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Insulære beslag fra vikingtidsgraver i Trøndelag:
En undersøkelse av gjenstandenes bruk og betydning

Aina Margrethe Heen-Pettersen
Seksjon for arkeologi og kulturhistorie,
NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Innledning

Som forskningsperiode blir vikingtiden
tradisjonelt sterkt forbundet med den omfattende
utfarten fra dagens Norge mot De britiske øyer.
Fra denne perioden utgjør gravfunn fra dette
området et markert og karakteristisk innslag i det
norske arkeologiske materialet. Gjenstandene blir
ofte referert til som insulære gjenstander (insular
= øy), og begrepet insulær vil i denne artikkelen
henvise til hele den britiske øygruppen.
I Norge er det gjort funn av over 500
gjenstander fra insulært område (Wamers 1998).
Av disse funnene er dekorerte, forgylte beslag
i bronse og sølv den gjenstandsgruppen som er
sterkest representert. Materialet representerer
hovedsakelig deler av seletøy eller kirkelige
gjenstander som bærer preg av sekundær bruk
ved at stykkene ofte er påført hull og/eller
nåleanheng og nåler. Denne artikkelen vil se
nærmere på slike beslagsfunn fra vikingtidsgraver i Trøndelag. Materialet fra denne regionen
er relativt omfattende, men har i motsetning
til tilsvarende funn fra Øst- og Vestlandet blitt
viet liten forskningsmessig oppmerksomhet.
Utgangspunktet for dette arbeidet er derfor å
presentere en sammenstilling og analyse av
gjenstandene fra Trøndelagsregionen med
henblikk på å belyse materialets bruk og
betydning i norrøne samfunn i Midt-Norge.
Insulære funn fra Trøndelag – kortfattet sammenfatning

I dag kjenner vi til 89 insulære gjenstander
fordelt på 70 lokaliteter i Trøndelagsfylkene
(Heen-Pettersen 2014, samt nyere funn fra
Viklem, Ørlandet og Rimol, Melhus). Den største
IXQQNRQVHQWUDVMRQHQ¿QQHVLGHJRGHMRUGEUXNVområdene i indre deler av Trondheimsfjorden.
Langs kysten er det gjort langt færre funn.
Unntaket er en tydelig konsentrasjon i kystområdet nord for munningen av Trondheimsfjorden
samt en mindre samling av gjenstander fra Vikna/
Nærøy, lenger nord langs kysten. Funnmaterialet
er variert og vil bare kortfattet bli redegjort for
her. For en detaljert beskrivelse henvises til
Heen-Pettersen 2014.
En stor andel av de insulære importfunnene
består av gjenstander som kan knyttes til servering
av mat og drikke, deriblant syv drikkehorn,
seks bronsekar, fem bronseøser og tre trebøtter
med bronsebeslag. Gjenstandene forekommer
K\SSLJVW L NYLQQHJUDYHU , ÀHUH WLOIHOOHU
RSSWUHU WR HOOHU ÀHUH DY IXQQJUXSSHQH L VDPPH
gravlegging, noe som indikerer at gjenstandene
KDU Y UW EUXNW VRP HW ¿QHUH RJ HNVNOXVLYW VHWW
av serveringsutstyr. Det kan tenkes at dette
utstyret har vært anvendt i forbindelse med
gjestebud, gilder og seremonielle anledninger.
Her ble viktige avtaler og allianser inngått, men
VDJDOLWWHUDWXUHQ UHIHUHUHU RJVn WLO NRQÀLNWHU RJ
feider som oppsto under slike sammenkomster.
Det insulære serveringsutstyret kan dermed ha
vært en markering av den gravlagtes rolle for
bevertning ved viktige sosiale, politiske eller
rituelle anledninger (Pettersen 2013:78)
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Sverd opptrer hyppig i gravfunn fra vikingetiden. En liten andel av disse representerer
angelsaksiske sverd (Petersen type L) importert
fra engelsk område. På landsbasis kjenner vi til
18 slike sverd hvorav fem er funnet i Trøndelag.
Fire av disse er komplette gjenstander, mens et
eksempel representerer en blandingstype hvor
kun deler av et angelsaksisk sverd, deriblant
¡YUHKMDOWHW NQDSSHQ RJ ÀHUH V¡OYEHVODJ
er gjenbrukt på en annen sverdtype. Flere
forskere har fremhevet hvordan sverd og annet
våpenutstyr kan oppfattes som markører for
den gravlagtes sosiale plass i samfunnet, mer
enn et konkret uttrykk som yrkeskriger. Ved å
gi våpenformer en iøynefallende utforming kan
disse ha blitt eksponert som statussymboler,
samtidig som de fungerte som nyttige våpen hvis
situasjonen skulle tilsi det (Blindheim 1999:88).
Det er relativt bred enighet om at skålvekter
og vektrelaterte gjenstander er importert til
Norge. Selv om det har vært noe faglig uenighet
om skålvektenes proveniens, så mener Erik
Jondell at vektutstyrets dekorasjon og utforming
sannsynliggjør at majoriteten av de norske
funnene er av vestlig opprinnelse (Jondell 1974).
I Trøndelag kjenner vi til rester av skålvekter
fra tolv vikingtidsgraver. I gruppen av insulært
vektutstyr kan vi også legge til to vektlodd hvor
det er påfestet tynne bronsebeslag av insulær
opprinnelse. Skålvekter opptrer hovedsakelig i
mannsgraver (Jfr. Wamers 1985), og personer
gravlagt med vektutstyr blir ofte tolket som
handelsmenn og handelskvinner (f.eks Herje
1989; Solberg 2003; Sogness 1988). Det har
også blitt påpekt at skålvekter kan ha vært viktige
redskaper brukt i forbindelse med metallstøping
RJ ¿QVPHGDUEHLG 3HGHUVHQ   RJ DW
slikt utstyr kan ha vært nyttige redskaper for
konger og høvdinger ved innkreving av skatter,
bøter og avgifter (Crawford 1987).
,7U¡QGHODJHUGHWJMRUWIXQQDYÀHUHLQVXO UH
gjenstandstyper som sannsynligvis har vært
brukt i tilknytning til den norrøne klesdrakten,
deriblant ringnåler, ringspenner, en angelsaksisk
©GLVFEURRFKªRJHQNQDSSDYÀHWWHGHV¡OYWUnGHU
Ringnåler opptrer hovedsakelig i mannsgraver
og har sannsynligvis vært brukt til å holde
2
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sammen et ytterplagg som for eksempel en
kappe (Geber 1991:102). Funn av ringnåler
i Norge er ofte oppfattet som insulær import
IHNV *HEHU  -nWWHQ  *U¡QQHVE\ RJ
Ellingsen 2012). Disse nålene ble imidlertid
raskt populære og derfor også kopiert. For de
enkle ringnålene kan det derfor være vanskelig
å skille mellom de insulære og kopierte typene
(Graham-Campbell 1984:35-38). Kun 22
LQVXO UH ULQJVSHQQHU NMHQQHV IUD 1RUJH RJ ¿UH
av disse er funnet i Trøndelag. På landsbasis
NMHQQHU YL WLO ¿UH WLOIHOOHU KYRU ULQJVSHQQHQH HU
blitt funnet midt på brystet eller oppunder haken
på den gravlagte, mellom to ovale skålspenner.
Dette tyder på at denne funngruppen har vært
brukt som draktspenner på overkroppen til de
gravlagte (Glørstad 2010:120).
Denne artikkelen vil begrense seg til å
undersøke den største funngruppen av vestlig
importfunn fra Trøndelag; insulære beslag
bestående av dekorative, forgylte metallstykker
i bronse og sølv. Ofte representerer disse
gjenstandene avkuttede eller avrevete deler fra
kirkelig utstyr og seletøybeslag (se tabell 1).
Oversikt over Insulære beslagfunn

