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Værnes - mellom konger, jarler og
fylkeshøvdinger
Frode Iversen, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
I denne artikkelen skal vi studere Værnes rolle i
det tidlige kongedømme i jernalder og middelalder.
Hvorfor ble gården så viktig? Hva var den sosiale og
økonomiske bakgrunnen for fylkeskirken? Vi skal
belyse ved hjelp av gårdens historie ved arkeologiske
funn, gamle kart og historiske kilder.
Middelalderens rurale kongsgårder tjente som
residenser for reisende konger og ble administrert av
såkalte årmenn. En rural desentralisert styringsform
kjennetegnet de fleste europeiske kongedømmer i
tidlig middelalder og før.1 En ambulerende politisk
styringsform var verken unik for Norge eller Europa.
Liknende systemer fantes på Java på 1300-tallet
Hawaii, Tahiti og Indonesia, og i Marokko og Etiopia
i perioden ca. 1500–1900.2 Reisekongedømmet var
nærmest en global måte å organisere tidlig kongemakt på i agrarsamfunn. Overskudd og ressurser
fra jordbrukssamfunnet ble direkte konsumert av
kongens krigere og eliter på reise. Direkte kongelig nærvær i perioder bidro til å opprettholde og
sanksjonere makten i landskapet.
Jeg har tidligere identifisert 52 kongsgårder,
50 lendmannsgårder og 52 husebygårder i Norge i
skriftlige kilder før ca. 1300.3 Samlet dannet disse
gårdene hovedstrukturen i statsapparatet som var
ruralt og desentralisert. I løpet av 12 og 1300-tallet
overtok byer og borger rollen som de fremste støt-

tepunktene i landskapet. I Norge ble Borg, Oslo,
Tønsberg, Bergen og Nidaros de viktigste kongelige
byene. Den nye kongsgården, som Olav Tryggvason
(995–1000) skal ha latt oppføre ved Nidaros, markerer
en utvikling der byer gradvis overtok den ledende
rollen i statsforvaltningen. Kongelig makt ble mer
sentralisert og ”urbanisert”, og dessuten basert på
skatter og avgifter som ble brakt til kongelig borger,
og ikke lenger lagret på husebygårdene i distriktene.
I perioden fram mot 1200-tallet ble mange rurale
kongsgårder og deres gods avhendet til kirkelige
institusjoner som var kontrollert av kongen.
Værnes gård spiller en viktig rolle i Stjørdal og
Trøndelags historie, og forble krongods i hvert fall
fram til 1354, om ikke lenger. Flere kongsgårder i
Trøndelag hadde utspilt sin rolle da og inngikk i et
planlagt stort bytte av eiendommer mellom kong
Magnus Eriksson (1319–1355) og erkebiskop Olav,
den tidligere abbeden på Holm.4 Olav hadde overtatt
erkestolen i 1350 etter at erkebiskop Arne døde av
sotten i 1349 sammen med nær alle korsbrødrene i
Nidaros. Makeskiftet gjaldt (Stor)fosna på Nordmøre,
Sakshaug i Øynafylke, Mære i Sparbyggjafylke, Haug
i Verdalen, Alstadhaug i Skogn og altså Værnes i
Stjørdal. Byttet skulle gjelde inntil paven hadde
svart hvordan han ville ha det; og dersom han sa
nei skulle makeskiftet ikke gjennomføres. Svaret fra

Værnes kirke. Flyfoto tatt av Widerøes flyveselskap 31. august 1951
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Fig. 1. Øks funnet på Noteng i 1948 ca. 1 km sørøst for kirken (T16737). Den minner om danske stridsøkser fra tiden 2750–2300 f.Kr., men
også de litt yngre skafthulløksene fra «dolketiden» dvs. senneolittisk tid 2300–1700 f. Kr. Den mangler egg og hadde nok blitt omhugget til
en kølle. Mange slike økser stammer fra tidlige bondegraver. Kanskje tilhørte øksa en av de første bøndene på Værnes. Fjorden rakk omtrent
inn til Noteng omkring 2000 f. Kr. En eventuell grav kan ha blitt lagt f.eks. på en liten høyde ved datidens elvemunning.

paven kjenner vi ikke, men på et møte før jul 1498
mellom kong Hans (1483–1513) og riksrådet ble det
konstatert at makeskiftet ikke var blitt gjennomført.
Det ble da bestemt at brevet skulle kanselleres.5 At
kongen i utgangspunktet både ønsket og aksepterte
et slikt makeskifte, indikerer at det rurale reisekongedømmet var en saga blott, også i Trøndelag
som kongene bare besøkte sporadisk etter 1300.
Kongsgårdene på bygdene var ikke lenger viktige
knutepunkter på kongens reiser.
Landskapet på Værnes har gjennomgått store
endringer de siste 4000–5000 årene. «Værnes-moen»
ligger 10-20 meter over dagens havnivå. Geolog Harald
22

Sveian har studert dannelsen av sandsletten og Stjørdals
utvikling fra fjordbunn til strandsted.6 Landet hevet
seg etter istiden og store deler av moen var sjøbunn
i bronsealder og før. Det forklarer fraværet av spor
fra steinalder og bronsealder på Værnes. Det vil si;
høsten 1948 ble det funnet en såkalt stridsøks eller
en enkel skafthulløks ca. 1 km sørøst for kirken, på
Noteng (bruk 19) under Prestegården (Figur 1).7 Det
er funnet omkring 3000 økser i Skandinavia som
forbindes med en maritimt orientert bondekultur i
perioden 2750–2300 f. Kr. Men vår øks mangler egg
og hadde blitt omhugget til en kølle – det gjaldt å
få mest mulig ut av redskapen. Øksen minner om

Havnivå 3000 f. Kr.
Fig. 2. Landskap i endring. Kartene på denne og neste side viser havnivået ved Stjørdal 3000 f. Kr og 1000 e. Kr.

stridsøksene fra den jyske enkeltgravskultur, som i
Sverige og Norge kalles båtøkskultur, men den likner
også en enkel såkalt skafthulløks. I så fall er den noe
yngre, fra sen-neolittisk tid, 2300–1700 f. Kr.8 Fjorden
strakk seg antakelig inn til Noteng på den tiden øksen
er fra, og de store slettene på Værnes var ennå ikke
kommet ordentlig fram fra havet.
Moen ble gradvis dyrkbar og Værnes vokste til
en storgård i jernalder og middelalder (Figur 2).
Kirken ligger ca. 16 meter over havet. Arealet for
begge de historiske Værnes-gårdene utgjør i dag ca.

5700 mål, inkludert elva. Prestegården danner østre
halvdel på 1700 mål. Samlet var Værnes Stjørdals
største navnegård og blant de største i Trøndelag.
Dagens elveløp ved Værnes fant trolig sin form på
1500–1600-tallet, ifølge geolog Sveian. Elva skiftet
løp øst for Værnes kirke og brøt gjennom en brink og
snurpet av den nå tørrlagte slyngen nord for Værnes
kirke. Elva har kanskje gravd seg noe mot nord etter
dette, og det er trolig årsaken til at Værnes har et
lite jordstykke på sørsiden av elva i dag, det såkalte
Værnesleiret.
23

Havnivå 1000 e. Kr.
Fig. 2b

De naturlige forutsetningene for en storgård
var usedvanlig gode i bunnen av «Strindfjorden».
Ikke minst var kontroll over ferdsel til Jemtland
viktig, og dessuten var det lett å ta seg ut fjorden
med båt. Mange av jernalderens og middelalderens
maktsentra i Norge lå strategisk til i overgangssoner i landskapet, ved elveutløp i bunnen av store
ressursrike dalfører, nettopp slik som Værnes. På
Vestlandet lå kongsgårdene på sentrale steder langs
leden og kysten. Kongens fremste allierte ca. 1000–
1300, lendmennene, satt på setegårder langs fjordene inn i landet. I fjordbunnene og fjerne dalfører
var kongens makt liten. Men hvordan var dette i
Trøndelag? Vi skal se nærmere på det.
24

Kongsgårder i Trøndelag
Systematiske oversikter over kongens setegårder i
middelalderen finnes ikke. Vi vet at Kong Sverre lot
bokføre eiendommer på Shetland og Orknøyene som
tilfalt kongen etter slaget ved Florvåg nær Bergen
i 1194. I følge Hirdskråen fra 1270-årene var det
kongens kansler som hadde ansvar for å føre kongens jordebok, såkalte jarðarskrá, på sentralt hold,
og omkring 1303 får vi vite at kongens sysselmenn
førte regional oversikt over kongens leidangsskatt
og landskyld.9 Men slike jordebøker er altså ikke
bevart, og vi får derfor bare fatt i fliker av systemet
med kongsgårder og krongods. De islandske kongesagaene utgjør viktige kilder til norske forhold. Der

blir det nevnt mange gårder som kongene gjestet. Kildene er likevel episodiske. I Sverres saga og
Baglersagaene, som dekker tidsrommet 1177–1217, er
veitsleinstitusjonen, altså kongens rett til gjesting,
knapt nevnt, og da bare når kong Sverre befinner seg
i rikets ytterkanter, som i Jemtland og Østerdalen.
Ett unntak utgjør opplysningen om at Sverre i 1177
tok veitsler på gårdene sine i Valdres og på kongsgården Steig i Sør-Fron.10
Systemet med gjesting ble tydeligvis gradvis
uthult og avviklet. Håkon Håkonsson opphevet
bøndenes alminnelige veitsleplikt i en retterbot i
1260.11 I Jemtland fortsatte systemet utover 1300-tallet.
Bøndene skulle blant annet holde kongen og følget
med fisk som gjenytelse for retten til not- og nett-

fiske.12 Det er imidlertid usikkert om det påhvilte
vanlige bønder veitsleavgifter i en tidlig fase, eller
om det utelukkende var en ordning knyttet til bønder
på de eldre kongsgårdene og deres gods.13
I Trøndelag peker forskerne gjerne på åtte kongsgårder – en i hvert av middelalderens trønderfylker (Figur 3, Tabell 1). Unntaket var Strindafylke
som synes å ha hatt to kongsgårder, Lade – kanskje
den fremste kongsgården i Trøndelag, og dessuten Hernes ikke langt unna Frostatinget.14 I tillegg
var Rein i Stadsbygd (Rissa) både kongsgård og
lendmannsgård og lå i Fosen i Nordmørefylket like
utenfor de åtte fylker som dannet det historiske
Trøndelag med fire fylker i Inn-Trøndelag og fire
i Ut-Trøndelag.

