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Horg, hov og ve  

– et førkristent kultanlæg på Ranheim i Sør-Trøndelag. 
 

Af Preben Rønne, NTNU, Vitenskapsmuseet. 

 

 

Indledning 

 

Sommeren 2010 udgravedes et velbevaret kultanlæg på Ranheim ved Trondheimsfjorden i 

Sør-Trøndelag. Det bestod af en horg et hov og en processionsvej. En horg er et hedensk 

offersted - eller alter - bygget af sten. Et hov er navnet for en træbygget helligdom, og ve er 

ordet for helligdommen som helhed. 

 

Horgen var en flad, tilnærmelsesvis cirkulær stensætning omkring 15 m i diameter og en lille 

meter høj. Den har været bygget i tiden mellem 400 og 1000 e.Kr.. Tæt ved horgen var der 

spor efter et hov i form af en næsten rektangulær, kraftigt funderet stavbygning og en 

processionsvej markeret ved to stenrækker. Yngste datering af hovet er mellem 895- 990 e. 

Kr.. Indenfor de år regerede flere norske konger bl.a. Harald Hårfager (872 – 933) hvis 

hårdhændede kristning førte til udvandring, der skabte landnammet på Island og de øvrige 

nordatlantiske øer mellem 874 og 930. 

 

Stolperne til hovet var trukket op og træet var fjernet. Horgen var blevet omhyggeligt 

tildækket med sten og ler. Det hele blev til sidst dækket til med jord formentlig ved 

overgangen til kristen tid. Veet blev effektivt gemt, og var glemt helt til nu.  

 

 
 

1. Landskabet på Ranheim hvor veet ligger. Den lyse, grå plet i pløjejorden omtrent midt i billedet viser 

beliggenheden af horgen. Bag Trondheimsfjorden ses fjeldene på Fosen, og bag dem ligger Atlanterhavet. 

Billedet er set fra syd. Foto Vitenskapsmuseet. 
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Lidt forskningshistorie 

 

Siden midten af 1960’årene har forskningen vedrørende norrøn religion i form af konkrete 

religiøse anlæg stort set ligget stille i Skandinavien. Dette især på baggrund af den danske 

middelalderarkæolog Olaf Olsens meget kritiske doktorafhandling fra 1966 omhandlende 

’Hørg, hov og kirke’. Indtil da hvilede tolkningerne i høj grad på skriftlige norrøne kilder i 

form af primært islandske håndskrifter, især Snorres Heimskringla, ’de norske kongesagaer’, 

og nogle få ikke særligt velunderbyggede udgravninger. Afhandlingen ryddede grundigt op i 

materiale og tolkninger, men kunne vanskeligt sætte andet ind i stedet. Forskningsmæssigt 

opstod der et tomrum, hvor vi reelt ikke havde noget konkret materiale at henvise til. 

 

I det seneste tiår har dette imidlertid ændret sig ganske dramatisk. Nyere udgravninger af 

større arealer har givet en oversigt over anlæg, der på baggrund af de norrøne kilder kan 

tolkes som førkristne kultanlæg. Det drejer sig især om anlæg af ’aristokratisk’ karakter, fordi 

der er fundet mange guldgenstande i form af smykker og små menneskebilleder – guldgubber 

- i tyndt guldblik. Det er imidlertid et meget begrænset svensk og dansk materiale, der med 

rimelig sikkerhed kan tolkes som førkristne kultanlæg. Fundstederne ligger i Mellemsverige, 

Skåne og i Østdanmark.  Det er store komplicerede bopladsanlæg med en central stor hal, 

hvortil der er knyttet en mindre bygning, oftest i en indhegning der forbinder den direkte med 

hallen. I og omkring den mindre bygning findes spektakulære genstande. Et helt rituelt 

landskab er påvist ved Tissø på Sjælland med forskellige kultpladser omkring hallen som 

centrum. Det hele tolkes som tilknyttet en konge, der rejser omkring i sit rige og opholder sig 

en tid på udvalgte kongsgårde med tilhørende kultanlæg. At der er tale om anlæg på det 

niveau viderefører et af forskningens problemer, nemlig at de arkæologiske udsagn passer 

dårligt til væsentlige dele af det skriftlige kildemateriale, som det er nedskrevet på Island i 12-

1300 tallet.  