I Trøndelag kjenner vi i dag til 28 beslag fordelt
Sn  ORNDOLWHWHU 'HWWH XWJM¡U   DY GHQ
totale funnmengden av insulære gjenstander
som kjennes fra Trøndelagsfylkene (Pettersen
2013:51). I dette tallet har jeg imidlertid ikke
inkludert en samling av seletøybeslag fra Kolset
i Steinkjer, siden dette er det eneste funnet hvor
beslagene fremstår som et sett av seletøyutstyr
som kan ha vært brukt i samsvar med gjenstandenes opprinnelige bruksfunksjon.
,I¡OJH3HWHUVHQ  %DNND  RJ
Wamers (1985) har hoveddelen av beslagene
fra Trøndelag opprinnelig vært festet på ulike
kirkelige gjenstander som prosesjonskors,
relikvieskrin og liturgiske bøker. I tillegg er
det funnet beslag på Hoset, Stjørdal (T18301),
,VODQG )URVWD 7  9DQJ 2SSGDO 7 
og Ørlandet (T17384, T17739) som represenWHUHU HQNHOWVW\NNHU DY VHOHW¡\EHVODJ 'H ÀHVWH


Aina Margrethe Heen-Pettersen

Figur 1. Lokaliteter med insulære beslag fra Trøndelag.
(Illustrasjon: Aina Heen-Pettersen)

gjenstandene er i henhold til de overnevnte
forskerne antatt å være av irsk opprinnelse.
%DNND  RJ:DPHUV  KDULPLGOHUWLG
LGHQWL¿VHUW ¿UH HNVHPSOHU VRP VDQQV\QOLJYLV HU
produkter fra angelsaksisk område. Tre av de
angelsaksiske beslagene er blitt funnet i Stjørdal
7 7 7  PHQV GHW IMHUGH
eksemplaret kommer fra Tessem i Steinkjer
7 
Av gravfunnene i Trøndelag som kan kjønnsbestemmes, er majoriteten (17 stk.) kvinneJUDYHU.XQ¿UHEHVODJVWDPPHUIUDUHODWLYWVLNUH
mannsgraver. Hele 20 eksemplarer kan dateres
Q UPHUH KYRUDY  VW\NNHU NDQ WLGIHVWHV WLO
800-tallet. Overvekten av beslagene er laget
av bronse. Unntakene er to beslagstykker fra
)LQVnV6QnVD 7 RJ5H6WM¡UGDO 7 
som begge er av sølv. Insulære beslag opptrer
hovedsakelig enkeltvis i gravfunn fra Trøndelag,
men i to tilfeller fra henholdsvis Island, Frosta
og Halsan, Levanger er det blitt funnet to beslag
i hver av gravene. I disse gravfunnene har
beslagene bemerkelsesverdig likeartet form og
dekorasjon. Beslagene fra Island, Frosta er begge

