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TINGET I TRØNDELAG I YNGRE 
JERNALDER OG MIDDELALDER

Sammendrag
Iversen, F. 2017. Tinget i Trøndelag i yngre jernalder og middelalder. 
Gunneria 81: 71-108.

I denne artikkelen undersøkes tingorganisasjonen i Frostatingslag i yngre 
jernalder og middelalder. Sentralt står ringtunene på Værem, Skei, Heggstad 
og Hustad (ca. 600–1050), sett i sammenheng med Øyrating (etablert tidlig på 
1000-tallet) og Frostating – hovedtinget i Trøndelag. Undersøkelsen viser at antall 
bygninger i ringtunene samsvarer med antall lokale tingkretser i hvert av fylkene 
Namdalen, Verdal, Sparbyggja og Romsdalen. Dette funnet reiser spørsmål 
om ringtunene var fylkesting underordnet Frostating. Ringtunene i Trøndelag 
var omgitt av store gravhauger, og noen viser spor etter sammenkomster og 
matlaging. Det konkluderes med at ringtunene var steder der lokalpolitikk ble 
utøvd sammen med kultiske og militære aktiviteter, da politikk, religion og 
lovutøvelse var tett sammenvevd. Gravminnene viser at nærvær av forfedre og 
slekt var viktig ved fylkestingene. Det argumenteres for at Øyrating overtok 
noen av ringtunenes funksjoner, for eksempel kongehylling som senere foregikk 
på Øyrating. Ringtunene lå i utkanten av fylkene (i retning Frostating). Denne 
beliggenheten kan indikere at møtene ble holdt i forkant av Frostating som 
fylkesdelegasjonene dro videre til, slik Øyrating senere ble holdt en uke før 
Frostating. Den siste Ladejarl ble forvist fra Trøndelag og Norge i 1015, og 
Øyrating ble etablert i den stadig viktigere byen Nidaros, kanskje ved innsettelsen 
av Knut den store i 1028 eller Svein Alfivason i 1029/30. Øyrating ble i 
middelalderen hovedsetet for kongeinnsettelser i Norge og samlingssted for 
mennene fra de åtte hovedfylkene i Trøndelag. I løpet av de første turbulente 
tiårene på 1000-tallet tok Kongen kontroll over steder assosiert med jarledømmet 
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og eliten i Trøndelag, og ringtunene gikk av bruk. Nye fylkesting ble etablert på 
kystnære, kongskontrollerte gårder med fylkeskirker. Endringene i rettssystemet, 
og ikke minst kongelig befalingsrett over millitære styrker på fylkesnivå, banet 
vei for et fremvoksende, kristent kongedømme, som også svekket den lokale 
eliten.

Abstract
Iversen, F. 2017: The thing in Trøndelag in late Iron Age and Medieval times.
Gunneria 81: 71-108.

This article discusses the thing organisation in the Frostathing law area in Norway 
during the second half of the first millennium. This is explored through detailed 
investigation of the court-yard sites at Værem, Skei, Heggstad and Hustad (c. 
600–1050), set in relation to Øyrathing (established early 11th century) and 
Frostathing – the major law-thing of Trøndelag. This study establishes that the 
number of houses in the court-yard sites corresponds with the number of local 
administrative districts within the shires (fylkir) of Namdalen, Verdal, Sparbyggja 
and Romsdalen. This raises the question whether these sites were ‘shire level’ 
thing sites, subordinate to the Frostathing serving all 11 fylkir of the Frostathing 
law area. All the court-yard sites are surrounded by several large burial mounds, 
and some exhibit traces of feasting. It is concluded that the court-yard sites were 
places where local politics were acted out, together with cultic and military 
matters, as politics, religion and law were closely interwoven, and ancestral 
worship was also important. It is possible that the inauguration of kings took 
place at the court-yard sites. Their location on the outskirts of the shires (directed 
towards the Frostathing) may indicate that meetings were held in advance of 
the Frostathing. When established, the Øyrathing was held one week before the 
Frostathing, and it is suggested that it took over some of the functions earlier 
acted out at the court-yard sites. The last Earl of Lade was exiled from Trøndelag 
and Norway in c. 1015 and the town of Nidaros was becoming increasingly 
important. The Øyrathing was established shortly after. It became the main 
inauguration site for the Norwegian kings and also the assembly site for the men 
of Trøndelag from the eight core shires. During this period, the king may have 
taken control over centres associated with the earldom and elites of Trøndelag. 
The court-yard sites fell into disuse in this turbulent period. It is proposed that the 
legal system driven by the regional elite was transformed into a royal, Christian, 
system supporting larger policies and the emerging kingship. 

Frode Iversen, Museum of Cultural History, University of Oslo, Postboks 6762, 
St. Olavs plass, NO-0130 Oslo, Norway. frode.iversen@khm.uio.no
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Figur 1. Lovområder i Skandinavia ca. 
1200. På kartet er eldre lovområder i 
Uppland slått sammen noe de først ble 
omkring 1350. Herjedalens status er 
usikker og var neppe eget lovområde. 
Grafikk: Frode Iversen 2015.  
 
Figure 1. Law areas in Scandinavia 
c. 1200 AD. The three early medieval 
jurisdictions in Uppland are merged, 
as they appeared c. 1350. The status of 
the Herjedalen is uncertain but it was 
probably part of the Frostathing law 
area. Graphics: Frode Iversen 2015. 
CC-BY 4.0

Innledning
I denne artikkelen skal vi undersøke hvordan tinget i Trøndelag var organisert 
i jernalder og middelalder. Trøndelag, eller Frostatingslag, var ett av omkring 
20 lovområder i Skandinavia på 1200-tallet (Figur 1). Det gammelnorske ordet 
lǫg betyr lov eller lover, og betegner også det geografiske området der loven 
gjaldt (Helle 2001: 30). Middelalderens lovområder i Norge – Gulatingslag, 
Eidsivatingslag, Borgartingslag og dessuten Frostatingslag – var dermed definerte 
geografiske områder der loven gjaldt alle innbyggerne i lovområdet, og ikke bare 
utvalgte sosiale grupper slik tilfellet kunne være på kontinentet (Helle 2001: 30). 

I nyere tid har jernalderens ringtun i Norge blitt tolket som tingsteder på 
høyere nivå (Storli 2010, Olsen 2013, Iversen 2015) (Figur 2). Det er kjent 30 
anlegg i Norge i området fra Agder i sør til Bjarkøy i nord. Av disse ligger fire i 
Frostatingslag: Værem, Skei, Heggstad og mer usikkert Hustad (Farbregd 1980, 
Stenvik 1988, 2001, Strøm 2007). Ringtunene i Trøndelag har ikke tidligere 
blitt studert ut fra et ting-perspektiv og i en administrativ kontekst, slik vi skal 
gjøre i denne artikkelen. Og nettopp i disse perspektivene kan vi forvente å 
vinne ny kunnskap. En analyse av ringtunene, også sett i sammenheng med 
Frostating, Øyrating og middelalderens «tinglandskap» vil kaste nytt lys over 
tinginstitusjonen i Trøndelag.
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I eldre forskning ble fylkene framhevet som eldgamle «urgermanske» territorier 
for innvandrende grupper av væpnede folk og krigerstammer (Taranger 1898: 11). 
Nyere forskning har åpnet for at fylkene kan ha blitt etablert av en regulerende 
herremakt i vikingtid (Røskaft 2003). De eldste ringtunene i Norge ligger i 
Rogaland og Hålogaland, og er fra 100-tallet e.Kr. Anleggene i Trøndelag er 
datert til merovingertid (575–800) og dermed 500 år yngre enn de eldste i sør og 
nord. Der ringtunene i Norge for øvrig gikk av bruk på 700-tallet (Rogaland), 
800-tallet (Sogn og Fjordane) og 900-tallet (Hålogaland) var minst to av 
anleggene i Trøndelag fremdeles i bruk fram på 1000-tallet (Strøm 2007, Iversen 
2016). Spørsmålet er om de kan knyttes til bestemte administrative enheter fra sen 
vikingtid og middelalder, og hvorvidt det eventuelt kan belyse tingets utvikling og 
alder i Trøndelag.

Figur 2. Ringformede tun i Norge. 
A) Til venstre: Kart med ringformede 
tun i Norge. Anleggene på Alfheim, 
Spangereid, Oddernes og Hustad 
er usikre. Grafikk: Frode Iversen. 
B) Øverst til høyre: LiDAR-scann 
av Værem-anlegget. Det var i bruk 
fremdeles på 800-tallet. Grafikk: 
Lars Forseth, Nord-Trøndelag 
Fylkeskommune. C) Øygarden, nord 
for Stavanger, under Jan Petersens 
utgraving i 1939-40. I bruk til ca. 
700 e.Kr. Foto: Arkeologisk museum, 
Universitetet i Stavanger. D) Nederst 
til høyre: Dysjane ved Tinghaug, 
Jærens høyeste punkt. Trolig i bruk 
fra ca. 200-600 e.Kr. Foto: Ragne 
Jonsrud, Arkeologisk museum, 
Universitetet i Stavanger.  
 
Figure 2. Court-yard sites in Norway. 
(A) The distribution of sites to the 
left. Alfheim, Spangereid, Oddernes 
and Hustad are somewhat uncertain. 
Graphics: Frode Iversen. (B) Top 
right: LiDAR scan of Værem 
which was still in use in the 9th 
century. Graphics: Lars Forseth, 
Nord-Trøndelag Municipality. (C) 
Øygarden, north of Stavanger, during 
Jan Petersen’s excavation in 1939–40. 
This site was in use until c. 700 AD. 
Photo: Archaeological Museum, 
University of Stavanger. (D) Bottom 
right: Dysjane at Tinghaug is located 
at the highest point of the Jæren 
plain. The site was probably in use c. 
200–600 AD. Photo: Ragne Jonsrud, 
Archaeological Museum, University 
of Stavanger. CC-BY 4.0
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I middelalderen hadde tinget i Trøndelag flere geografiske nivå: 

(1) Lagtinget på Frosta hadde jurisdiksjon innen et lagdømme som besto av 11 
fylker omkring 1150-75, ifølge Historia Norwegie. Det var også avsluttende ting 
i særskilt vanskelige saker fra tilgrensende lagdømmer i nord (Hålogaland) og øst 
(Jemtland). Øyratingets plass i tingsystemet i Trøndelag er omdiskutert (Hertzberg 
1874, Indrebø 1935, Sandnes 1967). I likhet med Jørn Sandnes (1967) anser jeg 
det som et kongeting som fikk økt betydning etter at Nidaros ble opprettet i Olav 
Tryggvasons tid (995–1000). Vi kommer tilbake til dette siden. 

(2) Fylkestinget dannet et mellomnivå mellom lagtinget og lokaltinget. På 
1100-tallet var det åtte fylker i kjernen av Trøndelag og tre fylker langs kysten 
(Namdalen, Romsdalen og Nordmøre), og dermed 11 mulige fylkesting i 
lagdømmet.1 Det normale var ett fylkesting per fylke. Men fylkestingene 
opptrådte også i kooperasjon dersom et fylkesting var delt i synet på en sak og 
konsensus ikke var mulig (såkalt tingdele). Da ble saken flyttet opptil 3 ganger 
og avgjort av 2, 4 eller 8 fylkesting, slik det fremgår i Frostatingsloven ca. 1260 
(F X: 30, Skevik 1997: 167). Det er også omtalt halvfylkesting i forbindelse med 
allmenninger (F XIV: 7). Slike halvfylkesting var sannsynligvis aktuelle når flere 
bygder i et fylke, men ikke alle, hadde felles allmenning og det oppsto rettstvister 
omkring bruken.

(3) Det fremgår av Frostatingsloven at skipreiden eller skipsyslen var den 
lokale tingkretsen (F 29). Konkret heter det at rans-saker (fra nå) skulle skytes 
inn der det var mest hensiktsmessig for bøndene, og fortrinnsvis heller på «…
skipreideting enn fylkesting…» (ibid). Både bøndenes og kongens rettskrav (dvs. 
kongens andel av boten) kunne ivaretas på skipreidetinget. Skipreidene i Norge 
og i Trøndelag ble etablert senest omkring 954 (Ersland & Holm 2000: 42). 
Det er imidlertid usikkert om de var basert på eksisterende lokale tingkretser. I 
1277 var det 59 skipreider i de åtte trønderfylkene og 92 skipreider i det større 
Frostatingslag (DN IV: 3, Dybdahl 1997). 

