
Møstahaugen  
Har det stått en bygdeborg her?? 
Møstadhaugen ligger ved vegen ut til Møstavågen nord for Endresetbukta. Haugen er 
undersøkt av Videnskapsmuseet i Trondheim og funn kan tyde på at det kan ha stått en 
bygdeborg på toppen av denne kollen. I øst er det utsikt mot Frei kirke og i sørøst mot 
Flatsetøya. Fornminnet ligger innenfor et område på 180 meter øst-vest og ca. 120 meter 
nord-sør. Det indre området er tilplanta med granskog. 

 
Illustrasjon av Trygve Karlsvik  
Langs bremmen av den øst-vestorienterte høydeflata kan en se tydelige spor etter åkerreiner 
som tegner seg som terrasseringer i terrenget. Lengst i sør er det en 95 meter lang tydelig 
kant. Ei meget stor frittstående furu sees i nord. Innenfor berghaugen ligger 2 jordblandede 
røyser med diameter på ca. 6 og 7 meter, laget av kantet stein som i dag er bevokst med 
mose og busker. 
 
Hva er så en bygdeborg? 
Bygdeborger kalles de primitive festningsanlegg som ble bygd på fjellknauser og topper som 
fra naturen side var vanskelig å angripe fra flere kanter. Borgene ble gjerne lagt på steder 
som har hatt strategisk betydning og med god utsikt. Forsvarsverket bestod som regel av 
enkle tørrsteinsmurer, opprinnelig trolig forsterket med palisader som fortrinnsvis finnes mot 
den siden der adgangen var lettest (se tegning). 
 
Bygdeborger er vanlig i Norge og Sverige og man antar at de for det meste skriver seg fra 
romertiden og folkevandringstiden. De oppfattes dels som midlertidige tilfluktssteder under 
urolige forhold i folkevandringstiden, dels som festningsanlegg i utkanten av de gamle riker. 
 
Fjelltopper nær bebyggelse ble valgt ut slik at befolkningen hurtig kunne bevege seg dit opp 
når ilbudet om fiender kom. 
 
For et øye som ikke har falkeblikk for fornminner kan det kanskje være vanskelig å få en 
fullstendig oversikt over avgrensningene til bygdeborgområdet på Møstadhaugen. Ta kontakt 
med miljøvernlederen i kommunen som vil gi deg mer detaljerte beskrivelser. 
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