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Kunstner: Aaron Watson. 
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3.16.  Nielsens (1999) faseinndeling, etter Nielsen (1999:figur 10,39).  
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Telemark (C13395). Foto: KHM, Eirik Irgens Johnsen. 
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(1979:figur 4a). 
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Nørre Sandegård Vest på Bornholm, etter Jørgensen og Jørgensen (1997:plate 9). 

3.29.  Rektangulær spenne, krypdyrspenne, dyreformet spenne og perlespreder fra grav 58 

på Nørre Sandegård Vest på Bornholm, etter Jørgensen og Jørgensen (1997:plate 22). 
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merovingertid. Figurer etter henholdsvis fase 1: Vinsrygg (1979:figur 4c og 3f), 

Jenssen (1998:plansje 13e), Schetelig (1910:figur 86), Vinsrygg (1979:figur 6a), 

Gudesen (1980:plansje 33a og 26c), og Nerman (1969:tafel 14, figur 115). Fase 2: 

Schetelig (1910:figur 91), Vinsrygg (1979:figur 9a og 11b), Gudesen (1980:plansje 

25a), Gjessing 1929:figur 4; Schetelig (1910:figur 87 [øverst] og Helgen (1982:figur 

18). Fase 3: Rygh (1885:figur 640), Bakka (1972:figur 3.6), Rygh (1885:figur 643, 

639 og 719), og Gudesen (1980:plansje 29b). 

4.1.  Korsformete spenner av type Sejlflod a) variant 1 (grav OP) og b) variant 2 (grav 

DY), etter Nielsen (2000 II:115, x4434 og 63, x1003). 

4.2.  Hektespenner i sjörupstil fra Sejlflod grav DY, etter Nielsen (2000 II:63, x1168-

1171). 

4.3.  Bronsespenner og peltaformete hengesmykker fra Sejlflod grav IZ, etter Nielsen 

(2000 II:106, X1282, x3601, x1284, x1285). 

4.4.  Korsformete spenner av type a) Lunde fra Birkeland, Aust-Agder (C2460), etter Rygh 

(1885:figur 247 ), b) Eine fra Eine, Hedmark (C15688), c) Nygard fra Åk, Møre og 

Romsdal (C6200), d) Røssøy fra Gjervik, Hordaland (B2266), etter Schetelig 

(1906:figur 42, 35 og 75), og e) Gross Siemss fra Sejlflod grav DI, etter Nielsen 

(2000:55, x1058). 

4.5.  Korsformete spenner av type a) Søndre Gammelsrød fra Obrestad, Rogaland (B4344) 

og b) Foldvik-Empingham fra Giskegjerdet, Møre og Romsdal (B720), etter Schetelig 



(1906:figur 107 og 65). 

4.6.  Korsformete spenner av type a) Stoveland fra Stoveland, Aust-Agder (C8938) og b) 

Valandsmoen fra Ertseid, Vest-Agder (C9188), etter Schetelig (1906:figur 168 og 

55). 

4.7.  Korsformet spenne av type Mundheim fra Øksnevad, Klepp, Rogaland (B542), etter 

Rygh (1885:figur 252). 

4.8.  Korsformet spenne av type Lima fra Tjøtta, Klepp, Rogaland (C4924), etter Rygh 

(1885:figur 253). 

4.9.  Korsformete spenner av type a) Ådland fra Lunde, Lista, Vest-Agder (BB4234), etter 

Schetelig (1906:figur 108), b) Byrkje fra ukjent sted (B451), etter Rygh (1885:figur 

251), og c) Sagland fra Varhaug, Hå, Rogaland (S6450), etter Reichstein (1975:Tafel 
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Kristoffersen (2000:plansje 21, 1), b) Isesjøen, Østfold (C15668), etter Åberg 
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Forord 

En rekke gode medhjelpere og støttespillere har hjulpet meg fram på veien med dette 

prosjektet og fortjener en stor takk: Først vil jeg takke min kjære veileder Lotte Hedeager for 

all den hjelp og støtte hun har gitt meg i alle disse årene jeg har jobbet med avhandlingen – 

som jo er blitt så mange flere enn det noen av oss på forhånd kunne trodd det skulle bli. Lotte 

har alltid stilt opp og oppmuntret meg. Hun har veiledet meg gjennom arbeidet med en sikker 

hånd, og har bistått med uvurderlige råd og faglig støtte. Jeg har alltid beundret Lotte, ikke 

bare for den utrolige dyktige fagpersonen som hun jo er, men også for alle de gode 

menneskelige egenskaper hun besitter. Lotte er ærlig og generøs og en person man kan stole 

på, og jeg har alltid vært takknemlig for å ha henne til veileder! Jeg vil også takke alle mine 

gode kollegaer som har bidratt med hjelp til avhandlingsarbeidet. Spesielt må jeg nevne 

Kathrine Stene og Lene Melheim som til forskjellig tid og faser i arbeidet har lest igjennom 

manus og kommet med gode kommentarer og konstruktive forslag til omarbeiding. Jeg har 

satt utrolig stor pris på denne hjelpen! Jeg vil også takke Espen Uleberg som har lært meg å 

lære kart, og ikke minst for å overbevise meg om at jeg kunne klare å lage dem! Espen har 

uten å nøle jobbet overtid for å hjelpe meg med kartarbeidet og har bistått med hjelp til å lage 

de kartene som lå utenfor min kompetanse. En annen som har hjulpet meg og som jeg skylder 

stor takk, er Tom Heibreen. Tom har bidratt med uvurderlig «photo shop support», lært meg 

lure ps-triks og stilt opp i mang en akutt ps-krise! Både Susan Braovac, David Vogt og Hanne 

Aannestad fortjener en dyptfølt takk for smarte tekniske råd som har hjulpet meg fram på 

veien. Jeg vil også takke Zanette Glørstad, Svein Gulbekk og Heid Gjøstein Resi for 

oppmuntrende støtte i en periode da «ferdigstillings-moralen» kanskje hadde nådd et bunnivå 

– det gjorde godt! Takk også til Gry Wiker for alle de hyggelige samtalene, kaffestundene og 

interessante diskusjonene – faglige og «otherwise» – vi har hatt underveis! Jeg vil spesielt 

takke to som har vært mine nærmeste kollegaer i Arkeologisk seksjon i en årrekke, Vivian 

Wangen og Marianne Vedeler. Begge har bidratt med faglig input og inspirasjon gjennom 

interessante og stimulerende diskusjoner, og Marianne har også hjulpet meg ved å lese og 

kommentere teorikapitlet. Bedre kollegaer finnes ikke! Takk til Margrete F. Simonsen og 

David Vogt for god støtte, hyggelige pauser og inspirerende samtaler: Den røde pausesofaen i 

det «psykoarkeologiske» hjørnet har hatt sin klare misjon! Takk til Ingrid Landmark som har 

lånt meg nøklene til magasinet hver gang jeg har trengt det, og som har bistått med all mulig 

hjelp når det gjelder å lokalisere spennefunn. Takk også til arkivansvarlige Mette Hide (som 

nå er pensjonert), Hilde Sofie Frydenberg og Anne Britt Halvorsen for god hjelp til å finne 

fram rapporter og annen dokumentasjon. Jeg vil dessuten takke magasinforvaltere, 



arkivansvarlige og/eller samlingsansvarlige på de andre landsdelsmuseene for god hjelp og 

service. Spesielt må nevnes Åsa Dahlin Hauken ved Arkeologisk museum, UiS, Ole Bjørn 
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”[…] Ic wæs mid Hunum & mid Hreðgotum 

mid Sweom & mid Geatum & mid Suþdenum 

Mid Wenlum ic wæs & mid Wærnum & mid 

Wicingum. 

Mid Gefþum ic wæs & mid Winedum & mid 

Gefflegum. 

Mid Englum ic wæs & mid Swæfum & mid 

Ænenum. 

Mid Seaxum ic wæs & mid Sycgum & mid 

Sweordwerum. 

Mid Hronum ic wæs & mid Deanum & mid 

Heaþoreamum. 

Mid Þyringum ic wæs & mid Þrowendum 

& mid Burgendum  […] 

Mid Froncum ic wæs & mid Grysum & mid 

Frumtingum. 

Mid Rugum ic wæs & mid Glommum & mid 

Rumwalum. […] 

Mid Scottum ic wæs & mid Þeohtum & mid 

Scridefinnum […]”.  

 

Widsith, etter Malone (1962:19-20). 
 

 

 

 

 

 

 

”[…] I was with the Huns and with Hreth-

Goths, 

with Swedes and with Geats and with South-

Danes. 

With the Ven I was and with Vendels and with 

Vikings. 

With the Gepids I was and with Wends and with 

Gefflegs. 

With the Angles I was and with Swaefe and with 

Aenenes. 

With the Saxons I was and with Sycgs and with 

swordsmen. 

With the whalemen I was and with Deans and 

with Heatho-Reams. 

With the Thyring I was and with the Throwen, 

and with Burgundy […] 

With the Franks I was and with Frisians and with 

Frumtings. 

With the Rugians I was and with Gloms and with 

Rome-Welsh. […] 

With the Scots I was and with Picts and with 

Scride-Finns […]”. 

 

Oversettelse: Douglas B. Killings (1991). 
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Introduksjon 

Det er ofte blitt hevdet at fortiden fungerer som et speil der vi leter etter noe som 

bekrefter oss selv i samtiden (Díaz-Andreu og Lucy 2005:9-11; Eriksen 2002:74-75, 92-

93; Olsen 1997:266-268). Ifølge denne oppfattelsen dreier arkeologisk forskning seg først 

og fremst om det vi kan gjenkjenne fra vår egen virkelighet, mens det som skiller seg fra 

vår tid, ikke så lett vil bli fanget opp og gjort til gjenstand for forskning. Allikevel er 

kanskje denne måten å nærme seg fortiden på ikke så begrensende som det kan synes ved 

første øyenkast, fordi det forskningshistoriske ståstedet hele tiden vil endres: Ved at 

samfunnet stadig er i utvikling, vil forskningens kulturelle utgangspunkt være i 

kontinuerlig forandring, den kulturelle bagasjen vil være forskjellig. For å si det på en 

annen måte, vil ulike kulturelle utgangspunkt føre til at den fortidige virkeligheten som 

møter oss i speilet stadig er i endring. Forskningen tilføres slikt sett hele tiden noe nytt – 

nye aspekter, nye problemstillinger og nye tolkninger. 

 

Denne avhandlingen handler om bruk av smykker for å kommunisere kulturell og etnisk 

identitet i folkevandringstid og tidlig merovingertid. Med utgangspunkt i smykker som 

gjenværende levninger etter en drakt, forsøker jeg å utlede hvordan fenomenet etnisitet 

har fungert i dette tidsavsnittet. Også når det gjelder forskning rundt temaet etnisitet, 

medvirker oppfattelser i samtiden til hvordan det forskes rundt emnet i fortiden, og de 

frambrakte tolkningene kan ofte sies å bidra til å reprodusere sosiale forhold i samtiden 

(Eriksen 2002:92-93). Et ofte nevnt eksempel er hvordan vikingtiden under 

nasjonsbyggingsperioden på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet ble framstilt som den 

norske nasjonens opprinnelse. Studier av vikingtiden ble aktivt brukt i opprettelsen av 

den norske nasjonalstaten, og framstillingen av vikingtiden som roten til en felles norsk 

fortid var sentral i nasjonsbyggingsprosjektet for å legitimere at den norske befolkningen 

hadde rett til å danne en egen stat (Eriksen 2002:68-69; Myhre 1994:76-94; Olsen 1986, 

1997:271-272; Opedahl 1998:35-37).  

 

Framstillingen av en felles og enhetlig etnisk ”norsk” fortid forble til en stor grad den 

dominerende oppfatningen i etterkant av nasjonsbyggerperioden, og bidro dermed til at 

spor etter en mangekulturell fortid ofte ble underkommunisert eller forbigått (Myhre 
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1994:76-94; Olsen 1986; Opedahl 1998:35-37). Norske samer ble for eksempel lenge 

framstilt som et folk uten en forhistorie, et fremmed element i norsk sammenheng og 

samisk tilstedeværelse i Norge som relativt nytt av dato (Hansen og Olsen 2004:10-13, 

25-27; Olsen 1986, 1997:263-266). Denne forståelsen av samisk kultur og forhistorie 

innen akademia kan sees i sammenheng med underbygging av en enhetlig og 

dominerende ”norsk” kulturform generelt i det norske samfunnet fra siste halvdel av 

1800-tallet og fram til mot slutten av 1960-tallet. I denne perioden eksisterte det også en 

rådende oppfatning om at integrering relativt fort ville resultere i assimilering av samisk 

identitet, og denne oppfatningen ble iverksatt i politisk praksis. Gjennom innflytelse fra 

bl.a. amerikanske ”Civil Rights Movements”, ”tilbake-til-røttene”-bevegelser og politisk 

aksjoner på 1950, -60 og -70-tallet, snudde imidlertid trenden for hvordan etnisk identitet 

ble forstått (se f.eks. Eriksen 2002:19-20). I amerikansk sammenheng blir denne 

endringen gjerne omtalt som skiftet ”from melting pot to salad bowl” (Moen 2009:84-96) 

– erkjennelsen av at kulturelle og etniske møter ikke automatisk fører til assimilering, 

dvs. en sammensmelting av kulturer (kanskje oftest sett som et resultat av at 

minoritetskulturene adopterer majoritetens og makthavernes kulturform), men at etniske 

skillelinjer kan opprettholdes og sameksistere i et multikulturelt samfunn. Her hjemme 

hadde trolig Alta-saken noe av den samme type virkning (Eriksen 2002:126). Fenomenet 

etnisitet ble gjort til gjenstand for forskning innen vitenskapene (Díaz-Andreu og Lucy 

2005:6; Eriksen 2002:2-10; Jones 1997:28-29, 51-55; Lucy 2005:88-91), og i norsk 

arkeologi har forskning på samisk identitet og forhistorie etter hvert blitt et etablert felt 

(se f.eks. Bergstøl 2008; Gjerde 2009, 2010; Hansen og Olsen 2004:13-14; Odner 1983; 

Olsen 1984; Olsen og Kobiliński 1991:10; Schanche 1989, 2000; Spangen 2005).  

 

I løpet av 1980 og -90-tallet har Norge utviklet seg fra det som gjerne har blitt oppfattet 

som et tokulturelt (nordmenn—samer), til et mangekulturelt samfunn med en 

minoritetsbefolkning med en sammensatt etnisk og kulturell bakgrunn. Denne 

omformingen i samtiden påvirker forståelsen av ”norsk” fortid, og vi leter etter et nytt 

forhistorisk speilbilde til vår mangekulturelle hverdag (jf. Díaz-Andreu og Lucy 2005:10-

11). Dette kan sies å være positivt, da forskning rundt forhistoriske multikulturelle 

samfunn har vært delvis forsømt i arkeologien (Insoll 2007:11). Vi har fått øynene opp 
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for at norsk historie og forhistorie rommer både samiske element (Hansen og Olsen 2004; 

Olsen 1997:265) og «kreolske» eller hybride samisk-norrøne identiteter (Bergstøl 2004, 

2008; Spangen 2005), og nå er kanskje tiden inne for å gripe fatt i og synliggjøre 

forhistoriske perioder og områder som har vært dominert av enda flere ulike sosiale og 

etniske grupperinger. I denne avhandlingen argumenterer jeg for at folkevandringstid og 

tidlig merovingertid er en slik periode i norsk og skandinavisk fortid, et tidsrom der det 

ikke bare handler om kommunisering av ”norsk”/”germansk”/”norrøn” versus ”samisk” 

identitet, men om bl.a. tilstedeværelsen av flere ulike ”germanske” grupperinger.  