Det er altså flere spørsmål som blir aktuelle når vi ser på organiseringen av 
tinget i Trøndelag. Hvordan passer ringtunene inn i det historisk kjente ting-

1 I Frostatingsloven nevnes ved én anledning fire fylker utenfor Agdenes (F X: 3), ikke tre som i Historia 
Norwegie. Det har vært foreslått at det fjerde fylket var Hålogaland (Hagland og Sandnes 1994: XXI). Det er 
imidlertid verdt å merke at tingfarebolken i Magnus Lagabøtes landslov 1274 anfører fire taktsområder for 
reisegodtgjørelse utenom fylkene i Inntrøndelag og Uttrøndelag, deriblant Oppdal (L I: 2). På det aktuelle stedet 
i Frostatingsloven dreier det seg om avstand og reisedager i forbindelse med stevning til tinget. Det oppgis fire 
retninger «opp over fjellet», «nord over Eidet», «ut om Agdenes», «nokon stad innalands». Dette kan tolkes 
som Oppdal, Namdalseid, Agdenes og mer usikkert Jemtland eller Norge. Umiddelbart etter dette brukes «utom 
Agdenes» tilsynelatende som en fellesbetegnelse for de tre første retningene, og står da som motsats til «innom 
Agdenes og på denne siden av fjellet eller Eidet» (F X: 3). Jeg tolker dette slik at Oppdal her regnes som det 
fjerde fylket.
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systemet i Trøndelag? Dreier det seg om en tidlig form for fylkesting? Og hvilken 
relasjon var det mellom ringtunene på den ene siden og Frostating, Øyrating og 
lokaltingene på den andre? 

Bakgrunn
Ringtunene i Trøndelag har en kort forskningshistorie. De ble erkjent som ringtun 
på 1980-tallet av arkeologene Oddmunn Farbregd (1980) og Lars Fredrik Stenvik 
(1988, 2001). Ingvild Onsøien Strøm (2007) har i sin hovedoppgave gitt en 
verdifull fremstilling av anleggene i Trøndelag og bidratt med nye dateringer av 
Værem. 

På nasjonalt plan har ringtun vært kjent siden1860-årene da det første anlegget 
ble registret av Nicolay Nicolaysen og tolket som tingsted (Grimm 2010, Iversen 
2015, 2015a). Ting-tolkningen har fått ny aktualitet i de senere år (Storli 2006, 
2010, Olsen 2013, Iversen 2015). Inger Storli (2006, 2010) har argumentert for 
at det ble færre og større anlegg i Hålogaland på grunn av politisk sentralisering i 
yngre jernalder. Hun setter det i sammenheng med Håløygjarlenes økte politiske 
makt og innflytelse på rettssystemet. 

I Hålogaland og Rogaland har jeg funnet et sammenfall mellom størrelsen 
på anleggene og antall lokalsamfunn innen fylker og fjerdinger (i Rogaland 
underinndelinger av fylker). Det var like mange boder som bygder. Et tilsvarende 
mønster er kjent på Island der anlegg med tingboder var i bruk fra 900-tallet 
til midten av 1200-tallet. Der synes hvert kirkesogn å ha hatt sin egen tingbod 
(Vésteinsson 2013). Anleggene i Norge er betydelig eldre enn de islandske, og 
kan slik være egnet til å studere det administrative landskapet i jernalderen. Det 
har tidligere ikke vært undersøkt for Trøndelag slik vi skal gjøre her.

Det historiske tinget i Trøndelag har vært grundig behandlet av lagmann Gunnar 
Brun Nissen (1956) i boken Frostating lagmannsembete og lagmenn inntil 1797: 
en historisk oversikt. Verket preges av stor juridisk kompetanse og kildekunnskap. 
Særskilt verdifull er gjennomgangen av Frostating i senmiddelalderen, og 
inntektene og eiendommene Frostatinglagmannen hadde fram til 1797. 

Jørn Sandnes brøt i 1967 med det etablerte synet til Ebbe Hertzberg (1874) og 
Gustav Indrebø (1935) om at Øyrating var et eldre allting og forløper for et 
representasjonsting på Frosta. Det synet har siden vunnet allmenn tilslutning. 
Kongemakten skapte Øyrating da Nidaros ble viktigere på 1000-tallet. Her ble 
det behandlet saker mellom kongen og det trønderske bondesamfunnet, og etter 
hvert også kirken. Øyrating hadde to hovedfunksjoner i 1260-årene; å vedta 
retterbøter og å velge konge. Dette kan være viktig når vi skal diskutere sluttfasen 
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til ringtunene nærmere. Gikk de av bruk da Øyrating ble etablert, og ble noen av 
ringtunenes funksjoner overført til det nye tinget? 

Jørn Sandnes & Jan Ragnar Hagland (1994) sin innledning og oversettelse av 
Frostatingsloven er uunnværlig for den som arbeider med tinget i Trøndelag. 
De gir gode og nyttige kulturhistoriske vurderinger omkring tingets historie og 
organisering, og håndskriftene som ligger til grunn for oversettelsen. Ringtunene 
var knapt kjent da Sandnes og Hagland arbeidet med dette, og følgelig ikke 
behandlet hos dem som mulige fylkesting.

Historiker Audun Dybdahl (1997) har gjort en grundig gjennomgang av den 
historiske skipreideinndelingen i de åtte kjernefylkene i Trøndelag. Hans 
hovedkilder er Magnus Lagabøtes testamente 1277 som fører opp 59 skipreider i 
Trøndelag (DN IV: 3) og Aslak Bolts jordebok fra 1430 der 33 av dem er navngitt 
(Jørgensen 1997). I Aslak Bolts jordebok er kirkens eiendommer henført til 
bestemte skipreider og fylker. Slik kan middelalderens administrative enheter 
rekonstrueres med stor nøyaktighet. Lakunene i jordeboka har ikke betydning her, 
og berører fylker uten kjente ringtun. Dybdahl understreker likevel at jordeboka 
primært var ment som en oversikt over eiendommer under Nidaros erkestol, og 
ikke er en fortegnelse over den administrative inndelingen av bispedømmet. 

I utarbeidelsen av kartmaterialet til denne artikkelen har jeg supplert Dybdahls 
grovt uttegnede kart over middelalder-fylkene i Trøndelag. Jeg har tatt 
utgangspunkt i arkeolog Lars Forseths store arbeid med digitale eiendomsfiler 
for nåværende Nord-Trøndelag. Forseth har skilt ut og «rensket» alle 
matrikkelenheter i de digitale filene. Han har gitt meg tillatelse til å disponere 
«shapefilene» til bruk i GIS-programmet ArcMap 10. Blant annet har Forseth 
anført allmenninger til middelalder-fylkene, og jeg har anført matrikkelgårdene 
til skipreidene der også matrikkelnumrene er ajourført. Det er gjort med 
utgangspunkt i Dybdahls identifisering av gårdenes skipreidetilhørighet. Slik 
har jeg rekonstruert skipreider- og fylkesgrenser med stor nøyaktig for Verdal- 
(Heggstad) og Sparbyggjafylkene (Skei). Kartene for Namdalen (Værem) og 
Romsdalen (Hustad) har ikke den samme tekniske presisjonen, men gir likevel et 
godt bilde av de aktuelle historiske enhetene. 

Merete Røskaft har i sitt doktorarbeid fra 2003 gitt et viktig bidrag til 
Trøndelags politiske historie i vikingtid og tidlig middelalder. Hun har analysert 
«sagagårdene» med vekt på eiendomsforhold, stedsnavn og arkeologisk materiale, 
og trekker dessuten inn ringtunene på Skei og Heggstad i sine analyser. Røskaft 
finner at Skei var en viktig sentralgård i jernalderen som mistet betydning i 
middelalderen (Røskaft 2003: 146–147). Som en av få forskere har hun stilt 
spørsmål ved fylkene som «naturgitte» gamle enheter, og kritiserer eldre 
germanistisk inspirert forskning som forutsatte en nær forbindelse mellom 
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folk og fylker. I sin kjente form vil hun helst knytte fylkene til jarleætten på 
900-tallet (Røskaft 2003: 167, 185). Hennes argumenter for «unge fylker» har 
likevel begrenset vekt, og Røskaft utelukker ikke eldre opphav. Det er på det 
rene at fylker er omtalt på slutten 900-tallet i skaldekvadet Vellekla om Håkon 
Jarls bedrifter (935–995). Røskaft tolker ringtunene som uttrykk for høvding- 
og elitemakt, og ikke som tingsteder. Hun har derfor ikke forsøkt å knytte dem 
til «rettslandskapet», og det er et kunnskapshull jeg vil forsøke å fylle i dette 
arbeidet. Med dette håper jeg å vinne ny innsikt i spørsmålet om fylkenes alder. 

Før vi går i gang med en grundigere analyse av de fire ringtunene i Frostatingslag, 
skal vi undersøke Frostating og Øyrating nærmere. Hensikten er å forstå 
deres innbyrdes relasjon, og ikke minst undersøke om de hadde funksjoner og 
myndighet som ble videreført fra ringtunene på 1000-tallet. 

Frostating og Øyrating
I det angelsaksiske diktet Widsið nevnes mange folk, konger og helter i 
gamle germanske sagn. Diktet ble nedtegnet i Exeterboken kort etter år 950 
(Neidorf 2013: 168). Skalden hadde åpenbart stor kunnskap om Nord-Europa, 
og nevner blant annet Gøter (Gēatas), Ryger (Rugas), Heiner (Hæðnas) og 
Skridfinner (Scridefinnas) (Malone 1962, Tyler 2006: 12). Tradisjonelt har 
diktets þrōwendum, Þrōwend blitt identifisert med «trøndere» (Malone 1962: 
205). Diktets tre þulur kan ha vært diktet hver for seg allerede omkring 570 e. 
Kr (Malone 1962: 102, 112), og nye analyser av språket støtter den tradisjonelle 
dateringen av selve skriftfestingen til siste del av 600-tallet (Neidorf 2013: 179). 
Dersom identifiseringen og dateringen er riktig, fantes identiteten «trønder» alt 
før 600-tallet. Det indikerer rettsfelleskap mellom innbyggerne i Trøndelag. 

Det gammelnorske þrændalǫg er avledet av folkenavnet þrændr, «de sterke, 
fruktbare» og lǫg, (flertall), «lov, lovområde», og ansees på språklig grunnlag å ha 
vært etablert senest i vikingtid (Norsk stadnamnleksikon 1990: 322–323, Røskaft 
2003: 172). Trondemia er omtalt som et såkalt patria i det latinske verket Historia 
Norwegie fra omkring 1150–75 (Ekrem & Mortensen 2003). Der benyttes 
patria synonymt med lagdømme, og det fremgår at Trondheimen bestod av åtte 
provinser inne ved fjorden og tre ute ved kysten. Fylkene navngis ikke, men 
åpenbart dreier det seg om de åtte historisk belagte fjordfylkene; Orkdal, Gaudal, 
Strinda og Stjørdal i Ut-Trøndelag, og Skøyna, Verdal, Øyna og Sparbu i Inn-
Trøndelag, og de tre kystfylkene; Romsdal, Nordmøre (med Fosen) og Namdalen. 

Frostating lå på østsiden av Frosta-halvøyen i Trondheimsfjorden ved grensen 
mellom Inn- og Ut-Trøndelag, og Nordmørefylket i vest. Navnene Logtun, 
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Logstein og mer usikkert Tinghaugen indikerer tingstedet. Frostating ble åpnet 
hvert år 16. juni på St. Botolfsaften. St. Botolf var blant annet skytshelgen 
for reisende, og mange tingmenn hadde lang reise, og ble godtgjort for det. 
Godtgjørelsen er spesifisert i tingfarebolken i Magnus Lagabøtes landslov 1274 
(L I: 2, Iversen & Gullbekk 2017). Prinsippet var enkelt. Dess lengre reise, 
dess høyere kompensasjon (Figur 7, Tabell 1). Midlene ble samlet inn under 
lagmannens overoppsyn og utbetalt i Nidaros, og regnskap fremlagt på Frostating 
(L III: 1,6, KLNM II: 83).