Insulære beslag fra vikingtidsgraver i Trøndelag
sirkulære, tilsvarende lik diameter med lignende
GHNRU Sn RYHUÀDWHQ ¿J   %HVODJHQH IUD
Halsan, Levanger er rektangulære med tilnærmet
lik bredde. Ved første øyenkast er det ikke
innlysende at beslagstykkene fra disse to gravene
representerer ulike gjenstander. Det kan tenkes
at denne sammensetningen ikke er tilfeldig, men
et bevisst valg ettersom selve utformingen på
beslagene kan ha vært av betydning (se diskusjon
senere i artikkelen).
Tradisjonelt blir funn av insulære beslag ofte
satt i sammenheng med plyndringstokter på De
britiske øyer, hvor vikinger som deltok på tokt
i etterkant ga metallstykkene som suvenirer
WLO VLQH NRQHU RJ P¡GUH VH IHNV %¡H 
3HWHUVHQ  /XFDV  :DPHUV 
Crawford 1987; Graham-Campbell 2001; Jåtten
  ,I¡OJH %¡H YLVHU GHW VWRUH DQWDOO EHVODJ
fra norske gravfunn at «’The custom of wearing
souvenirs presented to them by the Vikings
on the return from his westward expedition,
has evidently been high fashion among the
1RUZHJLDQ ZRPHQ LQ WKH ¿UVW KDOI RI WKH WK
FHQWXU\´   (Q UHNNH EHVODJVW\NNHU
har imidlertid blitt funnet på handelssteder som
Kaupang, Hedeby, Helgø og Birka. Det har
derfor blitt foreslått at denne funngruppen også
kan ha vært gjenstand for omsetning ”second
hand”, ettersom deres utbredelse ofte er den
samme som de alminnelige godtatte handelsvarene (f.eks. Blindheim 1978, 1979, 1999). I
WLOOHJJ LQGLNHUHU ÀHUH YHUNVWHGVIXQQ L ,UODQG DW
produksjon av ornamenterte metallsaker kan ha
vært beregnet på et større marked enn det kirken
representerte (Blindheim 1999). I den forbindelse har O`Croinin (1989) og Blindheim (1999)
pekt på muligheten for at vikinger kan ha vært
kunder på slike markeder, og derfor hatt mulighet
til å skaffe seg kirkelige gjenstander på fredelig
vis. Wamers (1985, 1998) har i liten grad vært
HQLJLGHWWHRJKDULÀHUHDUEHLGHUKHYGHWGHWHU
lite sannsynlig at kirkelige gjenstander funnet i
Skandinavia kan ha vært handelsgjenstander.
I senere arbeid (f.eks. 2011) har han imidlertid
moderert dette synet og vært delvis enig i at
kirkelige gjenstander i noen tilfeller kan ha vært
gjenstand for omsetning, men påpeker samtidig
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)LJXU%HVODJ77 FPFP IUD,VODQG)URVWD )RWR17189LWHQVNDSVPXVHHW 

at majoriteten av materialet likevel bør anses
som uttrykk for vikingenes plyndringstokter.
Egil Mikkelsen (2002) har pekt på en alternativ
tolkningsmodell som ser på insulære funn som
kan knyttes til kristen virksomhet som uttrykk
for misjonsvirksomhet som mislyktes. Han
har argumentert for at en rekke av de kirkelige
gjenstandene fra Kaupang, deriblant beslagstykker, kan ha vært gjenstander som misjonærer
hadde med seg på sine kristningsferder. Det kan
imidlertid tenkes at misjonsforsøkene mislyktes
RJ DW GHUHV JMHQVWDQGHU GHUHWWHU EOH NRQ¿VNHUW
ødelagt og siden anvendt til rene dekorative
formål av lokalbefolkningen (Mikkelsen
2002:119-121).
Insulære beslag og kvinnedrakten

Både i Trøndelag og på landsbasis er majoriteten
av insulære beslag funnet i kvinnegraver hvor den
avdøde har vært utstyrt med to ovale skålspenner.
I tillegg bærer en stor andel av materialet preg
av sekundær bruk ettersom disse er blitt påført
hull og nåler/nåleanheng. I Trøndelag er dette
4

tilfellet for minst 19 av beslagene. På bakgrunn
DYGLVVHIRUKROGHQHIRUHVOR%¡DOOHUHGHLDW
insulære beslag har vært anvendt som en tredjespenne mellom to ovale skålspenner for å feste
VDPPHQHWVMDOHOOHUNDSSH %¡ 'HWWH
ble gjort i forbindelse med en presentasjon av et
gravfunn fra Vinjum, Aurland hvor plasseringen
av et insulært sølvstykke (B7731, et omarbeidet
fragment av en ringspenne) tydelig indikerer en
VOLNEUXN VH¿J 
I etterkant av oppdagelsen på Vinjum er det
blitt gjort ytterligere tre gravfunn fra Kaupang
i Skiringsal (K/VII gr. 11, III/1953) og Laland,
.OHSS 6W  VRP VW¡WWHU RSS RP WRONQLQJHQ
av beslagenes funksjon som tredjespenner. I
samtlige av disse tilfellene ble beslagene funnet
mellom, eller litt ovenfor ovale skålspenner på
overkroppen til de gravlagte kvinnene. Beslagene
IUD .DXSDQJ HU LGHQWL¿VHUW VRP HW PXOLJ
skrinbeslag og bokbeslag (Blindheim 1999:49),
mens funnet fra Laland, Klepp antagelig represenWHUHUHWUHPHQGHEHVODJ -IU-nWWHQ 0HG
bakgrunn i de overnevnte gravfunnene har synet
på beslagenes bruksfunksjon som tredjespenner
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Figur 3. Insulært sølvstykke fra Vinjum. Plasseringen
mellom to skålspenner indikerer en bruk som tredjespenne (etter Petersen 1928:202)

etter hvert blitt en veletablert tolkning gjentatt
i atskillige publikasjoner (se f.eks. Bøe 1933;
3HWHUVHQ  6M¡YROG  %DNND 
Crawford 1987; Geber 1991; Wamers 1998;
*UDKDP&DPSEHOO  -nWWHQ  6W\OHJDU
2010; Sørheim 2011; Melgaard 2013). Hvordan
samsvarer denne tolkningen med det empiriske
materialet fra Midt-Norge?
En gjennomgang av arkivmateriell og utgravningsberetninger viser at vi kun har nærmere
informasjon om funnomstendighetene til ni
gravlegginger med insulære beslag fra Trøndelag.
Tre av de faglige undersøkte gravfunnene fra
Vang, Oppdal (to gravfunn) og Hoset, Stjørdal
representerer kremasjonsgraver og gir derfor
ingen informasjon om mulig plassering på
drakten. I en kvinnegrav fra Huseby, Stjørdal
skal et insulært beslag ha blitt funnet sammen
PHG WR RYDOH VNnOVSHQQHU HQ EURQVHKRON ÀHUH
mindre rester av tøy og skinn, nøtteskall og