Område

Fylke

Kongsgård
Lendmannsgård
Fylkeshøvdingsgård
(P. Sveaas Andersen) (G. Storm/ K. J. Kleivane) (Snorre)

Ut-Trøndelag

Orkdal

Gjølme

Gauldal
Strinda

Melhus
Lade
Hernes
Værnes

Stjørdal
Inn-Trøndelag Skøyna
Verdal
Sparbyggja
Øyna

Alstadhaug
Haug
Mære
Sakshaug

Nordmøre

Rein

Nordmøre

Viggja
Voll
Vigdelid
Modastad
Fløan
Holm (eller Nidarholm)

Kongsgårder
makeskifte 1354 (DN II,
326)

Gryting (Grøtte)
Medahus (Melhus)
Ljoksa (Leksviken)
Værnes

Værnes

Alstadhaug
Stav
Egge
Huseby på Inderøya
(nærmeste Huseby
nord i Verdal fylke på
grensen mot
Øyna fylke)

Alstadhaug
Haug
Mære
Sakshaug

Rein

(Stor)fosna

Tabell 1. Kongsgårder, lendmannsgårder og fylkeshøvdingsgårder i Inn- og Ut-Trøndelag
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Fig. 3. De viktigste kongsgårdene i Trøndelag på 1000 og 1100-tallet. Rein kongsgård lå like utenfor de åtte fylkene i det sentrale Trøndelag.

Såkalte lendmannsgårder danner parallell til
engelske farm of one night. Ordet farm er kjent fra
det moderne ordet firma. Det er fra latin, firmare, å
bekrefte eller å underskrive. Det kan også bety det
å gi sikkerhet, eller donere en gård. Ordet antyder den institusjonelle rollen slike sentra hadde
i de engelske kongedømmene. Konge og følge, og
dronningen, hadde gjesting- og overnattingsrett
på disse stedene. Oppholdene var oppad begrenset til et bestemt antall dager. Det var ca. 50 farm of
one night-gårder i England ca. 1066–86 og kongens
26

rett til overnatting varierte fra 1 til 15 netter, ifølge
Domesday book.15
Også i Norge kan retten til kongelig gjesting ha
vært begrenset til et visst antall overnattinger. Vi får
hint om dette da rikskongene på grunn av stridigheter
med Trøndelag, alt for ofte for bøndenes smak, reiste gjennom Gudbrandsdalen. Slike bestemmelser
er kjent i forbindelse med bispevisitaser, der både
maten og antall netter på hvert sted er spesifisert
(f.eks. i Bergens kalvskinn ). I Danmark er ordningen særlig godt belyst i den såkalte Hallandslisten

i kong Valdemars jordebok fra omkring år 1230, der
gjestingsplikten bl.a. er omtalt som servitium noctis
dvs. natthold.16
Normalt var både antallet gjester og matseddelen avtalt og regulert. Aslak Bolts jordebok fra
omkring 1430 oppgir imidlertid bare antallet netter
erkebiskopen hadde rett til å overnatte. Det dreier
seg om i alt 33 navngitte steder og fire klostre, og
dessuten ikke navngitte steder i Hålogaland og
Herjedalen. Erkebiskopen hadde rett til fem overnattinger i Stjørdal (trolig på Værnes) og fem netter
i Selbu.17 I Danmark innbefattet kongens vintergjesting omkring år 1230 rett til full bevertning for
opptil 400 personer i to netter. Også kongelige tjenestemenn kunne ha slike rettigheter på bestemte
steder. Noen få eksempler er kjent fra Norge. På
Odenshov (Onsrud) i Ullensaker hadde sysselmannen på Romerike rett til fullt underhold for seg selv
og et følge på 20 menn i ett døgn mellom jul og
kyndelsmesse (2. februar). Da dette ble bevitnet i
1331 var retten/plikten omgjort til en årlig avgift i
havremalt som ble fraktet til sysselmannens setegård (Sørheim).18
I norsk sammenheng har historikerne Gustav
Storm og Kjell Jørund Kleivane med hundre års mellomrom systematisert alle tilgjengelige opplysninger
om lendmenn i Norge.19 Lendmenn hadde viktige
militære funksjoner og deres setegårder lå strategisk til i landskapet. Lendmennene hadde høyest
rang i kongens hird og var rikets fremste militære
ledere. Lendmannens sønn hadde automatisk samme
rang som faren fram til fylte 40. Videre karriere
som lendmann krevde kongelig aksept. Det ga kongen mulighet til å skifte allianse-partner i en syssel
eller område.
Det er ikke sikkert at alle lendmannsgårdene i
Trøndelag hadde funksjoner samtidige som militære sentra i kongedømmet. Dessuten hører vi om
et tjuetalls lendmenn fra Trøndelag Som ikke kan
henføres til bestemte steder. Strukturen i Trøndelag

er likevel slående. Det var bare lendmannsgårder i
Ut-Trøndelag der risikoen for fiendtlige innfall var
størst. Det var to slike sentra i Nordmøre-fylket ved
fjordmunningen (Austrått og Rein). I Orkdal var det
også to lendmannsgårder; Vigg ved fjorden og Voll
i dalen ved ferdselsåren fra Østlandet.
Det er ikke opplysninger om lendmannsgårder
i Gauldal, men i Stjørdal var det én eller kanskje to
slike (Figur 4): Fløan ved fjorden, og kanskje Holm
i dalen. Klemet av Holm er nevnt flere ganger i
Håkon Håkonssons saga. Det er uklart om det med
Holm i dette tilfellet siktes til klosteret Nidarholm
(Munkholmen) eller gården Holm i Stjørdal. Klemet
var en viktig sveithøvding for kongen. Han holdt blant
annet Oslo-sysselen i en periode, og ble ellers sendt
på militære oppdrag flere steder i riket. Dersom det
siktes til Holm i Stjørdal, dannet den en parallell
til Voll i Orkdal, og beskyttet mot innfall over landevei fra Jemtland og Sverige, slik Voll gjorde fra
Opplandene. Den andre, og mer sikre lendmannsgården var altså Fløan, og Ivar av Fljoðar er omtalt
i sagaen Morkinskinna. Han levde på slutten av
1000-tallet og døde engang etter år 1115. Fløan kan
fremdeles ha vært lendmannsgård omkring 1206
da Baglersagaene beretter om en for øvrig ukjent
Ivar Fljoðekoll.
Det er kjent omkring 140 husebygårder i
Skandinavia, Schleswig og Orknøyene.20 I Stjørdal
er det to husebygårder. Hvilke funksjoner hadde de
sammenlignet med kongsgårder og lendmannsgårder som var setegårder for kongen og hans fremste
militære allierte?21
Tilsynelatende er Huseby-fenomenet unikt for
Skandinavia og Orknøyene. Men paralleller finnes.
I England har et 60-talls såkalte Kingston-gårder
vært diskutert på samme måte som husebygårdene her hjemme.22 Deres funksjon er likevel ikke
klarlagt og forslagene er like mangfoldige som for
husebygårdene i Skandinavia. Min hypotese er at
husebygårdene primært hadde økonomiske funk27

FIG. 4. Kongsgårder, lendmannsgårder og husebygårder i Stjørdal fylke. Holm er noe usikker som lendmannsgård.

sjoner i de tidlige kongedømmene i Skandinavia,
som oppebørselssentra for kongelige avgifter og
bøter.24 Det har lenge vært kjent at husebygårdene
i Uppland i Sverige har nær sammenheng med den
administrative inndelingen i hundare, og dette har
dannet et viktig premiss for diskusjonen omkring
husebygårdene funksjon, alder og tilknytning til
kongelig administrasjon.
Jeg har nylig funnet ut at husebygårdene mange
steder i Norge korresponderer med senere fogderier som var innsamlingsområder for skatt.25 Det er
28

imidlertid ikke tilfelle i Trøndelag der fogderiene
er yngre. Husebygårdene her har en spesiell struktur. I hele Inn-Trøndelag fantes det bare en husebygård. Den lå i Verdal fylke, men tett ved grensen for
de fire fylkene i Inn-Trøndelag, Sparbyggjafylket,
Øynafylket, Verdalsfylket og Skøynafylket. Vurdert
etter beliggenheten kan den ha hatt fellesfunksjon
for hele Inn-Trøndelag (Figur 5). Vi kan merke oss
at sagaen opplyser at den lå på Inderøya. Det har
derfor vært foreslått at Huseby i stedet skal identifiseres med Hustad på Inderøya som setegård for

Fig. 5. Husebygården i Inn-Trøndelag lå i Verdalsfylket, men tett opp til grensene for de fire fylkene. Det kan ha hatt en felles funksjon for
Inn-Trøndelag som oppsamlingsplass for kongelige skatter og avgifter.