Tabell 1. Reisegodtgjørelse, antall oppnevnte menn og geografiske soner for Frosta lagting 
i Magnus Lagabøtes landslov 1274.

Område Oppnevnte 
menn per enhet

Antall enheter 
i 1277

Antall 
oppnevnte 
menn

Sats øre 
sølv per 
pers.

Sum øre 
sølv

Namdalen 2 per skipreide 9 skipreider 18 6 108

Nordmøre 3 per skipreide 16 skipreider 48 4 192

Inntrøndelag 40 per fylke 8 fylker 160 2 320

Uttrøndelag 60 per fylke 8 fylker 240 2 480

Oppdal 3 per skipreide 1 skipreide 3 4 12

Romsdalen 2 per skipreide 8 skipreider 16 6 96

Sum 485 1208

Sølv kilo 32,616

 
I 1274 får vi vite at Frostatingslag besto av fylkene i Inn-Trøndelag og Ut-
Trøndelag, og Romsdalen, Nordmøre og Namdalen. Dessuten ble Oppdal regnet 
som et eget område. Godtgjørelsen varierte fra seks øre sølv per oppnevnt mann 
fra Namdalen og Romsdalen lengst unna, til to øre sølv for delegater fra Inn-
Trøndelag og Ut-Trøndelag nærmest Frostating. Det var middels lang reisevei fra 
Oppdal og Nordmøre og representantene derfra fikk fire øre sølv i godtgjørelse. 
Samlet mottok de 485 tingmennene til Frosta 1208 øre sølv i reisegodtgjørelse. 
Det tilsvarer 32,6 kg sølv når vi regner 1 mark sølv = 8 øre = 216 g sølv (Iversen 
& Gullbekk 2017). Dette var altså prisen for å samle tingmennene på Frosta.

Både den islandske såkalte þingasaga fra omkring 1200 og Frostatingsloven 
1260 regner Hålogaland under Frostatingslag (F X: 3, F XVI: 2, Storm 1877: 
15, Indrebø 1935: 75). Hålogaland er omtalt i Ottars beretning fra 880-årene, 
og var eget patria dvs. lagdømme ca. 1150-75, ifølge Historia Norwegie. Den 
tyske rettshistorikeren Konrad Maurer differensierte mellom tingsamarbeid og 
lovsamarbeid (Maurer 1909-10: 5; Indrebø 1935: 76). 
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Hålogaland var et selvstendig lagdømme der Frostatingsloven gjaldt i tilpasset 
form. Det gjaldt også Jemtland som ble trukket nærmere inn under riket etter 
slaget ved Sunne mars 1178 da Kong Sverre beseiret jemtene. Disse tre områdene, 
Trøndelag, Hålogaland og Jemtland hadde altså et lovsamarbeid, men var likevel 
egne lagdømmer.

Det fremgår i Håkon Håkonssons saga, forfattet 1265–66, at Jemtland, 
Hålogaland og Trøndelag hadde egne lagmenn i 1223. Det er dokumentert lagting 
på Sproteid i Jemtland og på Steigen i Hålogaland i senmiddelalderen (Iversen 
2015). En av de siste sakene som ble behandlet på Frostating, i 1560, gjaldt en 
tvist mellom bønder i Herjedalen og Jemtland, om skog, vann og veidesteder i 
grensetraktene mellom Jemtland, Vemedal og Herjedalen (Nissen 1958: 32). At 
saken ble ført på Frosta har trolig sammenheng med at partene hadde behov for en 
nøytral rettsinstans.

Figur 3. Takstområder i Frostatinglag 
etter Magnus Lagabøtes Landslov 
1274. Takstene for reisegodtgjørelse 
varierte med avstanden til Frostating 
fra 2 til 6 øre per delegat. Grafikk: 
Frode Iversen. 

Figure 3. Travel and compensation 
zones in the Frostathing law-area 
according to the rural law of King 
Magnus the Lawmender, 1274. The 
fees for travel allowance varied with 
the distance to the Frostathing from 2 
to 6 øre per delegate. Graphics: Frode 
Iversen. CC-BY 4.0
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Øyrating lå strategisk til på et nes i Strindafjorden ved utløpet av Nidelva, der 
det heter Brattøra i dag (Figur 8). Navnet Eyraþing, er avledet av norrønt eyrr, 
gruset strandbredd, landtunge, etter grus-bankene ved Nidelvens munning. 
Nidelva og Ladehammerbukta dannet grense mellom byen Nidaros og Lade 
som var jarlesete og kongsgård. Øyrating lå dermed tett på grensen mellom 
ulike jurisdiksjonsområder for by og land. I byen gjaldt Bjarkøyretten, på landet 
Frostatingsloven. En slik beliggenhet kjennetegner også andre hyllingsting i 
Norge, deriblant Haugating ved Tønsberg og Åkerting ved Hamar som begge lå 
nær grensen for byenes takmark dvs. byens jurisdiksjonsområde.

Ifølge Frostatingsloven ble det holdt et årlig åttefylkers ting på Øyrating en halv 
måned før Jónsmesse (jonsok) (24. juni) dvs. omkring 10. juni, ca. en uke før 
Frostating (16. juni). Alle bønder med arbeidshjelp hadde møteplikt på Øyrating 
(F I: 4, NgL I: 122, 128).

Odd Munks saga fra ca. 1190 er den eldste kilden som omtaler Øyrating. Det 
heter at Olav Tryggvason ble tatt til konge á Eyraþingi (kap 23) i 995 e.Kr. 
Omkring 1220 henlegger forfatteren av Fagrskinna, trolig med Odd Munk 
som kilde, kongehyllingen av Olav Tryggvason til Øyrating (Fa: 115). Det er 
grunn til å være kritisk til disse opplysningene. Odd Munk er ikke blant de mest 
pålitelige sagaforfattere. Historiker Lars Lönnroth (1963), som har studert hans 
arbeid inngående, konkluderer med Odd Munk har få autentiske biografiske 
opplysninger om Olav Tryggvason. Snarere projiserte han fortellinger om Olav 
den hellige på Olav Tryggvason. 

Snorre tok ut mye av det legendariske stoffet hos Odd, og beholdt det han fant 
rimelig. Også Snorres forhold til Odds sagamateriale viser at Odd ikke sto høyt 
i kurs som en pålitelig kilde. I motsetning til Odd, forutsetter ikke Snorre at 
hyllingene av de to Olavene i 995 og 1015 fant sted på Øyrating. Den første Olav 
ble tatt til konge í Þrándheimi á allsherjarþingi (Hkr, Olav Tryggvasonssaga 
kap. 51). Den andre Olav dro til Nidaros og samlet inntekter og vinterforråd der 
etter å ha holdt ting med bøndene i Trondheimen og blitt tatt til konge der i alle 
fylkene (Hkr, Olav den helliges saga kap 56). Opplysningene hos Snorre inngår i 
prosakontekst og kan ikke tillegges avgjørende betydning. P. A. Munch mente at 
begrepet allherjarting var synonymt med Øyrating (Munch 1852: 284 note 1), og 
fikk følge av Nissen (1956: 13). Men allsherjarting betyr bokstavelig bare «hele 
hærens ting», og indikerer et prinsipp fremfor et sted.

Snorre er tilbakeholden med hvem som var den første til å bli hyllet på Øyrating. 
Han forutsetter at Knut den store ble hyllet der. Det heter at Knut styrte inn 
til Nidaros og kalte sammen åttefylkesting, og der ble tatt til konge over hele 
Norge (Hkr, Olav den helliges saga, kap. 170). Dette stemmer med Fagrskinna 
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som opplyser eksplisitt at Knut den store i 1028 ble tatt til konge over Norge på 
åttefylkesting på Øyrating (Fa: 169). 

Snorre benytter skalden Torarin Lovtunge og kvadet Glælognskviða fra 1031–35 
som kilde, og der alluderes det kanskje til Øyrating. Kvadet dreier seg om Svein 
Alfivason, sønnen til Knut den den store og Alfiva, den engelske frillen. Svein ble 
konge i Norge i 1029–30. Kvadet lyder:

Nú hefr sér   Nå har seg
til sess hagat   til sete ordnet
 þjóðkonungr   folkekongen
 í Þrándheimi.   i Trondheimen
 Þar vill æ   der vil han
 ævi sína   evig sine
 bauga brjótr   ringbryteren
 byggðum ráða.  bygder råde

Med bauga brjótr («ringbryteren») sikter Torarin til «den gavmilde» (kongen). 
Til sess hagat betyr «ordnet et sete». Det kan være en allusjon til Øyrating. 
Det er påfallende at Snorre senere navngir Øyrating fem ganger i forbindelse 
kongehyllinger, men ikke tidligere.2 Svein Alfivasons styre markerer et 
høydepunkt for kong Knuts innflytelse i Norge etter Olav Haraldssons fall på 
Stiklestad 1030. Det virker sannsynlig at Øyrating kan ha blitt etablert som et fast 
kongeting under Knut og Svein i perioden 1028–30.

Øyrating danner en interessant parallell til Isøre-tinget i nåværende Rørvig i 
Odsherred på Sjælland midt i Danmark, ikke bare i navnet, men også i gavnet. 
Isøre skrives i 1257 Ysora, og er avledet av et fjordnavn *Isi (Isefjord), og 
eyrr, gruset strandbredd, slik som i Øyrating. Middelalderhistorikerne Saxo 
Grammaticus (ca. 1150–1220) og Svend Aggesen (ca. 1140–1200?) hevdet at 
vikingtidens konger ble hyllet på Isøre, helt tilbake til den legendariske Kong 
Høder (ca. 500 e.Kr.). Ifølge Saxo lå rikets øverste myndighet på Isøre, og 
leidangen samlet seg der ved kongehylling. Utsendinger fra hele det danske 
riket skal ha vært til stede på Isøre da Harald 3. Hen i 1074 og Niels i 1104 fikk 
kongsnavn, og senere da en fredsavtale ble inngått der under Kong Valdemar 
(1131–82) (Saxo, utg. Zeeberg og Engelshardt 2000 1: 114, 11.10.2, 2, 83 og 
bd. 2: 83, 339; 11.10.2). De parallelle trekkene mellom Øyrating og Isøre er 
interessante og slående, men skal ikke utforskes videre her. Poenget vi skal ta med 

2 (1) Magnus Olavsson i 1035 (hele riket) (Magnus den godes saga kap 3), (2) Håkon Toresfostre i 1093 (halve 
landet) (Magnus Berrføttssaga kap. 1), (3) Øystein Haraldsson i 1142 (tredjeparten av landet) (Haraldsønnenes 
saga kap 13), (4) Magnus Erlinggson i 1162/63) (hele landet) (Magnus Erlingssonssaga kap 8) og dessuten (5) 
Sigurd Sigurdsson Markusforste i 1163 (ibid: 17).
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er at Øyrating kan ha vært skapt etter dansk forbilde i en tid med sterk dansk-
kongelig innflytelse i Norge.

Relasjonen mellom Frostating og Øyrating har vært diskutert tidligere. Ebbe 
Hertzberg (1874: 133) mente at Øyrating var eldre enn Frostating. Alle 
jordeiere hadde møteplikt på Øyrating. Det pekte ifølge Hertzberg mot et eldre 
allting. Frostating var derimot et representasjonsting. Hertzberg forutsatte 
at representasjonssystemet var yngre enn alltinget. Det var knyttet til en 
germanistisk idé der man mente at germanerne var frie og deltok på store 
regionale allting (Iversen, T. 2007). Og Øyrating var nettopp et slikt eldre allting.