 

Sådanne fornemme anlæg kendes ikke fra Norge, men i 2010 undersøgte Vitenskapsmuseet et 

’hedensk’ kultanlæg på Ranheim i Sør-Trøndelag. Anlægget på Ranheim er set på baggrund 

af de publicerede svenske og danske kultanlæg ganske enkelt i sin udformning og helt uden de 

spektakulære fund, der præger dem. Der er ingen guldgubber eller andre fornemme genstande, 

der tyder på høj status. Til gengæld er det relativt enkelt at tolke, da der tilsyneladende kun er 

én lang brugsfase. Der er på stedet tre større anlæg i form af en horg, et hov og en 

processionsvej. Det samlede kompleks tolkes som et ve. Anlægget er ikke kun interessant, 

fordi det er enkelt i sin opbygning. Det er særlig vigtigt, fordi det uden større problemer kan 

tolkes ud fra de norrøne kilder. En betydelig del af de nordmænd, der tog til Island for at 

bosætte sig i landnamstiden mellem ca. 870 og 930, kom fra Midtnorge, og det er 

nordmændenes efterkommere, der omkring 100 til 300 år senere skriver de norrøne kilder, 

som vi tolker i forhold til – nu omkring 1000 år efter. 
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2. Plantegning af veet. Tegning ved Raymond Sauvage.  

 

 

 
 

3. Arbejdsbillede af veet som helhed. Stenrækkerne er frilagt, stolpehullerne i hovet er tømt, og stenene fra 

horgen er ved at blive fjernet. Foto Erling Skjervold. 
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Horg  
Lagde han horg mig  

lesset af sten,  

sterkt nu straaler  

den sten som glar,  

i fæblod friskt  

farved han rød den,  

altid var Ottar  

aasynjer tro.  

Fra ’Den eldre Edda’ oversatt av G. A. Gjessing, Kristiania 1889  

 

Det er gudinden Freja, der her taler om de blot, som kongesønnen Ottar udførte til hende. Han 

var altid trofast mod gudinderne. Verset er fra digtet Hyndlakvad, der er en del af 

Flatøyaboka, som er et af de vigtigste islandske manuskripter fra slutningen af 1300-tallet 

(Steinsland 2005:62). Bogens indhold har særlig betydning for Norges tidligste historie. I 

denne sammenhæng er den ovenstående beskrivelse meget interessant, fordi vi kan tolke en 

del af udgravningen på Ranheim ud fra dette vers. Det, Freja beskriver, er et hedensk alter 

eller en helligdom bygget af sten. ’som glar’ hentyder sandsynligvis til, at hvid kvarts indgår i 

bygningen af horgen. Det er et sted, hvor der har været ofret dyreblod, som har rødfarvet 

stenene.  

 

Ranheim ligger i Sør-Trøndelag langs Trondheimfjorden ca. 10 km nord for Trondheims 

middelalderby. Fra sene skriftlige kilder ved vi, at det i forhistorisk tid har været et vigtigt 

område med mange høje og røser langs fjorden. Langt de fleste er i dag fjernet. Stensætningen 

var ukendt. Den blev fundet ved en påvisningsundersøgelse forud for en byggesag. Den var 

dækket af et tykt lag matjord, der helt skjulte den. Ved påvisningsundersøgelsen fjernedes helt 

det dækkende jordlag, og den lignede da en almindelig røse. Dog var den næsten flad. Det, vi 

forventede, vi skulle udgrave på Ranheim, var derfor en ganske normal røse med en 

centralgrav og måske en sekundærgrav eller to. Men efterhånden som udgravningen skred 

frem blev ’røsen’ mere og mere mærkelig. Der var ikke meget, der passede på det, vi kendte 

fra andre røser. Efterhånden måtte vi erkende, at stensætningen ikke var en normal røse. Mod 

midten af udgravningen tydede alt på, at vi stod overfor det, som i norrøne kilder er beskrevet 

som en horg. 