 

En annen trend som gjør seg gjeldende i dag, og som også er med på å påvirke 

forskningen rundt forhistorisk identitet, er å se Norge og Skandinavia som en integrert 

sosial og politisk del av Europa (Eriksen 2002:74-75; Olsen 1997:273). I tidligere 

arkeologisk forskning var det vanlig å framstille Norge og Skandinavia sett fra ”de store 

antikke kulturer” eller ”sivilisasjonens vugge”, der kulturene i nord stort sett var isolerte 

og ”seg selv nok”. I dag godtar vi ikke lenger at Norge er ”et samfunn langt borte fra de 

store kultursentrer” (Marstrander 1956:33). Vi er opptatt av å være en aktiv del av 

Europa, medlem av det europeiske storsamfunnet, og vi velger å fokusere på det faktum 

at kontakter mellom Kontinentet og Skandinavia har eksistert så lenge det har levd 

mennesker her. I det tidsrommet denne avhandlingen tar for seg, er tegnene på en slik 

kontakt sterke, og deler av det materialet som behandles, er felles for Skandinavia og 

andre europeiske områder (se f.eks. Hines 1984, 1993a, 1993b, 1997; Meyer 1935, 1941; 

Reichstein 1975). Et tema i dette prosjektet er ulike nivåer av felles overregionale 

identiteter, og aktualiseringen av dette emnet er vel neppe helt tilfeldig: I en periode der 

Vest- og Sentral-Europa til en stor grad er preget av en felles kultur, finner vi gjenklang 

og speilflate for vår kulturelle selvforståelse i fortidige kulturelle forbindelser.  

 

To tilsynelatende motstridende trender som kan sies å dominere i dagens samfunn, etnisk 

mangfold og felleseuropeisk identitet, gjenfinnes altså begge som forskningstemaer i 

dette prosjektet. I tråd med nyere teorier rundt fenomenet etnisitet, kan disse trendene sies 

å representere ulike nivåer av sosial identitet som er bestemmende for selvoppfatningen 

til mange som lever i Norge og Skandinavia i dag: Vi er nordmenn, svensker og dansker 
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med norsk, svensk, dansk, samisk, pakistansk eller annen kulturell bakgrunn, og samtidig 

er vi skandinaver, europeere, del av den vestlige verdenens kulturform osv. Ved å 

gjenfinne lignende nivåer av identitet i fortiden, reproduseres etnisitet i samtiden. Som 

arkeologer må vi imidlertid ikke helt la oss blende av denne speileffekten slik at vi søker 

kontinuitet og direkte forbindelser mellom fortidens og nåtidens grupperinger (Eriksen 

2002:95; Insoll 2007:4): Det arkeologiske materialet må danne utgangspunktet med de 

begrensingene og mulighetene det gir for utvikling av gangbare teorier og tolkninger. 

Ellers risikerer vi at bare ”empty shells are created” (Insoll 2007:4). 
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Kapittel 1 Drakt og manifestering av identitet i folkevandringstid og 
tidlig merovingertid 

1.1 Innledning: bakgrunn for prosjektet 

Temaet for dette prosjektet er bruk av smykker og drakt til manifestering av kulturell og 

etnisk identitet i tidsrommet ca. 400–650/700 e.Kr., dvs. folkevandringstid og begynnelsen av 

merovingertid. De utvalgte smykketypene som vil undersøkes, stammer fra Skandinavia, med 

en overvekt av funn fra dagens Norge (jf. 4.1.3). Noe av det mest karakteristiske for 

skandinaviske smykker fra dette tidsrommet, er at de er sterkt beslektet med smykker som 

finnes i andre europeiske områder i samme periode. Flere av de samme smykketypene finnes 

konsentrert til et større område rundt Nordsjøen, i England og nord på Kontinentet, og ellers 

mer spredt sørover i Tyskland. Smykkematerialet binder altså Skandinavia sammen med et 

større europeisk område. Den forskningen som har foregått rundt smykkene i henholdsvis 

Skandinavia og ellers i europeisk sammenheng, har imidlertid skilt seg fra hverandre på flere 

måter. Mens det generelt i kontinental og angelsaksisk arkeologi har vært lagt vekt på 

smykkenes etniske tilhørighet gjennom å tilskrive dem til bestemte historiske folk, har det i 

skandinavisk forskning oftere dreid seg om smykkebærernes sosiale status, kulturelle 

kontakter eller lignende problemstillinger.  

 

Temaet for denne avhandlingen knytter seg an til begge disse forskningsretningene. Det 

ligger nært opp mot et etnosentrisk forskningsfelt som finnes i europeisk tradisjon når det 

gjelder forholdet mellom smykker, drakt og kulturell og/eller etnisk identitet. Gjennom en 

sammenstilling av den forskningen som har foregått innen dette feltet og beslektet forskning 

når det gjelder smykker fra skandinavisk folkevandrings- og merovingertid, vil jeg forsøke å 

vise hvordan draktbegrepet utgjør et potensial for å tilføre nye perspektiver på kulturelle og 

etniske forhold i Skandinavia i folkevandringstid og merovingertid.  

 

1.2 Drakt og folk i tidlig europeisk middelalder 

1.2.1 Draktbegrepet i kontinental forskning 

I engelsk og kontinental arkeologi har forskning rundt bruk av smykker og drakt som uttrykk 

for etnisk og kulturell tilhørighet, lenge dannet et eget felt innen forskning på tidlig europeisk 

middelalder, dvs. det tidsrommet som mer eller mindre tilsvarer norsk folkevandrings- og 

merovingertid. Forskningsfeltet ble etablert innenfor det kulturhistoriske paradigmet ca. 



2 

 

1900–1960, og har helt fra begynnelsen hatt en klar forankring i og tilknytning til den 

historiske fagdisiplinen. Feltet har tradisjonelt vært preget av en slags ”kartlegging” av 

folkegrupper som nevnes i historiske kilder (figur 1.1). Folk som langobarder i Ungarn og 

Nord-Italia, frankere i Rhinområdet, Belgia og i Frankrike, thüringere i Tyskland, anglere, 

saksere og jyder i England og burgundere i Frankrike ”identifiseres” arkeologisk gjennom 

utbredelsen av bestemte smykketyper og smykkekombinasjoner (figur 1.2), og 

opprinnelsessted og migrasjonsruter spores gjennom å forfølge smykkenes 

spredningsmønstre gjennom tid og rom over Det europeiske kontinentet (Fehr 2002:195-196, 

199; Hakenbeck 2006:17; Hamerow 1998:125; Hills 1979:313-317; Hines 1984:6-14; Lucy 

2000:11-13, 163, 2005:88).  

 

 

 

Draktbegrepet som en etnisk markør, ble introdusert innen dette forskningsfeltet allerede på 

1930-tallet (Fehr 2002:187-189), og har fra da av vært sentralt i arkeologisk forskning rundt 

etniske grupperinger i tidlig europeisk middelalder. Begrepet var opprinnelig forbundet med 

fenomenet folkedrakt eller nasjonaldrakt – i norsk sammenheng vanligvis kalt bunad. 

Folkedrakter eller bunader som en særegen regional eller lokal draktskikk, er en 1800-talls 

nasjonalromantisk konstruksjon (Eriksen 2002:102; Hakenbeck 2006:12; Pohl 1998a:40). 

Fenomenets oppkomst kan settes i forbindelse med etableringen og konsolideringen av nye 

Figur 1.1 Kart over migrasjoner i folkevandringstid, etter Gunnes (2000:14). 
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nasjonalstater i store deler av Europa på denne tiden. Påvisning av en egenartet og særpreget 

kulturell tradisjon var svært viktig i den statsdannelsesprosessen som pågikk i europeisk 

sammenheng, fordi dette var et argument for etableringen av egne stater. Drakttradisjonen ble 

et indisium på nasjonens kulturelle særtrekk gjennom en kobling opp mot ”bondedrakten”, 

fordi bonden ble sett som den genuine eller ekte representanten for nasjonens befolkning, 

med ”rene” etniske og kulturelle røtter godt bevart og forankret (bokstavelig talt) i landet. 

Draktforskningen kan på sin side sies å ha bidratt til følelsen av en felles nasjonal identitet, 

som var et viktig aspekt av arkeologifaget i første halvdel av det 20. århundret (Eriksen 

2002:100-108; Fehr 2002:179, 181-182, 188; Geary 2003:35; Jones 1997:19, Trigger 

1989:149), og som også preget den såkalte ”germanistiske” historieforskningen i samme 

periode (Halsall 2005:35-36).  

 

 

Figur 1.2 Fra venstre: anglisk, kentisk ("jysk") og saksisk 

kvinnedrakt, etter Welch (1992:Figur 42). 
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Dette utgangspunktet har naturlig nok blitt utslagsgivende for hvordan forskningen rundt 

drakt i folkevandringstid og merovingertid tradisjonelt har foregått: Den nasjonalromantiske 

forståelsen eller oppfatningen av folkedrakten som et passivt og statisk, nærmest ”tidløst” 

kulturelt eller etnisk uttrykk (Pohl 1998a:40), ble tilbakeført til folkevandringstid og 

merovingertid. På denne måten lot regionale og lokale grupperinger seg kartlegge på en enkel 

og grei måte, og i enkelte (heldige) tilfeller kunne det også ”påvises” kulturell kontinuitet fra 

samtiden og tilbake til den tidlige delen av middelalderen. Folkevandringstid og tidlig 

merovingertid var et takknemmelig forskningsobjekt i denne øyesmed, fordi dette tidsrommet 

karakteriseres nettopp av et svært omfangsrikt og variert smykkemateriale. Smykkene 

gjenfinnes hovedsakelig i periodens kvinnegraver, og er i langt større grad enn våpen og for 

eksempel keramikk, preget av variasjon mellom ulike regioner (Hakenbeck 2006:12). I 

tillegg var det også spesielt i tidlig europeisk middelalder at flere av de nyetablerte 

europeiske nasjonalstatene søkte sin kulturelle opprinnelse (Geary 1983, 2003; Hakenbeck 

2006:1; Halsall 2005:35; Hills 2003:18-19) (figur 1.3). 

 

 

Det nasjonalromantiske, etniske draktbegrepet som ble introdusert i forskningen, passet godt 

overens med sentrale emner, begreper og forklaringsmodeller innenfor det kulturhistoriske 

paradigmet. Kulturhistorisk arkeologi kan sies å ha vært spesielt preget av en etnosentrisk 

Figur 1.3 Nasjonalromantisk framstilling av den frankiske kongen Klodvig I og dronning 

Klothilde, etter Vallet (1995:34). 
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tradisjon der målet har vært å spore arkeologiske kulturer eller ”kulturgrupper”. 

”Kulturgruppene” blir vanligvis forstått som synonymt med etniske grupper eller folk, og 

migrasjoner eller kulturell diffusjon har vært standard forklaring på kulturelle endringer 

(Geary 2003:34-35; Myhre 1994:76; Olsen 1997:31-34; Trigger 1989:148-174). I og med at 

smykkematerialet fra tidlig middelalder utmerket seg med så stor regional variasjon, erstattet 

smykker eller drakt til en stor grad ”kulturgruppene” i forskning på dette tidsavsnittet (Fehr 

2002:195-196). Koblingen mellom draktbegrepet og etniske grupperinger i denne 

tradisjonelle typen forskning, er altså at drakten og/eller smykker blir redskapet til å 

identifisere tidlig-middelalderske folk som det fortelles om i historiske kilder (Hakenbeck 

2006:12). Slik sett har draktforskningen mer indirekte også medført at arkeologien fungerer 

som et instrument til å bekrefte det de skriftlige kildene formidler om hvor ulike folk holder 

til i denne perioden. 

 

1.2.2 Drakt og etnisitet 

Implisitt i den tradisjonelle draktforskningen ligger et primalistisk og essensielt syn på 

etnisitet og kulturelle grupper. Etnisk identitet sees som medfødt og bestemt av fødsel inn i en 

kulturell gruppe. Etnisiteten formes og opprettholdes gjennom samfunnets normer og regler 

som overføres fra generasjon til generasjon. Etniske grupper framstår med dette som statiske, 

kulturelt uforanderlige og endimensjonale størrelser. Den kulturelle likheten gir seg direkte 

uttrykk i materiell kultur, her representert av smykker. Etniske grupper vil i sitt vesen alltid 

bevare en kulturell kjerne eller essens, og derfor lar de seg forfølge både gjennom 

forflytninger i rom og bakover i tid til et kulturelt ”opprinnelsessted”. Dette er en forståelse 

av fenomenet etnisitet som i dag stort sett representerer et tilbakelagt stadium innen de fleste 

humanvitenskaper. Dette gjelder også generelt innen arkeologisk forskning rundt temaet 

etnisitet hvor sosialantropologiske teorier har fått stor innflytelse. Spesielt har en 

”instrumentell” etnisitetsforståelse (engelsk: instrumental ethnicity) slik som den er presentert 

av bl.a. Frederik Barth i den klassiske artikkelsamlingen Ethnic groups and boundaries fra 

1969, blitt toneangivende for hvordan fenomenet generelt behandles i arkeologien.  

 

Når det gjelder hvordan et instrumentelt etnisitetsbegrep endrer forståelsen av forholdet 

mellom drakt, smykker og etniske grupperinger i forhold til den tradisjonelle essensialistiske 

etnisitetsforståelsen, kan dette illustreres ved Ian Hodders etnoarkeologiske undersøkelse i 

Baringodistriktet i Kenya: Symbols in Action (1979). Hodder viser i dette arbeidet hvordan 
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ulike stammer i enkelte deler av Baringo benytter klesdrakt og spesielt øredobber som 

gruppemarkører, mens det i andre områder nesten ikke finnes materielle forskjeller mellom 

gruppene. Områder med mest markerte forskjeller mellom stammene er preget av størst 

konkurranse om ressurser, bl.a. beitemark, og derfor rivalisering mellom de etniske gruppene. 

Graden av etnisk markering framstår derfor som situasjonsavhengig. Det er dessuten også 

mulig å endre etnisk tilhørighet i dette området gjennom å skifte klesdrakt og smykker. 

Hodder argumenterer for at slike etniske skift skjer i en konkurransesituasjon med mye 

sosialt stress for å oppnå tilgang til ressurser, ettersom tilgangen reguleres av etnisk 

tilhørighet. Etnisitet framstår dermed som et middel eller instrument som brukes for å oppnå 

personlig vinning, og etnisk identitet noe som mer eller mindre kan velges fritt av 

medlemmene i en gruppe. Det er imidlertid et poeng at etniske grupper består, selv om 

enkeltindivider skifter gruppetilhørighet.  