Det er vanskelig å se at Hertzberg skulle ha rett i dette. Det er flere eksempler på 
representasjonsting i jernalderen i Nord-Europa. I år 98 skriver Cornelius Tacitus 
at delegater fra ulike deler av stammeområdet til Svebere, som holdt til mellom 
elvene Elbe og Oder, årlig kom sammen til et kultmøte til fast tid (statum tempus) 
og sted i en hellig skogslund (lat. nemus, lūcis). Tacitus omtaler utsendingene som 
legationes (Tacitus 98, kap. 39). Opplysningene ligger langt tilbake i tid, og må av 
ulike grunner benyttes med forbehold. 

Beretningen Vita Lebuni antiqua av benediktinermunken Hucblad fra klostret 
Elnone (St. Armand) er en sikrere kilde til representasjonssystemet i Nord-
Europa. Hucblad († ca. 930) skrev om misjonæren Lebuni († ca. 775) sitt virke i 
Saksen på 700-tallet før Karl den stores erobring i 782 (Iversen 2013: 11). Ledere 
og 12 personer fra hvert distrikt (pagus) i Saksen møttes fast til ting på Marklo 
(generale concilium) (Waitz 1886: 366–36; Schulze 2004: 31). Etter erobringen 
utstedte Karl den Store ca. 790 forbud mot offentlige møter (generaliter 
conventus publicos) (Capitulatio de partibus Saxoniae, artikkel 34, Munro 2004). 
Hensikten var åpenbart å fjerne motmakt til okkupanten.

Representasjonssystemet har dype røtter i Nord-Europa. Det er likevel spesielt at 
bønder i et så stort område som åtte fylker hadde møteplikt på Øyrating. Vanligvis 
gjaldt allmenn møteplikt bare på lokale ting og våpenting (Iversen, T. 2007: 172). 
Gustav Indrebø fulgte opp Hertzbergs hypotese og tolket þrændalǫg som kjerne 
i et eldre lovområde med tingsted på Øyrating (Indrebø 1935: 21). Frostating ble 
først etablert da lovområdet ble utvidet med de tre kystprovinsene på 900-tallet 
(Indrebø 1935: 21f, 1937: 18f). I Olav Tryggvasons saga er det derimot omtalt et 
ekstraordinært «kongeting» på Frosta, spesifikt kalt et åttefylkesting (Hkr: Olav  
Tryggvasons saga kap. 65). Det dreier seg likevel om prosa som ikke tillegges 
avgjørende betydning. Det er uklart hva som eventuelt skal ha vært poenget med 
å flytte tinget til Frosta. Det er kortere avstand til Øyrating enn Frostating fra 
kystprovinsene unntatt fra Namdalen. Frostating og Øyrating fungerte dessuten 
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samtidig i middelalderen, Frosta fram til minst 1572 (Nissen 1956: 33) og 
Øyrating fremdeles i 1389.3 

Figur 4. Kongehylling på Øyrating foregikk på Brattøra nær grensen mellom by (Nidaros) 
og land (Kongsgården Lade/Bakke). Seremonien startet i Nidarosdomen. Messen De spiritu 
sancto ble lest for kongsemnet, etterfulgt av flere navngitte kollekter (sanger). Etter messen 
gikk kongsemnet til alters og ba om Guds miskunn, og om den hellige Marias og den hellige 
kong Olavs forbønn. Dernest skulle kongsemnet med knefall ta imot biskopens velsignelse. 
Kors og andre helligdommer ble nå båret i prosesjon fra kirken til Øyrating. På Øyrating ble 
det satt opp et høysete med flere plasser. På det høyeste og beste setet i midten skulle ingen 
sette seg. Kongsemnet ble plassert på trinnet nedenfor, høvdingene i de andre høysetene. 
Når tinget var kommet i orden, skulle den fornemste mannen, enten han var en lærd eller 
lekmann, gi kongsemnet kongsnavn. Biskopene, lendmennene, hirdstjorer og lagmenn løftet 
kongen opp i høysetet, mens de lærde mennene sang Te deum og lekmennene Kyrie elesion. 
Kongen sverget på å holde den kristne lov som Olav den hellige gjorde opptaket til, og senere 
lover, for alle undersåtter fødte som ufødte. Utsnitt av kart over Trondheim og Strinda 1870: 
Gunnerusbiblioteket, NTNU. 

Figure 4. Inaugurations at Øyrathing took place at Brattøra near the border of Nidaros town 
and the royal manor Lade / Bakke. According to the Hirdskrå (The Hird-law) c. 1270, the 

3 Olav IV Håkonsson ble hyllet på Øyrating på olsokdagen 1381 (29. juni), dagen da Olav falt på Stiklestad 
(Bjørkvik 2009). Den siste kjente hyllingen på Øyrating var av Erik (av Pommeren) 8. september 1389 (Haug 
2009). Det fremkommer i Flatøybokens annal for året 1389 (Daae 1906: 20). Hyllingsstedet var i 1381 flyttet 
fra Brattøren til Graderne nordøst for Nidarosdomens Mariakapell (Nissen 1956: 14). Graderne er omtalt som 
kongens stol omkring 1380 (Swensen 1963, KLNM, IX: 502). Navnet Graderne indikerer en trinnvis oppbygd 
stol (gradus er latin for trinn). Stolen var oppført i stein og hadde overbygg. I 1591 gav kongen påbud om å 
utbedre den (Norske Rigsregistanter), og et kobberstikk fra 1661 avbilder ruinene (ibid).
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ceremony started in Nidaros cathedral. The mass De spiritu sancto was read for the heir 
apparent followed by several collectors (songs). After the mass, the heir apparent prayed for the 
mercy of God, and the intercession of St. Mary and St. Olaf. Next, the pretender would fall on 
his knees to receive the bishop’s blessing. The Cross and other sacred relics were now carried 
in procession from the church to Øyrathing. At Øyrathing there was a high seat with several 
seat-rows. At the highest and best seat in the middle no one should sit. The king to be was 
placed on the step below, and the chieftains and various dignitaries in other high places. When 
the thing was ready, the most distinguished man, whether he was a cleric or a layman, gave the 
king-name (king-dignity) to the pretender. The bishops, barons, hird-leaders and lawmen lifted 
the new king into the highest seat, while the clerics sang Te Deum and the laymen sang the 
Kyrie Eleison. The king swore to keep the Christian law that St. Olaf acknowledged, and later 
laws, for all subjects born and unborn. Map Trondheim and Strinda 1870: Gunnerus Library, 
NTNU. CC-BY 4.0

Utviklingen i Norge gikk mot arvelig enekongedømme. De nye 
tronfølgebestemmelsene fra 1163 og 1260 reduserte tingets innflytelse på hvem 
som kunne hylles som konger. Det ble færre kandidater å velge mellom, og færre 
hyllingsting. Historikeren Knut Helle har identifisert i alt 38 kongehyllinger i 
Norge mellom ca. 1160 og 1260 hvorav 17 på Øyrating (Helle 1972: 130). De 
øvrige fant sted på åtte andre hyllingsting. I følge Sverres saga, ca. 1185–86, 
kunne bare konger hyllet på Øyrating ansees som rett tekinn konge over Norge 
(Sverres saga, Indrebøs utgave 1920: 143). I Håkon Håkonsson bestemmelse 
1260 ble det slått fast at kongehylling og innsettelse skulle skje på Øyrating (RN 
I: 974, NgL I: 263, II: 309). Kongen måtte ikke lenger reise rundt i riket for å 
få kongsnavn. Rikets elite skulle komme til Øyrating, og alle biskoper, abbeder, 
lagmenn og hirden hadde møteplikt. Allmuen var representert av 60 lekmenn 
– de 12 klokeste menn fra hvert av de fem bispedømmene oppnevnt av hirdens 
befalingsmenn (hirdstjorene) (RN I: 974). De fikk godtgjort reisen dersom de var 
uten krongods. Alle skulle være på vei innen en måned etter at kongens død var 
blitt kjent, og fravær ble regnet som landsforræderi.

Hyllingsseremonien er beskrevet i detalj i Hirdskråen ca. 1270 (Imsen 2000: 71–
73). Ritualet skulle helst foregå på en helligdag, eventuelt en søndag. Tinget ble 
stevnet sammen etter sedvane, og et hirdstevne holdt dagen før hyllingen. Hirden 
og den vordende kongen forhandlet da om de viktigste sakene, og kongsemnet 
fornyet og forbedret hirdmedlemmenes privilegier. Det ble blåst til ting grytidlig 
på dagen for kongehyllingen, og hirden stilte i hærbunad. Øyrating legitimerte 
kongens makt, men representerte også en form for motmakt. Viktige forhandlinger 
med hirden ble gjennomført i forkant, og det sentrale elementet «allherjarting» 
(«hærmøte») var fremdeles inkorporert i ritualet. Det årlige Øyrating må dessuten 
ha vært den største samlingen av våpenføre menn i riket. Beslutninger som ble tatt 
her hadde derfor potensielt vidtrekkende virkning for hele riket. 
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En parallell til Øyrating og Frostating finner vi i Mora ting og alle Svears ting 
i Uppsala. Mora ting og Øyrating var begge de fremste hyllingstingene i sine 
riker i høymiddelalderen.4 De lå nær store regionale lagting og erkebiskopsseter; 
Uppsala og Nidaros, i viktige befolkningstunge jordbruksområder – rikenes 
kornkamre. Konger som søkte makt i hele riket, var helt avhengige av støtte fra 
disse landskapene. Snorre beskriver Trøndelags posisjon omkring 1030 slik: 
«Landets menn mente også at trønderne hadde størst makt i Norge den gangen på 
grunn av høvdingene sine, og at det var så mange mennesker der.» (Hkr: Olav den 
helliges saga kap. 247). Selv om lovgiver på 1200-tallet forsøkte å monopolisere 
hyllingen til Øyrating, ble det ikke alltid fulgt i praksis av senere konger. Magnus 
7 Eriksson ble f.eks. hyllet som norsk konge på Haugating ved Tønsberg (trolig 
26.) august 1319, og dessuten som svensk konge på nettopp Mora ting (8. juli 
1319) (Opsahl 2009).

Absalon Taranger (1934) har studert prosessen med å ta konger i Norge. Taranger 
tok utgangspunkt i hele korpus av sagaer og lover, og undersøkte systematisk 
hvilke roller fylkesting og lagting hadde i forbindelse med konungstekja. Av 
kongetingene, er hyllingstinget nevnt hyppigst i sagaene (Taranger 1934: 111). 
Han undersøkte formelle trekk ved kongehyllingen, og fant at kongsnavn ble gitt 
på både lagting og fylkesting. Før enekongedømme-tiden hadde samtlige sønner, 
ekte og uekte, fra den siste eller tidligere landskonger, rett til å be om kongsnavn. 
Tinget kunne tilkjenne dem alt land, halvt land eller mindre deler, avhengig om 
det var brødre eller andre med legitime krav. Et viktig funn hos Taranger var at 
konungstekja fant sted på fylkesting og sammenslutninger av disse. Det er et 
sentralt poeng for oss, når vi snart skal diskutere ringtunene i Trøndelag som 
mulige fylkesting. Betyr det at konungstekja i jernalderen foregikk på ringtunene?
La meg oppsummere resonnementet så langt: konge, erkebiskop og bønder i 
Trøndelag forhandlet på Øyrating. Benevnelsen allherjarting, «ting for hele 
hæren», indikerer at kongen i en tidlig fase forholdt seg til hæren og dens ledere 
når Trøndelags rolle og forpliktelser i riket ble forhandlet. Kongehylling fant sted 
på Øyrating tidlig på 1000-tallet, og et skaldekvad antyder at Øyrating ble etablert 
under kong Svein (1029–30), kanskje som en pendant til Isøre-tinget i Danmark. 
Kongehylling i Norge ble monopolisert til Øyrating i høymiddelalder, og fungerte 
fram til Kalmarunionen 1397.
Vi skal nå undersøke de fire ringtunene i Trøndelag nærmere i administrativ 
kontekst. Formålet er å belyse utviklingen av tinget i Trøndelag i jernalderen. Vi 
starter med Værem i Namdalen i nord og fortsetter med Skei i Sparbyggjafylket, 
Heggstad i Verdalsfylket, og avslutter med det usikre ringtunet på Hustad i 
Romsdalen. 