Tore Skjegg. Dette er likevel usikkert. Vi kan merke
oss at Inderøya senere var navnet på et større fogderi som omfattet Inn-Trøndelag, men da riktignok
uten det gamle Verdal fylke som på 1500–1600-tallet
tilhørte Stjørdal og Verdals fogderi. En annen mulig
forklaring på den «feilplasserte» husebygården kan
for eksempel være forandringer i grensen mellom
Verdalsfylket og Øynafylket.
Situasjonen for Ut-Trøndelag er mer sammensatt.
De sju husebygårdene passer ikke med fogderiene,
og heller ikke med de eldre fylkene. Riktignok fantes
det husebygårder i samtlige fire fylker i Ut-Trøndelag,

men tre av disse, Orkdalsfylket, Gauldalsfylket og
Stjørdalsfylket hadde to husebygårder hver. Dersom
husebygårdene var i bruk samtidig må forklaringen
kanskje søkes utenfor det trønderske kjerneområdet. De tre fogderiene som grenset til Ut-Trøndelag,
Østerdalen, Herjedalen og Jemtland manglet nemlig
husebygårder. Fra disse områdene ledet ferdselsårer
ned til de ”doble” husebygårdene. Kanskje ble skattene fra Jemtland brakt til Huseby i Hegra i Stjørdal
da Jemtland ble knyttet til Norge under kong Sverre i
1170-årene. På vinterstid var det enkelt å ta en avstikker til Huseby fra den gamle veien fra Jemtland, ved
29

Brattsberg, over Flåtjønna – Bjørndalen – Ulstadvatnet.
Den andre Husby-gården i Stjørdal kan kanskje tolkes som lagringsplass for skatten fra Stjørdal fylke.
Husebygårdene kan ha vært knyttet til hirden
og leidangen. Leidangsskatten var blant de viktigste
skattene til kongen. Senest på 1100–1200-tallet var
deler av leidangsplikten omgjort til en årlig skatt.
I fredstid ble den beregnet til halvparten (halv allmenning) av ytelsen ved full leidang, såkalte utfareleidang. Magnus lagabøtes landslov omtaler i 1274
fredsleidang som bordleidang, dvs. leidang til kongens «bord» eller husholdning.26
En kilde fra Voss i Vest-Norge viser hvor mye
leidangsskatt som ble betalt. Voss var en rik jordbruksbygd med gode forhold for korndyrking og
husdyrhold. Ifølge en kvittering fra 6. mars 1329
ble følgende fraktet fra Voss til Bergen som skatt til
kongen: 10 naut, 14 nautfall med og 6 uten innmat
og huder, 30 saueskrotter uten innmat og skinn,
52 bukkeskinn, 33 geiteskinn, 20 huder (ku), 80
saueskinn med ull og 20 høns, i tillegg til ca. 600
kilo smør, ett tonn malt og 5,5 tonn korn.27 Slike
mengder av naturalia kan også ha blitt lagret på
husebygårdene i Stjørdal. Det er grunn til å tro at
den kongen som tinget hadde akseptert og hyllet
fikk tilgang til ressursene gjennom husebygårdene.
Senere ble Huseby-systemet avviklet og avgiftene
brakt til borgene i byene i stedet.
Videre skal vi undersøke nærmere samspill og
konflikt mellom det vi kan kalle for over-regional
kongemakt på den ene siden og lokale eliter som
bygde sin makt på tradisjonelle og regionale maktstrukturer og allianser.

Værnes - konfiskert av kongen
eller en form for «embetsgård»
alt i vikingtid?
Det er egentlig lite som tyder på at Værnes gård
ble konfiskert av kongemakten slik det ofte har blitt
hevdet om krongods i Trøndelag. Konfiskasjonsteorien
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har vært viktig blant historikere i en historisk-materialistisk tradisjon. De forutsatte i likhet med eldre
historikere en høy grad av opprinnelig bondefrihet i
de germanske samfunnene. Men der eldre historikere
hadde et mer nasjonalromantisk utgangspunkt, og
satte den selvstendige bonden i sentrum i Norge,
hadde historiske materialister et behov for å finne
en hurtigvirkende mekanisme som kunne forklare
overgangen til middelalderens føydalsamfunn. Og
de fant en særegen samfunnsform for germansk
område blant ideene til Karl Marx – den germanske
produksjonsform.
Angivelig utformet Marx ideen om den germanske
produksjonsformen under sterk påvirkning av tyske
rettshistorikere og Friedrich Engels, som fremdeles
sto i en romantisk tradisjon.28 Den germanske produksjonsform var nært knyttet til ideen om utbredt
bondefrihet i germansk område. Det var altså ingen
slaveproduksjonsfase forut for det føydale systemet i
Nord-Europa i middelalderen, slik Marx fremholdt
som vanlig andre steder i verden. I den tyske tradisjonen ble det hevdet at et egentlig slavesamfunn ikke
fantes i germanske områder. Denne ideen overvintret i
den historisk-materialistiske tradisjonen. I 1930-årene
utviklet Andreas Holmsen den retrospektive metoden
som kom til å stå helt sentralt i middelalderforskning
og eiendomsstudier.29 Holmsen var inspirert av marxistisk orienterte forskere som Halvdan Koht og Edvard
Bull der økonomi, sosial variasjon og klasseperspektiv
utgjorde sentrale fortolkningsrammer. Holmsen og
Halvard Bjørkvik fremmet ideen om utstrakt bruk av
kongelig konfiskasjon i rikssamlingstiden eventuelt
under de såkalte borgerkrigene (ca. 1130–1217).30
Særlig aktuelt var dette i Trøndelag der rikssamlingskongene for hardt fram. Claus Krag pekte på at
hele 15 av 16 gårder som var omtalt i sagaene som mulige
sentra for motstand, senere var kirke- og krongods.31
Audun Dybdahl mente på sin side at konfiskasjonsteorien oppnådde en ufortjent sterk stilling innen
forskningen.32

Uten direkte kildeutsagn blir konfiskasjonsteorien likevel en konstruksjon. Det er nå akseptert
at jernalderens samfunn i Norge hadde stort innslag av slaver. Dermed faller også noe av bunnen ut
av konfiskasjonsteorien. Det fantes landeiere med
gods på mange titalls gårder drevet av frigitte slaver (løysinger), slaver og former for leilendinger.
Janken Myrdal har hevdet at kanskje omkring 20 %
av befolkningen i Skandinavia var slaver før omkring
1200.33 I England var det stor regional variasjon i
utbredelsen av slaveriet. I det tidligere kongedømmet
Kent var det eksempelvis i årene 1066-86 langt flere
slaver i nord og i indre deler enn sør ved kysten. Ser
vi hele England under ett, var slaveøkonomien langt
mer omfattende i vest-England enn i øst-England
da Domesday book ble nedtegnet. Hvordan dette var
i Trøndelag, er ikke godt å si. Trolig avspeiler de
senere kjente eiendomsforholdene delvis også eldre
sosiale strukturer der utbredelsen av gravminner
fra jernalderen kan knyttes til et sosialt midtsjikt
av landeiere.34 Det er i dette perspektivet vi skal se
situasjonen ved Værnes.
Reisen gjennom Stjørdal til Jemtland var på mange
vis en «klassereise». Ved slutten av middelalderen var
hele 86 % av jorda i Stjørdal kirke- og klostergods, 10
% tilhørte konge og adel, og bare 4 % var bondeeie.35
Erkebiskopen var største jordeier, mens krongodset lå
omkring Værnes. I Jemtland var situasjonen omtrent
motsatt. Der var storparten av jorda eid av bønder,36 og
omkring år 1600, da mange gårder fremdeles lå øde,
var det 634 gårder i Jemtland. I en liste fra 1565 over
krongods fremgår det at Kongen «aff ålder» eide ca.
60 gårder i Jemtland, hvorav 13 var heleide. Det kan
ha vært noen flere, i og med at listen bare omfatter
10 av 14 tinglag.37 Krongodset i Jemtland var dermed
ikke så lite. I Jemtland var altså kirke- og adelsgodset betydelig mindre enn i Stjørdal. «Klassereisen»
gikk dermed fra sentralmakt og kongelig kontroll ved
Værnes, ved dalens munning, til svakere kirkemakt
med mer og mer bondeeie mot Jemtland.

