70 på Gunnarstorp i Skjeberg selv om disse
er eldre. Grunnen til det er at disse trolig er fra eldre boplassaktivitet på gravfeltet (se kapittel 3.3.2 på side 33 og
kapittel 5.4.5 på side 72)
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kantkjede er uvanlig i Trøndelag. Kantkjede ser imidlertid ut til å være vanligere blant annet i
Rogaland (se kapittel 3.2.6). Det ser altså ut til å være en viss regional variasjon i utformingen.
DP 5) Finnes det særlige tendenser for anleggenes orientering i forhold til himmelretningene?
Som vi så i kapittel 5.1.1 på side 57, var det mulig å se en klar tendens til hvordan de
forskjellige trekantanleggstypene i Sverige orienterte seg i forhold til himmelretningene. Her
i Norge er ikke mønsteret like klart. I Sverige er det også mange flere trekantanlegg enn det er
her. Kanskje var det mindre strenge restriksjoner på hvem som fikk bygge og benytte
anleggene der? Kan meningsinnholdet til anleggene ha variert i de forskjellige områdene de
var i bruk?
DP 6) Er det mulig å typologisere anleggene?
På grunn av manglende dateringer er det foreløpig ikke mulig å ordne anleggene i en
kronologisk rekke, slik det ser ut til å kunne gjøres i deler av det svenske materialet. Framtidige
dateringer vil trolig gi oss svaret på dette. Spørsmålet vil derfor bli stående videre.
7.1.3

Geografisk og sosial kontekst

DP 7) Kan geografisk plassering, for eksempel konsentrasjoner i geografiske områder eller
plassering på gravfeltet, si noe om trekantanleggenes funksjon?
Gjennomgangen av materialet i kapittel 2 viste at det var et tydelig skille mellom antallet
trekantanlegg i Sør- og Nord-Trøndelag. I Nord-Trøndelag er det registrert over 64
trekantanlegg1, de fleste stjerneformede og treodder. I Sør-Trøndelag er det registrert 18
anlegg, og her er trianglene dominerende. Ser vi derimot bort fra den delen av Sør-Trøndelag
som tilhørte Nord-Møre ut ifra den gamle fylkesinndelingen, står det igjen kun ett
trekantanlegg i det gamle Uttrøndelag (se kapittel 6.2.2 på side 77). Anleggene i NordTrøndelag er i stor grad konsentrert til Inntrøndelag. Hele 78% av anleggene i fylket ligger i
området fra Levanger til Steinkjer. De ligger i de rike jordbruksbygdene, og langs noen av de
viktigste dalførene. Dette er, som vi har sett, et sterkt maktområde i jernalderen. Rogaland er
et annet geografisk område i Norge som har en større konsentrasjon av trekantanlegg. Også
her fantes det sterke maktkonsentrasjoner i jernalderen. Er det mulig å påvise flere likhetstrekk
mellom de områdene der trekantanleggene opptrer?
1. Det nøyaktige antallet er uklart, da de eldste registreringene ikke alltid sier noe om antallet (se kapittel 2.2.2).
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Vi må altså kunne si at det er tydlig tendens til at trekantanlegg opptrer i maktsterke områder.
Plasseringen av trekantanleggene på gravfeltene viser altså ikke noe mønster som direkte sier
noe om funksjon.
DP 8) Er det mulig å si noe om hvilket sosialt sjikt trekantanleggene oppsto i?
Det er nærliggende å anta at den spesielle spredningen av trekantanlegg sier noe om hvem som
kunne bygge og benytte trekantanleggene. I kapittel 6 så vi at trekantanleggene i Inntrøndelag
i stor grad kunne knyttes opp mot gårder som hadde opparbeidet seg en maktsterk og
velstående posisjon, og som kan defineres som sentralgårder i jernalderen. Anleggene opptrer
også gjerne i sammenheng med maktindikerende faktorer som tunanlegg, bygdeborger og
høvdingegårder. Finner vi igjen det samme mønsteret i alle områder med trekantanlegg? Vi ser
også at det i noen tilfeller er gårder som skiller seg ut fra dette mønsteret. Hvorfor ser det ut til
at for eksempel Geite ikke har hatt trekantanlegg? Var denne gårdens posisjon så sterk at de
ikke trengte å bevise sin makt? Eller representerer trekantanleggene en ny og for radikal
tradisjon for dem som bodde nettopp her?
Et annet spørsmål er hvorfor trekantanleggene ser ut til alltid å opptre i de øvre samfunnslag.
Hadde de mest velstående ritualer som menneskene i de lavere samfunnslag ikke fikk lov til å
benytte? Eller var det de med mest makt som sto ansvarlig for religionsutøvelsen for hele
samfunnet? Spredningen av for eksempel fallos-steiner antyder at fruktbarhetskulten også sto
sterkere nettopp i Rogaland og Trøndelag. Kan også dette knyttes opp mot makt? Hvis vi ser
på spredningen av triangler, derimot, ser det ikke ut til at disse er forbundet med makt. I SørTrøndelag ligger de på gårder som ikke skiller seg spesielt ut. I Nord-Trøndelag er det kun 3
triangler. To av disse ligger imidlertid på gårder som hører hjemme i de øvre sjikt (Okkenhaug
og Trones), men det kan være andre årsaker til dette. I tillegg har vi Krankmårtenhaugen, som
ligger rett over grensa til Sverige, i et område som ikke kan regnes som spesielt velstående.
Derimot antar man at dette gravfeltet kan være samisk. Er trianglene spor etter den samiske
bosetningen? Er idéen bak treoddene og stjernene ledet ut fra trianglene?