4 Mora ting lå ca. to kilometer fra landskapsgrensen mellom Tiunda- og Attungaland i området mellom Lunsen-
skogen i sør og Storån i nord hvor stednavnene Kungsängen, Moran och Mora äng finnes på historiske kart 
(Zachrisson 2010: 164, 168). Alle sverars ting lå i Gamla Uppsala om lag 10 km nordover.
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Figur 5. LiDAR skann av ringtunet 
på Værem. Vi ser tydelig de store 
gravene som omgir de 13 bodene. 
Flere av gravene har plyndringsgrop 
i toppen. På skannet sees også 
fotgrøftene som omgir gravene, særlig 
tydelig for den største graven i sør. 
Grafikk: Lars Forseth, Nord-Trøndelag 
fylkeskommune. 

Figure 5. LiDAR scan of Værem. 
Great mounds surround the 13 
booths. Several of the tombs have 
been plundered cf. the pits dug in the 
tops. Large “foot-diches” surround 
the mounds. Graphics: Lars Forseth, 
Nord-Trøndelag municipality. 
CC-BY 4.0

Værem i Namdalsfylket
Værem i Namdalen var det første ringtunet som ble oppdaget i Frostatingslag. 
Det ligger på St. Hanshaugen, en ca. 70 m høy terrasse som skyter ut mot elva 
Namsen. Bonden Ola Seem gjorde Vitenskapsmuseet oppmerksom på anlegget 
i 1960. I 1972 ble det slått fast at det dreide seg om et ringtun, og i 1980 ble det 
publisert (Farbregd 1980: 57–62). Nylig har anlegget blitt grundig behandlet av 
Ingvild Onsøien Strøm (2007) som også har bidratt med nye dateringer. 

Ringtunet består av 13 tufter omgitt av fem markante gravhauger (Figur 
7). Bodene består av inntil 0,5 m høye voller i terrenget og danner en noe 
uregelmessig ring. De fleste bodene synes å ha hatt åpen gavl mot en felles plass 
(unntatt nr. 12). Det er flere faser i anlegget, og to boder (10 og 13) ligger oppå 
eldre tufter (A og B). Namsen var seilbar til Grong i jernalderen (Strøm 2007), og 
landeveien mellom Namdalen og Trøndelag passerte i nærheten. Værem var lett 
tilgjengelig fra hele Namdalsfylket, og det var vei kort til Snåsa i Trøndelag. Det 
var ca. 25 km til østenden av Snåsavatnet, og derfra ca. 120 km over vann og land 
til Frostating.

Det foreligger gode innmålinger, LiDAR data og sju C14 dateringer fra anlegget. 
Gravene omkring anlegget er ikke arkeologisk undersøkt eller datert. Enkelte 
tufter ligger delvis oppå graver og kan være yngre enn disse (Strøm 2007, 64). 
Den eldste sikre dateringen viser 540–655 e. Kr. (sigma 1) 5 og den yngste 675–
885 e. Kr. (sigma 1) (Strøm 2007, 62).6 Dette daterer ringtunet til merovingertid 
og vikingtid, og ikke eldre jernalder slik det ble hevdet tidligere. Hvordan ligger 
ringtunet i middelalderens juridiske landskap? 

Namdalen var delt i to hoveddeler i 1277 (Sandens 1965: 231, 235). Navnet 
Overhalla betyr «den øvre halvdelen», og har motstykke i «Ytre halva». Sandnes 
fant to «sysselting» i Namdalen før 1430: på Nærøy i Ytre halva og Ranem i 
Øvre halva.7 Ranem er belagt som rett tingsted for Overhalla tinglag i 1632, og 
lagrettemenn fra Overhalla utferdiget brev ved Ranem kirke på 1400-1500-tallet 
(Sandnes 1965: 358). Biskopen hadde rett til nattleie i Nærøy og på Ranem 
(Jørgensen 1997: 190). I 1597 svarte prestegjeldene Overhalla, Fosnes og Nærøy 

5 Tua 2606: 1480±80. Prøven er tatt ut fra nedre kull-lag i tuft 2.
6 Tua 2605: 1250±85. Prøven er fra øvre kull-lag i tuft 4.
7 Ytre halva besto av to tinglag/prestegjeld. Sandnes mener at Fosnes prestegjeld/Årnes tinglag ble opprettet etter 
1430. Befolkningsvekst og økonomisk fremgang for fiskeriene skal ha vært årsaken (Sandnes 1965: 296). Fosnes 
kirke var heller ikke visitaskirke i 1430, slik som Nærøy, og det kan tyde på at Fosnes prestegjeld og tinglag ble 
opprettet etter 1430.
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til tinglagene Overhalla, Årnes (gnr. 11, Fosnes) og Drag (gnr. 32, Vikna) (Indrebø 
1935: 85–86). «Ytre halva» var da blitt delt i to tinglag.

Fjerdinger og sogn utgjorde de lokale tingkretsene i Namdalen. Det ble holdt 
ting i hver fjerding i Nærøy prestegjeld i forbindelse med skatteoppkreving på 
1500-tallet (Sandnes 1965: 358), og det er kjent at lokaltinget for Ranem sogn sto 
på «Valla tingh» i 1507 (Voll gnr. 67: Ranem) (DN I: 1026). Utover dette er det 
liten kunnskap om lokaltinget i Namdalen. 

Jørn Sandnes har pekt på at Namdalen i eldre islandsk sagatradisjon gjerne ble 
knyttet til Hålogaland, og til Trøndelag i en noe yngre norsk tradisjon (Sandnes 
1965: 232–33). Det er sannsynlig at både Bindal i nord og Namdalseid i sør sto 
utenfor tingsystemet i Namdalen i eldre tid. Bindal sogn lå i Brønnøy prestegjeld 
i Hålogaland i 1589, og Namdalseid sogn i Solberg (Beitstad) prestegjeld 
i Trøndelag. Etter kjent verdslig inndeling lå de i Namdalen, men dette er 
noe vinglet som kan tyde på et yngre forhold.8 Det er mulig at den geistlige 
inndelingen peker mot et eldre forhold, og i så fall besto Namdalen av 13 
tingområder som siden ble til 14 eller 15. 

8 I 1597 omfattet Namdalen Bindal (i Drags tinglag), men ikke Namdalseid (Indrebø 1935: 83–85). Ifølge 
Aslak Bolts jordebok 1430 omfattet Ytre halva både Bindal og Nærøy syssel. Det fremgår i 1430 at gårder i 
Namdalseid (Eldeide) ble regnet til Overhalla (Jørgensen 1997: 137–38, 141).

Figur 6. Namdalens administrativ 
inndeling på 1500-tallet. Namdalen 
var da delt i tre tinglag. Tidligere i 
middelalderen var Namdalen delt 
i to områder, Overhalla og Ytre 
Halva (Ytre Halva tilsvarte Årnes 
og Drag tinglag). Etter geistlig 
inndeling tilhørte ikke Namdalseid og 
Bindal Namdalen, men prestegjeld i 
henholdsvis Trøndelag og Hålogaland. 
Etter verdslig inndeling tilhørte 
de senere Namdalen. Ringtunet i 
jernalderen kan ha vært felles for hele 
fylket og lå ved ferdselsåren som førte 
over til Snåsa og Trøndelag. Grafikk: 
Frode Iversen. 

Figure 6. The 13–15 local thing-
districts in Namdalen 16th century. At 
this time, Namdalen shire was divided 
in three mid-level thing-districts. 
Earlier in the Middle Ages Namdalen 
consisted of two districts: Overhalla 
(Upper half) and Ytre halva (Outer 
half). The latter half became divided 
into the Årnes and Drag thing-districts 
during the 16th century. Namdalseid 
and Bindal was not part of Namdalen 
according to medieval ecclesiastical 
administrative division. However, in 
secular terms both units were part 
of Namdalen from at least the 15th 
century. The court-yard site at Værem 
may have served as an assembly site 
for all of Namdalen 600–800 AD. 
The site was located near a pathway 
leading to Snåsa and heading to the 
Frostathing in Trøndelag. Graphics: 
Frode Iversen. CC-BY 4.0

Drag
Årnes
Overhalla
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Figur 7. Forslag til hvilke boder og bygder som hører sammen på Værem i Namdalen. Det 
var åtte bygder i «Ytre Halva» (= brunt og lilla område på kartet, Figur 6) og fem bygder i 
Overhalla. Forslaget er strukturert etter innbyrdes geografisk beliggenhet– fra Sund i sørøst til 
Folda i nordøst i «Ytre Halva», og tilsvarende for Overhalla med Høylandet og Harran i øst og 
Overdal, Ranem og Skage med boder i sørøst. Grafikk:  Frode Iversen. 

Figure 7. Værem in Namdalen. In total, there were 13 communities in Namdalen, eight in 
Outer half (= brown and purple areas on Figure. 6 and five in Upper half (Overhalla). This 
corresponds well with the 13 booths at the site. Hypothetically, the geographical location of 
the communities determined the arrangement and ownership of the booths – from Sund in 
the southeast to Folda in the northeast (Outer half), and Høylandet and Harran in the east and 
Overdal, Ranem and Skage in the southeast (Upper half). Graphics: Frode Iversen. CC-BY 4.0

Ifølge Gulatingsloven ca. 1160 stilte Namdalen ni tjuesessers skip til leidangen 
(G: 315), og i 1277 var det ni skipreider her (DN IV: 3). Det fremgår i landsloven 
1274 at skipreidene i Namdalen var oppnevningsenheter for representantene til 
Frostating – to fra hver skipreide (L I: 2, Bull 1920: 73, tabell 1). Likevel festet 
ikke skipreidene seg som geografiske enheter eller rettskretser i Namdalen. 
Ikke ett eneste skipreidenavn er kjent (Bull 1920: 110) og forsøkene på 
rekonstruksjoner har ikke ført fram (Sandnes 1965: 242, 366). Skipreiden var 
altså oppnevningsenhet «eksternt» men tilsynelatende ikke rettskrets «internt» da 
denne funksjonen lå til fjerdinger/sogn.9 

9 Dersom Sandnes (1965: 364–65) og andre (Steinnes 1933: 182, Indrebø 1935: 89) har rett i at de 27 
manntallskretsene i Namdalen, kjent ca. 1600, hadde sammenheng med leidangen, kan f.eks. tre og tre 
manntallskretser hatt ansvar sammen for skip og mannskap (= 9 enheter). Bindal og Namdalseid hadde også 
manntalskretser og dermed mulig tilknytning til leidangen i Namdalen.
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Vi har sett at ringunet på Værem var i bruk i merovingertid og kanskje i tidlig 
vikingtid. Det var lett tilgjengelig med båt fra Ytre halva, og over land fra 
Overhalla. Det er sammenfall mellom boder og bygder i Namdalen: 13 boder og 
ditto tinglag. Det er noe usikkert på grunn av Bindal og Namdalseid. Det virker 
sannsynlig at ringtunet på Værem var et eldre fylkesting der bygdene i Namdalen 
hadde egne tingboder. Jeg har laget et hypotetisk forslag til hvilke tingboder 
som tilhørte hvilke bygder (Figur 7). Det foreløpig ikke gjennomført isotop- og 
provinsens analyser av f.eks. beinmateriale fra bodene. Koblingen til spesifikke 
lokalsamfunn er dermed usikker. Mitt forslag tar utgangspunkt i at struktureringen 
av bodene fulgte et geografisk mønster slik jeg har diskutert for anlegg i Rogaland 
og Hålogaland (Iversen 2015: 2015b).

Den yngste dateringen fra ringtunet viser bruk i tidlig vikingtid, men er neppe 
representativ for anleggets sluttfase. Vi kan ikke utelukke senere bruk. Kanskje 
ble ringtunet nedlagt da Namdalen ble delt i «sysler» (Overhalla og Ytre Halva) 
og skipreider. 

Skei i Sparbyggjafylket
Figur 8. I Sparbyggjafylket var det 
åtte skipreider i senmiddelalderen. 
Ringtunet på Skei lå i søndre del 
av fylket nær grensene for Idrottar, 
Bågåbu og Sparbu. De skraverte 
områdene på kartet angir allmenninger 
som hørte til de ulike bygdene i fylket. 
Grafikk: Frode Iversen. 