 

I overensstemmelse med Barth og andre ”instrumentellister”, ser Hodder altså etnisitet som et 

aspekt ved sosial organisering på lik linje, og delvis sammenvevd med bl.a. økonomiske og 

politiske forhold. Etnisitet er ifølge denne oppfatningen et fenomen som er spesielt forbundet 

med konkurransesituasjoner mellom kulturelle grupper. Etnisk identitet involverer en aktiv 

opprettholdelse av kulturelle grenser i sosial interaksjon i motsetning til å representere en 

passiv gjenspeiling av kulturelle normer (Jones 1997:28). Selv om etniske grupper i dette 

perspektivet har blitt kritisert for å framstå som rene økonomiske interessegrupper som er 

sammensatt av en samling profittenkende individer og styrt av en slags egen 

økofunksjonalistisk logikk (Jones 1997:75-79), viser slike etniske undersøkelser at det ikke 

finnes noe enkelt en-til-en-forhold mellom etnisk identitet og materiell kultur. Dette 

innebærer at for eksempel et bestemt smykkesett ikke nødvendigvis direkte gjenspeiler 

bærerens etniske identitet forstått som en ”biologisk” eller ”medfødt” identitet, slik det 

tidligere ble antatt. Tradisjonelle arkeologiske identifiseringer der for eksempel en 

alemannisk smykketype direkte representerer en historisk endimensjonal størrelse og er 

ensbetydende med en ”biologisk” identitet som ”alemanner”, kan altså ikke lenger forsvares. 

 

En beslektet måte å forstå etnisitet på har også fått stor gjennomslagskraft blant historikere 

som befatter seg med tidlig europeisk middelalder, og gjenfinnes i denne forbindelsen i 

framstillinger av tidlig-middelalderske folk eller stammeforbund som sosiale konstruksjoner 

(bl.a. Geary 1983, 2003; Halsall 1998; Heather 1998; James 1991; Pohl red. 1998; Wolfram 

1970). Det er spesielt tilhengerne av den såkalte etnogenesemodellen (min oversettelse) (jf. 
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kap. 8), ofte referert til som Wien-skolen, som har vært talsmenn for dette synet på etniske 

grupper i folkevandringstid. I følge denne modellen oppstår stammeforbundene ved at folk 

med ulik etnisk og kulturell bakgrunn går sammen og danner nye konstellasjoner. 

Forbundenes etniske identitet bestemmes av hærlederen/kongen og den militære elitens 

etnisitet. Dette skjer i forbindelse med en politisk og sosial endring innen det vestromerske 

riket og i den postromerske verdenen fra rundt slutten av 300-tallet og framover. I et endret 

politisk klima blir etnisitet en politisk faktor, og ”Ethnic discourse […] the key to political 

power” (Pohl 1998b:1-2). En slik oppfatning av etniske forhold i tidlig middelalder ble 

introdusert i Stammesbildung und Verfassung: Das Werden der frühmittelalterlichen Gentes 

av Reinhard Wenskus (1961) og har siden da dominert den historiske forståelsen av perioden.  

 

I den tidlig-middelalderske arkeologien har imidlertid etnisitetsforskningen stort sett fortsatt i 

samme spor som tidligere. Dette gjelder kanskje spesielt i forskningsfeltet rundt drakt som 

etnisk markør, hvor et mer tradisjonelt syn på etnisitet til en stor grad har blitt opprettholdt 

(Effros 2004:167, 171-172; Fehr 2002:199; Gillett 2002a:3-4; Halsall 1998:151). Formålet er 

i mange tilfeller stadig å identifisere eller kartlegge etniske kategorier som det fortelles om i 

historiske kilder. På grunn av uheldige assosiasjoner og misbruk av arkeologisk 

”etnisitetforskning” under nazismen, har feltet for øvrig ikke alltid blitt oppfattet som helt 

”stuerent”. Smykkene eller drakten sees jo hovedsakelig som uttrykk for germansk kultur, og 

begrep som germaner og germansk kultur har i kjølvannet av annen verdenskrig vært svært 

betent. I dag benyttes derfor gjerne et alternativt begrep barbar (i sin opprinnelige mening 

som ikke-gresk eller ikke-romersk) i stedet for germaner (Hakenbeck 2006:fotnote 3; 

Kulikowski 2002:fotnote 2; Näsman 2006:fotnote 13). Dette har kanskje vært en 

medvirkende grunn til at et mer ”ufarlig” eller politisk nøytralt emne også har blitt et 

gjennomgangstema innen draktfeltet: rekonstruksjon av drakt (se for eksempel Jørgensen, L. 

B. 1991). I denne formen for arkeologi blir drakten som regel kun beskrevet ”objektivt”, noe 

som bidrar til at drakten framstår som statisk og passiv. Fokus holdes på rekonstruksjon på 

grunnlag av arkeologisk materiale, og på kategorisering av ulike drakttyper, for eksempel 

anglisk, angelsaksisk eller alemannisk drakt (Christlein 1979:77-82; Owen-Crocker 2004; 

Vierck 1978a-c). Drakten framstår i slike arbeider gjerne som et sosialt objekt, mens draktens 

potensial som sosialt aktivt element undersøkes derimot ikke (Sørensen 2004:128, 133).  

 

Utover det som er uttalt over om uheldige politiske assosiasjoner, synes det paradoksalt nok å 

være tilgangen til historiske kilder som er hovedårsaken til den konservative holdningen til 
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etnisitet innen draktfeltet: Kildene forteller om ulike folk, og formålet er å gjenfinne disse 

gjennom materielle forskjeller som for eksempel ulik draktbruk. Med en ”fasit” i hånden har 

teoretiske problemstillinger som har blitt tatt opp innen etnisitetsforskning i annen 

arkeologisk sammenheng, blitt forbigått, ignorert eller underkommunisert. Det samme synes 

til en viss grad å gjelde nyere teoretiske forskningsresultater innen sosiologi og 

sosialantropologi om temaet drakt som etnisk eller kulturell markør (jf. 2.2). Den tette 

koblingen opp mot den historiske forskningsgreinen synes heller ikke å ha medført noen 

særlig grad av påvirkning fra den teorietiske utviklingen som har skjedd innen historiefaget 

når det gjelder forskning på tidlig-middelalderske folk (jf. over). Derimot kan det anes en 

generell skepsis innen historiefaget mot å benytte drakt og smykker til å identifisere etniske 

grupper: 

 

”[…] those objects (notably certain types of brooches, buckles or belt-fittings) which are most 

often seen by archaeologists as signifying ‘ethnicity’ are, unfortunately, not described as such 

in contemporary sources – and there is, therefore, considerable danger in putting ‘ethnic’ 

labels on any object.” (Wood 1998:299-300). 

 

Også flere britiske og kontinentale arkeologer synes i de senere år å ha forkastet drakt som 

innfallsvinkel til å bedrive etnisk forskning (Effros 2004:170, 175; Fehr 2002). Denne 

holdningen hos arkeologer og historikere som befatter seg med tidlig europeisk middelalder, 

kan imidlertid etter min mening sees som et eksempel på ”å skylle babyen ut med 

badevannet”: Smykker og drakt behøver ikke avskrives fullstendig som kilde til å belyse 

etniske forhold, selv om tidligere tolkninger ikke lenger kan forsvares. Den østerrikske 

historikeren Walter Pohl (1998a:42) er også noe mer moderat i sin avstandtagen til det 

”etniske draktfeltet” i arkeologien:  

 

“The question of archaeological evidence for costume and its possible ethnic connotations 

cannot be discussed adequately here. Historians should just be warned not to take the 

interpretation of grave finds as an alternative shortcut to ‘hard facts’, which they have become 

used not to expect from their texts.” (Pohl 1998a:42). 

 

Det finnes for øvrig enkelte unntak fra de tradisjonelle etniske drakttolkningene innen den 

tidlig-middelalderske arkeologien, og de senere årenes utvikling tyder på at dette er en 

tendens som er i ferd med å snu i faget: I flere nyere arkeologiske arbeider foretas 
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undersøkelser av periodens smykkemateriale ut fra en mer oppdatert forståelse av fenomenet 

etnisitet. John Hines (1993a, 1994, 1995) viser for eksempel hvordan hektespenner blir brukt 

aktivt i konstruksjonen av en egen engelsk-anglisk gruppering i folkevandringstid. Dette skjer 

ved at hektene utgjør et element på en ”national dress of Anglian England” (Hines 1993a:92). 

Bruk av felles drakt uttrykker i følge Hines et bevisst ønske om en felles gruppeidentitet. 

Lotte Hedeager (2000) viser hvordan nordisk dyrestilsornamentikk på bl.a. relieffspenner, og 

gullbrakteater med motiver hentet fra en nordisk mytologisk forestillingsverden, benyttes i 

formingen av en egen politisk, ideologisk og kulturell identitet for eliten blant ulike grupper 

eller folk på Kontinentet og i England i folkevandringstid og merovingertid. Fokuset i de 

nyere arbeidene er på bruk av smykker og/eller drakt i konstruksjonen eller formingen av 

etniske og sosiale grupperinger. Drakten framstår i disse arbeidene som et aktivt element i 

den sosiale interaksjonen eller samhandlingen mellom ulike sosiale og etniske grupper (for 

eksempel Geake 1997; Hakenbeck 2004, 2006; Hedeager 2000; Hines 1993a, 1994, 1995; 

Røstad 2001, 2003). Dette alternative perspektivet viser at forskningsfeltet rundt drakt og 

etnisitet fremdeles har et potensial for å tilføre ny forståelse rundt kulturelle og etniske 

forhold i tidlig europeisk middelalder.  

 

1.3 Smykker og gruppeidentitet i skandinavisk sammenheng 

1.3.1 Drakt og kulturelle grupperinger i skandinavisk folkevandrings- og 
merovingertid  

Den etnosentriske tradisjonen som har stått så sterkt i europeisk folkevandringstidsarkeologi, 

har ikke spilt en like dominerende rolle innen skandinavisk folkevandrings- og 

merovingertidsforskning. Dette skyldes nok for norsk vedkommende til en viss grad at det er 

vikingtiden, tiden for ”rikssamlingen”, som har spilt rollen som ”den kulturelle 

opprinnelsesperioden” til den norske nasjonalstaten (Myhre 1994:76-94; Opedahl 1998:35-

37). De forutgående periodene folkevandringstid og merovingertid har derfor tradisjonelt 

ikke blitt viet like mye oppmerksomhet i forbindelse med nasjonens ”etniske røtter” i norsk 

som i kontinental sammenheng. I dansk arkeologi har heller ikke folkevandringstid og 

merovingertid fått ”forrang” som et utvalgt tidsavsnitt i arkeologifagets bidrag til formingen 

av dansk nasjonal identitet. Vikingtiden har også her vært viktig, men samtidig har mer eller 

mindre hele forhistorien blitt framstilt som ”dansk” og fått en betydning i moderne dansk 

selvforståelse (Jones 1997:6; Kristiansen 1989:187-191, 202-213). Folkevandringstid og 

tidlig merovingertid har imidlertid spilt en viktigere rolle i forbindelse med den svenske 
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nasjonalstatens oppkomst. Samtidig har også andre forhistoriske og historiske perioder, 

kanskje også her spesielt vikingtiden, hatt en betydning for formingen av en svensk nasjonal 

identitet. Det er særlig svearne, Mälardalen og gravhaugene i Gamla Uppsala og dette 

sentrets videre betydning i vikingtiden som hovedsakelig har vært gjenstand for 

oppmerksomhet (Bennett 1987:5; Hyenstrand 1996:9-20, 89-91; Pettersson 2005; Svanberg 

2003:53-59). 

 

Det har også vært viktig i forbindelse med de skandinaviske nasjonsbyggeprosjektene, og 

kanskje spesielt i norsk sammenheng da Norge måtte forsøke å løsrive seg som en egen stat, å 

legge vekt på en særegen, men allikevel felles etnisk og kulturell fortid, noe som til en viss 

grad medførte en underkommunisering av arkeologisk forskning som kunne tyde på at det i 

perioder har eksistert flere etniske eller kulturelle grupperinger innenfor de områdene som 

tilhørte de respektive skandinaviske nasjonalstatene (Myhre 1994:76-94; Olsen 1986; 

Opedahl 1998:35-37). Folkevandringstidens smykkemateriale med sine markerte regionale 

forskjeller, men samtidig overregionale spredningsmønstre på tvers av de skandinaviske 

landegrensene, har trolig ikke blitt sett som noe ideelt forskningsobjekt i denne 

sammenhengen.   

 

Bruk av drakt som markering og gjenspeiling av kulturell gruppetilhørighet i 

folkevandringstid og merovingertid har heller ikke utgjort noe stort tema i skandinavisk 

sammenheng. En medvirkende grunn til dette er sannsynligvis at historiske kilder som er 

egnet til å fungere som utgangspunkt for å foreta tradisjonelle arkeologiske ”identifiseringer” 

av regionale drakter, glimrer med sitt fravær. I Getica som er forfattet av østgoteren Jordanes 

på midten av 500-tallet, møter vi riktignok ulike skandinaviske folk: For eksempel granii, 

augandzi, rugi, eunixi, taetel, arochi, ranii, screrefinnae, gauthigoth, ostrogoth, suehans, 

dani etc. (Hedeager og Tvarnø 2001:267-271; Myhre 1987a:186-187, 1991:15; Solberg 

2000:162-163). Noen av de samme folkene opptar også plass hos den samtidige bysantinske 

forfatteren Procopius’ (2006) History of the wars, VI, xv (Hedeager og Tvarnø 2001:271). I to 

angelsaksiske dikt, Widsith og Beowulfkvadet, som opprinnelig skal være nedskrevet 

henholdsvis mellom 600–700 e.Kr, og mellom 700–800 e.Kr (Chambers 1912; Malone 

1962:112-116; Swanton 1997:2-3), opptrer også forskjellige skandinaviske folk som 

þrowendas som etymologisk skal tilsvare det norrøne þrøndr og moderne trønder (Noréen 

1920:47), jyder, daner, svear, gøter osv. Disse kontinentale og angelsaksiske kildene som 

omtaler skandinavisk område, er allikevel såpass upresise i sin lokalisering av bestemte 
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folkegrupper at de har vært til liten nytte for å foreta lignende identifiseringer som de som 

tradisjonelt er gjort på Kontinentet og i England (Ringtved 1991:97). Gjennom en intensiv 

fase med stedsnavnforskning fra siste halvdel av 1800- og utover på 1900-tallet ble det 

likevel gjort et forsøk på å plassere flere av folkene eller stammene som nevnes i disse 

kildene (samt i en beskrivelse av den noe tidligere historiske kilden, den greske astronomen, 

geografen og matematikeren Claudius Ptolemaios fra 2. århundre e.Kr.), rundt om i 

Skandinavia (bl.a. Noréen 1920; Olsen 1905, 1915:282-285; Svennung 1964, 1965, 1967, 

1972; Svensson 1918, 1919). Selv om diskusjonen var levende og omfattende, har resultatet 

av plasseringen allikevel forblitt usikkert. Anton Brøgger (1925:186) kommenterer dette på 

følgende måte: 

 

 ”For den som ikke er filolog, kan den mangeårige videnskapelige drøftelse av de 27 

stammenavner [hos Jordanes] ikke sjelden virke som den rene misshandling. Stavelser og 

ledd føres inn eller tas vekk for å få navnene til å passe til ofte helt lokale betegnelser. ” 

 

Han oppsummerer stedsnavnsdiskusjonen ved å konstatere at ”selv […] sannsynlige 

gjetninger er og blir intet mer enn det.” (Brøgger 1925:188). 