 

Horgen på Ranheim er en flad, tilnærmelses cirkulær stensætning på omkring 15 m i diameter 

og en lille meter høj. Det var inden udgravningen dækket af matjord og et pløjelag, der har 

været så tykt, at ploven tilsyneladende ikke har fjernet nogen af stenene, måske kan den have 

strejfet de øverste, men uden at skade eller flytte stenene. Da pløjelaget var fjernet, kom der et 

lag af kuppelsten frem. De var pakket ind i et kompakt lag af blåler, der var bevaret i ca. 15 

cm’s tykkelse, og dækkede tilnærmelsesvis hele stensætningens overflade. Med 

kuppelstenene var dette øverste lag ca. 30 cm tykt ved udgravningen. Da det var fjernet kom 

et lag med tilsvarende kuppelsten frem, men nu med heller lagt på den flade side i to ringe 

omkring centrum. Den inderste ring var stort set hel, mens den yderste blot dannede en 

halvcirkel. Hellerne er tilsyneladende brudt i fast fjeld og til dels tilhuggede. Den type sten 

findes ikke, hvor horgen blev bygget, men den findes ikke langt derfra i nærområdet. Den 

inderste ring af heller er særlig tydelig. Enkelte af hellerne er mere end 2 m lange og op til 40 

cm brede. Specielt interessant er, at der på horgens overflade – i dette niveau - er lagt større 

og mindre klumper af hvid kvarts. Der er især meget kvarts udenfor den yderste halvcirkel.  
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4. Lidt af kvartsen fra overfladen af horgen. Foto Vitenskapsmuseet. 

 

 

Dette niveau må have været den egentlige flade på hovet og her lå to glasperler, en glasperle 

med øjen- og båndornamentik, med en blå stangperle presset in i hullet til snoren. En 

koncentration af brændte ben fandtes også lagt på horgens overflade, og her lå en mere enkel 

perle. 

 

 
 

5. Glasperler fra horgens overflade. Foto Ole Bjørn, Vitenskapsmuseet. 

 

 

Midt i horgen fandtes spor efter en trækasse 1,3 m lang og ca. 1 m bred. Målene er noget 

usikre, da dele af den blev gravet delvist bort ved påvisningsundersøgelsen. Trækassen kunne 

ses som smalle, rødbrune striber, som var tæt på et par centimeter brede. Det var bare farvede 

spor efter det bortrådnende træ. Fyldet i trækassen bestod af rødbrunt sand/grus blandet med 

mange ildskørnede, rensede sten – kogesten. 

 



 6 

 
 

6. Brændte sten – eller kogesten – fra trækassen i horgens center. Foto Vitenskapsmuseet. 

 

 

Stenene var små og næppe særlig effektive i en kogegrube, men udmærkede som varmekilde i 

en kedel, eller på et fladt ildsted. Imellem stenene fandtes en hel del brændte ben i form af 

små stumper. Der blev fundet ca. 1,5 kg brændte ben i de nederste ca. 35 cm af den 55 cm 

høje kasse. I bunden af kassen var der et lag på ca. 5 cm bestående af små stykker trækul og 

’trækulspulver’. Her var koncentrationen af benstumper størst. Blandt benene var en stump af 

et kranie og flere mennesketænder. Der var meget få genstandsfund blot et lille fragment af en 

nål lå mellem benene.  

 

 
  

7. Nålehoved fra trækassen i centrum af horgen. Nålen en sandsynligvis fremstillet i Holsten mellem 500 og 400 

f. Kr.. Foto Ole Bjørn, Vitenskapsmuseet. 

 

 

Under den centrale del af horgen fandtes et tyndt sort lag med trækul. I dette lag fandtes også 

en del brændte ben og mellem dem en mennesketand. Der må være tale om en brandpletgrav, 

der lå direkte på det forhistoriske pløjelag, og som var dækket af en lille, flad røse. Det var en 

meget tidlig grav idet trækullet er dateret til omkring 5-400 f.Kr.. Under dette lag var der spor 

efter pløjning med ard. Det kunne ses som ca. 5 cm brede mørke striber på kryds og tværs. 

Der var også flere flade sænkninger med trækul og små ildskørnede sten lagt i en række 

udenfor brandgraven, men ligeledes inden for horgen. 



 7 

 

Kogesten, som de vi har på Ranheim, findes i to fund under kirker i Midtnorden. Den ene er 

Mære kirke i Nord-Trøndelag. Kirken er velkendt for det vigtige fund af guldgubber (Stene 

1990b: 18). Det kan vi desværre ikke prale med på Ranheim. Ved den arkæologiske 

undersøgelse fandtes under koret en samling dyreben, og et lag ildskørnede sten. Tilsvarende 

er der under koret til Frösö kirke ved Østersund fundet ildskørnede sten, dyreben og trækul 

(Stene 1990a: 15). Trækullet er dateret til yngre jernalder.  For ganske nylig er der i det 

sagnomspundne Lejre på Sjælland fundet en hel stendynge bestående af kogesten fra yngre 

jernalder. Omkring den er der fundet gruber med mange dyreknogler. Kogesten kendes på en 

stor boplads ved Tissø på Sjælland, hvoromkring der er fundet flere forskellige offerpladser. 