Figure 8. C. 1430 there were eight 
local communities (ship-districts) in 
Sparbyggja-shire. Skei was located 
in the southern part of the shire, near 
the borders of Idrottar, Bågåbu and 
Sparbu. The shaded areas indicate 
land held in common. Graphics: Frode 
Iversen. CC-BY 4.0
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Figur 9. A) LiDAR skann av 
Skeifeltet. Ringtunet var fremdeles 
i bruk tidlig på 1000-tallet og ligger 
midt i det største gravfeltet i Inn-
Trøndelag fra ca. 600-1000 e.Kr. 
Gravfeltet omfatter et område på 
15 000 m2 og det er registrert 113 
graver, 3 bautasteiner. Den største 
stjerneformede graven har 20 m 
lange armer, og de største gravene 
har diameter på henholdsvis 17, 18 
og 20 m. Like nord for ringtunet 
lå en rik kvinnegrav fra ca. 800 
e.Kr. Skanning: Lars Forseth, Nord-
Trøndelag fylkeskommune) B) Utsnitt 
av plantegning etter Lars Stenvik 
(1988: 49). 

Figure 9. (A) LiDAR scan of Skei. 
The court-yard site was still used 
in the early 11th century. It has a 
remarkable location in the middle 
of the largest grave field in Inn-
Trøndelag c. 600–1000. The cemetery 
comprises 15,000 m2 and 113 graves 
and 3 standing stones are recorded. 
The largest star-shaped grave has 
20 m long arms, and the largest 
tombs have diameters of 17, 18 and 
20 m respectively. The grave of a 
wealthy woman (c. AD. 800) was 
excavated just north of the court-yard 
site. Graphics: Lars Forseth, Nord-
Trøndelag municipality. (B) Section 
of plan of the cemetery, after Lars 
Stenvik (1988: 49). CC-BY 4.0

På Skei (gnr. 86) ligger det største gravfeltet i Trøndelag med flere enn 100 
gravminner fra yngre jernalder (Schøning 1910: 91–94, Strøm 2007). Midt i 
mellom store gravhauger, bautasteiner, stjerneformede hauger, langhauger og 
rundhauger av varierende størrelse ligger et ringtun med åtte tufter (Stenvik 2001: 
41, Strøm 2007: 41). I 1986–88 undersøkte Lars Stenvik det man trodde var åtte 
graver på Skeifeltet. Han forsto at det i virkeligheten dreide seg om et ringtun. 
Dermed var det andre ringtunet i Frostatingslag oppdaget (Stenvik 1988: 2001: 
45f). Det ble tolket som en mannskapsforlegning, som kanskje fungerte som 
stabelplass eller tingsted også. Det er relativt få opplysninger om anlegget og bare 
en tuft er datert.

De åtte synlige tuftene har to veggvoller hver, og enkelte en kortvegg i bakkant. 
Tuftene er ca. 12 m lange og 6,5-7 m brede (målt fra toppen av vollene). 
Fylkesvei 256 går gjennom anlegget og har ødelagt deler av det. Strøm (2007: 
46) har derfor antydet at det kan ha vært flere tufter i anlegget, og vi må ta noe 
forbehold om antallet. 
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Figur 10. Forslag til hvilke boder og bygder som hører sammen på Skei i Sparbyggjafylke. 
Grensene for skipreidene er lagt på amtskartet fra 1901-1904. Matrikkelgårdens tun er merket 
rødt. Bodene i østre rekke er henført til bygdene omkring Snåsavatnet (Skaun, Snåsa og Stod). 
Innbyrdes forhold er usikkert. De fem bodene i vestre rekke er ført opp etter hvordan bygdene 
ligger fra nord til sør langs den «midtre» ferdselsveien gjennom fylket. Grafikk: Frode Iversen. 

Figure 10. Skei in Sparbyggja-shire, marked green. The medieval administrative division 
(yellow) (c. 1430) shown on map 1901–1904. The farmsteads are marked red. The eastern 
booths potentially connect to the eastern communities, Skaun, Snåsa and Stod around the 
Snåsa-lake, shown on the tentative plan on the lower right hand side. Dotted lines indicate 
possible walls. In addition, I have attributed the five western booths to the five western 
communities in the order in which they are located along a pathway through the shire. 
Graphics: Frode Iversen. CC-BY 4.0

I 1988 ble en av tuftene arkeologisk undersøkt og stolpespor påvist i 
undergrunnen. Bygningen hadde brent, og blitt bygget opp igjen (Stenvik 1988: 
49, 2001: 41ff.). Like ved ringtunet undersøkte Stenvik en rik ubrent kvinnegrav 
med insulære funn fra vikingtid (haug 40). Dessuten ble en kokegrop nord for 
ringtunet datert til merovingertid (Strøm 2007: 46).

I 1995 og 1996 fortsatte undersøkelsen og flere brannlag påvist. Det ble tatt ut 
C14 prøve fra den antatt siste brannen i en av veggvollene. Prøven viste 1000–
1160 e.Kr. (Stenvik 2001: 41ff.). Ringtunet på Skei hadde altså fremdeles vært i 
bruk på 1000-tallet, og er dermed det «yngste» i Norge.
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Hvordan passer ringtunet på Skei med Sparbyggjafylkets administrative 
inndeling? Det var åtte skipreider i dette fylket: Snåsa, Skaun, Vigmundar, Stod, 
Ogndal, Bågåbu, Idrotter og Sparbyggja (nr. 7-14, Dybdahl 1997: 218). Skei lå 
i Bågåbu skipreide nær grensen til Idrotter og Sparbyggja skipreider. Gården 
Bågåbu har forsvunnet, men Båggåmyren ligger ca. 3,5 km nordøst for ringtunet. 
Det er fem kilometer til Mære der blotene for Inn-Trøndelag skal ha stått 
(Iversen 2017). Røskaft (2003: 144) har pekt på at Skei ligger sentralt ved eldre 
ferdselsårer. I likhet med i Namdalen lå ikke ringtunet på Skei i sentrum av fylket, 
men snarere nærmere Frostating. Det var et stykke å reise fra Skaun, Stod og 
særlig Snåsa, men praktisk dersom ferden gikk videre til Frostating. Fra østenden 
av Snåsavatnet gikk ferden 40 km over vann og dernest nye 20 km over land og 
vann før Snåsabuen nådde ringtunet på Skei. Og derfra var det nær nye 60 km til 
Frosta over både fjord og land.

For å konkludere: størrelsen på anlegget indikerer at Skei kan ha vært et 
fylkesting. Det var åtte skipreider i Sparbyggjafylke og trolig åtte bygninger i 
ringtunet, med et lite forbehold. Jeg har satt opp et hypotetisk forslag til hvilke 
boder som kan ha tilhørt hvilke bygder (Figur 10). De tre bodene i østre rekke 
har jeg henført til bygdene omkring Snåsavannet (Skaun, Snåsa og Stod) uten 
at innbyrdes forhold kan fastslås. De fem bodene i vestre rekke er ført opp etter 
bygdenes beliggenhet fra nord til sør langs den «midtre» historiske ferdselsveien 
gjennom fylket.10 Ringtunet brant ned og gikk av bruk på 1000-tallet. Vi vet ikke 
om dette skyldes fiendtlige handlinger og krig, eller om brannene kan ha andre 
årsaker. 

10 Veifar fra Amtskartet (= den nåværende Bjørnabettvegen og anknyttede veier i nord og sør).
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Heggstad i Verdalsfylket

Ringtunet på Heggstad ligger ved grensen mellom Heggstad (31) og Verdalens 
prestegård (Agle) (32), og Stiklestad-gårdene (27–30) ligger umiddelbart mot 
vest. Også dette ringtunet ble oppdaget av Lars Stenvik da han i 1989 påviste 
fire eller fem tufter her. De var 12 m lange og 6,5 m (Stenvik 1989: 21). Det har 
vært diskutert om det er spor etter fire eller fem bygninger. For ca. 10 år siden 
ble anlegget målt opp av Lars Forseth i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Da 
konkluderte man med fire tufter (Strøm 2007: 37). Anlegget er omgitt av fire 
særskilt store gravhauger, og det var i alt 10 graver her i 1920.

I 2003 ble det tatt ut en C14-datering fra et ildsted i sørøstre tuft. Den viste 990–
1025 e.Kr. (sigma 1) (Tua 4441). Det indikerer at ringtunet var i bruk i slutten av 
vikingtid. En kokegrop i nærheten ble datert til 605–670 e.Kr. (Tua 16776). Det er 
ikke sikkert at den har sammenheng med bruken av ringtunet, selv om det virker 

Figur 11. A) Den administrative 
inndelingen i Verdalsfylke. De fem 
skipreidene er dokumentert ca. 
1430. B) nede til venstre: LiDAR 
skann av ringtunet på Heggstad. 
Det var fremdeles i bruk tidlig på 
1000-tallet. Nordøst for bildet, lå 
det tidligere en stor haug som nå er 
fjernet og ikke synlig på skannet. 
Grafikk: Lars Forseth, Nord-
Trøndelag fylkeskommune. C) Nede 
til høyre: det er noe usikkert om det 
var fire eller fem boder i anlegget. 
Plantegningen fra 1994 viser en 
femte delvis bevart bod. Her vises 
også tolkningen om hvilke boder og 
bygder som hørte sammen, basert på 
geografisk beliggenhet. Grafikk: Frode 
Iversen. 

Figure 11. Verdal-shire. (A) The 
medieval administrative division c. 
1430 AD. (B) Bottom left: LiDAR 
scan of Heggstad, surrounded by 
great mounds. The site was still used 
in the early 11th century. A large 
mound in the northeast has been 
removed and is not visible on the 
scan. Graphics: Lars Forseth, Nord-
Trøndelag municipality. (C) Bottom 
right: it is somewhat uncertain if there 
were four or five booths at Skei. The 
plan from 1994 shows a fifth partially 
preserved booth. The author has added 
his interpretation of which booths and 
communities belonged together based 
on geographical location. Graphics: 
Frode Iversen. CC-BY 4.0
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Figur 12. Administrativ inndelingen i 
åttinger i Romsdalen 1521. Disse var 
trolig identisk med skipreidene i 1277. 
Det mulige ringtunet på Hustad ligger 
lengst nord i fylket. Grafikk: Frode 
Iversen.

Figure 12. The administrative division 
in eights in Romsdalen in 1521. These 
were probably identical to the eight 
ship-districts recorded in 1277. The 
possible court-yard site at Hustad 
was located in the north of the shire. 
Graphics: Frode Iversen. CC-BY 4.0

sannsynlig. Situasjonen minner om Skei, og anleggene var i bruk omlag samtidig. 
Men både gravfeltet og ringtunet på Heggstad var adskillig mindre enn på Skei. 

Heggstad ligger i Verdølafylket med fem skipreider, ifølge Dybdahl (1997: 219): 
Haug, Ovanmyra, Fåra, Veddrar og Råbyggja (nummer 15–19). Dermed var 
det fem skipreider og fire hus, og altså én skipreide for «mye». Var det likevel 
fem hus på Heggstad, slik Stenvik opprinnelig mente, eller var én skipreide ny 
i middelalderen? Dersom Råbyggja var utskilt fra Veddrar, slik den geografiske 
formen kan indikere, ville Heggstad ligge sentralt der de fire eldre enhetene 
løp sammen. Størrelsen på anlegget passer uansett høvelig bra for dette fylket. 
Ringtunet ligger ved Stiklestad og var kanskje i bruk i 1030 da slaget på 
Stiklestad fant sted. Det er fristende å tolke Heggstad som et fylkesting som ble 
nedlagt i den turbulente perioden på begynnelsen av 1000-tallet. Figur 11 viser 
hvilke boder og bygder som hypotetisk kan ha hørt sammen, basert på geografisk 
beliggenhet. 

Hustad i Romsdalsfylket
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Kari Støren Binns (2006) og Ingvild Onsøien Strøm (2007) har foreslått at det 
lå et ringtun på Hustad i Romsdalen (gnr. 91) (ID16770). Det aktuelle anlegget 
ligger i kanten av den store Hustadmyra, og midt i et gravfelt med fire røyser, tolv 
steinlegginger og to steinringer (Strøm 2007: 67). Anlegget er ikke datert, og det 
er lite informasjon å bygge på. Her skal vi vurdere det i administrativ kontekst, og 
undersøke om det er en sammenheng mellom boder og bygder. 

