
Prosjekt om bygdeborgen



Hva er en bygdeborg?
• En bygdeborg er et typisk forsvarsverk, som vi finner mange steder 

i Norge.
• Typisk for bygdeborgene er at de er plassert på høydetopper og 

andre steder der det er vanskelig å ferdes. Mange av bygdeborgene 
var plassert ved ferdselsveier.

• De fleste bygdeborgene stammer fra folkevandringstiden (400 –
600 e.Kr.)

• I mange land var det tradisjon å bygge seg et slott på en haug. På
grunn av dårlig økonomi og dårlige hjelpemiddler i Norge, ble det 
ikke bygd slott, men borger. Bedre kjent som bygdeborger!

• Bygdeborgene ble brukt til oppholdssted og forsvar.



Hvor ligger bygdeborgene?

• I Trøndelag er det påvist 
35 forskjellige 
bygdeborger. 

• Bygdeborger finner vi 
også i innlandsområdene 
på Østlandet og langs 
kysten fra Østfold til Sogn 
og Fjordane. De finnes 
også i relativt stort antall i 
Sverige.





Hvor finner vi bygdeborgen på
Frosta?









• Borgområdet er formet som en 
trekant med to bratte sider, slik 
at de bare trengte å forsvare en 
side.

• Den tredje siden er beskyttet 
med en buet mur (slik som 
bildet illustrerer.)

• Borgområdet har målene: 20 m 
x 70 m. dette utgjør et areal på
ca 600 m2 

Geografisk fakta





Fakta om bygdeborgen

• Bygdeborgen på Frosta ligger ved Liavannet, som tidligere 
henvist.

• Man vet lite fakta om bygdeborgene generelt i dag, dette er 
også tilfelle ved Frosta.

• Bygdeborgen på Frosta, fremstår i dag som en sammenrast 
og overgrodd mur. Vi ser ikke muren, men vi ser 
konturene etter en mur. Begynner man å grave ser man 
steinrester etter muren. 



Vår teori
• Vi tror borgen stammer fra folkevandringstiden (400 - 600 år e.Kr.)
• Man vet lite om bygdeborgens funksjon, men på grunn av at den er 

plassert der den er, antar vi at den heller ble brukt som et tilfluktssted 
enn et sted for å kontrollere hvem som kommer inn i bygda. 

• Trærne og vegetasjonen som dekker innsiden av borgen, var 
sannsynligvis ikke der da borgen var i bruk. 

• Vi tror at det har vært et stort felleshus inne i borgen, hvor folk 
oppholdt seg, og spiste. Forholdet mellom muren og en bergknaus inne 
i borgområdet gir grunnlag for denne teorien. Størrelsen på dette huset 
kan ha vært 13m x 5m. 

• Vi, og flere antar at det har vært en tremur over steinmuren. Dette fordi 
steinmuren er lav, og det er funnet trerester rundt borgområdet. Hvis 
dette stemmer, ble nok steinmuren brukt som et fundament, og ikke en 
mur for og dekke seg bak under eventuelle angrep. 





Rydding ved bygdeborg
• 25.oktober ryddet Jørgen, Martin, Olav og Bjørn-Kristian bygdaborgen 

på Frosta.
• Hensikten med turen var å bevare et lokalt kulturminne.
• Norsk Kulturarv deler ut stipender på 2500 kr, til lokale ildsjeler som 

bevarer Norges stolte kulturarv.
• Ryddingen besto i å rydde og hogge vekk kvister, trær og annen 

vegetasjon.
• Vi brukte tang, sag, rå muskelkraft og timer med arbeid. Dermed var 

bygdeborgen ryddet!

















Laget av Bjørn-Kristian, Olav, 
Jørgen og Martin

10. Trinn ved Frosta skole

Høsten 2006

Takk for oppmerksomheten!