To kultpladser fra Uppåkra og Järrestad i Skåne synes også at knytte kogesten til rituelle 

handlinger i yngre jernalder.  

 

Horg nævnes i ’Den ældre Edda’. Det forekommer bl.a. i digtet ’Vølvens Spådom’. Her 

beskriver vølven, at guderne i den mytologiske tid samledes og gjorde horg og hov. Det fører 

os til det andet religiøse anlæg, vi fandt på Ranheim – et hov. 

 

 

Hov 
Mødtes æser  

paa Idavold,  

som horg og hov  

høit optømred, 

Fra ’Den ældre Edda’ oversatt av G. A. Gjessing Kristiania 1899  

 

Bygningen var en etskibet bygning, rektangulær i plan, 5, 3 m langt og 4, 5 m bredt. Stolperne 

stod meget præcist, med en indbyrdes afstand tæt på 1,8 m. De fire vægge var sat symmetrisk 

af fire hjørnestolper og to stolper på siden mellem hvert hjørne – i alt 12 stolper. Alle 

stolperne som tilhørte huset havde en kraftig stenskoning.  

 

 

 
8. Plantegning af hovet. Tegning ved Raymond Sauvage. 

 

http://www.heimskringla.no/wiki/Den_%C3%A6ldre_Edda_-_Norr%C3%B8ne_oldkvad_fra_vikingetiden
http://www.heimskringla.no/wiki/Gustav_Antonio_Gjessing
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9. Foto af hovet. Stolpehullerne er delvist tømt. Nogle sten fra stenskoningen er efterladt i kanten af 

stolpehullerne. Foto Vitenskapsmuseet. 

 

 

Et hus af den størrelse og med stenskoede stolpehuller, behøver ikke tagbærende stolper. 

Væggene har været en stavkonstruktion. De jordgravede stolper har været ’stavene’ og 

mellem dem har væggene været bygget i en rammekonstruktion, der har gjort bygningen 

meget stabil. Væggene kan sagtens bære taget alene. Derfor var det meget mærkeligt, at der 

inde i huset var fire stolpehuller sat i et kvadrat parallelt med husets vægge. De var forskudt 

mod vesthjørnet i forhold til husets centrum. De fire indre ’stolpehuller’ havde mindre 

diameter end vægstolperne, og de var ikke gravet så dybt ned som de. Det udelukker, at de har 

haft nogen tagbærende funktion. Huset var tydeligvis ikke et normalt beboelseshus. Der var 

ikke noget ildsted, båseskillerum eller andre bygningstekniske detaljer som kendetegner en 

normal bolig i forhistorisk tid. Det havde vi med sikkerhed set, da hele området var dækket af 

matjord, og det oprindelige dyrkningslag var intakt. Det lag var gennembrudt af 

stolpehullerne. 

 

Der var tale om en bygning, der ikke ligner på de jernaldergårde, som vi ellers kender fra 

Trøndelag. Det har været en meget usædvanlig bygning, der ikke var egnet til almindelig 

bolig. Stolpehullerne var kraftige, og det tyder på en bygning, som var ’højt optømret’. Her 

skal man ikke tænke på de lavloftede gårde, vi ellers kender fra Trøndelag. Man bør tænke på 

formen til de allertidligste stavkirker – da kommer hovet til at virke højt tømret.  

 

Vægkonstruktionen har været i stav ligesom stavkirkerne.  En meget nærliggende parallel er 

stavkirken fra Haltdalen i Sør-Trøndelag fra slutningen af 1100-tallet (Alsing 2000). Den er 

også etskibet, og den måler i grundplan 5,8 x 4,8 m. Siderne er således blot få cm større end 

hovet. Det er den eneste bevarede stavkirke i Trøndelag, og når man går ind i den, får man et 

indtryk af, hvordan hovet har været at gå ind i. Den står nu på Sverresborg. Indvendig virker 

stavkirken langt større end målene antyder, og når man står i den, får man en følelse af, at der 

virkelig er højt til taget. 