 

Enkelte av navnekoblingene har imidlertid virket så overbevisende at de har ”slått rot” og 

stort sett er godtatt innen arkeologisk forskning som rimelige antagelser om bestemte folks 

tilholdssted (se for eksempel Shetelig 1925:163-164, 176-177). Dette gjelder for eksempel 

plassering av daner i Danmark, svear i Sveland og gøter i Götaland
1
. Også tilhold av 

alogii/háleygir i Hålogaland, augandzi/egder i Agderfylkene, rugi eller ryger i Rogaland, 

granii/grenir i Grenland i Telemark og (scere)finner, dvs. samer i nordre og midtre områder 

av den skandinaviske halvøya virker tilforlatelig på bakgrunn av norrøne benevnelser og 

bevarte stedsnavn. Plasseringene finner dessuten i mange tilfeller støtte i det faktum at 

benevnelsene også går igjen i administrative inndelinger i nordisk middelalder (Callmer 

1991; Hyenstrand 1996:134-137; Myhre 1987a:186). Flere av disse stamme- og stedsnavnene 

har etter hvert også blitt sammenholdt med arkeologisk definerte sentre (se for eksempel 

Callmer 1991; Hedeager 1992a; Myhre 1987a; Ramqvist 1991). Det har imidlertid i liten grad 

blitt fokusert på smykker i disse undersøkelsene. 

 

                                                 
1
 Det har imidlertid vært en del diskusjon angående om de historiske gøtene skal plasseres i Götaland eller 

Gotland (Gräslund 1993:196-200; Hyenstrand 1996:51-52; Svennung 1965:27-31). 
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Opplysninger om bl.a. daner, jyder, gøter og svear har gjennom sin opplagte kobling til 

historiske grupperinger og moderne stedsnavn dannet et potensielt utgangspunkt for å skille 

ut regionale grupperinger gjennom draktskikken, men her har det arkeologiske materialet til 

en stor grad sviktet: Smykkene opptrer først og fremst i forbindelse med kvinnegraver, men 

gravskikken i sørskandinavisk område i denne perioden omfatter i liten grad smykker, og i 

Svealand er det kremasjon som dominerer i folkevandringstid. Det har derfor vært vanskelig 

å definere spesielle smykkesett eller drakter for disse områdene
2
. Mens både Nord-, Vest- og 

Sørvest-Norge preges av et rikt draktsmykkemateriale fra folkevandringstid, er 

innlandsområder i størsteparten av Østlandet og Trøndelag i likhet med Nordvest-Sverige 

nærmest funntomt i deler av perioden. Slike store regionale forskjeller, bl.a. innenfor det som 

fra et nasjonalt ståsted utgjør norsk område, har muligens også bidratt til at den tradisjonelle 

arkeologiske identifiseringen av folk på grunnlag av distribusjon av smykker ikke har blitt 

like dominerende i skandinavisk som i kontinental sammenheng. Dessuten stammer mange 

av de skandinaviske smykkefunnene fra graver som ikke er sakkyndig undersøkt der både 

funnforhold og gjenstandsmateriale er fragmentarisk frambrakt, og de store rekkegravfeltene 

med velbevarte skjeletter som finnes på Kontinentet og England er fraværende i Skandinavia. 

Alt dette bidrar til å vanskeliggjøre undersøkelser av draktskikk i skandinavisk sammenheng. 

 

Selv om det ikke er blitt etablert et eget forskningsfelt for drakt som uttrykk for kulturell 

og/eller etnisk gruppeidentitet i skandinavisk folkevandringstids- og merovingertidsforskning 

på lik linje med det som har eksistert i kontinental og engelsk sammenheng, har likevel også 

skandinaviske smykker fra dette tidsrommet blitt anerkjent som kulturelle og/eller etniske 

symboler (for eksempel Hansen og Olsen 2004:74, 106; Hougen 1936; Nielsen 1991; Åberg 

1953). I Den historiska relationen mellan folkevandringstid och vendeltid (1953:156-166) 

benytter Nils Åberg bl.a. likearmete spenner fra merovingertid til å påvise svearnes 

utbredelsesområde i Midt-Sverige, og som indikator for svearnes erobringer av andre 

områder, i Sørøst-Finland og Åland (Arrhenius 1999:135). Karen Høilund Nielsen (1991) 

tolker det kronologiske og geografiske spredningsmønstret til utvalgte sørskandinaviske 

smykker som uttrykk for danenes politiske ekspansjon i løpet av merovingertid. Bjørn 

Hougen (1936:22-34) skriver under overskriften ”6
th

 century: The face of the tribes” at lokale 

og regionale stil I-varianter på bl.a. relieffspenner fra folkevandringstid, gjenspeiler 

                                                 
2
 Gravfeltene Sejlflod og Hjemsted på Jylland er et unntak da de omfatter et stort antall ubrente og velutstyrte 

graver (Ethelberg 1987; Nielsen 2000). Utgravningen og publiseringen av disse feltene er imidlertid relativt 

nylig avsluttet, og smykkefunnene herfra har derfor ikke fått betydning i den tradisjonelle arkeologiske 

identifiseringen av jyder eller ”jysk” draktskikk. 
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utbredelsen til forskjellige ”norske” stammer som nevnes hos Jordanes, bl.a. ryger og egder. I 

disse tolkningene danner imidlertid de historiske kildene bakteppet uten at forholdet mellom 

smykker/drakt og etnisitet eller kulturell tilhørighet problematiseres.  

 

I den grad smykker i det hele tatt er vurdert som etniske markører, har særlig oppfattelsen av 

smykkene som germanske eller norrøne i motsetning til samiske dominert i nordskandinavisk 

sammenheng (se for eksempel Hansen og Olsen 2004: 74, 106; Sjøvold 1962, 1974; 

Zachrisson 1997). Forholdet mellom smykker og drakt, og potensielle undergrupperinger 

innen den germanske eller norrøne befolkningen har derimot i liten grad vært undersøkt. Selv 

om flere har registrert eller påvist at det finnes regional variasjon i det skandinaviske 

smykkematerialet (bl.a. Hines 1993a; Meyer 1935; Näsman 1991a; Ramqvist 1991; 

Reichstein 1975; Ringtved 1988a, 1988b; Waller 1996), har smykker og drakt som uttrykk 

for etnisk eller kulturell manifestering ikke vært gjort til et eget forskningsobjekt for studier. I 

tillegg til mangelen av en pålitelig og klar skriftlig ”kartlegging” å ta utgangspunkt i, kan 

dette grunne i at smykkenes spredningsmønstre er svært komplekse. Det finnes heller ikke 

mange overregionale undersøkelser som systematiserer regional variasjon i smykkematerialet 

utover utbredelsen til enkeltstående gjenstandstyper, noe som ville kunne gjøre bildet mer 

oversiktelig (Arrhenius 1995a:90). Ofte er smykketyper fra et avgrenset område eller region 

isolert og behandlet for seg
3
 (for eksempel Arrhenius 1960a; Bennett 1987; Gudesen 1980; 

Helgen 1982; Sjøvold 1962; Vinsrygg 1979; Waller 1996; Ørsnes 1966), noe som har ført til 

at det overordnete utbredelsesbildet har vært vanskelig tilgjengelig. Det har slik sett ikke vært 

lett å skille ut eventuelle særegne smykkeoppsett eller drakter for enkelte områder. Ulf 

Näsman (1991a:324) hevder for eksempel at selv om skandinavisk område kan deles inn i fire 

regioner i folkevandringstid ut fra draktsmykker og gullbrakteater (et norsk, et 

sørskandinavisk, et område vest ved Østersjøen, og et ved den Botniske viken), så  

 

”[…] overlapper [spredningen af forskjellige stilvarianter og smykketyper] hinanden i så høj 

grad, at det er umulig at bruge senere tiders folkedragt som forklaringsmodell for en formodet 

markering af etnisk tilhørsforhold i jernaldrens samfund […].”  

 

Av ulike årsaker har altså koblingen mellom folk, smykker og drakt i folkevandringstid og 

tidlig merovingertid ikke blitt viet like mye oppmerksomhet i skandinavisk sammenheng som 

det har i andre deler av Europa. Det arkeologiske forskningsfeltet rundt smykker, drakt og 

                                                 
3
 Nielsen (1991) er et unntak. 
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kulturell identitet i europeisk sammenheng, har dessuten, som nevnt over, i en periode 

framstått som en konservativ og stagnert ”ettersleng” av det kulturhistoriske paradigmet. Den 

tradisjonelle typen forskning som har foregått innen dette feltet, har ofte vært ansett som mer 

eller mindre utdatert i en prosessuell (1960- og 70-tallet) og postprosessuell virkelighet (fra 

ca. 1980). Da det ikke lyktes å få etablert et ”draktfelt” i forbindelse med etnisitetsforskning i 

nordisk arkeologi i den kulturhistoriske tradisjonen samtidig med at dette skjedde innen 

engelsk og kontinental arkeologi, er det naturlig at det heller ikke ble gjort noe forsøk på å 

utvikle dette feltet i skandinavisk sammenheng under disse påfølgende fagparadigmene. 

Denne type forskning har derimot, som nevnt over, blitt kritisert og problematisert fra ulikt 

hold på bakgrunn av de teoretiske implikasjonene som ligger i de tradisjonelle tolkningene. 

Feltet synes ved den kulturhistoriske arkeologiens tilbakegang derfor lenge å ha havnet i en 

teorietisk ”blindgate”, og de uheldige assosiasjonene til nasjonalistiske (og til dels også 

fascistiske) strømninger som jeg har vært inne på over, har heller ikke bidratt til å gjøre feltet 

til et attraktivt forskningsobjekt.  

 

1.3.2 Rekonstruksjon av drakt og drakt som sosialt symbolfelt 

I skandinavisk arkeologi er likevel rekonstruksjoner av periodens drakt et tema som går igjen 

i folkevandrings- og merovingertidsforskningen (Blindheim 1947; Dedekam 1926; Hofseth 

1998; Jørgensen 1992; Kristoffersen 2006; Munksgaard 1974). Det er som regel draktens 

tekniske detaljer som vektlegges og diskuteres, for eksempel hvordan smykkene og 

draktstoffet har vært kombinert og festet. Drakten framstår ved dette fokuset ofte som 

”frigjort” fra en etnisk og kulturell bakgrunn. I enkelte tilfeller dreier det seg om 

kategoriseringer av regionale drakter (Bennett 1987; Jørgensen 1994a; Waller 1996). Et 

eksempel på dette er Lars Jørgensens oversikt over nordisk drakt i folkevandringstid og 

merovingertid i Germanisches Reallexicons del om Fibel und Fibeltracht (1994a:528-536). 

Det framgår av oversikten at det finnes regionale forskjeller i Skandinavia, men ulikhetene 

knyttes ikke opp mot kulturelle grupperinger, og forholdet mellom størrelsene 

problematiseres heller ikke. Formålet i disse arbeidene er snarere en ren beskrivelse av 

regionale drakter. Et slikt nøytralt og ”målbart” forskningsobjekt har kanskje også samstemt 

bedre med det objektivistiske forskningsidealet som har dominert i etterkrigstidens arkeologi. 

 

Selv om drakten i denne type forskning ofte blir framstilt som et sosialt objekt ved at den 

gjenspeiler bærerens sosiale status, framstår den som regel likevel gjerne som både etnisk og 
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kulturelt ”nøytral”. Den problematikken som tas opp i forbindelse med 

drakt(re)konstruksjonene dreier seg utover tekniske detaljer og produksjonsmetoder gjerne 

om hvorvidt tekstilene og smykkene er lokalt produsert eller importert, stoffenes og 

spennenes kvalitet, og i hvilken grad stoffer og smykker representerer handelsvarer etc. Det 

er som regel lite fokus på symbolske aspekter ved drakten med unntak av at den representerer 

bærerens sosiale status. Jutta Waller (1996) beveger seg et stykke lenger i en undersøkelse av 

regional eller lokal draktskikk i østre Mälardalen i forbindelse med utbredelsen av ulike typer 

smykkenåler. Hun argumenterer for at det finnes to ulike ”kulturkretser eller tradisjoner” når 

det gjelder smykkekombinasjoner i dette området, henholdsvis en folkevandringstids- og en 

merovingertidstradisjon. Waller (1996:140) ser imidlertid de to drakttradisjonene som delvis 

samtidige. Innen for folkevandringstid argumenterer hun for at ulike sosiale sjikt gjenspeiles i 

smykkesettene, og hun påviser at enkelte typer smykkenåler karakteriserer bestemte alders- 

og kjønnskategorier (Waller 1996:123-127, 140).  

 

Ulla Mannering (2006) undersøker forholdet mellom tekstilfunn av drakt og samtidige 

avbildninger av drakt i folkevandringstid, merovingertid og vikingtid. Hun studerer i denne 

forbindelsen kronologiske, regionale og sosiale forskjeller i drakt ut fra ikonografiske 

framstillinger på bl.a. brakteater, smykker, pressblikk og gullgubber. Mannering (2006:111-

112) viser at det finnes en viss grad av regional variasjon i Skandinavia i merovingertid, ved 

at det finnes ulike preferanser for bestemte draktplagg eller utforming av drakten i 

henholdsvis Norge, Sverige og Danmark. Hun argumenterer også for at det gjennom hele 

perioden finnes mer variasjon i mannsdrakten enn i kvinnedrakten, og mener dette henger 

sammen med en mer differensiert holdning til mannsdrakten enn til kvinnedrakten 

(Mannering 2006:223). Draktens potensial som et sosialt aktivt element framgår som regel 

allikevel ikke av disse og lignende typer studier, da det hovedsakelig dreier seg om drakt som 

gjenspeiling av sosial struktur. 

 

Med den kontekstuelle arkeologiens inntog på 1990-tallet, har imidlertid det gjensidige 

forholdet mellom materiell kultur og sosial praksis kommet i fokus (Olsen 1997:207-218)
4
. 

Forskningsfeltet rundt drakt i folkevandrings- og merovingertid har med dette fått en ny 

dimensjon og åpner seg som et aktuelt og spennende felt i skandinavisk sammenheng. Siv 

                                                 
4
 Benevnelsen kontekstuell kan diskuteres da denne betegnelsen gjerne settes i sammenheng med Hodders 

(1986) kontekstuelle arkeologi. Begrepet brukes her i en videre betydning om tolkninger som legger spesiell 

vekt på forholdet mellom materiell kultur / sosial struktur og sosial praksis innen en bestemt kontekst. 
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Kristoffersen (2000:107-112) undersøker for eksempel smykkeoppsett i sør- og vestnorsk 

område gjennom hvordan relieffspenner har vært båret, og hvilke andre smykketyper de har 

blitt kombinert med. Hun mener at ulike kombinasjoner sannsynligvis representerer ulike 

regionale drakter. Kristoffersen (2000:209-212) argumenterer også for at utviklingen av en 

selvstendig germansk dyrestil, stil I, som gjenfinnes på bl.a. relieffspenner og våpenutstyr, 

kan tolkes som et behov for å uttrykke nye og egne identiteter i forhold til det romerske. Hun 

påpeker at det finnes klare germanske fellestrekk i stil I, men at denne dyrestilen endrer seg i 

løpet av folkevandringstid og får lokal karakter. Ved denne endringen mener hun at stilen 

fungerer som manifestering av tilhørighet, allianser og troskapsforhold. Kristoffersen 

(2000:130-145) viser videre hvordan drakt- og stilelementer inngår i formingen av ulike 

sosialhierarkiske identiteter, bl.a. som ”husfrue”. Kvinnedrakten med smykkene har 

manifestert politiske ekteskapsforbindelser gjennom å signalisere kvinnenes (fremmede) 

herkomst. Bruk av stil I-ornamentikk på våpenutstyr, tolker hun som uttrykk for at stilarten 

også bidrar til utformingen av en overregional ”krigeridentitet”. Lise Bender Jørgensen 

(2003) undersøker på lignende måte folkevandringstidens mannsdrakt som sosialt 

meningsbærende, og sannsynliggjør at en bestemt drakt kan settes i sammenheng med et 

rollekompleks som krigerhøvding og sjaman, eller som Odins bjørnekriger: berserken.  