7.2

Forslag til videre forskning

Målet med denne avhandlingen har først og fremst vært å rette søkelys mot et materiale som
tidligere ikke har vært belyst her til lands. En hovedfagsavhandling har en klar begrensing i
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omfang, og i løpet av arbeidet må man ta en rekke valg om hvordan man vil gå fram for å
belyse sitt materiale. Dermed sitter man igjen med en hel del tanker om hva man kunne gjort
i tillegg til det som allerede er gjort. Jeg vil derfor helt til slutt kort presentere en del tanker
rundt videre forskning på trekantanleggene.
Det bør undersøkes flere trekantanlegg, med dagens gravemetoder, for å få bedre kunnskap om
anleggenes oppbygning og struktur. Flere anlegg bør totalgraves, og området rundt bør
avdekkes for å se om det er mulig å si noe om den aktiviteten som har foregått før og samtidig
med anleggenes konstruksjon. Det bør også tas ut kullprøver for å få sikre dateringer fra
trekantanleggene, slik at det blir mulig å avgrense fenomenet i tid. Flere sikre dateringer vil
også kunne gi svar på om utformingen har hatt en kronologisk utvikling, for eksempel slik at
trianglene er de eldste, mens de stjerneformede anleggene er de yngste. Flere undersøkelser
kan også gi svar på om funntomheten er så gjennomgående i trekantanleggene som det ser ut
til i dag. Nærmere undersøkelser av tomme gravanlegg kan gi oss bedre kunnskap om tanken
bak kenotafene, noe som igjen kan gi oss mer innsikt i trekantanleggenes funksjon. En
komparativ analyse med Rogalandsmaterialet ville også vært interessant, i og med at dette er
det eneste området i Norge som har en tilsvarende konsentrasjon. En slik analyse vil trolig
kunne vise tydeligere tendenser, som igjen kan gi nye hypoteser om funksjon. I tillegg bør alle
de områdene der trekantanlegg opptrer analyseres for å teste hypotesen om at anleggene i stor
grad opptrer i maktsterke områder. Kanskje er det mulig å påpeke hvorfor vi finner
trekantanleggene nettopp der de ligger. Det må også studeres nærmere om det er mulig å si at
alle trianglene har samisk opprinnelse.
Man bør se om det finnes trekantanlegg i flere land enn dem jeg har presentert. Dateringer fra
flere land kan kanskje gi et inntrykk av hvor ideen stammer fra. Bruk av trekantformen, og ikke
minst stjerneformen, på annet arkeologisk materiale kan også være en måte å få en bedre
forståelse for symbolikken bak utformingen av denne typen anlegg på. Tverrfaglig samarbeid
er nok også nyttig i forbindelse med videre forskning på trekantanleggene. Religionshistorie
og folkloristikk kan gi oss flere idéer om tretallet og trekantenes symbolske betydning. Studier
av de skriftlige kildene vil kanskje kunne gi noen svar på spørsmålene rundt trekantanleggene.
En større forståelse for mulig bakenforliggende symbolikk vil nok være en nyttig
tilnærmingsmetode til å forstå trekantanleggenes funksjon og symbolikk.

106

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Forkortelser
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Foreningen for norske fortidsminnesmerkers bevaring, årsberetning
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Arkeologisk museum i Stavanger

NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Top.ark

Topografisk arkiv

UiB

Universitetet i Bergen
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Universitetet i Oslo

VM

Vitenskapsmuseet i Trondheim

ØK

Økonomisk kartverk
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VEDLEGG A

Registreringsskjema

Vedlegg A Registreringsskjema
A.1

Stjerneformede anlegg

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

1

Løkhaug av Rishaugen

15/2

Agdenes (S-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

1968

Ingen

Nei

Stjerne

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

NV

NØ

S

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Midten:

Spissene:

Arm innerst:

Arm ytterst:

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Arm 3 & 1:

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Jord og stein

Registrert som en ring med tre armer

Litteratur:

Top.Ark. VM - Løkhaug, Agdenes, ØK-registrering for Agdenes 1971

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

18

Tørhaug

2/-

Åfjord (S-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

03.10.2002

Noe ujevnheter i midten

Nei

Stjerne

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

342º NNV

81º Ø

261º VSV

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

14m

11m

13,4m

Midten:

Spissene:

0,5m

0,35m

Arm innerst:

Arm ytterst:

5,9m

0,7m

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Arm 3 & 1:

99º

180º

81º

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Bruddstein
Litteratur:

Top. Ark. VM - Tørhaug, Åfjord, ØK-registrering for Åfjord
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Registreringsskjema

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

20

Berre

13/3

Grong (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

To groper i midten

Nei

Stjerne

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

N

Ø

SV

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

6m

6m

9,5m

Midten:

Spissene:

1m
Arm innerst:

Arm ytterst:

2,5m
Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Bygningsmateriale:

Arm 3 & 1:

Konstruksjonsdetaljer:

Sand og grus
Litteratur:

Petersen, Th. 1899:10-11, Rygh, K. 1878:34, Top. Ark. VM - Berre, Grong, ØK-registrering for
Grong

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

21

Vie

7/3,5

Grong (N-T)

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Grop i midten

Nei

Stjerne

Dato:

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

NV

SSØ

NØ

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

4m

7m

3m

Midten:

Spissene:

0,6m
Arm innerst:

Arm ytterst:

2,5m
Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Arm 3 & 1:

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Sand og jord

Delvis fotgrøft

Litteratur:

Petersen, Th. 1949:25, ØK-registrering for Grong, Ertsaas, O. 1969 - Kartskisse
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Registreringsskjema

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

22

Valskrå

5/1

Grong (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Fjernet
Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Kommune (Fylke):

Stjerne

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Midten:

Spissene:

Arm innerst:

Arm ytterst:

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Bygningsmateriale:

Arm 3 & 1:

Konstruksjonsdetaljer:

Litteratur:

Schøning 1774, Nicolaysen 1866:667, Rygh, K. 1878:33, Petersen, Th. 1949:24, ØK-registrering
for Grong

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

23

Valskrå

5/1

Grong (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Fjernet
Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Kommune (Fylke):

Stjerne

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Midten:

Spissene:

Arm innerst:

Arm ytterst:

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Bygningsmateriale:

Arm 3 & 1:

Konstruksjonsdetaljer:

Litteratur:

Schøning 1774, Nicolaysen 1866:667, Rygh, K. 1878:33, Petersen, Th. 1949:24, ØK-registrering
for Grong
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Registreringsskjema

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

24

Øiem

3/-

Grong (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Delvis fjernet, arm 3

Nei

Stjerne

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

N

Ø

SV

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

8m

8m

4m

Midten:

Spissene:

0,8m
Arm innerst:

Arm ytterst:

4,75m
Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Arm 3 & 1:

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Sand og jord

Fotgrøft

Litteratur:

Top.Ark. VM - Øiem, Grong, ØK-registrering for Grong

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

25

Sem vestre

17/

Grong (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Fjernet

Nei

Stjerne

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Midten:

Spissene:

Arm innerst:

Arm ytterst:

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Bygningsmateriale:

Arm 3 & 1:

Konstruksjonsdetaljer:

Litteratur:
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Registreringsskjema

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

26

Alstadhaug (nr.6)

19/1

Levanger (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

30.10.2002

Arm 2 delvis ødelagt

Nei

Stjerne

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

315º NV

54º NØ

207º SSV

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

9,7m

7,1m

8,7m

Midten:

Spissene:

0,6m

0,1m

Arm innerst:

Arm ytterst:

4m

1,1m

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Arm 3 & 1:

99º

153º

108º

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Sand

Antydning til fotgrøft

Litteratur:

Klüwer, L.D. 1823:60, Rygh, K. 1878:101, Top.Ark. Vm - Alstadhaug, Levanger

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

27

Alstadhaug (nr.7)

19/1

Levanger (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

30.10.2002

Noe uklar

Nei

Stjerne

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

297º NV

54º NØ

180º S

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

8,7m

7,5m

9,6m

Midten:

Spissene:

0,6m

0,3m

Arm innerst:

Arm ytterst:

4,8m

1,1m

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Arm 3 & 1:

117º

126º

117º

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Sand

Antydning til fotgrøft

Litteratur:

Klüwer, L.D. 1823:60, Rygh, K. 1878:101, Top.Ark. Vm - Alstadhaug, Levanger
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Registreringsskjema

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

28

Alstadhaug (nr.8)

19/1

Levanger (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

30.10.2002

Fordypning i midten

Nei

Stjerne

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

32º NNV

135º SØ

279º VNV

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

9,1m

9,2m

9,1m

Midten:

Spissene:

0,6m

0,3m

Arm innerst:

Arm ytterst:

5,2m

1,1m

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Arm 3 & 1:

103º

144º

113º

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Sand

Fotgrøft

Litteratur:

Klüwer, L.D. 1823:60, Rygh, K. 1878:101, Top.Ark. Vm - Alstadhaug, Levanger

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

32
Dato:

30.10.2002
Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Granheim, Høislo (nr.7)

27/4

Levanger (N-T)

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Undersøkt, restaurert

Reist helle

Stjerne

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

50º NØ

167º SSØ

279º VNV

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

10,9m

11,4m

12,8m

Midten:

Spissene:

0,8m

0,3m

Arm innerst:

Arm ytterst:

4,8m

0,6m

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Arm 3 & 1:

117º

112º

131º

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Jord

Fotgrøft

Litteratur:

Top.Ark. VM - Granheim, Levanger
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Registreringsskjema

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

33
Dato:

Granheim, Høislo (nr.8)

27/4

Levanger (N-T)

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Nei

Stjerne

30.10.2002
Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

308º NV

63º NØ

189º SSV

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

15,1m

16,1m

16,5m

Midten:

Spissene:

0,9m

0,3m

Arm innerst:

Arm ytterst:

6,1m

0,9m

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Arm 3 & 1:

115º

126º

119º

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Jord

Antydning til fotgrøft

Litteratur:

Top.Ark. VM - Granheim, Levanger

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

35

Skånes

263/

Levanger (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Nei

Stjerne

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

15º NNØ

126º SØ

249º VSV

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

14m

12m

12m

Midten:

Spissene:

1m
Arm innerst:

Arm ytterst:

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Arm 3 & 1:

111º

123º

126º

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Litteratur:

Rygh, K. 1878:148, Rygh, K. 1876:101
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Registreringsskjema

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

36

Skånes

263/

Levanger (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Undersøkt, fjernet?