Insulære beslag fra vikingtidsgraver i Trøndelag
slaggstykker. I tilveksten (Det Kongelige Norske
Videnskapers Selskap tilvekstkatalog, heretter
D.K.N.V.S Tv.) blir det bemerket at ”Stykket (det
insulære beslaget) var ved fundet dekket av et
enkelt lag ulltøi, som kunde sees iallfall delvis å
bøie om kanten inn på undersiden. ” (D.K.N.V.S
7Y 3ODVVHULQJHQDYGHXOLNHJMHQVWDQGHQH
HULPLGOHUWLGLNNHQ UPHUHVSHVL¿VHUWRJGHWHU
derfor usikkert om beslagstykket opprinnelig
kan ha vært festet på drakten til den gravlagte
kvinnen.
I to gravfunn fra henholdsvis Fasteraunet,
6WM¡UGDORJ6NHL6WHLQNMHU¿QQHVGHWGRNXPHQtasjon på at beslagene er blitt funnet i hodeenden
av graven. I Skeigraven lå beslagstykket ca. 0,30
meter nedenfor hodet til den gravlagte kvinnen,
i nærheten av et mindretalls perler og en berdalVSHQQH 6WHQYLN¿J 'HQQHGHOHQDY
graven var imidlertid noe omrotet av et moderne
stolpehull og den opprinnelige plasseringen av
draktsmykkene er derfor noe usikkert. I innberetningen om gravfunnet på Fasteraunet, Stjørdal er
plasseringen av draktsmykkene beskrevet som
følgende:

Den begravne har ligget med hovedet mod syd. Her har
ogsaa drikkehornet ligget og perlerne i en oval ring af 40
cm. længde, de yderste omtr. 25 cm. fra rummets søndre
ende. Her laa ogsaa det gjennembrudte beslag (insulære
beslagstykket) med et underliggende stykke tøi. Omtr.
midt i perleringen, altsaa paa brystet, fandtes den hele
spænde, lidt til venstre den anden og under denne
benstykkerne (D.K.N.V.S Tv. 1911).

Beskrivelsen av funnplasseringen er noe uklar
i forhold til om beslaget faktisk var festet på
klesdrakten til den gravlagte. Likevel kan funn
av tøy på undersiden i kombinasjon av plasseringen i hodeenden av graven muligens antyde
en funksjon som draktspenne.
Blindheim (1999) har stilt spørsmål om
utbredelsen av insulære beslag som tredjespenner. Selv om hun er enig i at gjenstandene
i enkelte tilfeller «utvilsomt har vært omgjort
til spenner, som har gjort tjeneste som tredjespenner i kvinnedrakten», har hun i sine arbeider
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med Kaupangfunnene påpekt at dette kun gjelder
for et mindretall av beslagstykkene (Ibid:4849). Videre fremhever hun hvordan beslag kan
KD KDWW ÀHUH EUXNVRPUnGHU RJ GHUPHG L VW¡UUH
grad ha vært attraktive objekter for omsetning
og gaver. Blindheim går likevel ikke nærmere
inn på hvilke ytterligere bruksfunksjoner dette
kan ha vært, spesielt ikke i tilknytning til den
norrøne kvinnedrakten. Her kan imidlertid
materialet fra Trøndelag bidra til å belyse dette.
En gjennomgang av funnkontekstene til samtlige
EHVODJVIXQQL7U¡QGHODJKDUSnYLVWÀHUHWLGOLJHUH
upubliserte tilfeller hvor gjenstandenes posisjon
i gravanleggene tydelig indikerer en alternativ
draktplassering ved at beslagene trolig har vært
festet på belter sammen med annet belteheng
som for eksempel nøkler og kniver. Dette gjelder
for tre kvinnegraver fra Finsås, Steinkjer og
Uthaug, Grande på Ørlandet som vil bli nærmere
gjennomgått nedenfor. Gravene ble faglig
XQGHUV¡NW L SHULRGHQ  RJ HU GHUIRU
dokumentert gjennom utgravningsberetninger.
*UDYIXQQHW Sn )LQVnV EOH RSSGDJHW L  L
forbindelse med planeringsarbeid av en idrettsplass. Graven var orientert nordvest-sørøst og
besto av en murt steinkiste med gavlheller, ca
1,80 meter lang, 0,85 meter bred og høyden har
antagelig vært omtrent 0,5 meter. I kisten ble
det funnet skjelettrester av en kvinne i 20-årene
som var gravlagt utstrakt på rygg med hodet i
den sørøstlige delen av graven. Gravgodset
til kvinnen inkluderte to ovale skålspenner
W\SH 5  HW LQVXO UW EHVODJVW\NNH L V¡OY
7 HQNQLYKHNWHRJHWVLJGEODG6HOYH
beslaget har en kvadratisk form, og måler 4,5cm
[ FP VH ¿J  %HVODJHW HU EUXNNHW DY HW
større stykke og danner hjørnet av dette. Ytterst
i hjørnet sees det opprinnelige feste i form av
et hull midt i et udekorert parti. I tillegg er tre
mindre, sekundære festhull anlagt uten hensyn
til den originale dekorasjonen. I to av dem sitter
fremdeles rester av mindre jernnagler.
I utgravningsberetningen kommer det frem
at skålspennene i Finsåsgraven ble funnet ”På
sin vanlige plass, høyt oppe på brystet på hver
VLGH´ 3HWHUVHQ   %HVODJVW\NNHW VRP
også lå in-situ ble derimot funnet omtrent 0,40
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meter nedenfor skålspennene, ved beltestedet
på den gravlagte kvinnen sammen med en kniv
-IU3HWHUVHQ¿J %HVODJHWVSODVVHULQJ
gir klare indikasjoner på at stykket har vært
festet på et belte. På undersiden av sølvstykket
var det i tillegg bevarte rester av lær, noe som
synes å underbygge at stykket har fungert som
belteprydelse (Jfr. D.K.N.V.S Tv. 1947). I den
sammenheng er det verdt å nevne at det i henhold
til D.K.N.V.S tilvekstkatalog (1908) også var
rester av lær på baksiden av et beslagstykke fra
Huseby, Skaun (T8525): ”Bagsiden er fordybet,
og i denne fordybning er der paa det ene stykke
bevaret en masse, som synes at være læder.
Oversiden er fyldt med dyreformer i ophøiet
DUEHLGH DOOH W W WYHUULÀHGH 'H KDU HQ DIJMRUW
keltisk karakter. Oversiden sterkt forgyldt”
(D.K.N.V.S Tv. 1908). I denne graven ble det
også funnet to ovale skålspenner sammen med
HQWUH¿NOHWVSHQQH'HWIDNWXPDWGHWDOOHUHGHEOH
funnet tre spenner i Huseby graven, kombinert
med rester av lær på beslagets bakside, indikerer
at også dette stykket kan ha vært festet på et
belte.
I to kvinnegraver fra henholdsvis Grande
og Uthaug på Ørlandet har vi ytterligere to
eksempler på insulære beslag som sannsynligvis har vært festet på belter. Gravfunnet på
Uthaug gård, Ørlandet ble oppdaget i forbindelse