På 1200-tallet ble slaveriet i Norge avviklet, og
i loven fra 1274 er nær alle spor borte. Trolig var
slaveriet i jernalderen mest utbredt i områdene der
det var mye kirkelig- og kongelig eiendom i middelalderen, slik som ved Værnes og i Stjørdal. Slavene
gjorde kanskje grovarbeidet i steinbruddene som
ga byggestein til kirken, tømmerhogst og graving,
eller de arbeidet med jernproduksjon i utmark som
det er flust med spor av i heiene i Stjørdal, i tillegg
til å drive herrens gårder nede i bygda.
Vi vet ikke sikkert hvilken status Værnes hadde
under det trønderske jarledømmet. Der kongen
hadde årmenn som forvaltet kongsgårdene til daglig,
hadde Ladejarlene fylkeshøvdinger de støttet seg på.
Jarlene i Trøndelag var viktige allierte for kongene.
Håkon den gode skal f.eks. ha satt Frostatingsloven
i samråd av Sigurd Jarl og andre av de klokeste blant
trøndere i ca. 950.38
Etter Håkon den godes død, omkring år 960,
innsatte angivelig Harald Blåtann først Harald
Gråfell som sin vasall i Norge og deretter Håkon
Sigurdsson Ladejarl på Lade i Ut-Trøndelag omkring
965. I 970-årene skal ladejarlen angivelig ha oppnådd en selvstendig posisjon av dansk styre. Fra
slutten av 900-tallet lå både Østlandet og Vestlandet
under danekongenes overherredømme. I 974 skal
danekongen Harald Gormsson Blåtann († 985) ha
forlent Håkon jarl Sigurdsson de sju vestlandsfylkene
fra Rogaland til Nordmøre.39 Skaldekvadet Vellekla,
trolig diktet i år 986, danner grunnlag for Snorres
beretning, men også Jellingsteinen gir uavhengig
vitnesbyrd om Harald Blåtanns overherredømme over
Danmark og Norge (”Danmork alla ok Norwæg”).40
Ifølge Theodoricus Monachus (ca. 1180) sendte
Håkon Jarl årlig seksti veidefalker til overkongen
Harald Blåtann.41 I skaldekvadet Bersöglívisur (ca. 1040)
er Norge til og med omtalt som «Haralds haukøy»
med referanse til denne tributten.42 I Vellekla hører
vi at Håkon Jarl kjempet for Harald Blåtann ved
Danevirke i 980-årene. Jarlene i Trøndelag og deres
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allierte bidro til krigføring og forsvar på skandinavisk nivå. De hadde i praksis makt som konger, og
fungerte også som dette i perioder.
Håkon jarl Eriksson (998–1030) var den siste
av Ladejarlene. Han ble landsforvist i 1015 av Olav
Haraldsson, og gjorde siden karriere i England som
hirdmann for Knut den store. Fra 1019 var han forleningsherre (dux) over minimum Worcestershire,
ifølge engelske kilder.43 Det var alltid en politisk
dragkamp mellom jarlene i Trøndelag og rikskongene
enten de var norske eller danske. Senest i 1223 inngikk
f.eks. kong Håkon Håkonsson og Skule Jarl en avtale
der de delte leidangen mellom seg. Kongen skulle
ha 10 skipreider mer enn jarlen. Skule fikk området
nord for Sognesjøen dvs. Firda, Frostatingslagen og
Hålogaland, og Håkon det øvrige riket. Geir Atle
Ersland har, på bakgrunn av antall skipreider i 1277,
beregnet dette til 136 skipreider i nord og 143 i sør. I
så fall var det bare sju skipreider som skilte makten
til kongen og jarlen.44
Vi vet ikke om Værnes var eid av stormennene
som er omtalt i sagaene, eller mer sannsynlig var én
av flere veitsle- og residensgårder for Ladejarlene
på reiser i jarledømmet. Gårdene kan ha vært en
form for offentlige «embetsgårder» for jarlene liksom
for senere rikskonger. Det er altså ikke nødvendig
å forutsette at rikskongedømmet konfiskerte disse
gårdene. Kanskje er det rimeligere å tenke på dem
som en tidlig form for «embetsgårder», og at bruken
ble regulert via politiske avtaler.
Fra Værnes ble det ytt motstand mot Håkon den
Godes kristningsforsøk. Håkon var fostret opp i hoffet til kong Athelstan (Adalstein) i Wessex som gav
ham tilnavnet «Adalsteinsfostre». Dette kongedømmet dominerte i England, og her fikk Håkon et stort
nettverk av kristne europeiske kollegaer, og han lærte
seg statsmannskunst. Sagaene forteller også at Håkon
hentet misjonærer fra England. I en senere fortegnelse over biskoper med tilknytning til klosteret i
Glastonbury omtales en viss Sigfrid som skal ha virket
32

i England etter ca. 960. Sigfrid kalles der norwegensis
episcopus – norsk biskop – og hadde tydeligvis allerede
vært i Norge. På Møre lot Håkon bygge tre kirker, og
kanskje var Sigfrid rikets første biskop.
I denne forbindelse hører vi om Torberg av Værnes
som en av de åtte høvdingene som sto for blotingen
i Trøndelag. De andre fra Ut-Trøndelag var Kår fra
Gryting, Asbjørn fra Medahus og Orm fra Ljoksa, og
fra Inn-Trøndelag Botolf fra Alstadhaug, Narve fra
Stav i Verdalen, Trond Haka fra Egge og Tore Skjegge
fra Husabø på Inderøya. De åtte fylkeshøvdingene
var Ladejarlens menn. Den kristne kongen ville øke
sin makt i Trøndelag og møtte motstand. De åtte
høvdingene ble enige om en arbeidsfordeling for å
stoppe Håkon. Uttrønderne skulle ødelegge kristendommen. De fire inntrønderne skulle tvinge kongen
til å blote. Den kristne kongen fremsto åpenbart
som en trussel for de etablerte sosiale strukturene
som eliten i Trøndelag baserte sin makt på.
Snorre beretter videre om hvordan de fire høvdingene fra Ut-Trøndelag seilte med fire skip til Møre.
Der drepte de tre prester og brant tre kirker, «og så
seilte de hjem», som Snorre formulerer det på sitt
knappe vis.45 Selv om dette er Snorres fortelling, kan
personene og hendelsene være riktige nok.
Snorre forteller også om hvordan Olav Tryggvason
30 år senere nærmest hevner høvdingenes framferd.
Episodene står likevel ikke i direkte sammenheng.
Claus Krag har pekt på at steds- og landsdelsnavn
i skaldekvadene om Olav Tryggvason indikerer at
hans korte kongedømme på slutten av 900-tallet var
avgrenset til Vestlandet og Trøndelag.46 Olav hadde
et kristent bakland på Vestlandet og ville i likhet med
Håkon den gode kristne Trøndelag. På Frostatinget
ba han Trøndelag om å ta kristendommen. Det førte
ikke fram og tinget ba den kristne kongen selv om å
blote. De ville ikke la seg kristne. Etter denne nedturen kalte kongen sammen husting på Lade. Dette
var ting for kongens menn og høvdingene og gode
bønder i Trøndelag.

Snorre lager en fin fortelling. På hustinget erklærer kong Olav med understatement at dersom han skal
blote, vil han «ofre» de største mennene til gudene,
ikke treller og småkårsfolk. Han ramser opp høvdinger som er til stede som skal ofres, deriblant
Asbjørn fra Værnes. Bøndene var ikke mannsterke
nok til å yte motstand. De ba om fred og ga seg helt
over i kongens makt og forlikte seg der og da, og
lot seg døpe.
Mennene ble holdt i gjestebud til kongen hadde
fått gisler som garanti for at de skulle holde sine
løfter. Gisseltaking var viktig for å sikre kongens
sikkerhet i farlige situasjoner. Dette er for eksempel
kjent fra svenske kilder som forteller om kongevalg.
På hyllingsferden reiste kongsemnet gjennom forskjellige landskap langs den såkalte Eriksgatan. For
å garantere kongens sikkerhet ga stormennene ham
gisler ved grensen til hvert nytt landskap. Men la
oss vende tilbake til Olav Tryggvason og hustinget
på Lade. Nå flyttes begivenhetene til Frostatinget
der Olav hadde kalt til ting. Her bød han tinglyden
å ta kristendommen. Høvdingen Jernskjegge talte
for bøndene og ville ikke bøye seg for dette. Kongen
skulle blote. Kong Olav gikk inn i hovet. Der slo han
ned Tor fra stallen, og kongsmennene skubbet ned
de andre gudene. Mens kongen var i hovet, drepte
kongsmennene Jernskjegge. Nå våget ingen å reise
stridsmerke mot kongen. Tingfolkene lot seg døpe, og
gisler ble gitt for at de skulle holde kristendommen.
Siden lot Olav bygge hus på bakken ved Nidelv og
ordnet det slik at det skulle være kjøpstad der, og
bygget kongsgård «oppe ved Skipakrok».48

Værnes og fylkeskirkene,
etableringen av Nidaros
bispedømme
Vi vet ikke helt sikkert når Nidaros bispedømme ble
opprettet. Adam av Bremen omtaler bare to bispedømmer i Norge omkring 1070 deriblant Nidaros som
kirkelig sentrum med valfart til Olav den Hellige.