Anlegget ligger på Hustadmyra ca. 30 moh. ved en eldre ferdselsåre. Hustadvika 
er et av de farligste havstykkene i Norge. Ved å ta landeveien over Hustadlandet 
unngikk man en farlig ferd med skjær i sjøen. Anlegget ligger i Stim åtting 
1430 i nordvestre del av fylket og dermed helt usentralt for fjordbebyggelsen i 
Romsdal. Derimot var det en god plassering for videre ferd til Frostating. Fra 
Romsdalsfjorden var det enkelt å ta seg til Hustadlandet i sør med båt, og over 
land til anlegget. Derfra er det fem kilometer nord til Farstad og kort avstand 
videre til den indre leden til Trondheimsfjorden.

Det er 13 tufter i området. Åtte av dem ligger på rekke. Det dreier seg om 
sju delvis nedgravde tufter der seks har felles veggvoller. Rekkeform er kjent 
på Gimsøy og Bøstad i Hålogaland også, og felles vegger forekommer på 
mange ringtun. Rekken er orientert øst-vest og tuftene har åpen gavl mot nord. 
Umiddelbart øst for tuft 1, er det registret en usikker åttende tuft under bakken. 
Lengden på husrekken er nær 60 m, inkludert den åttende tuften. 

Figur 13. Ringtunet på Hustad lå 
sentralt på Hustadlandet nær eldre 
ferdselsårer slik vi ser på Amtskartet 
fra 1882–85. 

Figure 13. The court-yard at Hustad 
was centrally located by an inner 
pathway crossing Hustadlandet. By 
crossing on the main trackway west 
of the court-yard site, seafarers would 
avoid the very dangerous waters 
outside Hustadlandet. Map 1882–85. 
CC-BY 4.0
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Ca. 20 m nord for anlegget ligger det tre tufter til (31-33). De har åpen gavl mot 
øst. Ytterligere to tufter ligger ca. 10 m sør (24) og vest (9) for hovedrekken. 
De spredte tuftene har åpningene «feil vei» og ingen naturlig sammenheng med 
rekken. De fleste ringtun i Norge er preget av en viss «militær orden», og det er 
sjeldent at bodene ikke har åpningene mot et felles tun. Det er derfor i tvil om alle 
tuftene på Hustad er samtidige og tilhører ringtunet. 

Tvilen blir ikke mindre av at Romsdalen i 1521 var inndelt i åtte åttinger. De er 
navngitt i Aslak Bolt jordebok: Eresfjord, Lereim, Strøm, Nes, Bolsø, Vestnes, 
Sund og Stim, og tilsvarte de senere tinglagene: Nesset, Veøy, Voll, Romsdal, 
Bolsø, Vestnes, Sund og Vågøy (Schneider 1905: 10). Det er alminnelig antatt 
at åttingene var identiske med de åtte skipreidene i Romsdalen angitt i Magnus 
Lagabøtes testament 1277. Et rekketun med åtte boder passer bra med en slik 
administrativ inndeling, mens et «rotet» anlegg med 13 tufter passer dårlig. 

Det er ikke kjent andre rettslige inndelinger i Romsdalen som eventuelt passer 
med et større anlegg på Hustad. Et skattemanntall for tiende i 1519 fører riktignok 
opp 10 områder, men inkluderte fiskeværene Bud og Ona som skattedistrikter 
(Schneider 1905: 11, 18). Skatt ble naturligvis samlet inn på fiskevær også, slik 
som f.eks. fra åtte tinglag og fire fiskevær på Nordmøre i 1521 (ibid: 3). Men 
fiskevær var neppe egne tinglag i jernalderen, og det virker lite sannsynlig at 
antallet tufter på Hustad kan ha sammenheng med det. Rekken med åtte tufter er 
orientert øst-vest som sammenfaller med retningen på fjordsystemet i Romsdalen. 
Hypotetisk kan bodene ha vært strukturert etter bygdenes beliggenhet fra 
Eresfjord åtting innerst i fjorden i øst til Sund åtting ytterst i vest (Figur 13). 

For å konkludere: anlegget på Hustad besto av åtte tufter på rekke, og det var åtte 
tingområder i Romsdalen i 1277. Rekkeformen er noe uvanlig for ringtun, men 
ikke ukjent. Det er usikkert om de frittliggende tuftene tilhørte ringtunet. Dersom 
de ikke gjorde det, passer Hustad bra som et fylkesting eller militært møtested for 
Romsdalen. Dersom de andre tuftene tilhørte anlegget, må tolkningen revurderes. 
Bare fremtidige arkeologiske undersøkelser vil kunne bringe sikrere informasjon 
om dette.
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Diskusjon og avslutning
Det er gode argumenter for at ringtunene i Trøndelag var eldre fylkesting. Det er 
særlig den mulige sammenhengen mellom boder og bygder som sannsynliggjør 
dette argumentet. Vi har sett at det var 13 boder på Væremsanlegget og 13 bygder 
i Namdalen, etter geistlig inndeling. Det var trolig åtte boder på Skei, og åtte 
skipreider i Sparbyggjafylket i 1277. Det var minst fire boder på Heggstad og fem 
bygder i Verdalsfylket. Situasjonen er mer usikker for Hustad i Romsdalen. Åtte 
boder på rekke stemmer med åttingene i middelalderen, men det kan ha vært flere 
boder på ringtunet.

Tingboder, gammelnorsk búð, (f. entall), bod er bare omtalt i Gulatingsloven 
(G: 181). Dersom en mann ble drept på tinget, skulle arvingene (med hærpil) 
kalle tingmennene til buðar hans. I boden skulle de dømme i saken, og tildømme 
arvingene boten. Rettshistoriker Knut Robberstad (1952: 346) mente at tingboder 
var aktuelt på høyere rangerte ting, som Gulating og fylkesting. Folk kom 
reisende til fra store områder, og hadde behov for innkvartering. Tingboder har 
vært diskutert inngående for Island der lovene har mange opplysninger om dem 
(Vésteinsson 2013). Edvard Bull mente å finne spor etter en eldre organisasjon i 
Trøndelag i skipreidenavn med suffikset -bu, slik som i Vidabu, Sparabu, Bagabu, 
Rábu, og de mer usikre Kleppabu, Rennabu og Selabu (Bull 1920: 141). Språklig 
kan disse neppe knyttes til ordet búð, da endelsen -bu helst har betydning «bebodd 
område» som i «å bo». 

I sum mener jeg det er sannsynlig at bygdene hadde egne boder på fylkestinget. 
Dersom vi aksepterer dette premisset, må fylkene med underinndelinger være 
minst like gamle som ringtunene. For Frostatingslag vil det si merovingertid. Det 
er i overenstemmelse med tidligere hypoteser om alderen på tinget i Trøndelag, 
men representerer et helt nytt og sikrere argument enn i tidligere forskning. 

Figur 14. Forslag til hvilke 
boder og bygder som hører 
sammen på Hustad i Romsdalen. 
Grunnlagsdokumentasjonen for 
dette anlegget er begrenset. Det 
er uavklart om alle tuftene er 
samtidige og tilhører anlegget. 
Tolkningen tar utgangspunkt i at den 
sammenhengende rekken er samtidig. 
Den mulige tuften lengst øst er kun 
antydningsvis påvist med geofysikk. 
Georeferert og rentegnet etter Binns 
2006 og Strøm 2007. Grafikk: Frode 
Iversen. 

Figure 14. Hustad in Romsdalen 
surrounded by c. 20 graves, of which 
two are stone-circles. The available 
archaeological information for this site 
is limited. It has not been excavated 
or dated. It is unclear whether all the 
booths were contemporary and were 
part of the court-yard. I have excluded 
the three booths to the north on the 
basis of distance and orientation and 
also one uncertain booth in west. 
The interpretation of which booths 
and communities belonged together 
presupposes that the eight booths in 
the continuous row is the actual court-
yard-site. These are named after the 
communities’ location in the fjord-
system (see, Figure 12). The possible 
booth farthest east is highly uncertain 
and only recorded with geophysics. 
Adjusted after Binns 2006 and Strøm 
2007. Graphics: Frode Iversen. 
CC-BY 4.0
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En tolkning er at representanter fra bygdene møttes på ringtunene for å ta 
beslutninger. Det kunne gjelde militære oppbud, eller ved kongeting, eller for å 
samordne saker til Frostating. 

Enkelte av funksjonene til ringtunene kan hypotetisk ha blitt videreført på 
Øyrating. Det er kanskje et viktig poeng at møtet på Øyrating fant sted ca. en 
uke før møtet på Frostating. I lys av dette er også lokaliseringen til ringtunene 
interessant. De ligger ikke sentralt i sine fylker, men snarere i en del av fylket 
som vendte mot Frosta. Dette er særlig tydelig for Hustad i Romsdalen, 
Værem i Namdalen og Skei i Sparbyggjafylke. Heggstad ligger mer sentralt i 
Verdalsfylket. Romsdalen og Namdalen er blant fylkene som mange har ment 
ble integrert i Frostatingslagen sekundært. I kystfylkene er bare ett anlegg datert, 
nemlig Værem, som er datert til merovingertid og vikingtid. Dette anlegget lå 
nær grensen til Sparbyggjafylke i retning Frostating. Dersom lokaliseringen 
har sammenheng med at delegatene skulle reise videre til Frostating, er det et 
argument for at Namdalen og kystfylkene var del av Frostatingslag allerede i 
merovingertid, altså betydelig tidligere enn det som har vært foreslått før. 

Det savnes et stort ringtun på Nordmøre der det var 16 tingkretser (inkludert 
Fosen). I 1551 sto det fylkesting på Aspa i Frei (Tingvoll) (DN XXI: 958). Aspa 
ble også kalt for lagting ca. 1500 (DN XII: 267). Det var åpenbart tingsted for 
Nordmøre syssel, som det ligger sentralt i, og som utgjorde søndre halvdel av det 
store, gamle Nordmørefylket. Et ringtun med 16 tufter kan eventuelt ligge mer 
sentralt i det eldre fylket, og praktisk til for videre tur til Frostating. Området 
Ørlandet, Storfosna, Agdenes utmerker seg da. 

Også i Gauldølafylke mangler det et stort anlegg. Det kan ha vært 12 skipreider 
der. Store deler av jernalderens landskap fra Hovin til Ler forsvant med stort 
leirskred i 1345. Området nede i dalen, nærmere fjorden, ligger bra til med tanke 
på videre reise til Frostating. I de andre fylkene var det færre skipreider; åtte i 
Orkdalsfylke, og trolig tilsvarende i Stjørdalsfylke. I Øynafylke kan det ha vært 
sju skipreider, i Skøynafylke seks, og i Strindafylke fire. Eventuelle ringtun kan 
ligge langs eldre ferdselsårer og praktisk for videre reise til Frostating.