 

Det er hovedsakelig ulike sosiale roller og sosial identitet som har vært i fokus i nyere 

studier, mens drakt som uttrykk for regional kulturell og/eller etnisk identitet i mindre grad 

har vært diskutert i skandinavisk sammenheng. Et delvis unntak er det tidligere nevnte verket 

av Hines (1993a) om hektespenner. Hines (1984, 1986, 1993a, 1993b, 1997) har i sine studier 

av smykkegjenstander fra folkevandringstid generelt hatt fokus på ulike ”skandinaviske” 

typers utbredelse og bruk i England. Når det gjelder hektespenner, en gjenstandstype som 

finnes utbredt både i Skandinavia og England, har han argumentert for at de utover å inngå i 

formingen av en anglisk identitet i England, også fungerer som en kulturell markør for en 

felles identitet som går på tvers av politiske skillelinjer i folkevandringstid (Hines 1993a:93). 

Ikke bare hekter, men også flere andre typer draktsmykker, slik som for eksempel 

korsformete spenner og relieffspenner, finnes utbredt både i Skandinavia, England og på 

Kontinentet. Alle disse tre smykketypene fungerer som etniske markører på Kontinentet og i 

England (Hawkes 1982:70; Hedeager 2000; Hines 1984, 1993a, 1994, 1997; Røstad 2001, 

2003). I lys av dette faller det derfor naturlig å stille spørsmålet om smykkene kan ha vært 

brukt til å kommunisere kulturell og/eller etnisk identitet også i ”norsk” og skandinavisk 

område i denne perioden. 
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1.4 Smykker, drakt og manifestering av kulturell og etnisk identitet i 
skandinavisk sammenheng: Presentasjon av problemstillinger  

Nyere teoretiske strømninger under påvirkning fra bl.a. antropologi og sosiologi har i de 

senere årene bidratt til nyskapning og en framvekst av nye perspektiver når det gjelder 

fenomenet etnisitet og forholdet mellom dette og drakt i tidlig europeisk middelalder (1.2.2). 

Slike nyere perspektiver er imidlertid først og fremst anvendt på kontinentalt eller engelsk 

smykkemateriale (Hakenbeck 2004, 2006; Hedeager 2000; Hines 1993a; Lucy 2005; Røstad 

2001, 2003), mens skandinavisk materiale ikke har vært gjenstand for lignende 

undersøkelser. Anvendelse av nye teorier på smykkematerialet fra skandinavisk 

folkevandringstid, vil derfor kunne få fram ukjente aspekter når det gjelder bruken av 

smykker som uttrykk for kulturell og/eller etnisk gruppeidentitet i dette området. 

Møtepunktet mellom de nyere perspektivene på drakt i kontinental og engelsk sammenheng, 

samt sosialvitenskapenes forskning rundt drakt som sosial praksis, der drakt sees som aktivt 

deltagende i sosial samhandling (jf. 2.2), vil etter min mening danne et fruktbart 

utgangspunkt for å studere etnisk og/eller kulturell identitet i skandinavisk sammenheng. 

Gjennom en forståelse av smykker og påkledning som et sosialt felt for kommunikasjon som 

både former og blir påvirket av menneskelig samhandling, kan draktsmykkene undersøkes 

som et medium for å artikulere og forhandle identiteter på flere nivåer. 

 

Utgangspunktet for å studere potensielle kulturelle og etniske grupperinger i skandinavisk 

område gjennom utbredelsen av smykker, bygger spesielt på to forhold: For det første finnes, 

som nevnt, flere smykketyper som i kontinental og engelsk sammenheng tydeligvis fungerer 

som ”etniske” markører, også utbredt i Skandinavia. Det er derfor nærliggende å anta at de 

kan ha en lignende funksjon i skandinavisk sammenheng. For det andre er det ting som tyder 

på at det i Nord-Europa eksisterer ulike etniske og/eller kulturelle grupperinger i 

folkevandringstid og merovingertid på lik linje med situasjonen ellers i Europa: Som jeg har 

vært inne på over, omtales Skandinavia i noen samtidige kontinentale og angelsaksiske 

historiske kilder, hvor det bl.a. navngis flere forskjellige ”skandinaviske” folk. Selv om disse 

kildene stammer fra områder langt unna de skandinaviske stedene de befatter seg med slik at 

det er vanskelig å etterprøve den historiske sannhetsverdien i dem, gjenspeiler de en 

skandinavisk samtid som er preget av regionale og sosiale grupperinger. Dette tyder på at 

situasjonen i Skandinavia ligner på forholdene slik de har artet seg ellers i Europa i dette 

tidsrommet (se også Hyenstrand 1996:73; Ringtved 1988a:97).  
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På bakgrunn av denne ”sammenstillingen” av skandinaviske, kontinentaleuropeiske, samt 

engelske forhold slik de arter seg i historiske og arkeologiske kilder, vil utbredelsen av 

utvalgte skandinaviske draktsmykker i folkevandringstid og tidlig merovingertid undersøkes 

ut fra hypotesen om at de representerer manifesteringer av forskjellige etniske og/eller 

kulturelle grupperinger gjennom bruk av en drakt som hovedsakelig er båret av kvinner. 

Drakten sees i denne sammenhengen som aktivt deltagende i (re)produksjonen av ulike 

former for og nivåer av kulturell og/eller etnisk gruppeidentitet. Drakten eller smykkene 

spiller med andre ord en aktiv rolle i samtidige etniske og kulturelle diskurser. Endringer i 

utbredelse av smykkematerialet gjennom folkevandringstid og i overgangen til merovingertid 

gjenspeiler i dette perspektivet forandringer i manifestering av kulturell og/eller etnisk 

gruppeidentitet. Romlige overlappinger i utbredelsen av smykker (jf. sitatet av Näsman 

1.3.1), kan ved en flerdimensjonal etnisitetsforståelse sees som potensielle divergerende 

manifesteringer. I undersøkelsen av smykkene vil det derfor legges vekt på å synliggjøre 

kronologiske endringer og synkrone overlappinger i draktmanifesteringen gjennom 

tidsrommet. 

 

Avhandlingens målsetning kan oppsummeres slik: 

 Undersøke hvordan utvalgte draktsmykker brukes for å (re)produsere, formidle og 

forhandle kulturelle og/eller etniske identiteter på ulike nivåer gjennom å studere 

smykkenes geografiske, kronologiske og kontekstuelle utbredelse. 

 Undersøke draktsmykkenes rolle i sosial samhandling gjennom å studere hvilke 

endringer som skjer når det gjelder bruk av draktsmykker gjennom folkevandringstid 

og begynnelsen av merovingertid, og hvordan smykkene deltar i eller bidrar til og 

samtidig blir påvirket av samfunnsendringer i det aktuelle tidsrommet.  

 

1.5 Avhandlingens oppbygning 

Når det gjelder avhandlingens oppbygning, vil jeg i kapittel 2 introdusere det teoretiske 

rammeverket som danner premisset for min behandling og tolkning av utvalgte smykker fra 

folkevandringstid og tidlig merovingertid. I dette kapittelet vil det bli redegjort nærmere for 

forholdet mellom størrelsene drakt og kulturell eller etnisk identitet. I denne forbindelsen vil 

også føringer bli gitt for den videre presentasjonen av smykkematerialet, og hvordan dette vil 

bli behandlet. Da en relativ datering av de enkelte smykketypene og undertyper av disse er av 

betydning for undersøkelsen av de kronologiske spredningsmønstrene, vil et kronologisk 
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skjema for det utvalgte tidsrommet bli introdusert i kapittel 3. I kapittel 4 vil 

gjenstandsmaterialet presenteres, og smykkenes geografiske og kontekstuelle utbredelse 

analyseres. Det vil bli lagt vekt på å undersøke endringer i forekomsten av de enkelte 

smykketypene gjennom det utvalgte tidsrommet. Det vil bli gitt en kortfattet oversikt over de 

påviste spredningsmønstrene i kapittel 5. I kapittel 6 vil mekanismene rundt bruken av 

smykker som etniske og/eller kulturelle markører studeres på et mer detaljert nivå, og en 

tolkning av smykkenes geografiske og kontekstuelle distribusjon som spesifikke 

draktartikuleringer vil framlegges. Forholdet mellom materialiserte genderroller og 

etniske/kulturelle identiteter i draktmaterialet vil også undersøkes. I kapittel 7 vil endringer i 

draktskikken settes inn i en sosial og historisk sammenheng. Bruken av de utvalgte 

smykketypene vil i dette kapittelet forklares ut fra pågående sosiale, kulturelle og politiske 

diskurser både innad på den skandinaviske halvøya, i et mer utstrakt skandinavisk perspektiv, 

samt i forhold til kulturelle forbindelser på tvers av Nordsjøen. I kapittel 8 vil jeg forsøke å 

redegjøre nærmere for hvilke implikasjoner min undersøkelse av draktsmykker som etnisk 

og/eller kulturell manifestering har for forståelsen av de historiske prosessene i 

undersøkelsestidsrommet. Jeg vil i denne forbindelsen gå nærmere inn på hvordan etniske 

grupperinger i de senere årene har blitt tolket ut fra skriftlige kilder og spesielt undersøke 

forholdet mellom teoriene rundt krigerfølgenes oppkomst og de etniske og/eller kulturelle 

prosessene som kan spores i draktartikuleringene i folkevandringstid og begynnelsen av 

merovingertid.  
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Kapittel 2 Smykker, visuell kommunikasjon og manifestering av 
identitet – teoretiske perspektiver 

2.1 En etnisk praksisteori  

Det teoretiske utgangspunktet for dette prosjektet er ”a practice theory of ethnicity” – en 

etnisk praksisteori – slik den er utarbeidet og presentert av den britiske arkeologen Siân 

Jones (1996, 1997, 1999, 2000, 2007)
1
. Teorien har inkorporert en forståelse av etnisitet 

som en primal- eller essensiell identitet, slik dette fenomenet tradisjonelt har blitt forstått. 

Samtidig omfatter den de situasjonelle, subjektivistiske og dynamiske aspektene ved 

etnisitet, som ble framhevet bl.a. av Frederik Barth (m.fl.) i 1969 og som siden har 

influert de fleste arbeider om dette fenomenet (Olsen og Kobiliński 1991:6). Jones 

bygger dessuten på den franske sosiologen Pierre Bourdieus praksisteorier (1977), og 

spesielt er Bourdieus’ begrep habitus sentralt for hennes forståelse av fenomenet 

etnisitet
2
 (se også Hakenbeck 2006:31).  

 

I motsetning til tidligere teorier, overbygger den etniske praksisteorien et litt kunstig 

skille som har oppstått mellom på den ene siden en såkalt objektivistisk 

etnisitetsforståelse der etnisitet oppfattes som en primæridentitet som er biologisk 

bestemt eller medfødt, og på den andre siden en subjektivistisk og instrumentell 

etnisitetsforståelse hvor etnisk gruppemedlemskap oppfattes som en prosess som settes i 

gang gjennom et individuelt valg som foretas i bestemte situasjoner der aktøren kan 

identifisere seg med en gruppering i motsetning til en annen for å oppnå personlig 

vinning. I forbindelse med problemstillingene i dette prosjektet dreier det seg om 

henholdsvis oppfattelsen av smykker eller drakt som direkte gjenspeiling av etnisk 

gruppetilhørighet, i motsetning til forståelsen av etnisitet som et aspekt ved sosial 

organisering der etnisk drakt representerer et instrument eller redskap for å oppnå 

personlig vinning eller eventuelt politisk makt (jf. kap. 1 over). Teorien forklarer og går 

dypere inn i forholdet mellom kultur og etnisk identitet enn det har vært gjort tidligere. 

                                                 
1
 Jones (1997:99-100) låner begrepet fra Bentley (1987), men utarbeider teorien og gir den et annet 

meningsinnhold. 
2
 Da begrepet habitus, som Jones (1997:88, fotnote 1) påpeker, ble utarbeidet av Bourdieu for å bryte med, 

eller overbygge, skillet mellom ”objektivisme” og ”subjektivisme”, er det spesielt godt egnet til å brukes i 

samme øyesmed i en ”etnisk” sammenheng. 
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Selv om jeg her hovedsakelig vil referere til Jones’ arbeider og benytte det 

etnisitetsbegrepet som hun presenterer, er Jones ikke den eneste som har sett nytten av å 

anvende Bourdieus’ praksisteorier eller lignende handlingsteorier på etniske 

problemstillinger. Lignende syn framlegges eller impliseres i en rekke nyere 

antropologiske og arkeologiske arbeider (for eksempel Díaz-Andreu og Lucy 2005:6-7; 

Eriksen 2002; Jenkins 1994, 1997; Lucy 2005; Shennan 1991). Jones’ teori har imidlertid 

den fordelen at den mer spesifikt viser hvordan arkeologer kan foreta etniske 

undersøkelser. Jeg vil i det følgende kort presentere den etniske praksisteorien, før jeg 

framlegger en forklaringsmodell for utredning av smykkematerialet. 

 

Det etnisitetsbegrepet Jones presenterer i den etniske praksisteorien er dynamisk, 

flerdimensjonalt og situasjonsbetinget. Jones (1997:95-100) argumenterer for at etniske 

kategorier ikke er statiske, på forhånd gitte enheter, men at de skapes, reproduseres, 

forhandles og transformeres i forhold til bestemte ”etniske andre” gjennom en 

kontinuerlig og systematisk kommunisering av kulturell divergens. (Se for øvrig Eriksen 

2002:3, 12-13 for lignende syn.) Etnisk identitet oppstår, eller er en del av vår sosiale 

identitet som aktiveres, når mennesker fra ulike kulturelle tradisjoner møtes. Den 

spesifikke historiske situasjonen der et slikt kulturelt møte finner sted, vil være 

utslagsgivende og innvirke på den etniske manifesteringen. Økonomiske, (makt)politiske, 

sosiale og ideologiske forhold vil for eksempel virke bestemmende for hvordan etnisk 

identitet uttrykkes og reproduseres. Samtidig er etnisk identitet forankret i de sosiale 

agentenes habitus. Habitus kan forklares som et sett av bevisste og ubevisste kulturelle 

disposisjoner som mennesker bærer med seg, og som både former og formes gjennom 

sosial praksis (Bourdieu 1977:72). Habitus gjenspeiler slik sett en sosialiseringsprosess 

fordi de kulturelle disposisjonene påvirker/strukturerer den sosiale praksisen og blir en 

del av individets selvforståelse eller identitet (Jones 1997:88). Dette kan f.eks. dreie seg 

om oppfatninger av kjønn, normer etc. Ofte dannes slike holdninger på et tidlig tidspunkt 

i menneskers liv gjennom kollektiv læring (Bourdieu 1977:81, se også Jenkins 1994:204, 

Lucy 2005:98).  
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De kulturelle disposisjonene mennesker bærer med seg i møtet med andre, er 

bestemmende for hvordan den etniske identiteten arter seg. Etniske symboler eller 

markører er hentet fra og henspiller på habitus, samtidig som den etniske manifesteringen 

bestemmes ut fra den bestemte sosiale konteksten der det kulturelle møtet finner sted. 