)LJXU%HVODJVW\NNH7LV¡OY FP[FP 
fra Finsås, Steinkjer. (Foto: NTNU Vitenskapsmuseet)
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Figur 5. Bronsebeslag T17739:2 (4,5cm x 3,9cm) fra Grande, Ørlandet. (Foto: NTNU Vitenskapsmuseet)

med tomtearbeid i 1953. Graven inneholdt en
kvinnelig skjelettgrav, orientert sør-nord, anlagt
XQGHUÀDWPDUN,LQQEHUHWQLQJHQHUJUDYJRGVHWV
plassering beskrevet:
”Kvinnen var blitt gravlagt med sine smykker, 2
brystspenner av bronse og rundt halsen et halsbånd av
glassperler og perlemor. Nedenfor midjen på høyre side
lå et beltebeslag av bronse og et lite bronserør, ca 3 cm
langt, som også har tilhørt beltet. Derunder fantes en
del jernsaker, som antagelig har vært nøkler” (Digre

1953).

”Jernsakene” viste seg etter konserveringen
å være rester av en kniv, nøkkel og jernkrok.
Plasseringen av gjenstandene tyder på disse
sannsynligvis har vært festet på samme belte
som det insulære beslaget. Beslaget fra dette
gravfunnet er et omarbeidet trearmet bronsebeslag (T17384:3), 4,1 x 2,7 cm, som opprinnelig
har vært festet på seletøy. På to av armene er det
påført sekundære hull og i et av disse sitter rester
av en nagle. Beslaget er av samme hovedform

som enkelte av beslagene i det store funnet fra
Soma, Høyland i Rogaland (Petersen 1940)
Et svært likt eksemplar har også blitt funnet i
nærheten av Navan, Meath i Irland (O’Floinn
¿J 
Det andre insulære bronsebeslaget fra
Ørlandet kommer fra gården Grande, ca. 5 km
sør for Uthaug gård. Dette beslaget ble funnet
L  L HQ NYLQQHOLJ VNMHOHWWJUDY *UDYHQ YDU
DQODJWXQGHUÀDWPDUNPHGRULHQWHULQJQRUGYHVW
sørøst og kvinnen var gravlagt på rygg med hodet
i nordvest. Rester av morknet tre og jernnagler
delvis på linje tyder på at den gravlagte har
vært lagt i en trekiste. Gravgodset til kvinnen
besto av et irsk bronsebeslag (T17739:2), to
ovale skålspenner (type: R40), to bronsenøkler,
hvalbeinsplate, tre perler, kam sigd, to kniver,
jernstykker og nagler fra et skrin. Bronsebeslaget
lå sammen med to bronsenøkler ved midjehøyde,
under den gravlagtes høyre overarm. På omtrent
samme høyde med beslaget og nøklene ble det
også funnet to kniver. Disse gjenstandene lå
nedenfor et forstyrret område av graven hvor to
skålspenner og perler ble funnet i den utkastede
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)LJXU%URQVHEHVODJ7 FP IUD8WKDXJUODQGHW )RWR17189LWHQVNDSVPXVHHW 