 

De fire stolpehuller inde i hovet har ingen konstruktiv eller bærende mening. Det er fristende, 

at forestille sig, at gudebillederne har stået her, sådan som det er beskrevet i sagaerne. 
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Meget tæt op til hovet lå en mindre firsidet bygning sat af fire hjørnestolper - alle med 

stenskoning. Det målte 2,5 x 2,5 m. Det har sandsynligvis haft en funktion sammen med 

hovet. 

 

 

To stenrækker – en processionsvej? 

 

Vest for hovet strakte to parallelle stenrækker sig fra et lavere liggende område og op mod 

bygningen. De lå med ca. 15 meters indbyrdes afstand i øst - vest orientering. Den sydligste 

række var bevaret i minimum 25 meters længde. Den sigtede direkte op mod bygningen og 

strakte sig helt ned til det lave område, der muligvis har hængt sammen med udløbet af den 

nærliggende Vikelv i tidlig jernalder. Det har tydeligvis været dybere tidligere end det er i 

dag, og det betyder, at der ikke var langt fra den oprindelige strandbred i jernalderen. Området 

kan i jernalder endnu have haft kontakt til havet eller ligget hen som et stort fladt vådområde 

afhængig af tidevandet og vandstanden i elven. Den nordlige stenrække var lidt kortere ca. 15 

m. Den gik fra en stor, jordfast sten og videre op imod området foran hovet således, at der 

opstod et åbent område syd for bygningen. Stenene i rækkerne var generelt større end 

mandsløft, og der må være investeret en anseelig arbejdsmængde i at samle dem sammen og 

lægge dem på række.  

 

Stenrækkerne synes at være meningsløse. De var ikke høje nok til at være en fægyde. Kvæget 

ville bare kunne gå over dem, og de ligger for tæt på hinanden til at være rester efter gamle 

gårdsgrænser. Det er vanskeligt at se andre løsninger, end at de har haft en betydning for 

folkene fra de gårde, der deltog i blotet. Det tolkes her som en processionsvej mellem hovet 

og det lavtliggende område. Ligesom horgen har stenrækkerne været dækket af en betydelig 

mængde jord. Det har skjult dem, og det har bevaret dem nogenlunde urørt af ploven; men de 

er brudt flere steder ved anlæggelse af dræn i moderne tid.  

 

 

Ve 

 

Et tredje begreb, der kan knyttes til asekulten, er et ve. Det begreb er straks vanskeligere at 

tolke konkret. Begrebet er ganske diffust i sin beskrivelse; men det er et helligt område 

tilskrevet guderne. I årene efter anden verdenskrig blev begrebet tolket ganske håndfast, som 

stenrækker, der gik op mod de tidligste kirker, som man troede var bygget på oprindeligt 

hedenske kultområder. På Ranheim er der udgravet to stenrækker, men at tolke to stenrækker 

som et ve alene er næppe korrekt. Veet er nok snarere en samlebetegnelse for et større helligt 

område. Det kan være betegnelsen for en hellig lund eller en myr. Sandsynligvis er hele det 

område, vi har udgravet på Ranheim et ve – et helligt sted viet til guderne og asedyrkelsen. 

 

Veet har da bestået af de to stenrækker, hovet og horgen. De tre dele er en helhed, der til 

sammen har udgjort en central del af et helligt område. 

 

Placeringen i landskabet er interessant. De kirker i nærområdet, som vi mener ligger på 

oprindelige hedenske kultpladser, ligger markant og dominerende i landskabet som Mære og 

Frøsø. Ranheim ligger lavt og ydmygt i en sænkning. Veet på Ranheim knytter sig til 

vådområdet ikke langt fra Vikelvens udløb i Trondheimsfjorden, og det ligger tydeligt i en 

lavning. Kirkerne lægges sådan, at de udstråler magt. Det kan - foruden tildækningen - være 

en grund til, at der ikke blev anlagt en middelalderkirke her.  
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Camouflering af veet 

 

Den sidste byggefase på horgen var en tildækning med kuppelsten. De lag blev bygget hen 

over den overflade hvorpå der var lagt små offergaver. Den overflade mener jeg, var horgens 

/alterets oprindelige overflade. Fra at være en horg lignede det nu en helt ordinær røse, der 

ikke stak ud fra normale jernalderrøser på nogen måde, alligevel vælger man at dække røsen 

til med store jordmængder – ikke i form af en traditionel jordhøj der skal ses, men som en 

landskabsomformning der skal skjule. Det samme gælder stenrækkerne, også de blev dækket 

af så store jordmængder, at kun få sten er blevet rykket af ploven i nyere tid.  