Dette skjer ved at utvalgte sett av de kulturelle praksisene og oppfatningene, dvs. 

kulturelle disposisjoner som i forkant av et etnisk møte kan være ubevisste eller latente, 

gjennom det kulturelle møtet blir konkretisert og framstilt som logisk sammenhengende i 

forhold til spesielle ”andre”. Etnisk manifestering er derfor ikke tilfeldige materielle eller 

ikke-materielle uttrykk: Den er resultat av en objektifisering eller konkretisering av kultur 

som (bevisst eller ubevisst) er basert på felles eller delte praksiser og erfaringer i én 

bestemt kultur i motsetning til en annen (Jones 1997:95-97, se også Bentley 1987:36; 

Eriksen 2002:30-35; Jenkins 1994:219, 1997:76-77).  

 

Selv om det forholdet som eksisterer mellom habitus og etnisk identitet innebærer at 

etnisitet på et nivå har en kulturell dimensjon og kan sies å være kulturelt forankret, 

varierer graden av kulturell forankring avhengig av hvordan samhandlingen mellom de 

ulike gruppene foregår og hvordan maktforholdet mellom de kulturelle gruppene arter 

seg: 

 

 ”The communication of cultural difference depends upon the particular cultural practices 

and historical experience activated by any given context of social interaction as well as 

broader idioms of cultural difference, resulting in substantive differences in the cultural 

content of ethnicity in different situations.” (Jones 1997:97). 

 

Manifestering av kulturell forskjellighet både former og blir formet av hvordan 

maktfordelingen (materiell og symbolsk) er mellom de ulike gruppene i samfunnet, 

hvordan samhandlingen mellom de involverte kulturelle gruppene foregår, og hvordan 

disse forholdene påvirker videre samhandling/interaksjon. Kommunisering av kulturell 

forskjellighet er en med andre ord en kontinuerlig pågående prosess der det hele tiden vil 

foregå forskyvninger eller svingninger på dette feltet. I enkelte tilfeller kan det være en 

stor grad av overensstemmelse mellom habitus og etnisk identitet, mens det i andre 
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tilfeller tilsynelatende vil finnes lite samsvar mellom disse størrelsene. Etniske kategorier 

kan også ofte uttrykkes og/eller gjenkjennes gjennom materiell kultur. Materiell kultur 

både strukturerer sosial handling, samtidig som den er et resultat av sosial praksis. 

Materiell kultur spiller derfor en aktiv rolle i forbindelse med etnisitet, fordi også selve 

den etniske uttrykksformen bidrar til formingen, opprettholdelsen, eller endringen av den 

etniske identiteten (se også Lucy 2005:102). En og ”samme” etniske identitet kan derfor 

gi seg forskjellig uttrykk i ulike sosiale kontekster. Etnisk identitet og manifesteringen av 

denne er følgelig ikke konstant, men derimot i stadig forandring og kontekstavhengig, 

noe som medfører at det så godt som aldri vil finnes et en-til-en forhold mellom etnisk 

manifestering og alle kulturelle praksiser og sosiale forhold som kan settes i forbindelse 

med en etnisk gruppering (Jones 1997:97-100, 102, 120). 

 

Etniske symboler er altså ikke tilfeldige materielle eller ikke-materielle uttrykk. De er 

forankret i en kulturell fortid og er dermed forbundet med de bevisste og ubevisste 

kulturelle disposisjonene som mennesker bærer med seg i en etnisk 

forhandlingssituasjon. Samtidig er også den konkrete sosiale situasjonen hvor et etnisk 

møte skjer, utslagsgivende for den etniske manifesteringen (Jones 1997:120, 126). 

Hvilken betydning får denne dynamiske, flerdimensjonale og situasjonelle forståelsen av 

etnisitet mer konkret for hvordan dette temaet kan undersøkes fra et arkeologisk ståsted? 

Det er ikke lenger mulig å postulere et direkte og endimensjonalt en-til-en forhold 

mellom en bestemt type eller bestemt sammensetning av materiell kultur og en etnisk 

befolkning/gruppe (se også Barth 1969; Hodder 1982; Jones 1997:128; Lucy 2005:93; 

Odner 1983; Olsen 1984, 1985a, 1985b; Olsen og Kobilińsky 1991:13; Pohl 1991:47; 

Shennan 1991:29-30). Den etniske praksisteorien tilbakeviser i likhet med en 

instrumentell etnisitetsforståelse tidligere antagelser om at forhistoriske etniske og sosiale 

grupperinger er endimensjonale, statiske størrelser som er å finne direkte gjenspeilt i 

utbredelsen av en bestemt type materiell kultur (for eksempel smykker eller drakt jf. kap. 

1). Hvordan vil da etnisk manifestering gi seg materielt uttrykk? Er det i det hele tatt 

mulig at vi som arkeologer kan gjenkjenne forhistoriske grupperinger i det arkeologiske 

materialet?  
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 ”[…] the construction of ethnicity is likely to be manifested as multiple overlapping 

boundaries constituted by representations of cultural difference, which are at once 

transient, but also subject to reproduction and transformation in the ongoing processes of 

social life” (Jones 2000:452). 

 

Man må isteden søke etter komplekse og overlappende mønstre i tid og rom, hevder 

Jones, der grensene mellom utbredelsen av utvalgte materielle trekk stadig skifter ved at 

enkelte trekk gradvis endres, noen faller bort, nye tilkommer, mens andre igjen 

reproduseres eller opprettholdes. For å øyne slike mønstre er det nødvendig å innta et 

historisk perspektiv gjennom å undersøke distribusjonen over tid (Wiessner 1989:58). 

Ved å undersøke distribusjonen av materiell variasjon gjennom en periode, vil det være 

mulig gjennom endringer av utbredelsesmønstre og/eller stilistiske trekk å påpeke eller 

skille ut den transformeringen som skjer når materielle trekk blir tatt i bruk som etniske 

markører (gjennom å inngå i systematisk og kontinuerlig markering av kulturell 

forskjellighet i forhold til noen andre). Det vil også være mulig å påvise når etniske 

symboler mister sin funksjon: ”[…] the transformation of habitual material variation into 

active self-conscious ethnic symbolism, and vice versa, on the basis of changes in the 

nature and distribution of the styles involved.” (Jones 1997:126). Dette fordi ”[t]he 

systematisation and rationalisation of distinctive cultural styles in the process of the 

recognition, expression, and negotiation of ethnic identity are likely to result in 

discontinuous, non-random distribution of material culture […]” (Jones 2000:454). For å 

fange opp hvilke endringer som har sammenheng med etnisk manifestering, må flere 

ulike eller uavhengige gjenstands- og kildekategorier undersøkes. Det er også nødvendig 

å vurdere maktfordelingen mellom de ulike kultur- og/eller samfunnsgruppene som er 

involvert, og dette bør sees på generell bakgrunn av sosial organisasjon (Jones 1997:125-

127, 2000:452-455). 

 

Jones har blitt kritisert for å framstille etnisitet som noe som konstant endres ved at det 

hele tiden foregår utskiftninger av etniske identiteter (Bergsvik 2005:11). Jeg forstår 

imidlertid Jones dit hen at hun ikke påstår at hele identiteter utskiftes til en hver tid, hun 

påpeker bare at det hele tiden vil finnes grobunn eller potensial for endring. Selv om det 
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kontinuerlig foregår forskyvninger eller svingninger i den etniske identiteten, vil graden 

av endring sannsynligvis som regel være liten eller foregå med små skritt fordi den 

reguleres både av habitus og sosiale strukturer (se også Eriksen 2002:92 og Lucy 

2005:96). Det er trolig mer unntaksmessig at store omveltninger skjer (Pohl 1991:40; 

Shennan 1991:24), slik som for eksempel den tilsynelatende tilkomsten av etnisk 

mangfold som jernteppets fall i Øst-Europa utløste (Díaz-Andreu and Lucy 2005:11; 

Eriksen 2002:3). Jones forfekter dessuten en flerdimensjonal etnisk identitet, noe som 

kan medføre at mens et nivå eller en dimensjon ved en identitet kan endres, kan et annet 

aspekt samtidig fastholdes. I dette ligger det for øvrig også en modifisering av Barths 

(1969) utsagn om at individer kan krysse de etniske skillelinjene gjennom å endre etnisk 

identitet. Slike identitetsskift framstår stadig som en mulighet, men samtidig som kanskje 

mer komplisert enn slik det tidligere har blitt framstilt der etnisk tilhørighet nærmest 

framstår som et fritt valg (for eksempel Hodder 1982, jf. kap. 1.2.2). Med utgangspunkt i 

det teoretiske rammeverket jeg har utlagt her, vil jeg nå presentere en etnisk 

forklaringsmodell som vil danne utgangspunktet for den videre behandlingen av det 

arkeologiske smykkematerialet. 

 

2.2 Smykker, drakt og identitetsforhandlinger: En etnisk forklaringsmodell 

Min innfallsvinkel til å undersøke kulturelle eller etniske grupperinger er å studere 

hvordan smykker brukes i denne perioden. Smykkene kan forstås som en kombinasjon av 

elementer i påkledningen som i likhet med klær er del av en drakt (jf. Eicher 1999:1; 

Sørensen 1991:125). Ifølge sosialantropologen Joanne B. Eicher (1999:1) kan drakt 

defineres som ”[…] et kodet sensorisk system / sansesystem av ikke-verbal 

kommunikasjon som bidrar til og er delaktig i menneskelig samhandling i tid og rom” 

(min oversettelse). Et litt forslitt, men likevel slående uttrykk er at ”klær skaper folk” 

(Harlow 2004). Drakt eller påkledningselementer som markerer etnisk identitet, definerer 

Eicher som en ”etnisk drakt”. Selv om drakt i flere sammenhenger har vært omtalt som 

en åpenbar potensiell etnisk markør (for eksempel Barth 1969:14; Lucy 2005:96-97; 

Olsen og Kobilińki 1991:15), har betydningen av drakt som et analytisk instrument 

tradisjonelt vært underkommunisert innen etnisitetsforskning, og det har vært foretatt få 



26 

 

systematiske analyser av etnisk drakt
3
. Nyere sosiologiske, sosialantropologiske og 

arkeologiske studier viser imidlertid at påkledning eller klesdrakt er et viktig aspekt ved 

etnisk, kulturell og sosial manifestering (se for eksempel Bourdieu 1995:120-121, 135-

137, 191-198; Eicher red. 1999; Hodder 1982; Hakenberg 2004, 2006; Sørensen 1991, 

1997, 2004:128-142).  

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Hodder (1982)  er et unntak. 

Figur 2.1 Rekonstruksjon av folkevandringstids drakt med bruk 

av draktsmykker som korsformete spenner ved skuldrene til å 

holde peploskjolen sammen, samt hekter ved ermelinningene og 

halsåpningen på underkjolen, samt til å feste beltet i midten. 

Foto: KHM, Åse Kari Hammer. 
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Flere av smykkene i den perioden som undersøkes har hatt en praktisk funksjon ved at de 

har blitt brukt til å holde deler av påkledningen/drakten sammen (figur 2.1). Dette gjelder 

sannsynligvis for alle de smykketypene som utgjør hovedmaterialet i denne 

undersøkelsen: korsformete spenner, relieffspenner, hektespenner og koniske spenner (jf. 

kap. 4). Korsformete spenner har trolig vært brukt til å feste en peploskjole sammen ved 

skuldrene. Relieffspennene blir av mange tolket som benyttet til å feste et sjal, en kep 

eller kåpe foran ved brystet, men en annen tolkning er at de kan ha vært brukt til å feste 

en overkjole, dvs. peploskjolen, til underkjolen for å holde den på plass. Hektene har som 

regel holdt sammen ermene ved håndleddet eller ved albuen. Mer alternativt brukes 

hektene til feste ved halslinningen eller i stedet for en beltespenne. I noen mannsgraver er 

det funnet hekter i knehøyde og ved anklene, noe som tyder på at de har holdt sammen en 

knebukse eller langbukse (Arrhenius 1999; Hines 1984, 1993a; Kristoffersen 2000:107-

112, 2006:15-27; Lucy 2000:85; Munksgaard 1974:165-168).  

 

Smykkene kan sees som en integrert del av drakten gjennom sin praktiske funksjon, men 

samtidig blir ikke alle typer smykker båret av alle kvinner (eller menn) i dette 

tidsrommet. Antakeligvis har mange ikke hatt råd eller mulighet til å skaffe seg smykker i 

det hele tatt. Et annet poeng er at selv om peploskjolen synes å gå ut av bruk og erstattes 

av en ”erme-kjole” (tunika) og/eller en ”selekjole” i overgangen mellom 

folkevandringstid og merovingertid (Blindheim 1947:78-89, 130-131; Jørgensen og 

Jørgensen 1997:55-59 og fig. 46; Owen-Crocker 2004:128; Waller 1996:132-138), 

benyttes i mange tilfeller fortsatt smykker som ikke lenger har en ren praktisk funksjon 

(Martin 1995:42-47). Disse plasseres dessuten i en overgangsperiode i overensstemmelse 

med en ”utdatert” bruk som ”feste” for en på dette tidspunktet ikke-eksisterende 

peploskjole (Pohl 1998a:49-50), dvs. at smykkenes bæremåte ikke lenger er nødvendig, 

men at man allikevel har fulgt en gammel tradisjon
4
. Bruken av de enkelte typene 

bestemmes derfor tydeligvis ikke kun av praktisk nødvendighet. Gjennom å se drakten 

som et kodet system for kommunikasjon, åpner det seg imidlertid et felt hvor smykkene 

                                                 
4
 En slik ”utdatert” plassering av smykker er dokumentert på Kontinentet, men det samme synes å gjelde i 

skandinavisk sammenheng (jf. 4.3.1). Kristoffersen (2006:10-11) hevder imidlertid at peplosdrakten holder 

seg helt til selekjolen blir vanlig i vikingtid i Skandinavia. 
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utover å ha en praktisk funksjon også inngår aktivt i den sosiale praksisen i dette 

tidsrommet. 

 

2.2.1 Habitus, visuell kommunikasjon og identitetssymbolikk 

Bruk av smykker i påkledningen, eller praksisen å ikle seg smykker, kan sies å 

representere en sosial handling som bidrar til formingen og reproduksjonen av en 

påklednings- eller kleskode (se også Eicher 1999:1; Kaiser 1983; Sørensen 1991:122, 

2004:128). Den sosiale koden erverver mening gjennom et normativt handlingsmønster, 

dvs. kontinuerlig, gjentakende bruk i samme kontekst (Pader 1980:144). Smykkebruken 

kan dermed forstås som en delt (underbevisst) kulturell disposisjon som formes gjennom 

og samtidig former den sosiale praksisen.  

 

Klesdrakt og bestemte kleskoder kan inngå i sosial praksis ved å brukes aktivt og bevisst, 

for eksempel som et politisk redskap. Et eksempel på dette er hvordan klesstilen under 

den franske revolusjonen ble radikalt endret og knebukser og silkestrømper, samt 

rokokkokjoler med korsett og stort skjørt som var typisk for adelen, ble sett på som 

ensbetydende med en anti-revolusjonær holdning, mens klær som var inspirert av de 

lavere samfunnsklassene slik som lange bukser og den klassiskinspirerte ”empirekjolen” 

av enkelt bomullsstoff, ble et kjennetegn for ”prorevolusjonære”: Unge anti-

revolusjonære kunne adoptere en overdreven versjon av den gamle ”adelsstilen”, mens 

radikale uttrykte sitt politiske ståsted gjennom klærne ved en ideologisk tilnærming til 

lavere samfunnslag. Under Napoleon, umiddelbart etter revolusjonen, ble den nye enklere 

”empirestilen” symbolet for den nye moderne borgeren – selv for dem som i 

virkeligheten tilhørte adelen (Iwagami 2005:148-149; Suoh 2005:30-31).  