MRUGPDVVHQ 0¡OOHQKXV   3ODVVHULQJHQ DY
beslaget i midjehøyde sammen med nøklene og
knivene kan tyde på at alle disse gjenstandene
har vært festet på et belte. Dette inntrykket
samsvarer med opplysninger i tilvekstkatalogen
hvor det står beskrevet at: ”Nøklene og det irske
beslaget lå tett sammen ved beltestedet på den
dødes høyre side. Tekstilrestene som satt fast til
beslaget, skulle derfor tyde på at dette har vært
SnVDWW NYLQQHQV EHOWH´ '.196 7Y  
Det insulære beslaget har opprinnelig vært et
seletøybeslag bestående av en 4,5 cm lang plate
med innbuede ender. Fra den ene kanten utgår
to avrundede armer med ornamentikk i samme
stil som platen. Nær hver ende av platens bakside
er det festet to nålefester. Ifølge innberetningsrapporten skal det i tillegg ha vært en del rust
på baksiden som skallet av, men som ifølge
Møllenhus skrev seg fra en nål som har vært
IHVWHWSnODQJVEDNSnSODWHQ 0¡OOHQKXV 
Gjennomgangen av insulære beslagfunn fra
Trøndelag tyder på at det har vært en variert
bruk av denne gjenstandstypen på den norrøne
8

kvinnedrakten, både som draktspenner på
overkroppen til den gravlagte, men også som
beltespenner/prydelser. I den sammenheng
er det verdt å påpeke at i samtlige tilfeller
hvor omarbeidede beslag har vært brukt som
beltespenner, har den avdøde også vært utstyrt
med to ovale skålspenner. Disse eksemplene
viser at man bør være forsiktig med å betrakte
kombinasjonen av omarbeidede beslag og ovale
skålspenner som en indikasjon på at stykkene har
vært i bruk som tredjespenner i de tilfeller hvor
en slik funksjon ikke kan dokumenteres.

Draktsmykkenes betydning som markører og
statussymboler

Det insulære gjenstandsmaterialet kan ha blitt
anvendt i en rekke strategier og sammenhenger.
Hva som ble formidlet gjennom bruk av disse
artefaktene kan ha variert avhengig av sosial
og kulturell kontekst, hva slags gjenstandstyper som ble brukt og hvilke aktører som var
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involvert. Dette innebærer at det kan ha eksistert
variasjoner i meningsbetydningen til én og
samme gjenstand, variasjoner som kommer
til uttrykk i ulike kontekster (jfr. Wobst 1977:
 .ULVWRIIHUVHQ   ,QVXO UH
beslagstykker ble i norrøne miljøer omarbeidet
og tillagt en bruk og betydning som var svært
ulik deres opprinnelige funksjoner. Materialet
kan dermed anses for å ha blitt transformert og
refortolket i deres nye kulturelle kontekster.
Omarbeidede beslag må ha fremstått som
fremtredende og eksklusive former for draktprydelser, men også som fremmedartede med en
klar assosiasjon til den insulære verdenen.
Uavhengig om beslagene ble brukt som belteprydelser, tredjespenner, amuletter eller andre
former for draktsmykker, vil disse stykkene ha
utgjort et iøynefallende element av klesdrakten
eller plagget de var relatert til. Ulike former
for draktsmykker blir ofte trukket frem som
gjenstandstyper som utmerker seg ved at de er
særlig egnet til kommunikasjon og signalisering
(f.eks Gustin 2004; Kershaw 2013). I den forbindelse kan både draktsmykkenes dekorasjon,
form, tilgjengelighet og funnutbredelse ha vært
av betydning (Kershaw 2013:10). Dette gjelder
spesielt for gjenstander som regnes for å være
eksotiske, sjeldne og som er skaffet til veie fra
fremmede områder (Hines 1994; Glørstad 2010).
Insulære beslag kan dermed ha blitt tillagt en
dynamisk betydning som konkrete og meningsbærende gjenstander med sterke kommunikative
funksjoner. Bruk av beslagstykker på den
norrøne drakten vil således ha vært et effektivt
virkemiddel for å konstruere og synliggjøre
status og identitet.
Selv om denne gjenstandstypen er sterkest
representert blant det insulære materialet fra
Trøndelag, er det likevel grunn til å tro at
beslagene må ha blitt ansett som sjeldne former
for draktprydelser. Gruppen av 28 beslag som
er funnet i Trøndelag stammer fra graver som
er datert over en tidsperiode på ca. 150 år. For
hver generasjon vil det derfor kun ha vært et lite
mindretall av befolkningen som har båret slike
beslagstykker. I tillegg er gjenstandene funnet
RYHUHWVW¡UUHJHRJUD¿VNRPUnGHIUD2SSGDOLV¡U

til Overhalla i nord. Det er derfor all grunn til
å anta at de insulære draktsmykkene må ha hatt
en sterk verdi som markører og statussymboler.
Som en del av kvinners og enkelte menns draktuttrykk, kan disse draktsmykkene ha fungert som
viktige sosiale markører overfor personer som
brukerne var i kontakt med.
Helt fra den tidligste kontakten med De
britiske øyer har kvinner fra Trøndelagsfylkene
blitt gravlagt med omgjorte insulære beslag. Tre
av beslagene stammer fra kvinnegraver som kan
dateres til omkring 800 AD eller tidligere. Den
raske innlemmingen av slike draktprydelser i
vikingtidsgraver i Trøndelag, understreker den
sterke betydningen av disse fremmedartede
gjenstandene. I dag blir insulære beslag ofte
gruppert som en samlet gjenstandstype og det
har stadig blitt påpekt at stykkene er av liten
PHWDOOYHUGL IHNV /XFDV  %OLQGKHLP
1978; Sheehan 2013). Det kan imidlertid tenkes
at befolkningen i norrøne samfunn har hatt en
annerledes oppfatning av disse gjenstandene.
Beslagene som er funnet i Trøndelag er av
svært forskjellig form og størrelse, og hver
gjenstand er unik. Beslagenes stil og dekorative
egenskaper har derfor sannsynligvis veid opp for
gjenstandenes knappe metallverdi. I den forbindelse er det verdt å påpeke at sølvbeslagene
som kjennes fra Trøndelag er blitt omgjort til
spenner på samme vis som bronsestykkene.
Dette underbygger inntrykket av at beslagstykkenes betydning hovedsakelig lå i deres særegne
og fremmedartede utforming og ikke i selve
metallet som de var laget av.
Det faktum at beslagstykkene fremstår som
utseendemessig svært ulike, åpner for at individuelle beslag kan ha blitt sterkt forbundet med
den enkelte eier av gjenstanden og/eller familien
som beslagene har tilhørt. Det er derfor grunn
til å fremheve det potensialet som ligger i den
store variasjonen i beslagenes utforming. Denne
ulikheten forsterker inntrykket av gjenstandenes
sterke meningsbærende betydning. Blant eliten i
vikingtidens Trøndelag kan beslagene derfor ha
fungert som viktige markører som har gitt signal
om slektens status og overregionale kontakter
når de ble båret på den kvinnelige klesdrakten.
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Uavhengig om gjenstandene ble brukt som
tredjespenner, amuletter eller belteprydelser, vil
GH IRUJ\OWH RJ VWHUNW GHNRUHUWH RYHUÀDWHQH KD
gjort beslagene til gjenstander som ble lagt godt
merke til. Fra et slikt perspektiv bør egenverdien
til hvert enkelt beslagstykke fremheves, i stedet
for å avfeie denne gjenstandsgruppen som
´IULQJHEHQH¿WVRUVRXYHUQLUVWREHVHQWDVJLIWV
to friends and relatives in the homeland” (Lucas
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trykk, kan de insulære beslagene ha fungert
som viktige markører som har gitt signal om
status og overregionale kontakter, hvor hvert
enkelt stykke kan ha blitt sterkt assosiert
med enkeltindivider og/eller deres familie.