I tillegg nevner Adam områdenavnet Viken som civitas. Det har vært tolket slik at det alt var en biskop
for Oslofjordområdet (Viken).49 Adam omtaler ikke
Bergen som bispesete. Han skriver om bispedømmene i Norge og Sverige at de ikke var fastlagte med
bestemte grenser, fordi kristendommen nylig var
innført.50 De første norske bispedømmene ble trolig fastere organisert under Olav Kyrre (1067–93).
Det ser ut til at Selja var sentrum i et stort bispedømme som hypotetisk kan ha omfattet de senere
bispedømmene Bjørgvin og Nidaros. Bjarnhard fra
Saksland (Sachsen) skal ha vært den første biskop
på Selja.51 Han var bispevigslet alt under Magnus
den gode Olavsson (1035–1047).52 Det er interessant
at Selja ligger nokså nøyaktig på grensen mellom
de senere Bjørgvin og Nidaros bispedømmer. De
tidlige svenske bispedømmene omfattet gjerne en
misjonsmark i tillegg til et kristent bakland.53 Kanskje
indikerer Seljas beliggenhet et eldre og større bispedømme på vestkysten av Norge. Det kan ha blitt
fastere organisert i to bispedømmer, Bjørgvin og
Nidaros, i tiden like etter at Adam skrev.
Firenze-listen fra Pave Calixtus’ tid (1119–1124)
viser bispedømmene i Provincia Danorum omkring
1120, det vil si Lund erkebispedømme. Listen ble
trolig laget i forbindelse med opprettelsen av den
nordiske kirkeprovinsen i 1104 som omfattet Norge,
Sverige og Danmark.54 I 1152/53 ble Norge skilt ut som
egen kirkeprovins, og Sverige i 1164. Erkebiskopen
i Lund forble imidlertid primas for Sverige som dermed ikke lå direkte under paven slik den norske
kirkeprovinsen gjorde. Tore Nyberg finner følgende
bispeseter i Skandinavia på denne tiden og blant
dem Nidaros:55
Danenes kirkeprovins: Erkebiskopsete: Lund
Danmark: Lund, Roskilde, Odense, Hedeby, Ribe,
Århus, Viborg, Børglum.
Norge: Oslo, Bergen, Nidaros.
Sverige: Skara, Ljunga, Köping, Tuna, Strangnäs,
Sigtuna, Aros.
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Fylkeskirkene er grundig drøftet av Jan Brendalsmo
i denne boka. De hadde kanskje en dobbel funksjon
i en tidlig fase. Ikke bare var de byggeklossene i de
nye bispedømmene som fikk fastere form i andre
halvdel av 1000-tallet, de tjente også som kirker for de
kristne kongene som reiste rundt i riket med følgene
sine. Senere ble fylkeskirkene viktige knutepunkter
for biskoper på reiser i bispedømmet. Det er mulig,
kanskje også sannsynlig, at biskopenes veitslerett i
virkeligheten var en videreføring av en eldre kongelig gjestingsrett knyttet til gårder som Værnes. På
1000-tallet var biskopene med i kongens følge og
kalles gjerne i middelalderens skriftlige kilder for
lydbiskoper. De var direkte knyttet til kongen, og ikke
til et bispedømme. Først senere ble biskopene mer
stedbundne. Det er først med de mer strukturerte
og faste bispedømmene, og ikke minst opprettelsen
av erkebispesetet i Trondheim i 1152–53, at Værnes
kirke og andre fylkeskirker i Trøndelag blir staselige
og oppført i stein. Vi kjenner ingen eldre trekirke
på Værnes. Trolig må vi regne med én eller to slike
fra Olav Tryggvasons tid til steinkirken ble påbegynt
i 1120–30-årene.
Som Brendalsmo har vist i både doktoravhandlingen og denne boka, er spørsmålene omkring fylkeskirkene i Trøndelag del av en omfattende debatt.
Direkte kildeutsagn som kan identifisere fylkeskirkene
mangler for de aller fleste, og gjelder også Værnes.
En av få kirker i det utvidede Trøndelag som positivt
er omtalt som fylkeskirke, er Peterskirken på Veøy
i Romsdal. Den nevnes som fylkis kirkio i 1488.56 For
Mære kirke er det kjent at bøndene i øvre halvdel
av Sparbyggjafylke hadde vedlikeholdsplikt i 1279.57
Det viser at Mære sansynligvis var fylkeskirke da
Frostatingsloven foreskriver slik vedlikeholdsplikt
for fylkeskirkene.
Nils Hallan mente det var åtte fylkeskirker i det
sentrale Trøndelag, én i hvert av de åtte fylkene:
Mære (Sparbyggje), Sakshaug (Øyna), Haug (Verdal),
Alstadhaug (Skøyna), Værnes (Stjørdal), Melhus
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(Gauldal), Lade (Strinda) og Gryting (Orkdal).58 Jan
Brendalsmo har gjort en grundigere vurdering av
dette spørsmålet, med tydelig definerte kriterier.59
I sin doktorgradsavhandling argumenterte han for
12 mulige fylkeskirker, fire flere enn Hallan. Disse
er Ranem (Namdal), og dessuten Medal (Orkdal),
Steine (Orkdal) og Logtun (Strinda).60 Disse tolv har
til felles at de var visitaskirker for biskopen i 1432, og
hadde den høyeste katedralskatt i 1530–40-årene. I
tillegg var dette steinkirker på gårder med tilknytning til kongen. Han har siden pekt på at det kan
ha vært flere mulig fylkeskirker enn som så.
I denne boka drøfter Brendalsmo ut fra forskjellige
kriterier hele 23 mulige fylkeskirker i Trøndelag og
kystfylkene. For Stjørdal fylke peker han på Værnes
og Selbu (Nesta) kirke som mulige fylkeskirker. Han
holder en knapp på Værnes som den fremste, men
skriver at Selbu «er verdt å vurdere» som en mulig
fylkeskirke. Senere var Selbu hovedkirke i Selbu
prestegjeld. I middelalderen fantes også såkalte prostier. Disse var delt i prestegjeld som igjen var delt
i sogn. Middelalderens prostier var ofte forbundet
med domkapitelbrødrene ved bispesetene. Det er
tenkelig at prostene der gradvis avløste fylkesprestene
i områder som lå nær bispesetene. Fylkesprestene
besto trolig i områder som ikke ble utlagt som kannikgjeld. Som vi skal se, ble Værnes kirke betjent av
en av brødrene i Nidaros domkapittel. Denne broren
tok inntektene av Stjørdal kannikgjeld og prosti som
senere omfattet Værnes, Hegra og Selbu prestegjeld,
og dermed hele det gamle Stjørdalsfylket. Det kan
styrke en hypotese om at Værnes var fylkeskirke for
hele Stjørdal fylke i tidlig middelalder.
Værnes kirke står om lag på grensen mellom østre
og vestre Værnes gård (Figur 6). Var det ikke for den
moderne kirkegården, ville grensen trolig ha gått
tvers gjennom kirken. Dette er et morsomt poeng
med tanke på at Norge omkring 1152/53 forhandlet om å få bli egen kirkeprovins. Undersøkelser av
årringene i tømmeret i taket i Værnes viser nemlig

Fig. 6. Moderne eiendomsgrenser omkring Værnes (107 og 108 på kartet). Matrikkelnumrene avspeiler i stor grad middelalderens gårdsgrenser.

at koret og østre halvdel av skipet må ha stått ferdig
kort etter år 1140 da tømmeret var felt. Vestre del
av skipet ble først ferdig 20 år etter, omkring 1160,
slik Terje Thun diskuterer i denne boka.
Kardinal Nicolaus Brekespear (1100–1159), som
senere ble pave under navnet Hadrian IV, besøkte
Skandinavia som pavelig legat i årene 1152–54 da
Værnes kirke sto halvferdig. Fra norsk hold var ønsket
om status som kirkeprovins sterkt. Historikeren Inger
Ekrem har til og med hevdet at det latinske verket
Historia Norwegie skulle overbevise pavestolen om
at Norge var klar for en slik status.61 Kardinalen

hadde pavelig fullmakt til å opprette et norsk og et
svensk erkebispesete, og var bemyndiget til å dele
den danske kirkeprovinsen i tre deler. Vi vet ikke om
kardinalen med selvsyn så den halvferdige kirken
på Værnes, men usannsynlig er det ikke.
Gjennom forhandlinger med landets tre konger
– Sigurd, Inge og Øystein Haraldsson –, det verdslige aristokrati og representanter for allmuen, oppnådde kardinal Nicolaus betydelige innrømmelser
for kirken og den nye kirkeprovinsen.62 Vi vet ikke
om den norske kongemakten i forhandlingene lovet
å fullføre store påbegynte byggeprosjekter – slik som
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det på Værnes. I utgangspunktet ønsket kardinalen
at den norske kirkeorganisasjon skulle være mest
mulig fristilt fra verdslige myndigheter.
Trondheim ble metropolitansete i en kirkeprovins som omfattet de fem bispedømmene i Norge og
de seks bispedømmene på Orknøyene, Suderøyene,
Island og Grønland. Den nye erkebiskopen i Nidaros
skulle vigsle biskopene i de underliggende bispedømmene, og nordmennene skulle betale peterspenger,
en årlig skatt til pavestolen. Nicolaus ønsket at kirken
skulle ha domsmyndighet i saker som angikk eget
gods og søksmål mot klerker, og fikk trolig opprettet
såkalte erkediakonater som skulle ha domsmyndighet i kirkelige saker. Nidaros erkebispedømme ble
inndelt i tre områder, og det ble opprettet et sentralt
organ, et dekanat, for å ta seg av dette.63
Det er høyst uklart hvordan, og om, dekanatet
fungerte i en tidlig fase. Det ble gjenopprettet i år
1419 uten at vi kjenner til forholdene før. Å lede
dekanatet var en viktig stilling. Vedkommende var
nærmest øverste dommer for presteskapet i hele 11
bispedømmer. Etter en intern maktkamp ble Torstein
leder av dekanatet i år 1430. Han var sogneprest til
Værnes og tok inntektene av Stjørdal kannikgjeld.64
En gravinnskift fra slutten av 1500-tallet i Værnes
kirke omtaler også en annen erkedekan, og lyder:
Her hviler i salig hr. Lauritz Nielsen som vor erchedegen
i Trudtheim, sogen-prest i Størdal døde den 7. november
ao. 96 oc hans salig hustru Magdalen Sirus-datter som
døde den 19. november ao. 95 (1595).
Det synes altså også på 1500-tallet å ha vært tradisjon at dekanen i Trondheim hadde Stjørdal som
kannikgjeld. Vi vet ikke om Stjørdal allerede var
kannikgjeld da dekanatet ble opprettet av kardinal
Nicolaus Brekespear. Det er kanskje mindre sannsynlig. Det var vanligere å opprette slike kannikgjeld
på 1200–1300-tallet. Det ble gjort for å supplere hva
domkapittelbrødrene mente var for slunkne inntekter. De levde av avkastningen på eiendom som
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lå til deres faste stol i koret, og som tydeligvis ikke
alltid strakk til, kanskje særlig etter pesten i 1349
da mange gårder ble lagt øde.
Kardinal Brekespear fant at Norge var verdig en
status som egen kirkeprovins, i motsetning til Sverige
som forble under Lunds overoppsyn. Etter fullmakt
av pave Eugenius III ble bispedømmet Nidaros opphøyet til erkebispesete med Jon Birgersson (ł1157)
som erkebiskop. Dessuten ble Hamar bispedømme
grunnlagt samtidig. Store pågående byggeprosjekter,
som det på Værnes, vitnet nok om den norske viljen
til å bli kirkeprovins. Da byggingen var fullført, var
Værnes kirke den største steinkirken i Trøndelag
utenfor Nidaros.