 

Hovet er også blevet dækket af et jordlag, så tykt at det oprindelige muldlag endnu var bevaret 

på trods af moderne pløjning. Men tildækning af et højttømret hus med jord har ikke været 

relevant. Inden tildækning af jord på stedet har stolperne været trukket op og fjernet. 

Forklaringen på dette får vi gennem de skriftlige kilder. 

 

 
 

10. Horgen og stenrækkerne er renset frem. Bag horgen ser man tydeligt i profilen, at jordlaget er unaturligt 

tykt. Foto Vitenskapsmuseet. 

 

 

Norrøne kilder 

 

Vi er så langt oppe i tid, at vi kan tillade at støtte os til de tidlige norrøne kilder. De er først 

nedtegnet omkring 1200-tallet af kristne på Island, derfor kan kilderne være vanskelige at 

arbejde med uden omhyggelig kildekritik. Alligevel indeholder de mange konkrete 

informationer, som klart kan relateres til kultanlægget på Ranheim. Da er det en stor fordel, at 

veet synes at være så komplet, det kan være efter 1000 år og uden senere forstyrrelser af 

betydning. 
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Der er flere vigtige kilder når det gælder kultanlæg, to er allerede nævnt her som vers. Vigtig 

er også Øyrbyggernes saga. Her beskrives Torolf Mosterskjeggs hov på Island. Særlig under 

Harald Hårfager forlod mange nordmænd Norge for at søge bedre livsvilkår og især frihed til 

at dyrke den gamle tro. Torolf var en af de utilfredse. Inden han besluttede sig, blotede han til 

Tor, og spurgte ham til råds. Han fik det råd af sin gud, at han enten skulle forlige sig med 

kongen eller rejse fra landet. Han valgte Island frem for forliget. Han skaffede sig et stort 

skib, og han tog med sig gårdens folk og alle sine ejendele. Mange venner fulgte ham.  

’Han brød Hovet ned og førte det meste Tømmer med sig, som havde været deri, saavel som 

Mulden under den Stalle, hvorpaa Thor havde haft sit Sæde.’ 

 

At Torolf bryder hovet ned svarer til det, vi ser i stolpehullerne. Stolperne er trukket op og 

fjernet. Ifølge ’Ordbog over det danske Sprog’ er en stalle ’den forhøjning i et gudehov, 

hvorpaa eller hvorom gudebillederne var opstillet, og hvorpaa edsringen laa’. Eller som 

grundlag for en gudefigur. Også det synes der at være på Ranheim. Omtrent midt i hovet lå en 

jordfast sten. Overfladen var flad og glat. Der var gravet ned under den, og der var fjernet 

jord. 

 

Da Torolf nåede Island, og han og hans folk skulle vælge, hvor de skulle bo, spurgte han igen 

Tor til råds. 

’Thorolf kastede da sine Højsædestøtter over Bord, dem, som havde staaet i Hovet; paa en af 

dem var Thors Billede udskaaret; og han udtalte, at han vilde bygge paa Island der, hvor 

Thor lod disse Støtter komme i Land. Men straks da Støtterne førtes bort fra Skibet, blev de 

drevne til den vestre Fjord og syntes da at fare hurtigere af Sted end man havde ventet. 

Derefter hævede sig en jævn Paalandsvind, og de sejlede da vesten for Snefjældsnæs og ind i 

Fjorden. De saa, at Fjorden var overmaade bred og lang, og indesluttet af store Fjælde paa 

begge Sider. Thorolf gav den Navn og kaldte den Bredefjord. Han landede paa den søndre 

Side af Fjorden omtrent paa Midten, og lagde Skibet ind i den Vaag, som de gav Navn af 

Hovsvaag. Derpaa undersøgte de Landet, og fandt yderst ude paa et Næs nord for Vaagen, at 

Thor var kommen i Land med Støtterne. Det kaldtes siden Thorsnæs. Derefter gik Thorolf med 

Ild over hele sit Landnam, ude fra Stavaa og ind til den Aa, som han kaldte Thorsaa, hvor han 

gav sine Skibsfolk Bolig. Ved Hovsvaag rejste han selv en stor Gaard, som han kaldte 

Hovstad. Der lod han rejse et Hov, hvilket var et stort Hus med en Dør paa Sidevæggen 

henimod den ene Ende af Huset. Indenfor stod Højsædestøtterne, og deri var Nagler, som 

kaldtes »de hellige Nagler«’. (Øyrbyggernes saga, Kapitel 4, her gengivet efter 

’Heimskringla’ på internet, N.M. Petersens oversættelse). 