Avsluttende tanker: Fra tredjespenner til
draktpryd?

Teorien omkring bruken av insulære beslag som
tredjespenner på den norrøne kvinnedrakten
har fremdeles et godt fotfeste innenfor det
arkeologiske fagmiljøet. Plasseringen av beslag
mellom ovale skålespenner i gravfunn fra
Vinjum, Laland og Kaupang viser da også at
denne gjenstandstypen i noen tilfeller har vært
anvendt til dette formålet. Ofte blir nettopp disse
eksemplene trukket frem i diskusjoner omkring
beslagenes bruksfunksjon som tredjespenner
IHNV*HEHU-nWWHQ0HOJDDUG 
En gjennomgang av slike funn fra Trøndelag har
LPLGOHUWLG SnYLVW ÀHUH XSXEOLVHUWH WLOIHOOHU KYRU
beslagenes plassering indikerer en alternativ
bruk ved at gjenstandene har vært festet på belter
til gravlagte kvinner. Dette er en bruksfunksjon
som ikke tidligere har blitt fremhevet for denne
gjenstandsgruppen, og viser at det har eksistert
en variert anvendelse av insulære beslag på
den norrøne kvinnedrakten. Det kan tenkes at
ulikheten i beslagenes bruksfunksjon kan forstås
som uttrykk for lokale forskjeller i hvordan det
insulære materialet ble anvendt. Det vil derfor
være mer passende å betegne insulære beslag
som draktprydelser/draktsmykker i stedet for
tredjespenner, ettersom dette gir større rom for
den varierte bruken av beslag i tilknytning til
den norrøne kvinnedrakten. Det symbolske
aspektet til slike fremmedartede draktsmykker
må også ha vært av stor betydning. Som
iøynefallende elementer av vikingtidens draktut10
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Tabell 1. Oversiktstabell over insulære beslag fra Trøndelag
Tilvekst
nr.
T6576

Type beslag/original
funksjon
Ukjent orginal funksjon

Omarbeidelse

Lokalitet

Hovedform

Kjønn

Datering

Melhus,
Overhalla

Bronsebeslag

Kvinne

Ca 800

British
Lilleberre,
Museum Overhalla

Sirkulært
bronsebeslag

Kvinne

800-tallet

Trolig fra relikvieskrin
(Berglund 2014)

T16407

Finsås, Snåsa

Kvadratisk
sølvbeslag
(bruddstykke)

Kvinne

800-tallet

Ukjent orginal funksjon

T12337

Ås , Steinkjer

Avlangt
bronsebeslag
med profilert
overside

Mann

850-900

Muligens fra
krumstav/bispestav (Jfr.
Wamers 1985)

T16336

Tessem,
Steinkjer

Kvadratisk
bronsebeslag

Usikkert

Vikingtid

T20913

Skei, Steinkjer Rektangulært
bronsebeslag

Kvinne

Ca 800

Kirkelig gjenstand av
2 små sekundære
ukjent type (Jfr. Wamers festehull på hver
1985)
kortside, hvorav de to
fremdeles er fylt med
en bronsenagl
Trolig fra relikvieskrin
Flat bronsestift på
(Jfr. Graeme-Campbell
baksiden som trenger
2001)
gjennom spennens
front. Rester av en
annen jernstift mot
beslagets endekant

C5335

Dalem,
Steinkjer

Bronsebeslag
(bruddstykke)

Mann

Vikingtid

Ukjent orginal funksjon

T6418

Salthammer,
Levanger

Bronsebeslag
(skadet)

Kvinne

850-900

T503

Halsan,
Levanger

2 rektangulære
bronsebeslag

Kvinne

Vikingtid

T969

Island, Frosta

2 sirkulære
bronsebeslag

Usikkert

800-tallet

Seletøybeslag (Jfr.
Wamers 1985)

T1680

Re, Stjørdal

Rektangulært
sølvbeslag
(bruddstykke)

Kvinne

800-850

Muligens fra
bispestav/krumstav (Jfr.
Wamers 1985)

T1474

Alstad,
Stjørdal
Fasteraunet,
Stjørdal

Bronsebeslag
(bruddstykke)
Gjennombrutt,
kvadratisk
bronsebeslag

Kvinne

800-850

Kvinne

850-900

Bokbeslag (Jfr. Bakka
1963)
Trolig fra relikvieskrin
(Jfr. Wamers 1985)