Værnes. Gården og
arkeologiske funn
Det er ikke helt glassklart hva navnet Værnes betyr.
Andreleddet er opplagt og viser til et nes. Ifølge
Gerhard Schøning uttalte bøndene i Skatval navnet Vannes. På trøndermålet slukes r-en, og de eldste
skriftformene har alltid med en r i navnet, Varnes,
Varnese, Warnese. Som gårdsnavn finnes Værnes også
i Rødøy i Nordland og dessuten på Agdenes i SørTrøndelag. Førsteleddet, var, kan bety rolig eller stille.
Det kan også bety "vatn".65 Meningsinnholdet blir
da «neset der elva er rolig» eller som Kaare Berg har
foreslått, noe poetisk, «neset ved den stille flod».66
Alternativt, og mer prosaisk, kan det bety neset ved
vannet. Neset det refereres til finnes ikke lenger.
Det er borte på grunn av elvas skiftende løp.
Omkring 1000 f. Kr. fløt elva tvers gjennom
området der kirken står. Tunet på Værnes hovedgård ligger på det som i bronsealderen dannet et
karakteristisk nes. Dette neset kan teoretisk ha gitt
navn til gården, men det er likevel noe tvilsomt om
navnet virkelig kan gå helt tilbake til bronsealderen.
Det er verdt å merke at det er flere andre gårder
omkring Værnes har ordet nes som andreledd på
gårdsnavnet – faktisk ganske mange. Det gjelder

nabogårdene Moksnes (103–104), Ystnes (109–110)
– det «ytterste nes», og Hognes (112) – «nes med hauger» (Figur 6). Alle disse nes-navene vitner om et
dynamisk landskap og refererer til landtungene som
elva slynget seg rundt til ulik tid.
Territoriene og gårdsgrensene i området må ha
blitt formet i samspill med endrede elveløp som til
enhver tid dannet naturlige barrierer. Ser vi gårdene
med «nes-navn» under ett, passer jernalderens elveløp best – det vil si det elveløpet som geolog Sveian
mente var aktuelt på 1000 og 1100-tallet. Vekslinger
i elveløpet har trolig medført makeskifter og nye
grenser mellom gårdene. Vi har likevel bare ett mulig
vitnesbyrd om dette. Det gjelder tre runeinnskrifter
fra 1000- og 1100-tallet på det såkalte Skrivarberget på
grensen mellom Ystenes (109–110) og Berg (129). De
er kanskje fra tiden etter at elva hadde skiftet løp.
Runene ble undersøkt av Lorentz Diderik Klüwer
i 1815, Martin Friedrich Arendt i 1817, Oluf Rygh i
1864 og -96, og sist av Aslak Liestøl i 1956.
En av innskriftene (nr. 519) har runer over to linjer
som har blitt tolket slik: (A) «Berg og Bjørnulf ristet
disse runer» og (B) «Ruds merker viser de tydelig til».67
Dette har blitt forstått slik at Berg og Bjørnulf satte
grensemerker mellom gårdene sine. «Ruds merker»
kan vise til grensemerkene for en nyrydning, og da
trolig at Ystenes var blitt ryddet fra Berg. En annen
runeinnskrift på Skrivarberget (nr. 521) kan støtte
opp under tolkningen. Den lyder på norrønt: Undin
austanverði horf er gull geymt niu alnar niðr – «Under (det)
østre hjørne er gull gjemt ni alen ned».
Det er interessant at Skrivarberget danner det
østligste grensemerket på Ystenes. Det gir mening å se
innskriftene i lys av at elva skiftet løp på 1000–1100-tallet – som nokså bokstavelig kan ha lagt grunnen for
en ny gård ytterst på neset her. En tredje innskrift
ble først påvist av Aslak Liestøl i 1956 og lyder på
norrønt: Her er fè folgit undir steini þessum. På norsk
blir det «Her er gods gjemt under denne steinen».
En gullskatt er foreløpig ikke funnet her. Det er

fristende å spekulere i om både gullet og verdiene
som er omtalt, kanskje har sammenheng med f.eks.
landskyld eller betaling for det aktuelle jordstykket.
Værnes var i middelalderen delt i en vestre del
som svarer til vestre Værnes (107) og en østre del
som svarer til Værnes prestegård (108). Disse hadde
relativt jevnstor landskyld på 1600–1700-tallet, henholdsvis 3,5 spann (vestre) og 4 spann (østre). Selv
om vestre Værnes i realiteten var størst av de to
Værnes-gårdene gikk Prestegården under navnet
Stormoen. Ved matrikuleringen i 1866 oppgis jordvidden til Prestegården til 1322 mål hvorav 1080 var
dyrket, 100 naturlig eng og 142 mål var leirgrunn
fra et jordfall i 1807.69 Vestre Værnes var på 2400
mål, der hele 1684 mål var dyrka mark, 15 mål eng
og 683 mål dyrkbar mark, i tillegg til hage.70 Elva
og uproduktiv mark ble ikke regnet med i målene
fra 1866. Som tidligere nevnt utgjorde hele arealet
5700 mål der omkring 3700 mål var produktiv.
Mye av den produktive marken i 1866 var trolig
blitt ryddet av husmenn på 1700-tallet. Vi kan se at
antall husmannsplasser økt kraftig i dette århundret. Alene på Prestegården gikk antallet husmenn
i været fra tre i 1718 til 27 i 1799.71 Det er all grunn
til å forvente mye mer skog og utmark på Værnesgårdene før husmenn- og kvinner ryddet seg jord og
plasser på 1700-tallet. Det er likevel klart at Værnes
utgjorde to svære gårder også i middelalderen.
Det er ikke kjent når prestegården ble skilt ut.
Jan Brendalsmo mener det først skjedde på 1500tallet.72 Vi vet ikke sikkert, og det kan også ha skjedd
tidligere. Som tidligere nevnt var hele eller deler av
gården i 1354 fremdeles krongods.73 Før prestegården
ble skilt fra, til underhold av presten, utgjorde de
to Værnes-gårdene en samlet storgård der trelleholdet i tidlig middelalder og tidligere må ha vært
omfattende. Vi må forvente at et eldre hovedtun lå
ved kirken både i middelalderen og jernalderen, og
at bebyggelsene skled noe fra hverandre da prestegården ble skilt fra.
37

Dette bekreftes av arkeologiske undersøkelser.
Ikke bare vitner gravminner fra merovingertid og
vikingtid om bebyggelse i nærheten. I forbindelse
med utvidelse av kirkegården ble det også funnet
flere langhus fra jernalderen ca. 150 m sør for kirken
Langhusene er fra romertid og folkevandringstid
(ca. 200–600), og er dermed eldre enn de daterte
gravminnene i området.
I 1862 dukket det blant annet opp et sverd fra
merovingertiden i elvemælen vest for gården. Mange
graver har forsvunnet på Værnes som følge av nyrydning, slik Gerhard Schøning skriver i 1774.74 Ifølge
Schøning fantes det i 1774 på brinken av det «gamle
elvemele» der kirken står, men et godt stykke nord
for den, en gravhaug omringet av en dyp grav, og
det hadde vært mange flere som senere var tatt av
elven. Ifølge Schøning lå det også graver øst for kirken, men disse er det liten kunnskap om, og de var
allerede utgravd i 1774. Gravminnene grupperer seg
på hver sin side av et gammelt veifar som i ledet til
nabogården Øyan i nord.
I 1920-årene kunne eldre folk fremdeles huske
at det hadde vært omkring 30 gravhauger på moen.
I 1935 fikk løytnant Th. Hegseth tatt opp en tegning
av 20 av disse ved det gamle elveleiet. I dag er bare
tre graver bevart. Resten ble fjernet da tyskerne
bygget ut flyplassen under andre verdenskrig.
Th. Petersen fra Vitenskapsselskapet i Trondheim
undersøkte gravfeltet før det ble nedbygget. Også
en tysk arkeolog og tyske soldater deltok i undersøkelsene. Gravene var fra perioden 700–950, og
viste seg å være plyndret. Den største haugen var
intakt. Den målte 15 meter i diameter og var 1,5
meter høy, og var en mannsgrav fra første halvdel
av 900-tallet. Den inneholdt et tveegget sverd der
grepet var utsmykket med sølvbelagte ornamenter. Det ble funnet en spydspiss, ildflint, knivblad
og ljåblad.
Th. Pedersen antydet at dette kunne være
Torbergs egen grav. Dette kan vi naturligvis ikke
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Fig. 7. I en av gravene på Værnes fra vikingtid som Th. Pettersen
undersøkte under krigen dukket det opp deler av et irsk beslag av
bronse. Det er omtrent kvadratisk og måler 5,7 c 5,4 cm og var omgjort
til en spenne (T16136b).

vite sikkert, men graven er fra denne tiden. Det er
også enkelte andre funn fra Torbergs dager. Lorentz
Diderich Klüwer omtalte i 1823 funn av en kufisk
sølvmynt på kirkegården i 1813.75 Vi vet ikke om
den stammer fra en grav, men det er ikke umulig.
Mynten ble slått i 944–45. Selv om det må ha tatt
noen år før den havnet på Værnes, er vi tett på
tiden for Håkon den godes «kristningsforsøk» og
Torberg fra Værnes.
Gravene på Værnes omfattet også importfunn
fra De Britiske Øyer, samt våpen av høy kvalitet og
hesteutstyr (Figur 7). I andre graver ble det funnet
glassperler og bronsespenner, der tøy hang fast i
spennene. Arkeologen Charlotte Blindheim har
rekonstruert draktene som kvinnene på Værnes
bar. Hun fant at drakten besto av to seleskjørt, det
ytterste av ull og et innerskjørt av lin.
Funnene på Værnes er svært interessante. De
er likevel ikke oppsiktsvekkende rike eller store i

nasjonal eller trøndersk målestokk, slik vi kanskje
skulle forvente på en storgård som dette. Det er
mange gravminner fra jernalderen i Stjørdal, men
få virkelig store, slik Torgeir Winter har påpekt.76
På den annen side var det kanskje årmenn og allierte av jarlene som satt her, og disse kunne neppe
overgå sin herre i rikdom og monumentalitet. I
tiden før jarlemakten var det kanskje Trøndelags
småkonger som indirekte kontrollerte Værnes og
andre kongsgårder.