 

Den konkrete betydning af ordet ’højsædestøtter’ har i dette tilfælde næppe noget med 

høvdingens egen siddeplads i hallen at gøre. Det må være de stolper med udskårne ansigter af 

guderne eller fremtrædende forfædre, som stod opstillet i hovet. Stolperne – eller støtterne – 

kan opfattes som gudernes højsæder i sig selv (Simonsen/ Ibn Fadlan 1981: 53, kap. 85). 

 

Vi ved lidt om gudestøtterne, og igen er kilderne de islandske håndskrifter og Snorre samt en 

arabiske rejsende diplomat Ibn Fadlan, som besøgte det Skandinaviske miljø i Rusland og 

beskrev deres dagligdag og flere af deres religiøse handlinger bl. a. en begravelse. Han 

fortæller også om udskårne stolper med ansigter som tilbedes, og som der ofres til.   

 

Hakon Jarls hov på Lade er særlig interessant, idet Lade kun ligger otte km fra Ranheim og 

det var det ’største Hovedtempel i Norge’ (Olav Tryggvasons saga kap.17). Gudestøtterne var 

her angivet med navne. Det er i Olav Tryggvasons saga i Flatøyaboken, vi kan læse om dem. 
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Det er ikke kun de kendte guder, der er afbildet og tilbedt i dette hov. De to er støtter, der 

repræsenterer vigtige kvinder i ætten; men Tor er alligevel afbildet i vognen med sine bukke. 

Hakon Jarls hov og ætteguderne nævnes også i Færøyingenes saga, hvor Sigurd Brestesson 

indvies til ’billedet’ af Thorgerd Hørdebrud inden han rejser til Færøerne hvor han ved 

gudindens hjælp ender med at blive høvding. Hun var afbildet på en af gudestøtterne. 

 

Thorgerd Hørdebrud var åbenbart en vigtig gudinde for familien, men jeg tror ikke hun har 

været særlig venlig. Ved slaget på Hjørungavåg krævede hun Hakon Jarls otteårige søn som 

offer for at hjælpe jarlen til sejr (Jomsvikingernes saga). 

 

Vi har ikke bevaret store gudestøtter fra sen jernalder og vikingetid indtil i dag, men det er 

ikke så underligt. De blev som horg og hov ødelagt. Asernes billeder måtte fjernes og erstattes 

med de kristne. Der er en lidt kuriøs beskrivelse af ødelæggelse af gudebilleder i Olav 

Tryggvasons saga. Kongen havde været i Danmark hos kong Svend og var på vej tilbage til 

Trøndelag. ’Kong Olaf havde fundet, at Thrønderne, som havde været med ham, havde endnu 

megen Tiltro til Afguderne, fornemmelig Frej. Kongen dadlede meget deres Tro, men de 

modsagde ham, og der herskede ligesom nogen Trætte imellem dem; de havde to Skibe, og det 

skortede ikke paa at de roede stærkt til. Kongen kom først til Lands, og begav sig strax hen til 

Templet, og brød alle Afgudsbillederne i sønder, vendte derpaa tilbage imod sine Mænd, og 

havde Frejs Billede med sig. Og da Thrønderne kom imod Kongen, brød denne Frejs Billede i 

stykker ligefor deres Øjne. De gik da i sig selv, forlode deres gamle Overtro, og gjorde efter 

Kongens Bud, og forligede sig med ham.’ (Her gengivet efter ’Heimskringla’ på net kap. 45,).   

 

 

Tolkningen 

 

Torolf Mosterskjegg rev hovet ned, og tog det meste af tømmeret med sig til rejsen, og han 

var ikke den eneste norske emigrant, der tog med sig det vigtigste fra hjemlandet. Torhadd 

den gamle var hovgode på Mære i Trondheimen. Han var ivrig på å fare til Island. Før han 

for, tog han ned hovet og havde med sig muld og stolperne fra hovet (Landnåmsboken kapitel 

258). 