 

I enkelte perioder og bestemte situasjoner kan klesbruk også bli gjenstand for lovgivning. 

Dette har skjedd til ulike tider i mesteparten av Europa. Napoleon forbød for eksempel 

bruk av engelske bomullsstoffer og påbød bruk av silkestoffer ved formelle anledninger 

ved hoffet. Bak denne lovreguleringen fantes bl.a. en intensjon om å støtte fransk 

silkeindustri som holdt på å bukke under som en følge av den nye bomullmoten (Iwagami 

2005:148-149). Lignende lovgivning finnes i middelalderen, mellom 1200- og 1500-
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tallet, da forbud mot utenlandske klær og stoffer ble brukt for å fremme hjemlig 

omsetting. Dessuten var bl.a. både måten en kjole skulle bli båret på, hvilke stofftyper 

som kunne benyttes til klær, og antall drakter det var lov å kjøpe i løpet av ett år, 

lovregulert i flere områder på Kontinentet, England og Skandinavia i middelalderen. 

Dette gjaldt også smykker og utsmykning av klesplagg, for eksempel i form av påsydde 

perler eller edelstener: Det fantes lovgitte regler for hvilke metaller smykker skulle lages 

av, samt hvem som hadde tillatelse til å bære edelstener og perler. Som oftest var rang og 

inntekt avgjørende for hvilke klær og smykker den enkelte fikk lov til å bruke. Det fantes 

lover for hvordan de ulike klassene skulle gå kledd. Personer fra lavere samfunnslag 

risikerte straff for å kle seg som en av adelig byrd (Campbell 2009:42; Evans 1952:15, 

20-21; Newton 2002:131-132; Scott 2007:80; Sponsler 1992; Vedeler 2007:170).  

 

I det tidsavsnittet som undersøkes her, fantes lignende lovgivning angående draktstoffer 

og -typer, fargestoffer og lignende i det romerske Bysants. Under de østromerske 

keiserne Theodosius II (401-450) og Justinian (527-565) var hvilke klær og tekstiler som 

var lov å bruke for ulike klasser regulert gjennom detaljert lovgivning. På denne måten 

skaptes et kleskodehierarki som bidro til at de enkelte samfunnssjiktene klart kunne 

skilles fra hverandre. Purpurfarge, silke og utvalgte edelstener var for eksempel 

forbeholdt de kongelige. Blant keiserens verdighetstegn var en rund fibula eller spenne 

utsmykket med edelstener, hengende perler og gull, samt purpurrøde støvler som også 

ofte var pyntet med edelstener og perler (Ball 2005:13-16; Bondevik 2007:57-70; 

Kalamara 2001:77; Muthesius 2004:2-4, 67, 88, 2008:18-20, 25, 31-36; Schulze 

1976:157). 

 

En kulturell ”påkledningsdisposisjon” kan imidlertid være aktiv, selv om måten å kle seg 

på er et ubevisst ”valg” eller handling, der man bare følger ”moten” eller en bestemt 

kleskode (se også Díaz-Andreu og Lucy 2005:11; Lucy 2005:96; Turner 1979:32 i Pader 

1980:145). Hvordan dette kan virke, illustrerer en skildring fra romanen Howards End, 

skrevet av Edward M. Forster og utgitt i 1910. Situasjonsbeskrivelsen får fram noe av 

dynamikken i det langlivete fenomenet ”hattemote”: 
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”He discovered that he was going bareheaded down Regent Street. London came back 

with a rush. Few were about at this hour, but all whom he passed looked at him with a 

hostility that was the more impressive because it was unconscious. He put his hat on. It 

was too big; his head disappeared like a pudding into a basin, the ears bending outwards 

at the touch of the curly brim. He wore it a little backwards, and its effect was greatly to 

elongate the face and to bring out the distance between the eyes and the moustache. Thus 

equipped, he escaped criticism. No one felt uneasy as he tittuped along the pavements, 

the heart of a man ticking fast in his chest.” (Forster 1992 [1910]:131). 

 

Sitatet viser hvordan en kleskodedisposisjon i habitus kan strukturere individet, og 

hvordan brudd med godkjent sosial praksis kan resultere i en opplevelse av ubehag både 

hos den som står for ”feilhandlingen” og de som erfarer normbruddet gjennom møtet med 

den hatteløse mannen. En hatteløs mann kan (som det beskrives her) altså oppleves som 

truende, selv om det skjer på et ubevisst plan, fordi han bryter en norm eller allment 

godkjent praksis. Sosial strukturering gir mulighet til individuell manipulering, men den 

reaksjonen aktøren møter, kan (som i dette tilfellet) også føre til en bevisstgjøring om 

normen og et valg om å følge den og dermed opprettholde skikken. På lignende måte kan 

en form for sosial kommunisering som foregår gjennom å ”lese smykker” (jf. Sørensen 

1997), bli integrert i den sosiale praksisen uavhengig om dette foregår på et bevisst nivå 

eller ikke (Sørensen 2004:136).  

 

En slik disposisjon for visuell kommunikasjon vil kunne aktiviseres og tilegnes en etnisk 

betydning og funksjon i en etnisk forhandlingssituasjon:  

 

”While rarely consciously articulated, the ways in which people dress are subject to a 

whole range of culturally informed ideas and expectations. Cultural differences in dress 

are one resource that can be seized on in the articulation of ethnic difference” (Lucy  

2005:96-97).  

 

I en etnisk forhandlingssituasjon kan denne bestemte formen for sosial praksis som går ut 

på å kommunisere ved hjelp av utvalgte smykketyper, tolkes som del av en sosial diskurs 

som dreier seg om identitet, der kategoriseringen av ulike etniske, regionale og sosiale 
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grupper kontinuerlig reproduseres, forhandles og transformeres. Det finnes, som jeg har 

vært inne på (jf. kap. 1), indisier på at drakten er innarbeidet som et slikt ”signalfelt” i 

folkevandringstid. Hines (1993a:88) uttaler for eksempel i forbindelse med hvordan bruk 

av hektespenner spres fra Skandinavia til England i folkevandringstid:  

 

”[…] it was not only clasps that was introduced into England but also their rule-bound 

function as part of a costume. They were not, then, appropriated to variable use by a 

different people with a different culture but introduced as part of a demand in England for 

material-cultural sameness (to at least this degree) with folk 400 miles across the sea in 

Norway.”  

 

At påkledning er av etnisk betydning i folkevandringstid er for øvrig også dokumentert i 

samtidige historiske kilder, der det bl.a. fortelles om hvordan ungdommer som tilhører 

det ”romerske” adelskapet i det tidligere vestromerske riket, snakker germanske språk, 

kler seg etter ”germansk” klesskikk og kopierer germanernes frisyrer (Wolfram 1970:16). 

Omvendt finnes også germanere som kler seg etter romersk skikk omtalt (Geary 

1983:19), og Gregor av Tours beretter om hvordan saksere bosatt i Nord-Frankrike blir 

beordret til å kle seg etter bretonsk skikk (James 1991:101). Historiker og arkeolog 

Edward James (1991:113) poengterer at normbrudd på den etniske kleskoden i 

folkevandringstid kunne oppleves like ”sterkt” av en samtidig da, som brudd på 

hattekoden kunne arte seg på begynnelsen av 1900-tallet: ”[…] a Frankish woman might 

wear one imported Thuringian brooch, but would not, so to speak, be seen dead wearing a 

complete Thuringian costume”. 

 

2.2.2 Klesskikk hos levende og døde 

En overvekt av de undersøkte smykkefunnene kommer fra graver. Et tema som har vært 

omdiskutert og som må nevnes i denne sammenhengen, er bruken av en såkalt 

”gravdrakt”. Diskusjonen dreier seg om den avdøde har blitt begravd i sine egne 

bruksklær og smykker, eller om en spesiell drakt og smykkepåkledning som kun benyttes 

for selve begravelsesritualet har blitt brukt (se for eksempel Bennett 1987:21, 110; Nilsen 

1998; Williams 2006:46). Relatert til denne problemstillingen er dessuten spørsmålet om 
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avdøde ved begravelsen har blitt tildelt smykker fra f.eks. den gjenværende familien, 

venner e.l. Mitt utgangspunkt her er at smykkene har vært brukt ”i live”: Sterk slitasje og 

forhistoriske reparasjoner av flere smykker tyder på dette. Enkelte smykkegjenstander har 

også vært festet mer eller mindre permanent på klærne. Dette gjelder for eksempel 

hektespennene, som for det meste har vært sydd eller naglet til stoffet på en slik måte at 

stoffet antakeligvis ville ødelegges hvis hektene ble fjernet (Hines 1993a:12; Lamm 

1983:21). Det samme gjelder også enkelte spenner (Hines 1997:281, 293). Dessuten er 

flere smykker funnet på boplasser
5
 (for eksempel Kristoffersen 1993:189-191; Strömberg 

1961:92) (se for øvrig kap. 4), eller andre sammenhenger som tyder på at de har vært 

bruksgjenstander
6
. En konisk spenne er for eksempel funnet i en nausttuft i Åkervika 

utenfor Hamar (jf. 4.3.1 under), og en bøylespenne kommer fra et kulturlag i en heller på 

Hardangervidda
7
. Spennetyper som finnes i gravsammenheng gjenkjennes for øvrig også 

i figurative framstillinger som tyder på at smykkene har vært brukt i andre sosiale 

sammenhenger. På såkalte ”gullgubber” finnes for eksempel billedframstillinger av 

kvinner som bærer bl.a. relieffspenner, ryggknappspenner, runde skivefibler etc. 

(Arrhenius 1962; Munksgaard 1974:168; Watt 1991:96, fig. 8a og 9c). Disse 

smykketypene opptrer også i gravfunn.  

 

Gravfunn kan ikke forstås som en direkte gjenspeiling av en forhistorisk virkelighet, men 

det har blitt hevdet at samfunnet i begravelsessituasjonen gir uttrykk for hvordan 

samfunnet ideelt sett oppfattes, og at kollektivet eller samfunnet (representert av de 

gjenlevende) ved gravleggingen tilskriver eller utstyrer den avdøde med den eller de 

identitetene som synes påkrevd eller oppfattes som viktig for å opprettholde eller 

eventuelt undergrave den sosiale ordenen (Díaz-Andreu 2005:39; Hakenbeck 2004:41; 

Kristoffersen 2000:19-21; Lucy 1998:107, 2000:178; Metcalf og Huntington 1991:82-84; 

Parker Pearson 1993:226-227) (figur 2.2). Dette kan selvfølgelig skje som ubevisste 

handlinger, eller på et ubevisst plan. Smykker fra graver vil derfor kunne danne 

utgangspunkt for å si noe om sosiale forhold. Marie Louise Stig Sørensen (1991:123-124, 

1997:101) påpeker at gravritualer og de materielle uttrykkene som brukes i den 

                                                 
5
 Se f.eks. C38683: boplassfunn fra Åker, Hamar k., Hedmark som omfatter hektespenne, fibler etc. 

6
 Angående smykker fra depoter og sentralplasser som kildegrunnlag, se under (kap 4.1.3). 

7
 C34104. 
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sammenhengen ikke oppstår i et kulturelt tomrom. Hun argumenterer for at det derfor 

trolig finnes en strukturell likhet når det gjelder hvordan drakt brukes i ulike sosiale 

kontekster innenfor et samfunn.  

 

 

 

Dette synes imidlertid ikke alltid å være tilfelle. Marianne Vedeler Nilsen (1998) har i 

forbindelse med gravfunn fra norsk middelalder vist at samme elementer kan benyttes på 

ulike måter i gravdrakt versus ”gangklær”, dvs. bruksklær, og at spesialisert gravdrakt for 

eksempel kan kombineres med bruksplagg i én og samme grav. Ifølge Stig Welinder 

Figur 2.2 Gravlegging av kvinne i angelsaksisk England, etter Williams 

(2006:figur 2.1). Kunstner: Aaron Watson. 
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(1998:188) begraves barn i eldre jernalder i en særegen ”barnedrakt” som har blitt brukt 

ved ”seremonier og festligheter” (min oversettelse). Det er imidlertid litt vanskelig å 

skjønne grunnlaget for defineringen av denne drakttypen, bortsett fra det Welinder 

påpeker angående spesielt hyppig perlebruk i barnegraver fra Öland. Både avbildninger 

av smykker og slitasje på smykkefunn fra folkevandringstid tyder på at gravdrakten i 

dette tidsrommet tilsvarer bruksklær. Spørsmålet om den døde har blitt begravd med egne 

eller andres smykker, blir heller ikke avgjørende ut fra denne avhandlingens perspektiv: 

Om den avdøde har blitt utstyrt med andres smykker, forteller funnene likevel noe om 

hvordan draktkonstruksjoner som uttrykk for identitet blir praktisert innenfor samfunnet.   

 

Et spørsmål som ligger nært i denne forbindelsen, er hvem adressaten er i 

gravhandlingen: Blir den døde utstyrt med en identitet som er viktig i det levde livet, dvs. 

for det samtidige og eksisterende samfunnet, eller for det kommende livet i det hinsidige? 

Det spørs imidlertid om det egentlig er fruktbart å sette et slikt skille mellom det levende 

samfunnet og forestillinger om tilværelsen etter døden: Forestillingene er et produkt av 

det samfunnet de oppstår i, og når smykkene og plasseringen av smykker i gravene er 

såpass uniformert som tilfellet er i det området og tidsrommet som undersøkes, kan dette 

sees som uttrykk for at smykkeoppsettende er et fenomen som er så viktig i det levende 

samfunnet, dvs. så innarbeidet i habitus, at det oppfattes som utenkelig å unnlate å utstyre 

den døde med slike synlige ”kjennetegn” for det kommende livet etter døden.  

 

2.2.3 Etnisitet, gender og enda flere identiteter? 

Som nevnt innledningsvis (kap. 1), er det vanlig å anta at det hovedsakelig er kvinner 

som bærer smykker i jernalderen. Osteologiske undersøkelser av det skandinaviske 

beinmaterialet fra perioden er imidlertid ofte vanskelig å gjennomføre fordi 

beinmaterialet i branngraver er svært fragmentert, og i skjelettgraver ofte helt fortært. 

Kjønnsbestemmelse av graver foretas derfor som regel ut fra gjenstandsmaterialet i 

gravene. Mens våpengraver defineres som mannsgraver, tolkes graver med flere 

smykker, spinnehjul, nøkler, vevesverd osv. normalt som kvinnegraver. Tilsvarende 

utstyrte graver fra Kontinentet og England hvor det er bedre bevaringsforhold for bein, 

viser at det med få unntak finnes et samsvar mellom biologisk kjønn og det nevnte 
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gjenstandsutstyret (se for eksempel Halsall 1996:5-9; Hines 1984:44; Scull 1993:69; 

Williams 2006:50-51), og i de tilfeller hvor det er foretatt osteologiske analyser av 

skandinavisk skjelettmateriale, tyder resultatet på at det samme gjelder i Skandinavia 

(Hjørungdal 1991:71-72 og Kristoffersen 2000:102, begge med henvisning til Sellevold 

et al 1984). Enkelte skandinaviske graver som omfatter våpen kan imidlertid også 

inneholde smykker, noe jeg vil komme tilbake til under (6.7).  