Værnes og leidang i
Stjørdal fylke
Værnes gård har gitt navn til Værnes skipreide som
var ett av åtte skipreider i Stjørdal fylke. To skipreider
i selve Stjørdal manglet adkomst til sjøen. Det gjaldt
Hov og Hegra skipreider. Det samme gjaldt også for
de to «Selbu-skipreidene», Selbu og Tydal. To andre
skipreider, Øy og Leksdal, hadde sjøadkomst ved
munningen av Stjørdalselva. Det er ikke usannsynlig
at Værnes holdt havn for flere skip fra Stjørdal. Man
tok neppe opp store skip i elva, kanskje med unntak
av til Øy skipreide som grenset til Værnes gård. Bare
for Aglo skipreide på Skatval er det visstnok påvist
et leidangnaust, ifølge Edvard Bull.77
Naustene på Værnes lå trolig på det som het
Stor-Kirsti-allmenning vest på gården.78 Et kart fra
1750 viser tun på Hus, Santer, Halsen og Tangen på
dagens gnr. 107, men ingen naust. Et annet, noe yngre
kart fra 1765, viser oss ferjestedet ved elvas munning
(Figur 8). Men heller ikke dette var naustplassen.
Derimot gir et kart fra 1870 oss navnet «Lökens nöst»
på landsiden ovenfor nordspissen av Langøren (Figur
9). Dessuten har Kåre Berg pekt på at det tidligere
var en bukt i elvemælen nedenfor Bjerkanområdet,
i området ved Halsøen.79 Foreløpig kjenner vi ikke
nøyaktig hvor leidangsskipene lå. Området ved det
såkalte Naustberget er også en god kandidat.
Trøndelag sto for om lag en tredel av rikets forsvarsevne på 1100–1200 tallet. Ifølge Gulatingsloven

pliktet Inn- og Ut-Trøndelag å stille 80 skip ved fullt
utbud.80 Hvert av de trønderske skipene hadde et såkalt
hamletall på 40 som tilsvarte 20 par årer bemannet
av 40 menn. Det har vært mye diskutert hvor store
mannskap slike leidangskip kunne ha. Åpenbart kan
skipene ha hatt enda større mannskap, og også stormenn og sysselmenn med egne krigerfølger var forpliktet til å bidra i leidangen, og skipene kunne fint ha
100 personer om bord. Historikeren Geir Atle Erlsand
kom fram til at det ble utskrevet to mann per åre på
bakgrunn av kostbestemmelsene i Gulatingsloven.81
Det står i skarp kontrast til det «regnemesteren» blant
norske historikere, Asgaut Steinnes, kom fram til i
1927, nemlig én mann per åre.82
Én eller to mann per åre gir to vidt forskjellige
utgangspunkt for å beregne både folketall og størrelsen på leidangen. Frostatingsloven omtaler roere på
sessen som rorsfelager og forutsetter at to rorsfelager
dro ut sammen.83 Da kong Håkon Magnusson skrev
ut leidangen i Trøndelag 12. april 1309 ba han om fem
skip til ferden som gikk østover. Det fremgår eksplisitt
i brevet at hvert skip skulle bemannes av 50 mann
(fimttigi manna a hueriu skipi).84 Hvert skip hadde også
en styrmann utpekt av kongen.85 Dermed virker det
rimeligst å følge Asgaut Steinnes sin regnemåte med én
utskreven mann per åre, selv om skipene nok kunne
ha langt flere krigere om bord som også skulle føs.
De i alt 59 kjente skipreidene i Inn- og Ut-Trøndelag
skulle bemanne 80 skip med et samlet mannskap på
3200 menn (= 3200 hamler). Dette var skip som var
større enn f.eks. Gokstadskipet som var en 16-sesser, 5,25 meter bred og 23,80 meter lang, og med
årer på 5,50 meter. Gokstadskipet hadde kanskje
et mannskap på 33 som tilsvarte én mann for åre,
i tillegg til styrmann.
Det var altså færre skipreider (59) enn antall
leidangskip (80) i Trøndelag. Fra mange skipreider
må det derfor ha stilt mer folk enn ett skipsmannskap. For å bemanne 80 skip måtte det minst stille
54 mann fra hvert skipreide i snitt (80 x 40 / 59).
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Fig. 8. Militærkart 1770 over området omkring Værnes.

Dette ble trolig utlignet etter skipreidenes faktiske
befolkning. Da Værnes kirke ble bygget i 1120–30
årene var krigsskip med 40 hamler fremdeles vanlig.
Senere ble skipene større. Da Sverre mistet sin flåte
i 1199 ba han trønderne om å bygge 25-sessers skip
eller større, i stedet for den gamle 20-sesseren. Ved
påsketider 1199 skal det ha stått ferdig et slikt skip
fra hvert av trønderfylkene.86 I 1223 fremgår det
25-sesseren var lovfestet i Frostatingslag.87
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Fra Stjørdal fylke må vi regne med at det minimum
stilte omkring 400-450 mann til leidangen omkring
1150 e. Kr. Jeg har da tatt utgangspunkt i 3200 mann
(40 per skip x 80 skip) i Trøndelag og delt dette på 59
skipreider. Det gir som nevnt et oppbud på 54 mann
per skipreide. Det var 8 skipreider i Stjørdal, og vi
får 434 mann fra dette fylket. Ved folketellingen i
1769 bodde det nær 7000 mennesker i området som
da besto av Værnes og Selbu prestegjeld. Det var

Fig. 9. Rektangelkart over Værnes 1870. Vi ser blant annet at Lökens Nöst er avmerket.

4573 innbyggere i Stjørdal prestegjeld i 1769, som
omfattet hovedsognet Værnes og annekssognene
Lånke, Hegra, Skatvold og Meråker. Dette året var
det dessuten 2404 innbyggere i Selbu prestegjeld,
som besto av Selbu hovedsogn, Tydal anneks og dessuten tjue samer, eller «Finnerne i Tydahls Fielde».
Merete Røskaft har i denne boka beregnet folketallet i Stjørdalsføret til omkring 3000 mennesker før
pesten i 1349 e. kr., og 2500 omkring 1150 e. kr. Hun
tar utgangspunkt i et forventet antall gårdsbruk, og
har slik et noe annet utgangspunkt for å beregne
folketallet enn leidangstallene. Selbu var ikke del
av Stjørdalsføret, og er ikke med i hennes anslag.
Befolkningsstørrelsen i 1150 og 1769 indikerer en

befolkningsvekst på 80 % i Stjørdalsføret (fra 2500 til
over 4500 innbyggere). Dersom vi inkluderer Selbu
og Tydal, og forutsetter tilsvarende befolkningsutvikling, kan vi legge til 1300 innbyggere i Selbu og
Tydalsområdet. Samlet var det da 3800 mennesker
i Stjørdal fylke omkring 1150 e. Kr.
Dersom det deltok 434 menn fra Stjørdal fylke
i leidangen i tidlig middelalder, slik jeg beregnet
ovenfor, utgjorde det 11 % av den estimerte befolkningen. Det er noe lavt sammenliknet med Gultingslag
der det ved full allmenning ble utskrevet én mann
for hvert sjuende hode, det vil si 14,3 % av befolkningen.89 Det fremgår eksplisitt i Gulatingsloven at
manntallet som lå til grunn for utskriving omfattet
41

alle personer i et hushold, inkludert barn eldre enn
tre julenetter, og dessuten frigitte slaver som ennå
ikke hadde holdt frigivings-festen sin.90 Logikken
var at alle, inkludert kvinner, barn og slaver nøt
godt av å bli forsvart, og størrelsen på husholdet var
dermed avgjørende for husholds-lederens bidrag
til leidangen. Dersom leidangsforpliktelse var tilsvarende i Frostatingslag som i Gulatingslag (hver
sjuende person) gir det et litt lavere befolkningstall
for Stjørdal fylke enn de 3800 vi beregnet ovenfor.
Vi kan antyde at det bodde mellom 3000 og 3800
mennesker i Stjørdal fylke da fylkeskirken var under
oppføring omkring 1150 e. Kr. Et sted mellom 430 til
540 av disse kunne trolig mobiliseres til leidangstjeneste. Alt i alt er det brukbart samsvar mellom
de to måtene å beregne folketall på. Vi må slik tro at
nesten hvert hushold i Stjørdal stilte med en voksen
mann til leidangen når det var påkrevd. Dette viser
også hvor innvevd krigsoppbudet var i det sivile
livet i tidlig middelalder.