 

Højsædestøtter, der kastes i havet ved Islands kyst, for at guderne skal vise, hvor bosættelsen 

skal finde sted, er almindeligt nævnt i Landnamabok. Vi ved, at mange af landnamsmændene, 

der koloniserede Island, kom fra Trøndelag. I alt 40 personer fra Trøndelag er specielt nævnt 

ved navn. Når man tænker på hvor grundigt, man har slettet alle spor efter horgen, hovet og 

stenrækkerne, er det sandsynligt, at gudestøtterne fra hovet på Ranheim også er havnet på 

Island. Hele viet har man ikke kunnet tage med, men man har kunnet skjule det. Yngste C14 

datering af hovet på Ranheim til 895 – 990 passer med flere norske konger, men overvejende 

med Harald Hårfagers lange regeringstid, mellem ca. 872 – 933, og dermed med 

landnamstiden på Island mellem ca. 874 – 930.  

 

Meget taler for, at man har afsluttet sit liv på Ranheim i Trøndelagen for at begynde et nyt på 

Island eller en af de øvrige øer i Atlanterhavet som så mange andre nordmænd i de år. 

 

 

Konklusion 

 

Kultanlægget – veet - på Ranheim bestående af en horg, et hov og en processionsvej er endnu 

et helt enestående anlæg, men i fremtiden vil der sandsynligvis findes andre af den type anlæg 
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over hele Norge. De kan dog næppe være mange der har været gemt så godt. Nu ved vi, hvad 

der skal ses efter så måske kan vi være heldige endnu engang. Veet giver en enestående 

mulighed for at tolke ud fra norrøne kilder. Det arkæologiske anlæg og de skriftlige kilder 

passer sammen. De norrøne kilder må derfor være mere pålidelige og præcise på dette 

område, end mange forskere har opfattet dem til nu. Det er det første ve, der kendes fra Norge 

og det bør foreløbig afklare en række problemer med specielt tolkningen af ordene horg og 

hov. 

 

Veet giver et øjebliksbillede af de triste sider af kristningen af Norge. Der var ikke plads til at 

dyrke den oprindelige religion side om side med den nye, og mange opgav og forlod Norge. 

Det har næppe været de ringeste nordmænd, der har udvandret. Det må have været et stort tab 

for landet og en tragedie for de, der har været presset bort. Den arbejdsmæssigt meget 

omfattende camouflering af helligdommen - som da kan have fungeret i omkring 600 år – 

viser, hvor stor betydning det har haft.  

 

Mens sagaerne fortæller om landnammet og den første tid på Island, viser veet på Ranheim en 

side af de sidste forberedelser før afrejsen. 

 

 

Afslutning 

 

Kultanlægget bliver ikke bevaret. Det må desværre vige for moderne boliger. Sandsynligvis 

har området været helligt allerede fra den ældste grav blev anlagt, og da er der tale om religiøs 

kontinuitet i 1.500 år. 

 

Den måde at behandle et helligt sted, der har ligget gemt i 1000 år - dét kan man så selv synes 

om, som man vil.  
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11. Veet under et høstblot. Et øjebliksbillede er tolket ved kunstneren og arkæologen Kari Støren Binns. 
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Norrøne tekster på internet. 

Øyrbyggernes saga http://heimskringla.no/wiki/Eyrbyggja_Saga_%28Dansk%29 

Færøyingenes saga http://www.heimskringla.no/wiki/F%C3%A6r%C3%B8ingernes_saga 

(indgår i Flatøyaboken) 

Olav Tryggvasons saga http://www.heimskringla.no/wiki/Olaf_Tryggves%C3%B8ns_Saga_-

_af_Odd_Munk_%28C.C.Rafn%29 (indgår i Flatøyaboken) 

 

Hovedsiden med index på ‘Heimskringla‘ på internettet kan anbefales, hvis man synes, at 

norrøne tekster er spændende. ‘Heimskringla‘ er brugt flittigt i forbindelse med denne artikel. 

http://www.heimskringla.no/wiki/Hovedside   

 

Spor på net. 

Alle Spor artikler til og med 2005 kan læses gratis her: 

http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/spor/ 

 

Dansk ordbog på net. 

På grund af sproget kan denne adresse måske være nyttig.’Ordbog over det danske Sprog’ 

http://ordnet.dk/ods/index_html 

 

 

 

 

http://www.heimskringla.no/wiki/Olaf_Tryggves%C3%B8ns_Saga_-_af_Odd_Munk_%28C.C.Rafn%29
http://www.heimskringla.no/wiki/Olaf_Tryggves%C3%B8ns_Saga_-_af_Odd_Munk_%28C.C.Rafn%29