T9593

Rester etter rust på
baksiden, som kan
stamme fra en nål
3-5 sekundære hull.
Rester av nålfeste på
baksiden
3 sekundære hull. I to
av dem sitter rester av
mindre jernnagler
Ingen sekundær
omarbeidelse er
nevnt i
tilvekstkatalogen eller
synlig på foto

To sekundære hull på
den ene siden av
stykket
Trolig fra
Ingen sekundær
krumstav/bispestav (Jfr. omarbeidelse er
Wamers 1985)
nevnt i
tilvekstkatalogen eller
synlig på foto
Trolig fra tabernakel eller Flere sekundære hull
alterdekorasjoner (Jfr.
på begge beslag
Wamers 1985)



Ingen sekundær
omarbeidelse er
nevnt i
tilvekstkatalogen eller
synlig på foto
4 sekundære hull

Minst et sekundært
hull
Minst 2 hull synes å
være sekundære
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nr.
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Lokalitet

Hovedform

Kjønn

Datering

Værnes,
Stjørdal

Kvadratisk
bronsebeslag

Kvinne

850-900

Usikkert
Korsformet
bronsebeslag,
kristusfigur med
Hoset, Stjørdal Korsformet
Kvinne
bronsebeslag

Vikingtid

T15312

Husby,
Stjørdal

Sirkulært
bronsebeslag

Kvinne

800-850

T17384

Uthaug,
Ørland

Trearmet
bronsebeslag

Kvinne

T17739

Grande.
Ørland

Rektangulært
bronsebeslag

T8525

Type beslag/original
funksjon
Muligens fra
prosesjonskors eller
annen kirkelig gjenstand
(Wamers 1985)

4 sekundære hull. Et løst
fragment av nålefestet
bevart.

Krusifiks. Trolig fra
tabernakel eller
alterdekorasjoner (Jfr.
Seletøybeslag (Jfr.
Wamers 1985)

4 sekundære hull fylt
med jernrust

800-850

Seletøybeslag (Jfr.
Pettersen 2013)

1 sekundært hull på hver
ende av de rektangulære
armene. Rester av
jernnagle i det ene hullet

Kvinne

Ca 800

Seletøybeslag (Jfr.
Wamers 1985)

Huseby, Skaun Bronsebeslag,
fragmenter

Kvinne

800-tallet

Ukjent orginal funksjon

Nålefeste på hver ende
av platens bakside samt
rust fra mulig nål
Flere sekundære hull

S17343

Midtlyngen,
Melhus

Usikkert

Vikingtid

T3341

Vang, Oppdal Rektangulært
bronsebeslag

Mann

800-tallet

T21291

Vang, Oppdal Sirkulært
bronsebeslag

Mann

900-950

Hengsel av et
relikvieskrin (Jfr. Wamers
1985)
Lokkhengsel av et
relikvieskrin (Jfr. Bourke
1993)
Trolig fra relikvieskrin
eller prosesjonskors
(Bourke 1993)

T21339

Vang, Oppdal Trearmet
bronsebeslag
(bruddstykke)

Kvinne

900-950

Seletøybeslag (Jfr.
Bourke 1993)

T15003

Strand, Oppdal Kvadratisk
bronsebeslag

Usikkert

Vikingtid

Trolig fra relikvieskrin
(Jfr. Wamers 1985)

C646

Rise, Oppdal

Kvinne

900-950

Trolig fra relikvieskrin
(Jfr. Wamers 1985)

T2588

T18301

Hofstad,
Stjørdal

Avlangt
bronsebeslag

Bronsebeslag
som fremstiller
en av
erkeengelene

900-950

Ingen sekundær
omarbeidelse er nevnt i
tilvekstkatalogen eller
synlig på foto
Trolig fra tabernakel eller 4 sekundære hull anlagt
alterdekorasjoner (Jfr.
parvis nær kanten av
Wamers 1985)
beslaget

Beskrivelsene er hovedsakelig basert på opplysninger i tilvekstkataloger
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3 sekundære hull med
rester av jernnagler
Rester etter nålfeste på
undersiden. Fire
sekundære jernnagler i
fire runde utspring på
utkanten av beslaget
Nål og nålefester bevart
på baksiden
Usikkert om hullene er
opprinnelige eller
sekundære
Usikkert om hullene er
opprinnelige eller
sekundære

Aina Margrethe Heen-Pettersen
Summary
The most common of Insular objects found in Norway are
various types of highly-decorated copper-alloy or silver
mounts, often found as fragments of the original piece,
mainly horse harnesses or from religious equipment such
as reliquary shrines, books and altar furniture. Such items
are usually found in women’s graves which also contain oval
brooches. A great many of the Insular mounts appear to have
EHHQFRQYHUWHGLQWREURRFKHVE\WKHDGGLWLRQRISLQ¿WWLQJV
and are therefore often interpreted as being used as a third
brooch to fasten a cape or cloak. Since the early 20th century,
this interpretation has become well-repeated in numerous
publications. However, this article draws attention to several
unpublished examples from the region of Trøndelag where
the mounts have been found below the waist of the buried
women accompanied by keys and knives and therefore
LQGLFDWHVDXVHDVEHOW¿WWLQJVGHFRUDWLRQV7KLVLVDXVHLQ
connection with female Norse dress which hasn’t previously
been recognised, and indicate that Insular mounts have
had a varied use on female, Norse dresses. The symbolic
DVSHFW RI WKHVH PRXQWV PXVW DOVR KDYH EHHQ VLJQL¿FDQW$V
distinctive elements of the Norse costume, such exotic items
may have been used as important markers signaling status
and overseas contacts.
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