Fylkesting på Værnes?
I alle fylkene i Trøndelag fantes det såkalte fylkesting. Disse hadde også sammenheng med leidangen. Frostingsloven opplyser at Magnussønnene
på begynnelsen av 1100-tallet ga Ytterøya (úteynir) i Levanger i Skøyna-fylket rett til å holde ting
på Jørstad (Jórulfsstaðir) jevngodt med fylkesting.91
Dette har vært tolket slik at Ytterøya fikk rett til å
holde fylkesting og at dette forberedte en deling
av Skøynafylket.
Det er først og fremst en gruppe såkalte ringtun
som indikerer at fylkene og deres tilhørende tinglag
er svært gamle. Fra Namdalen kjenner vi et ringtun
på Værem. Det var trolig 13 tingkretser i Namdalen
i middelalderen, vurdert etter antall fjerdinger og
sogn på 1500-tallet, og 13 mulige hus på ringtunet.
Ringtunet på Skei i Sparbyggja-fylket besto trolig
av åtte hus. Det var dessuten åtte skipreider i dette
fylket. Og det var fire eller fem hus i ringtunet på
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Heggem som lå i Verdalsfylket med fem skipreider.
Det er tolket slik at hvert lokalt tinglag hadde sitt
eget hus på tingstedet, og dette er et mønster som
også er påvist andre steder i landet.92 Ringtunene
i Trøndelag kan dermed tolkes som en eldre form
for fylkesting der utsendinger og militære ledere
fra skipreidene møttes. Trolig ble sammenkomstene
ledet av fylkeshøvdinger eller goder som dette ble
kalt på Island – menn som Torberg fra Værnes. Det er
ikke sjeldent rike graver i nærheten av ringtunene.
Ved Værems-anlegget ligger fem markante storhauger, og ringtunet på Skei ligger midt i Trøndelags
største gravfelt fra yngre jernalder. En tolkning er
at monumentale graver som har en tydelig tilknytning til ringtun, slik som gravene på Værem, var
reist over personer med viktige oppgaver i ting- og
militærlivet.
Foreløpig har vi ikke funnet et ringtun i Stjørdal
fylke. Dersom det følger det samme mønsteret som
i andre områder, skal vi kanskje forvente et anlegg
med åtte hus. Vi får se om denne spådommen slår
til en gang i fremtiden.
Tradisjonen med ringtun gikk av bruk i Trøndelag
på 1000-tallet. Dette understøttes av C14-dateringer,
slik særlig arkeologene Ingvild Onsøien Strøm og
Lars Fredrik Stenvik har vist i sine undersøkelser.93
Ringtunet på Heggstad ligger like ved Stiklestadgårdene. Et ildsted i sørøstre tuft er datert og viser
at anlegget fremdeles var i bruk like før slaget på
Stiklestad i 1030. Prøven viste størst sannsynlighet
til perioden 990–1025 e. Kr. Ringtunet på Værem i
Namdalen gikk trolig av bruk tidligere. Den yngste
av sju prøver ga 675–885 e. Kr som resultat. På Skei
Sparbyggjafylket fant arkeologene et brannlag i en
av veggvollene. Det ble datert til 1000–1160 e. Kr,
og trolig brant anlegget ned da.94
Det er ikke usannsynlig at tingfunksjonene ringtunene kan ha hatt ble flyttet da nettverket av fylkeskirker
ble bygget på kongsgårder i det sentrale Trøndelag på
1000-tallet. Det er i alle fall påfallende at to ringtun

i Inn-Trøndelag, Skei og Heggstad, fremdeles var i
bruk tidlig på 1000-tallet. Ingen andre steder i landet holdt tradisjonen med ringtun seg så lenge som i
Trøndelag. I Rogaland gikk de av bruk på 700-tallet, i
Sogn på 800-tallet og i Hålogaland på 900-tallet. De
forsvant tidligere på kysten enn i Inn-Trøndelag, og
det kan kanskje avspeile takten i rikssamlingsprosessen. Vi kan forestille oss at kongens menn på kongsgårder tok over ledelsen av fylkestingene, leidangen
og rikets militære slagkraft. Og før dem kan jarler ha
samlet områdene i nord. Kanskje ble fylkestingene
i Trøndelag flyttet til kongsgårder med fylkeskirker. Helt rett fram er likevel ikke dette. Mære kirke
i Sparbyggjafylket må regnes for en relativt sikker
fylkeskirke med tanke på bøndenes vedlikeholdsplikt
dokumentert i 1279. Ifølge sagaene ble også arrangert
store blot her i hedensk tid. Ringtunet lå derimot på
Skei noen kilometer unna.
l Ifølge Frostatingslagen var kongs-årmannen
nært knyttet til forvaltningsoppgaver i fylket. Han
bestyrte kongsgården og var selv ufri.95 Årmannen var
altså en trell. Dette understreker den institusjonelle
og avpersonifiserte rollen kongens mann opprinnelig
hadde. Han handlet på vegne av kongen og var selv
uten personlige rettigheter. Frostatingsloven synes
nettopp å forutsette en årmann i hvert av fylkene.
Sammen med kongens lendmenn og de senere sysselmenn fikk årmennene en avgjørende rolle i de
nye syssel- og fylkestingene som geografisk trolig
sammenfalt med fylkeskirkeområdene og de senere
prostiene.96
Vi må forestille oss at Værnes hadde en viktig
rolle i leidangoppbudet for Stjørdal fylke, og hadde
en ledende rolle som både høvdingegård tilknyttet jaremakt og som kongsgård. Samtidig illustrerer Værnes sin historie den politiske utviklingen i
Trøndelag. Utviklingen er preget av økende integrasjon i rikskongedømmet og avvikling av et mer
selvstendig jarledømme.

Sluttord
Værnes var et viktig kongelig støttepunkt i Trøndelag
da fylkeskirken i stein ble oppført i perioden 1130–
1200. Som mange andre kongsgårder i Norge, mistet
også Værnes sin funksjon som kongelig veitslegård,
da byene overtok som sentrum i statsapparatet og
det nye lensvesenet vokste fram på 12- og særlig
1300-tallet. De nye borgene tok over som residenser for kongen og ble oppsamlingsteder for skatt
og avgifter i nye store slottslen. Dette var også slutten på husebygårdene som vi finner to av Stjørdal.
Kongene var dessuten sjeldnere i riket da unionen
med Danmark og Sverige ble en realitet mot slutten
av 1300-tallet. Man ønsket alt i år 1354 å bytte bort
Værnes mot eiendom i Båhuslen som lå mer sentral
i riket til Magnus Eriksson som omfattet både Norge
og Sverige. Men Værnes fant en ny rolle.
Som en rik sognekirke i et viktig kannikgjeld,
fikk kirken stor betydning for dekanen og domkapittelbrødrene i Nidaros. Dette understreker de stadige endringene Værnes har gjennomgått gjennom
tidene – både med hensyn til aktører og landskap.
Landskapet var dynamisk og omskiftelig. Det var
også menneskene som nøt godt av det de fruktbare
slettene kastet av seg. En av de første bøndene på
Værnes har lagt igjen en øks til oss, på Noteng. Disse
bøndene skuet nok ut over en fjord der flyene i dag
lander og tar av jevnt og trutt. Når Værnes dukker
opp i kildene, hører vi om fylkeshøvdinger knyttet
til jarlemakt. Vi hører mindre om dem som slavet
på markene. Slik er historien for mange, kanskje de
fleste. Taus. Siden ble Værnes et viktig støttepunkt
for kongemakten, og senere for erkebispesetet og
domkapitlet. Og mange er de prester som har gjort
tjeneste ved det som har vært et fast punkt for rikdom og velstand i Stjørdal siden 1120–30 årene:
Værnes kirke.
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Summary
What was the position of Værnes when royal
power asserted itself in the Trøndelag region during
the early 11th century? In the mainly rural society in
the Middle Ages, political and economic power seem
to have been based on control over land, including
people, land, and estates. This paper concerns the
status of Værnes as a powerful centre both in the
Viking Age earldom of Trøndelag and in a succeeding supra-regional kingdom of Norway.
Værnes is centrally located by the mouth of the
large valley Stjørdalen which borders the landscape
of Jemtland in present Sweden. It is argued that
Værnes played an important role in the earldom
of Lade, controlling route ways east-west and also
the access to the fjord. In the 10th century, Værnes
was a military centre from where Christianity and
growing supra-regional royal power was contested,
while later, the opposite – a Christian centre controlled by the King. Around 1000–1100 AD, new towns
were established as the main centres in Norway,
which gradually became the king’s residences and
powerbase. In Trøndelag, the last Earl of Lade was
exiled from Norway in c. 1015 and the town Nidaros
became increasingly important. During this period the
King may have taken control over Værnes and other
centres associated with the earldom in Trøndelag.
Værnes became the centre for the royally controlled levy fleet, at least within the Værnes ship-district, possibly also for the whole Stjørdalen County
– consisting of eight administrative ship-districts.
In the early 11th century, a wooden “county-church”
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may have been built on royal initiative at Værnes.
The county priests in charge were important for the
administration of the early bishopric of Nidaros. As
evidenced in later written records, episcopal visitations took place at Værnes. However, a wooden
church has yet not been identified archaeologically.
Around c. 1120–30 the wooden church was probably
replaced by a new large stone church which was
extended after c. 1152–1153 when Norway became
an independent church province. It is argued that
the building and extending of great stone churches
like Værnes, the largest rural church in Trøndelag,
may have been part of the political negotiations to
become independent from Lund archdiocese and
the Danish church province.
The Norwegian king and his followers travelled
between a limited numbers of royal manors, located
in the coastal areas or by central rivers and important route-ways. This was also the case for Værnes.
Due to urbanisation and supra-regional state formation, the system with ambulating kings gradually
changed. During the High and late Middle Ages, the
old rural manors and estates of the king were often
granted to the king’s secular allies and ecclesiastical
institutions such as bishops, monasteries, and churches. In 1354 a shift of estate between the King and
the Archbishop of Nidaros was planned, including
Værnes and other royal estates in Trøndelag. This
shift was, however, never completed, but the mere
intention may indicate that Værnes had lost some
of its role in the administration of the kingdom.
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