Nei

Stjerne

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Midten:

Spissene:

Arm innerst:

Arm ytterst:

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Bygningsmateriale:

Arm 3 & 1:

Konstruksjonsdetaljer:

Litteratur:

Rygh, K. 1878:148, Rygh, K. 1876:101

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

38

Bakkan av Laugen

27/13

Nærøy (N-T)

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Dato:

Fjernet
Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Stjerne

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Midten:

Spissene:

Arm innerst:

Arm ytterst:

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Bygningsmateriale:

Arm 3 & 1:

Konstruksjonsdetaljer:

Stein
Litteratur:

ØK-registrering for Nærøy 1981
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Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

40

Skistad

83/3

Overhalla (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Delvis fjernet

Nei

Stjerne

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Midten:

Spissene:

Arm innerst:

Arm ytterst:

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Arm 3 & 1:

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Sand og jord

Mulig fotgrøft

Litteratur:

ØK-registrering for Overhalla 1976

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

42

Sellæg

31/1

Overhalla (N-T)

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Dato:

Delvis fjernet
Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Arm 1:

Stjerne
Arm 2:

Arm 3:

V

SSØ

Ø

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

9m

12m

9m

Midten:

Spissene:

0,35m
Arm innerst:

Arm ytterst:

4,5m
Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Arm 3 & 1:

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Sandblandet jord

Fotgrøft

Litteratur:

ØK-registrering for Overhalla 1976
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Registreringsskjema

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

43-49

Bjørka

90/?

Steinkjer (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Fjernet?

Nei

Stjerne

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Kommune (Fylke):

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Midten:

Spissene:

Arm innerst:

Arm ytterst:

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Bygningsmateriale:

Arm 3 & 1:

Konstruksjonsdetaljer:

Litteratur:

Nicolaysen 1866:650, Rygh, K. 1878:108

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

50

Skei (nr. 30)

86/1

Steinkjer (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

17.06.2002

Noe uklar arm 3

Nei

Stjerne

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

329º NNV

81º ØNØ

176º S

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

11,5m

11,3m

11,4m

Midten:

Spissene:

0,9m

0,4m

Arm innerst:

Arm ytterst:

4,5m

1,8m

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Arm 3 & 1:

112º

95º

153º

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Sandblandet jord, noe stein

Fotgrøft

Litteratur:

Klüwer, L.D. 1823:78, Nicolaysen 1866:649, Rygh, K. 1878:115, Stenvik, G 1982:40
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Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

51

Skei (nr. 45)

86/1

Steinkjer (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

17.06.2002

Forstyrrelse i arm 2

Nei

Stjerne

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

293º VNV

63º NØ

171º ØSØ

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

18,5m

15,5m

20,1m

Midten:

Spissene:

0,9m

0,4m

Arm innerst:

Arm ytterst:

4,8m

1,7m

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Arm 3 & 1:

130º

108º

122º

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Sand

Fotgrøft

Litteratur:

Klüwer, L.D. 1823:78, Nicolaysen 1866:649, Rygh, K. 1878:115, Stenvik, G 1982:40

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

52

Skei (nr. 43)

86/1

Steinkjer (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

17.06.2002

Mye trær, noe uklar

Nei

Stjerne

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

23º NNØ

189º SSV

270º V

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

6,3m

8m

7,5m

Midten:

Spissene:

0,25m

0,1m

Arm innerst:

Arm ytterst:

4,7m

1,5m

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Arm 3 & 1:

166º

81º

113º

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Sand

Svak fotgrøft

Litteratur:

Klüwer, L.D. 1823:78, Nicolaysen 1866:649, Rygh, K. 1878:115, Stenvik, G 1982:40
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Registreringsskjema

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

53

Skei (nr. 74)

86/1

Steinkjer (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

17.06.2002

Grop i midten, rotvelt, arm 1 noe uklar i
enden

Nei

Stjerne

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

315º NV

63º NØ

225º SV

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

12,8m

11,6m

10,6m

Midten:

Spissene:

0,5m

0,25m

Arm innerst:

Arm ytterst:

3,1m

2,2m

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Arm 3 & 1:

108º

162º

90º

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Sand

Fotgrøft, spesielt i vinklene

Litteratur:

Klüwer, L.D. 1823:78, Nicolaysen 1866:649, Rygh, K. 1878:115, Stenvik, G 1982:40

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

54

Skei (nr. 82)

86/1

Steinkjer (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

17.06.2002

Grop i midten

Nei

Stjerne

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

297º VNV

81º ØNØ

189º SSV

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

17m

18,3m

17,6m

Midten:

Spissene:

0,75m

0,1m

Arm innerst:

Arm ytterst:

3,4m

1m

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Arm 3 & 1:

144º

108º

108º

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Sand

Tydelig fotgrøft

Litteratur:

Klüwer, L.D. 1823:78, Nicolaysen 1866:649, Rygh, K. 1878:115, Stenvik, G 1982:40
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Anlegg nr:

Gårdsnavn:

55

Skei

86/1

Steinkjer (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

17.06.2002

Fjernet

Nei

Stjerne

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Midten:

Spissene:

Arm innerst:

Arm ytterst:

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Bygningsmateriale:

Arm 3 & 1:

Konstruksjonsdetaljer:

Litteratur:

Klüwer, L.D. 1823:78, Nicolaysen 1866:649, Rygh, K. 1878:115, Stenvik, G 1982:40

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

59

Gjævran (nr. 24)

201/1

Steinkjer (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

02.07.2001

Undersøkt, restaurert

Ja

Stjerne

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

N

137º SØ

235º SV

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

5,9m

6,6m

4,2m

Midten:

Spissene:

0,65m

0,1m

Arm innerst:

Arm ytterst:

2,9m

0,9m

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Arm 3 & 1:

137º

98º

125º

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Sand og grus
Litteratur:

Stenvik, G. 1982:124, Top.Ark. VM - Gjævran, Steinkjer
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Registreringsskjema

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

60

Gjævran (nr. 22)

201/1

Steinkjer (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Nei

Stjerne

24.10.2002
Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

9º N

153º SØ

270º V

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

10,4m

7,9m

9,3m

Midten:

Spissene:

0,5m

0,2m

Arm innerst:

Arm ytterst:

1,9m

0,4m

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Arm 3 & 1:

144º

117º

99º

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Sand og grus
Litteratur:

Stenvik, G. 1982:124, Top.Ark. VM - Gjævran, Steinkjer

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

61

Gjævran

201/1

Steinkjer (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Nei

Stjerne

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Midten:

Spissene:

Arm innerst:

Arm ytterst:

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Bygningsmateriale:

Arm 3 & 1:

Konstruksjonsdetaljer:

Litteratur:

Stenvik, G. 1982:124, Top.Ark. VM - Gjævran, Steinkjer
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VEDLEGG A

Registreringsskjema

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

62

Melhus

474/

Steinkjer (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Nei

Stjerne

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Midten:

Spissene:

Arm innerst:

Arm ytterst:

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Bygningsmateriale:

Arm 3 & 1:

Konstruksjonsdetaljer:

Litteratur:

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

63

Solberg

Dato:

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Steinkjer (N-T)

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

To armer undersøkt

Nei

Stjerne

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

10m

14m

10m

Midten:

Spissene:

Arm innerst:

Arm ytterst:

3m

0,5m

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Bygningsmateriale:

Arm 3 & 1:

Konstruksjonsdetaljer:

Litteratur:

Rygh, K. 1879 (personlige tilføyinger)
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Registreringsskjema

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

64

Solberg

Dato:

Synlige skader:

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Bauta:

Fasong:

Nei

Stjerne

Steinkjer (N-T)

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Midten:

Spissene:

Arm innerst:

Arm ytterst:

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Bygningsmateriale:

Arm 3 & 1:

Konstruksjonsdetaljer:

Litteratur:

Rygh, K. 1879 (personlige tilføyinger)

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

65

Solberg

Dato:

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Steinkjer (N-T)

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Mulig en fjernet i tillegg

Nei

Stjerne

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Midten:

Spissene:

Arm innerst:

Arm ytterst:

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Bygningsmateriale:

Arm 3 & 1:

Konstruksjonsdetaljer:

Litteratur:

Rygh, K. 1879 (personlige tilføyinger)
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VEDLEGG A

Registreringsskjema

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

66

Statsalmenningen (Ystgårdsvollen)

Dato:

Synlige skader:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Bauta:

Fasong:

Steinkjer (N-T)
Stjerne

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Midten:

Spissene:

Arm innerst:

Arm ytterst:

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Bygningsmateriale:

Arm 3 & 1:

Konstruksjonsdetaljer:

Litteratur:

Nylig innrapportert

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

71

Grønnesby

193/1

Inderøy (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

09.07.2002

Grop i midten

Nei

Stjerne

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

351º N

86º Ø

203º SSV

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

8,75m

8,1m

8m

Midten:

Spissene:

0,55m

0,3m

Arm innerst:

Arm ytterst:

2,9m

0,55m

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Arm 3 & 1:

95º

117º

148º

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Stein og grus

Svak fotgrøft

Litteratur:

Ikke tidligere registrert
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Registreringsskjema

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

72

Grønnesby

193/1

Inderøy (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

09.07.2002

Mye vegetasjon

Nei

Stjerne

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

329º NV

77º Ø

185º S

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

5,5m

6,5m

6m

Midten:

Spissene:

0,7m

0,2m

Arm innerst:

Arm ytterst:

1,9m

0,4m

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Arm 3 & 1:

108º

108º

144º

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Stein og grus

Mulig fotgrøft

Litteratur:

Ikke tidligere registrert

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

73

Vinne

262/1

Verdal (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Nei

Stjerne

30.10.2002
Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

18º NNØ

135º SØ

252º VSV

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

10m

9,5m

8,7m

Midten:

Spissene:

0,7m

0,15m

Arm innerst:

Arm ytterst:

4m

1,1m

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Arm 3 & 1:

117º

117º

126º

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Sand

Fotgrøft

Litteratur:

Klüwer, L.D. 1823:67, Rygh, K. 1878:95, Top.Ark. VM - Vinne, Verdal, ØK-registrering for Verdal
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VEDLEGG A

Registreringsskjema

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

76-79

Vinne

262/1

Verdal (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Fjernet
Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Stjerne

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Midten:

Spissene:

Arm innerst:

Arm ytterst:

Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Bygningsmateriale:

Arm 3 & 1:

Konstruksjonsdetaljer:

Litteratur:

Klüwer, L.D. 1823:67, Rygh, K. 1878:95, Top.Ark. VM - Vinne, Verdal, ØK-registrering for Verdal

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

84

Seter

105/1

Leksvik (N-T)

Dato:

Retning
Lengde
Høyde
Bredde
Vinkler

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Rund, grunn grop i midten

Nei

Stjerne

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

NV

ØNØ

SSV

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

6m

7m

7m

Midten:

Spissene:

0,5m
Arm innerst:

Arm ytterst:

3,5m
Arm 1 & 2:

Arm 2 & 3:

Arm 3 & 1:

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Grusjord og sand

Antydning til fotgrøft

Litteratur:

Top.Ark. VM - Seter, Leksvik, Rygh, K. 1878:114
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Registreringsskjema

A.2

Triangler og treodder

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

2

Brubakken av Jøssund

81/55

Bjugn (S-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

02.10.2002

Noe omrotet

Retning
Lengde

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Triangel

Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

351º NNV

117º SØ

261º VSV

Side 1:

Side 2:

Side 3:

3,3m

4,2m

3,9m

Midten:

Høyde

0,3m

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Middels bruddstein
Litteratur:

ØK-registrering for Bjugn I 1971

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

3-6

Lysøysundet

72/2,3

Bjugn (S-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

12.07.1971

Fjernet

Retning
Lengde

Spiss 1:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Triangel
Spiss 2:

Spiss 3:

Side 1:

Side 2:

Side 3:

5,5m

3,5m

5,5m

Midten:

Høyde

0,25m

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Mindre og middels rundkamp
Litteratur:

ØK-registrering for Bjugn I 1971
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VEDLEGG A

Registreringsskjema

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

7

Oddan

70/1

Hemne (S-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

24.08.1979
Retning
Lengde

Triangel
Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

N

Ø

V

Side 1:

Side 2:

Side 3:

7,5m
Midten:

Høyde

1,2m

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Stor rundkamp
Litteratur:

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

8

Oddan

70/1

Hemne (S-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

24.08.1979
Retning
Lengde

Triangel
Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

Side 1:

Side 2:

Side 3:

Midten:

Høyde

1,1m

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Stor rundkamp og småstein
Litteratur:
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Registreringsskjema

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

9

Hammerstad

5/1

Hitra (S-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

08.05.2002

Overgrodd

Retning
Lengde

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Triangel

Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

NNØ

SØ

VSV

Side 1:

Side 2:

Side 3:

1,7m

1m

1,7m

Midten:

Høyde

0,1m

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Mindre og middels rundkamp

Steinlegning - kun kantmarkering

Litteratur:

ØK-registrering for Hitra 1968-69

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

10

Vågen av Undås

21/2

Hitra (S-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

08.05.2002

Overgrodd

Retning
Lengde

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Triangel

Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

NNØ

SØ

VSV

Side 1:

Side 2:

Side 3:

3,7m

3m

3,7m

Midten:

Høyde

0,45m

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Liten og middels rundkamp
Litteratur:

ØK-registrering for Hitra 1968-69
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VEDLEGG A

Registreringsskjema

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

11

Nordre Snoen

134/1

Meldal (S-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

07.05.2002

Fjernet

Mulig 3

Triangel

Retning
Lengde

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

Side 1:

Side 2:

Side 3:

Midten:

Høyde

0,2m

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Heller på kant
Litteratur:

Petersen 1897:129, Rygh,K. 1878:personlige tilføyinger

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

12

Brattgjerd

35/-

Osen (S-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

06.08.1974

Overgrodd, usikker

Retning
Lengde

Spiss 1:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Triangel
Spiss 2:

Spiss 3:

S
Side 1:

Side 2:

Side 3:

2,5m

2,25m

2,75m

Midten:

Høyde

0,25m

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Middels stein
Litteratur:

ØK-registrering for Osen 1976
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Registreringsskjema

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

13

Sæter

1/1

Osen (S-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

06.08.1974

Forsenkning i midten

Retning
Lengde

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Triangel

Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

NV

Ø

S

Side 1:

Side 2:

Side 3:

Midten:

Høyde

0,75m

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Mindre og middels bruddstein

Varde i midten, trolig nyere

Litteratur:

ØK-registrering for Osen 1976

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

14

Sætergårdenes felles utmark

1/1,2,6

Osen (S-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

06.08.1974
Retning
Lengde

Kommune (Fylke):

Triangel
Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

Side 1:

Side 2:

Side 3:

Midten:

Høyde

0,6m

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Mindre og middels bruddkamp
Litteratur:

ØK-registrering for Osen 1976
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VEDLEGG A

Registreringsskjema

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

15

Dragseid

61/2

Åfjord (S-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

03.10.2002

Sti gjennom spiss 2

1 i midten

Triangel

Retning
Lengde

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

14º N

135º SØ

270º V

Side 1:

Side 2:

Side 3:

7,1m

7,9m

8,6m

Midten:

Høyde

0,3m

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Sand og jord

Mindre stein markerer hjørnene

Litteratur:

Top.Ark.-VM, Dragseid, ØK-registrering for Åfjord 1976

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

16

Dragseid

61/2

Åfjord (S-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

03.10.2002

Utrast mot N

1 i midten

Triangel

Retning
Lengde

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

351º NNV

117º SØ

225º SV

Side 1:

Side 2:

Side 3:

5m

4,7m

3,2m

Midten:

Høyde

0,2m

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Sand og jord
Litteratur:

Top.Ark.-VM, Dragseid, ØK-registrering for Åfjord 1976
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Registreringsskjema

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

17

Eide

61/1

Åfjord (S-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

03.10.2002

NV-del ødelagt

1 i midten

Treodd

Retning
Lengde

Spiss 1:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Spiss 2:

Spiss 3:

77º Ø

216º SV

Side 1:

Side 2:

Side 3:

5,8m

4,95m

3,8m

Midten:

Høyde

0,35m

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Mellomstor bruddstein og heller

Trolig kantstilte heller mot NNV

Litteratur:

Rygh, K. 1878:101, Top.Ark.-VM, Eide, ØK-registrering for Åfjord 1976

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

19

Hornes

Dato:

Synlige skader:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Bauta:

Fasong:

Flatanger (N-T)
Treodd

Retning
Lengde

Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

Side 1:

Side 2:

Side 3:

Midten:

Høyde
Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Litteratur:

Rygh, K. 1878:personlige tilføyinger
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VEDLEGG A

Registreringsskjema

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

29-31
Dato:

30.10.2002
Retning
Lengde

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Eide

17

Levanger (N-T)

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Fjernet

Nei

Treodd

Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

Side 1:

Side 2:

Side 3:

Midten:

Høyde
Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Stein
Litteratur:

Schøning, G. 1776, Rygh, K. 1878:101, Top.Ark.-VM, Eide

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

34
Dato:

Okkenhaug

36

Levanger (N-T)

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Triangel
Retning
Lengde

Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

Side 1:

Side 2:

Side 3:

Midten:

Høyde
Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Litteratur:

Top.Ark.-VM, Granheim
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Registreringsskjema

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

37

Halsan

Dato:

Synlige skader:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Levanger (N-T)
Bauta:

Fasong:

Fjernet
Retning
Lengde

Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

Side 1:

Side 2:

Side 3:

Midten:

Høyde
Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Litteratur:

Nicolaysen, N. 1866:631, Rygh, K. 1878:151

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

39

Skiljåsaunet (Okstadaunet)

16/1

Overhalla (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Grunn grop i midten

Nei

Treodd

Retning
Lengde

Spiss 1:

Gnr/Bnr:

Spiss 2:

Kommune (Fylke):

Spiss 3:

Side 1:

Side 2:

Side 3:

9m

9m

7m

Midten:

Høyde

0,35m

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Sandblandet jord

Grunn fotgrøft

Litteratur:

ØK-registrering for Overhalla 1976
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VEDLEGG A

Registreringsskjema

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

41

Gansmo

34/3

Overhalla (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Nei

Triangel

Retning
Lengde

Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

Side 1:

Side 2:

Side 3:

6m

7m

6m

Midten:

Høyde

0,45m

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Sandblandet jord
Litteratur:

ØK-registrering for Overhalla 1976

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

56

Egge

197/1

Steinkjer (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Fjernet

Nei

Treodd

Retning
Lengde

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

Side 1:

Side 2:

Side 3:

Midten:

Høyde
Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Litteratur:

Klüwer, L.D. 1823:83, Nicolaysen, N. 1866:654, Rygh, K. 1878:46-49, Lossius 1896:2
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Anlegg nr:

Gårdsnavn:

57-58

Hegge

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Fjernet

En

Treodd

Retning
Lengde

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Steinkjer (N-T)

Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

Side 1:

Side 2:

Side 3:

Midten:

Høyde
Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Den ene var steinsatt
Litteratur:

Nicolaysen, N. 1866:655, Rygh, K. 1878:50, Petersen, Th. 1922:4-5

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

67

Letnes vestre

60/1

Inderøy (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

26.06.1973

Dyp grop i sentrum

Nei

Treodd

Retning
Lengde

Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

9º N

117º SØ

252º VSV

Side 1:

Side 2:

Side 3:

18m

15m

18m

Midten:

Høyde

1m

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Sand og jord, samt noe stein

Fotgrøft

Litteratur:

ØK-registrering for Inderøy, Top. Ark. - VM, Letnes
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Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

68

Letnes vestre

60/1

Inderøy (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

26.06.1973

Dyp grop i sentrum

Nei

Treodd

Retning
Lengde

Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

54º NØ

176º S

293º VNV

Side 1:

Side 2:

Side 3:

22m

22m

22m

Midten:

Høyde

1m

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Sand og jord, samt noe stein

Fotgrøft

Litteratur:

ØK-registrering for Inderøy, Top. Ark. - VM, Letnes

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

69

Letnes vestre

60/1

Inderøy (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

26.06.1973

To groper i sentrum

Nei

Treodd

Retning
Lengde

Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

23º NNØ

149º SØ

261º V

Side 1:

Side 2:

Side 3:

18m

15m

18m

Midten:

Høyde

1m

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Sand og jord, samt noe stein

Fotgrøft

Litteratur:

ØK-registrering for Inderøy, Top. Ark. - VM, Letnes
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Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

70

Sund/Viken

141,136

Inderøy (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Flere anlegg fjernet
Retning
Lengde

?

Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

Side 1:

Side 2:

Side 3:

Midten:

Høyde
Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Litteratur:

Rygh, K. 1878:71

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

74

Vinne

262/1

Verdal (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Nei

Treodd

30.10.2002
Retning
Lengde

Kommune (Fylke):

Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

36º NØ

198º SSV

315º NV

Side 1:

Side 2:

Side 3:

11,2m

14,2m

11,3m

Midten:

Høyde

1m

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Sand

Fotgrøft

Litteratur:

Klüwer, L.D. 1823:67, Rygh, K. 1878:95, Top.Ark. VM - Vinne, Verdal, ØK-registrering for Verdal
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Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

75

Vinne

262/1

Verdal (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Nei

Treodd

30.10.2002
Retning
Lengde

Kommune (Fylke):

Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

45º NØ

189º SSV

297º NV

Side 1:

Side 2:

Side 3:

14,8m

13,4m

13,2m

Midten:

Høyde

0,65m

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Sand

Fotgrøft

Litteratur:

Klüwer, L.D. 1823:67, Rygh, K. 1878:95, Top.Ark. VM - Vinne, Verdal, ØK-registrering for Verdal

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

80

Hegstad

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

29.10.2002

Utkastet i NNV-usikker

Nei

Treodd

Retning
Lengde

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

Verdal (N-T)

Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

351º N

90º Ø

225º SV

Side 1:

Side 2:

Side 3:

8,1m

8,8m

5,2m

Midten:

Høyde

0,35m

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Sand og grus
Litteratur:

Ikke innrapportert (Stenvik, pers.med.)
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Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

81

Stiklestad vestre

27/1

Verdal (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

5-6 fjernede anlegg
Retning
Lengde

Treodd

Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

Side 1:

Side 2:

Side 3:

Midten:

Høyde
Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Litteratur:

Nicolaysen, N. 1866:634, Rygh, K. 1878:85-86, Tegning av E. Lyng, Ab. 1935:166

Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

82

Trones

6/1

Verdal (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Nei

Triangel

19.07.1970
Retning
Lengde

Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

Ø
Side 1:

Side 2:

Side 3:

11m

8,5m

11m

Midten:

Høyde

0,4m

Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Rundkamp og bruddstein
Litteratur:

Klüwer, L.D. 1823:65, Rygh, K. 1878:83
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Anlegg nr:

Gårdsnavn:

Gnr/Bnr:

Kommune (Fylke):

83

Hoset (nr.4)

203/1

Stjørdal (N-T)

Dato:

Synlige skader:

Bauta:

Fasong:

Treodd
Retning
Lengde

Spiss 1:

Spiss 2:

Spiss 3:

Side 1:

Side 2:

Side 3:

Midten:

Høyde
Bygningsmateriale:

Konstruksjonsdetaljer:

Litteratur:

Top. Ark. -VM, Hoset
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VEDLEGG B

Vedlegg B

B.1

Tegninger og bilder fra undersøkelsen på Gjævran

Tegninger og bilder fra
undersøkelsen på Gjævran

Plantegninger

Figur B.1: Plantegning haug 24 med torv
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Tegninger og bilder fra undersøkelsen på Gjævran

Figur B.2: Plantegning haug 24 med undersøkte områder
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Tegninger og bilder fra undersøkelsen på Gjævran

Figur B.3: Plantegning arm 1
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Tegninger og bilder fra undersøkelsen på Gjævran

Figur B.4: Plantegning arm 2
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VEDLEGG B

Tegninger og bilder fra undersøkelsen på Gjævran

Figur B.5: Plantegning arm 3
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Tegninger og bilder fra undersøkelsen på Gjævran

Figur B.6: Plantegning sjakt
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VEDLEGG B

B.2

Tegninger og bilder fra undersøkelsen på Gjævran

Profiltegninger

Figur B.7: Profiltegning arm 1
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Tegninger og bilder fra undersøkelsen på Gjævran

Figur B.8: Profiltegning arm 2
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VEDLEGG B

Tegninger og bilder fra undersøkelsen på Gjævran

Figur B.9: Profiltegning arm 3
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Tegninger og bilder fra undersøkelsen på Gjævran

B.3

Diverse bilder

Figur B.10: Arm 1 avtorvet
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VEDLEGG B

Tegninger og bilder fra undersøkelsen på Gjævran

Figur B.11: Sjakt i midten, med bautasteinen
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Tegninger og bilder fra undersøkelsen på Gjævran

Figur B.12: Bautasteinen reist etter restaurering
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Vedlegg C
C.1

Dateringer

Dateringer

Dateringsresultater fra undersøkelsen på Gjævran

Prøve

Lab.ref

Uttak av kull

Artsbestemmelse

14

Kalibrert
alder

1

T-15647

Arm 2, anlegg 24

Bjørk

2795 ± 85

BC 1020-830

2

T-15648

Arm 1, anlegg 24

Bjørk

3765 ± 145

BC 2455-1960

3

T-16380

Midten, anlegg 22

Bjørk, Furu

1900 ± 80

AD 25-230
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Dateringer
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VEDLEGG D

Vedlegg D
D.1

Distribusjonskart

Distribusjonskart

Nord-Trøndelag

Figur D.1: Trekantanlegg i Nord-Trøndelag
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Distribusjonskart

D.2

Levanger

Figur D.2: Trekantanlegg og velstandsfunn
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VEDLEGG D

Distribusjonskart

Figur D.3: Trekantanlegg i forhold til maktindikatorer (unntatt velstandsfunn)
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Distribusjonskart

D.3

Verdal

Figur D.4: Trekantanlegg og velstandsfunn
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VEDLEGG D

Distribusjonskart

Figur D.5: Trekantanlegg i forhold til maktindikatorer (unntatt velstandsfunn)
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Distribusjonskart

D.4

Inderøy

Figur D.6: Trekantanlegg og velstandsfunn
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VEDLEGG D

Distribusjonskart

Figur D.7: Trekantanlegg i forhold til maktindikatorer (unntatt velstandsfunn)
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Distribusjonskart

D.5

Steinkjer

Figur D.8: Trekantanlegg og velstandsfunn
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VEDLEGG D

Distribusjonskart

Figur D.9: Trekantanlegg i forhold til maktindikatorer (unntatt velstandsfunn)
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Distribusjonskart

D.6

Overhalla

Figur D.10: Trekantanlegg og maktindikatorer
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VEDLEGG D

D.7

Distribusjonskart

Grong

Figur D.11: Trekantanlegg og maktindikatorer
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Distribusjonskart
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