Hvem ledet møtene på ringtunene? Ifølge Snorre var det i Håkon den godes tid 
(død ca. 961) åtte høvdinger som sto for blotene i hele Trøndelag: Torberg av 
Værnes (Stjørdal), Kår fra Grøtte (Orkdal), Asbjørn fra Melhus (Gauldal) og 
Orm fra Leksviken (Stinda) i Ut-Trøndelag, og Botolf fra Alstadhaug (Skøyna), 
Narve fra Stav (Verdal), Trond Haka fra Egge (Sparbu) og Tore Skjegg fra 
Husabø på Inderøya (Øyna) fra Inn-Trøndelag (Hkr, Håkon den godes saga kap 
8). Slike personer kan være aktuelle som tingledere, slik som de islandske godene 
(Sigurðsson 1987). Det dreier seg om en øvre lokal samfunnselite.
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Det ligger store, monumentale gravminner ved alle ringtunene i Frostatingslag. 
På Værem er det usikkert om gravene er eldre enn ringtunet. På Skei er de 
samtidige, mens på Heggstad og Hustad er de ikke datert eller undersøkt 
nærmere. De gravlagte menneskene kan ha vært tingledere, noen av dem kanskje 
fylkeshøvdinger, andre særskilt «gode menn». I den islandske litteraturen 
betegner en hofgoði m. og en hofgyðja f. henholdsvis mannlige og kvinnelig 
ledere for sammenkomster på et hov (hofhelgr f.). Det er usikkert om dette er 
relevant for møter på ringtunene. Men rike kvinnegraver finnes ved flere ringtun 
i Norge, deriblant på Skei, og kvinner kan ha hatt roller i møtene. Det er også 
kjent en rik kvinnegrav fra folkevandringstid nær ringtunet på Dysjane på Jæren 
(Kristoffersen 2014). En usedvanlig rik dobbelgrav fra første halvdel av 200-tallet 
(C1b) har klar tilknytning til ringtunet på Bø på Engeløya. Her var en kriger av 
høy rang gravlagt med forseggjorte våpen (sverd, lanse, spyd og pilspisser) og 
en fingerring av gull. Han var gravlagt sammen med en kvinne med kostbare 
smykker (Slomann 1959). Mannens klesdrakt var av samme type som ble brukt 
av romerske soldater (Bender Jørgensen 1986). Han kan ha tjenestegjort i den 
romerske hæren eller vært med i et krigerforbund av Illerup-typen, slik en sjelden 
skjoldbule av bronse i gravgodset antyder (Solberg 2002: 224). 

Det er ikke kjent ringtun på de gårdene der det ifølge Snorre satt fylkeshøvdinger 
i Trøndelag. Fylkeshøvdingen i Verdal kom angivelig fra en forsvunnet gård 
Stav, og ikke fra Skei der ringtunet lå. I Sparbu satt fylkeshøvdingen på Egge, 
ikke på Heggstad med ringtun. Det er sannsynlig at slike fylkeshøvdinger ledet 
fylkestingene. Men det kan ha vekslet fra hvilke gårder de kom. Fylkestinget var 
derimot anlagt på et fast sted. Det var institusjonalisert.

Mange har fremholdt at ringtunene har militært preg. Det gjelder også anleggene 
i Trøndelag. De fremstår som velstrukturerte med store omkringliggende 
monumenter og gravminner. De har vært foreslått som multi-funksjonelle 
samlingssteder (Grimm & Stylegar 2004: 123). Det faktum at anleggene 
likner hverandre over store områder på vestkysten av Norge kan indikere et 
system der fylkestinget hadde myndighet til å slutte seg til større hæroppbud 
og fylkesallianser. Kanskje mistet lokale ledere militærrettslig råderett da en 
sterkere kongemakt etablerte seg i regionen. Formaliseringen av leidangen kan 
ha vært avgjørende for en slik maktforskyvning. Kongen skulle nå rå for «bod 
og bann og for utferdene våre» som det heter i leidangsbestemmelsene i både 
Frostatingsloven (F VII: 1) og Gulatingsloven (G: 295). Kongen kunne dermed 
både påby (bod) og forby (bann) bruk av leidangen, og regulerte slik regional 
bruk av militær myndighet.

Inger Storli har foreslått en liknende forklaringsmodell for Hålogaland. 
Ringtunene ble sentralisert, og omkring 900 var det bare tre store anlegg 
igjen av 13 kjente. I Trøndelag er det foreløpig for få anlegg til å drøfte 
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langtidsutviklingen. En hypotese er at fylkestingets funksjoner ble delt opp: 
kongehyllinger og kongeting ble lagt til Øyrating på begynnelsen av 1000-tallet, 
og andre funksjoner til nye fylkesting på kongskontrollerte gårder, f.eks. der det 
ble bygget fylkeskirker i middelalderen.

Identifiseringen av fylkeskirkene er omdiskutert. Nils Hallan (1956: 248f) mente 
det var åtte fylkeskirker i det sentrale Trøndelag, én i hvert av de åtte fylkene. 
Mære kirke i Sparbyggja og Haug kirke i Verdal var fylkeskirker i våre to fylker 
i Inn-Trøndelag. Også Jan Brendalsmo (2006: 166, 2016) mener nettopp disse to 
var fylkeskirker. Peterskirken på Veøy i Romsdalen er omtalt som fylkis kirkio i 
1488 (DN III: 966). For Namdalen trekkes gjerne Ranem og Nærøy kirker fram 
som mulig fylkeskirker. Vi kan uansett slå fast at ringtunene og fylkeskirkene 
ikke var samlokaliserte. En eventuell flytting og oppdeling av funksjonene til de 
eldre fylkestingene kan ha representert en betydelig maktforskyvning. Kongen 
forholdt seg til ett samlet Øyrating, og de nye fylkestingene (ved fylkeskirkene) 
var fjordbundne og lettere å kontrollere for en «ekstern» kongemakt. De eldre 
ringtunene lå lengre inne på land og kunne ikke kontrolleres fra fjorden (Iversen 
2017).

Merete Røskaft har argumentert for at det skjedde betydelige endringer i 
maktforholdene i Trøndelag da jarle- og kongemakt gjorde seg gjeldene i 
vikingtid og tidlig middelalder, noe jeg slutter meg til. Håkon Grjotgardsson 
(860/70–900/920) er den første historisk sikre jarlen av Håløygætten (Sandnes 
2009), og jarlene er kjent fra Øyvind Finnssons skaldekvad Háleygjatal til ære 
for Håkon Ladejarl Sigurdsson (970–995). Både Halvdan Koht (1910) og Johan 
Schreiner (1928) argumenterte for at Håløygætten på 800-tallet ekspanderte 
sørover fra Hålogaland. Omkring 900 skal de ha hatt herredømme over kystlandet 
fra Trondheimsfjorden og nordover. Våre ringtun var i bruk alt før «jarletiden», og 
det virker sannsynlig at anleggene fikk en knekk da kongedømmet festet grepet 
om Trøndelag på begynnelsen av 1000-tallet.

I dag anser de fleste historikere Snorres beretning om Harald Hårfagres 
systematiske felttog fra Østlandet til Trøndelag som en konstruksjon uten eldre 
kildegrunnlag i form av skaldekvad (Einarsdóttir 1971, Helle 1982: 72, 2001: 28f, 
Krag 1990: 181ff, 199: 34f; 1995: 84, 102: 2014, Bjørkvik 1999: 30–39, Myrvoll 
2014). Landskapene utenfor et kjerneområde på Vestlandet styrte Harald indirekte 
gjennom allianser og jarler. Trøndelag la han angivelig under seg sammen med 
håløygjarlen Håkon Grjotgardsson (Sandnes 2009).

Snorre gjengir en sagnaktig fortelling om brødre-kongene Herlaug og Rollaug 
i Namdalen (Hkr, Harald Hårfagres saga kap 8). Da Harald Hårfagre kom mot 
dem med en stor hær, lot kong Herlaug en mengde mat og drikke kjøre inn i en 
haug som de hadde bygget på i tre somre. Han gikk inn i haugen, som den tolvte 
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(personen) og lot haugen kaste igjen. Rollaug på sin side gikk opp på en haug der 
kongene pleide å sitte og rullet seg ned fra kongesetet til jarlesetet. Han ga seg 
selv jarls navn og slik underkastet han seg Harald. Selv om dette er et sagn eller 
en ren konstruksjon fra Snorre, passer fortellingen påfallende bra med de store 
gravene og arkeologien ved ringtunet på Værem. Kanskje hadde Snorre hørt om 
disse anleggene? Snorre beretter også om fire konger i Inn-Trøndelag som rådde 
for hver sin hær fra fylkene Verdal, Skaun, Sparbyggja og Inderøy (Øynafylke) 
(Hkr: Harald Hårfagres saga kap. 7). Det virker realistisk at fylkeshøvdinger 
kan ha hatt slik militær myndighet, selv om personene og hendelsene neppe er 
historiske.

Jarlene fikk økt kontroll over Trøndelagsområdet, og de var alliert med 
forskjellige overkonger. Skaldekvadet Vellekla (vers 27) forteller at Håkon 
Sigurdsson Ladejarl kjempet for Harald Blåtann og forsvarte Danevirke i Jylland 
mot fiender. Da han ble drept i 995, skal Olav Tryggvason ha etablert seg som 
konge over Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge. Claus Krag har pekt på at 
steds- og landsdelsnavn i skaldekvadene om Olav Tryggvason indikerer at 
Olavs korte kongedømme på slutten av 900-tallet var avgrenset til Vestlandet og 
Trøndelag (Krag 1995: 102). Ifølge sagaene skyldtes ladejarlens fall trøndernes 
opprør mot jarlens hardstyre. Det tyder på at jarlene ikke alltid hadde lokal støtte 
og at makt fremdeles i jarletiden lå på fylkesnivå. Den siste Ladejarlen, Håkon jarl 
Eriksson (998–1030), ble landsforvist av Olav Haraldsson i 1015. Han er kjent fra 
samtidige engelske kilder og gjorde siden karriere i England som hirdmann for 
Knut den store (Johnsen 1981: 8–15).

Det er altså på denne tiden de to ringtunene Skei og Heggstad i Inn-Trøndelag 
ble nedlagt. Det kan ha sammenheng med at Øyrating ble opprettet som 
allherjarting tidlig på 1000-tallet, et sted der hæren og overkongene forhandlet. 
Kanskje var det Knut den store eller sønnen Svein som sto for det, med Isøre-
tinget som modell. De åtte fylkene sto samlet i møtet med kongemakten. Militær 
myndighet ble overført fra ringtunene til Øyrating. Makten og kraften i hærtinget 
ble etterhvert knyttet til kongehyllingen. Fra Hirdskråen 1270 vet vi hvor viktig 
forhandlingene mellom kongsemnet og hirden var i forbindelse med nettopp 
kongehyllingen. I Håkon Håkonssons tid ble Øyrating rikets eneste hyllingsting, 
og bispedømmene ble oppnevningsenheter for lekfolk, ikke fylkene i Trøndelag. 
Helgenkulten som blomstret opp rundt Olav den hellige fra 1030 styrket Øyrating 
som kongehyllingsting. Nidaros’ nasjonale betydning økte mye i 1152/53 da byen 
ble Metropolitan-sete i en kirkeprovins som omfattet fem bispedømmer i Norge 
og seks bispedømmer på Orknøyene, Suderøyene, Island og Grønland. St. Olav 
ble rikets “evige konge” og Olavs-relikviene svært viktige når makt formelt ble 
overført til nye konger, og først i unionstiden mistet Øyrating sin posisjon som 
hyllingstid.
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Figur 15. Ringtunene i Frostatingslag var» i bruk i yngre jernalder og lå i utkanten av de 
eldre historiske fylkene. I luftlinje er det ca. 230 kilometer til Frostating fra både nordgrensen 
i Namdalen og sørgrensen i Romsdalen. Tinget på Øyrating ble i middelalderen avholdt ca. 
1 uke før tinget på Frosta. Kanskje overtok Øyrating noen av ringtunenes funksjoner da 
anleggene ble nedlagt på begynnelsen av 1000-tallet. Ringtunene lå godt plassert i fylkene 
dersom samlingene ble holdt i forkant av tinget på Frosta og delegatene skulle reise videre dit. 
Grafikk: Frode Iversen.

Figure 15. The four known court-yard sites in the Frostathing law area were in use in the 
late Iron Age (c. 600–1050). They were located on the outskirts of the medieval shires, 
orientated towards the Frostathing central to the law-area. It is c. 230 km to Frostathing from 
both the north border of Namdalen and the south border of Romsdalen. The Øyrathing was 
established in the early 11th century. According to the law, (c. 1260) Øyrathing was held one 
week before Frostathing. In medieval literary sources, Øyrathing is called «allherjarting» 
meaning «all-army-thing». The author suggests that the Øyrathing took over both the military 
and inauguration functions of the court-yard sites early in the 11th century when these were 
abandoned. The location of the court-yard sites on the inner outskirts of the shires may indicate 
that the delegates gathered and prepared there before the major thing-meeting at Frosta to 
where they would travel together. Graphics: Frode Iversen. CC-BY 4.0
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