 

Bruk av denne type gjenstandsbaserte kriterier for å definere et gravfunn som en kvinne- 

eller mannsgrav kan kritiseres (se for eksempel Danielsson 2007:60-63), da en slik strikt 

todeling tilslører at det finnes et stort antall graver uten ”kjønnsindikatorer”, samt graver 

som omfatter en blanding av ”mannlige” og ”kvinnelige” gjenstander. Dessuten har 

osteologiske undersøkelser i enkelte tilfeller påvist ”mislighetsforhold” mellom biologisk 

kjønn og ”kjønnsindikerende” gjenstander (Bennett 1987:102; Lucy 1997 hos Díaz-

Andreu 2005:39). Spørsmålet er imidlertid om vi vil nå så mye lenger ved kun å basere 

oss på osteologiske bestemmelser alene, da også osteologiske kriterier i siste instans ofte 

representerer en tolkning, bl.a. ut fra kraftig beinbygging og muskelfester eller lignende 

(Danielsson 2007:63-69). Et annet, kanskje viktigere poeng, er at biologisk kjønn ikke 

uten videre kan sidestilles med sosialt kjønn eller gender (Kristoffersen 2000:102; Solli 

2002: 94, 96-104; Sørensen 1991:121-122, 2004:42-52). Gender kan forstås som en 

sosial konstruksjon og er kulturelt betinget (Pohl 2004:23). Det kan videre argumenteres 

for at det nettopp er de ”avvikende” funnene en bør gripe fatt i for å bringe diskusjonen 

videre forbi det som kan sies å representere en ”naturliggjøring” av en (todelt) 

genderkategorisering som kanskje først og fremst hører hjemme i en vestlig post-

viktoriansk verden (Danielsson 2007:60-63; Hjørungdal 1991:117; Solli 2002:94). Dette 

er imidlertid et prosjekt i seg selv, og en slik undersøkelse faller utenfor rammene av 

denne avhandlingen. Det sentrale i denne sammenhengen er å undersøke signalisering av 

etnisk eller kulturell identitet gjennom bruk av smykker, og den sosiale todelingen som 

uttrykkes gjennom henholdsvis våpen og smykkeoppsett, blir da også av betydning fordi 

den er så karakteristisk for undersøkelsesperioden. Selv om det altså er en forenkling av 

forholdene å kun forholde seg til den genderrelaterte todelingen som utstyr med smykker 

versus våpen representerer, vil denne allikevel uttrykke viktige aspekter som er tilknyttet 
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genderidentitet i dette bestemte tidsrommet (se også Díaz-Andreu 2005:39; Kristoffersen 

2000:22, 26). 

 

En genderidentitet vil på samme måte som andre former for sosial identitet, jf. etnisk 

identitet over, forhandles, reproduseres og endres gjennom sosial praksis (Sørensen 

1991:122). Gjennom en forståelse av materiell kultur som sosialt konstituerende, vil ikke 

gjenstander nødvendigvis kun gjenspeile genderkategorier: De kan fungere som medier 

for å forhandle genderidentiteter. Sørensen (1991:121-122) hevder at om gender utgjør en 

meningsfull struktur i et fortidig samfunn, vil dette kunne spores gjennom hvordan 

samfunnet uttrykker gender gjennom bruken av materiell kultur. I folkevandringstid og 

merovingertid skjer dette altså bl.a. ved begravelser som utstyres med smykkesett (ofte i 

kombinasjon med tekstilframstillingsredskaper) kontra våpen. Innbakt i den 

identitetsdiskursen som foregår gjennom bruk av smykker, finnes dermed også 

oppfattelser om gender infiltrert med etnisk(e) identitet(er). En slik infiltrering av etnisitet 

og gender i drakt- (eller andre) uttrykk er relativt vanlig (Eicher 1999:3; Jones 1997:85; 

Lucy 2005:100 med henvisninger). I enkelte tilfeller kan for eksempel ulike 

kombinasjoner av elementer i påkledningen benyttes til manifesteringer og 

transformeringer av kategorier som gender og/eller etnisk identitet (se også Sørensen 

1991:127, 1997:96, 101). Dette kan for eksempel dreie seg om ulike identitetsnivå hvor 

aspekter av etnisk identitet og genderidentitet på et nivå eller en dimensjon, i en gitt 

kontekst, sammenfaller. Arkeologen Susanne Hakenbeck (2006:229) har uttrykt dette 

forholdet på følgende måte når det gjelder hvordan smykker eller drakt har fungert i 

Bayern i tidlig middelalder / folkevandringstid:  

 

“Ethnic identity did not exist in a social void. The material culture used for expressing 

ethnic identity also conveyed meanings about gender, kinship and other social networks 

and the boundaries between these different identities were fluid and cannot easily be 

separated.” 

 

Presentasjonen av den etniske praksisteorien kan gi inntrykk av at det er en likefram ting 

å skille ut etnisitet som en særegen form for identitet, fordi denne klart skiller seg fra 

andre sosiale identiteter. I praksis er dette imidlertid langt vanskeligere, om ikke nærmest 
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umulig, da infiltrering av identiteter snarere er regelen enn unntaket (se også Lucy 

2005:100; Vedeler 2007:37). Man kan imidlertid spørre seg om det i det hele tatt er et 

poeng å isolere fenomenet etnisitet og behandle det for seg selv. Det vil kanskje heller 

lønne seg å utvide fokuset slik at det omfatter aspekter av etnisitet som kan tilhøre ulike 

typer av infiltrerte identiteter. Hakenbeck (2006:228) inntar et lignende standpunkt i det 

hun sier:  

 

”Ethnicity has turned out to be an elusive category. When we focus on it too narrowly it 

slips out of our field of vision. But, when we take a step back and let our eyes relax, it 

does take shape.” 

 

I det følgende vil jeg anvende Jones’ teori til å undersøke de aspektene ved kulturell og 

etnisk identitet som har å gjøre med artikulering av geografisk og sosial 

gruppetilhørighet, som for eksempel regionale, lokale og overregionale kulturelle 

identiteter gjennom bruk av smykker/drakt. Disse aspektene vil til en stor grad kunne 

knyttes til kvinnedrakten, og derfor trolig være infiltrert med en genderidentitet, og 

muligens også med alderskategorier (jf. 6.5). Imidlertid finnes artikulering av kulturell 

eller etnisk identitet også i forbindelse med menns påkledning. Det vil i den forbindelsen 

være av interesse å undersøke om den etniske eller kulturelle manifesteringen ved hjelp 

av mannsdrakten sammenfaller med den artikuleringsformen som gjenfinnes i tilknytning 

til kvinnedrakten (jf. 6.7). 

 

2.3 Metodiske implikasjoner 

Visuelle aspekter er essensielle for oppfattelsen av smykkegjenstandene som markører 

(se også Eicher og Sumberg 1999:298). Selv om skjønnhet, som kjent, er avhengig av 

øyet som ser, noe som ofte gjenspeiles gjennom beskrivelser av jernalderens smykker 

som ”tarvelige”, ”vulgære”, ”utsøkte” eller ”ualminnelig vakre” i tradisjonell arkeologisk 

litteratur, er det påfallende at arkeologer ofte oppfatter de samme detaljene som 

betydningsbærende når de foretar typeinndelinger eller klassifiserer gjenstandsmateriale. 

Det vil allikevel finnes avvik. I presentasjonen av materialet (kap. 4) forsøker jeg å vise 

hva som ligger til grunn for de ulike klassifiseringene, og diskutere grunnlaget for de 
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forskjellige typeinndelingene. Med denne tilnærmingen ønsker jeg å tydeliggjøre 

typologiseringen som et metodisk grep, der det visuelle er i fokus. Typologiseringen er 

altså en av metodene som tas i bruk for å kunne analysere potensielle betydningsfulle 

spredningsmønstre i sammenheng med kulturelle grenser (se også Bergsvik 2005:11-12).  

 

I forlengelsen av dette vil jeg til dels følge et analytisk prinsipp for hvordan likheter og 

forskjeller kan skapes og artikuleres, og for hvordan ulike identiteter kan formidles og 

gjenkjennes gjennom bruken av materiell kultur i konstruksjonen av utseende (i denne 

sammenhengen påkledning eller drakt): Dette kan skje gjennom 1) gjenstanden eller 

objektets form, utforming og opprinnelse, 2) gjennom hvordan ulike gjenstander 

vanligvis sammensettes, dvs. kombinasjonen av gjenstander, og 3) gjennom plasseringen 

eller den fysiske organiseringen av objektene, dvs. komposisjonen (Sørensens 1997:98). I 

denne sammenhengen tilsvarer dette smykkegjenstanden, smykkesett og bæremåte. Disse 

tre analytiske størrelsene vil undersøkes i den grad de arkeologiske funnene er bevart 

og/eller dokumentert på en måte som gjør dette mulig.  

 

At selve bæremåten kan være av betydning viser tidligere studier av drakt- og 

smykkeoppsett i folkevandringstid bl.a. i Bayern i Tyskland hvor samme smykketyper og 

-kombinasjoner konsekvent bæres på ulik måte på to gravfelt og tydelig markerer en 

regional forskjell (figur 2.3): På det ene feltet bæres to bøylespenner plassert vertikalt 

over hverandre ved pelvis med hodet pekende nedover, samt to mindre spenner vertikalt 

over hverandre ved halsen. På det andre gravfeltet bæres også to ulike par spenner ved 

henholdsvis halsen/brystet og ved pelvis, men her plasseres spennene horisontalt ved 

siden av hverandre og med hodet pekende oppover (Hakenbeck 2004:45, fig. 4). 

Tilsvarende regionale forskjeller i bæremåte finnes også i angelsaksisk England i 

folkevandringstid (figur 1.2), hvor tendensen i Kent er å plassere spenner vertikalt fra 

hals/bryst ned til pelvis, vanligvis med spennene plassert ”på tvers” med hodet pekende 

til den ene siden, mens trenden ellers synes å være å bære to spenner ved skuldrene, og en 

plassert sentralt på brystet (Hines 1997:280-292; Lucy 2000:83-85; Owen-Crocker 

2004:36, 91-92, Welch 1992:62-64). Tidligere undersøkelser har også påvist spesielle 

mønstre for hvordan spenner har vært båret i merovingertid i Øst-Sverige og Sør-
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Skandinavia (Arrhenius 1960a:80; Jørgensen 1994a; Jørgensen og Jørgensen 1997:55-59; 

Nielsen 1991, 1999; Ørsnes 1966:180). Imidlertid er relativt få av de skandinaviske 

gravfunnene i en forfatning som gjør det mulig å utrede noe presist angående 

plasseringen av spennene i forhold til den avdøde. Ofte er skjelettet forvitret fullstendig, 

og i mange tilfeller er både den avdøde og gravgodset kremert. Det er likevel mulig å 

komme fram til noen mer generelle antagelser angående hvordan spennene har blitt båret 

på grunnlag av de få funnene som tross alt finnes hvor bevaringsforholdene har vært mer 

fordelaktige, samt til en viss grad også ut fra kombinasjoner av smykketyper som inngår i 

de enkelte gravene. Bæremåten kan i slike tilfeller utledes ut fra smykkenes relative 

plassering i forhold til hverandre selv om skjelettet er oppløst (figur 2.4).   

 

Figur 2.3 Lokale forskjeller i smykkeoppsett i Bayern: 

Altenerding (V) og Aubing (H), etter Hakenbeck (2004:fig.4). 
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Figur 2.4 Plantegning av grav fra Kvåle i Sogndal (B6516), etter Kristoffersen 

(2000:385). 
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Et annet element som blir viktig ut fra valg av teoretisk perspektiv, er en diakronisk eller 

historisk synsvinkel for å fange opp utviklingen gjennom tid: Å plassere smykketypene 

relativt i forhold til hverandre innenfor en tidsramme blir avgjørende for tolkningen av 

smykkenes distribusjonsmønstre. I neste kapittel vil derfor problemstillinger angående 

dateringer og faseinndelinger diskuteres nærmere, og det vil presenteres et kronologisk 

rammeverk som vil benyttes i analysen av gjenstandsmaterialet.  

 

For å kunne utrede bruk av smykker og drakt som kulturell uttrykksform og formidling 

av identitet, tar jeg utgangspunkt i rundt 1800 smykkegjenstander. Disse er fordelt på fire 

ulike smykketyper som igjen kan deles inn i mange undergrupper eller -typer. Smykkene 

stammer, som nevnt, hovedsakelig fra graver, men en del kommer fra depoter. Enkelte 

boplassfunn og løsfunn er også representert. For å fange opp potensielle divergerende 

draktmanifesteringer, vil hver smykketype behandles for seg i analysen. Det samme 

gjelder også de ulike kildekategoriene grav- og depotfunn, boplassfunn og løsfunn som 

vil holdes atskilt i analysen for å undersøke om samme type draktmanifesteringer 

gjenfinnes i flere kildekategorier (jf. teorien om strukturell likhet over), og/eller om det 

finnes noen forskjeller mellom funnkategoriene (jf. Jones 1997:125-126). Det vil i 

undersøkelsen bli lagt spesielt vekt på grav- og depotfunn som representerer bevisste 

nedleggelser i motsetning til boplass- og løsfunn som antakelig som regel er smykker 

som folk i forhistorien har mistet. Jeg vil komme tilbake til dette i forbindelse med 

presentasjonen av kildematerialet under (jf. 4.1.3).  
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Kapittel 3 Kronologisk rammeverk og tidsbestemmelser 

3.1 Folkevandringstid 

Da de smykketypene fra folkevandringstid som danner grunnlagsmaterialet for 

undersøkelsene har størst utbredelse i Norge, er det naturlig å ta utgangspunkt i kronologier 

som er utarbeidet med utgangspunkt i smykker fra norsk område
1
. Det er spesielt to 

kronologiske skjemaer som har blitt benyttet i datering av smykkemateriale fra 

folkevandringstid i norsk sammenheng: Egil Bakkas (1973) inndeling i fasene 

Völkerwanderungszeit (VWZ) I–IV, og Eldrid Straume (1987) / Siv Kristoffersens (1999, 

2000) utskillelse av fase D1 og D2
2
. Kristoffersen (1999, 2000) har utviklet Straumes 

faseinndeling videre og har skilt ut fase D2a og D2b. Kronologiene er først og fremst basert 

på norske funn.  Bakkas kronologi har vært omdiskutert, og dette gjelder spesielt to punkter. 

For det første gjelder dette grunnlaget for inndelingen av VWZ I og II ut fra dekor i 

henholdsvis sösdala- eller nydamstil. Da de to stilformene ikke bare forekommer i samme 

funnkontekster, men også på én og samme gjenstand, må de regnes for samtidige, eller i alle 

fall delvis overlappende (Hansen 1970:93). Et annet kritisert punkt i Bakkas faseinndeling er 

hans tilskriving av D-brakteater til kun den siste fasen, VWZ IV, noe som flere anser som for 

sent, samt den litt upresise karakteristikken ”sen stil I” (Hansen 1988:27; Hines 1984:20-22; 

Kristoffersen 1999:97). Bakka (1981:27) har selv senere foreslått en justering der D-

brakteater forskyves bakover i tid. Hans kronologi har imidlertid den fordelen at den bestreber 

seg på å kunne fungere som en overregional kronologi, og med visse modifikasjoner er den 

blitt benyttet i nettopp en slik sammenheng der formålet er datering av overregionale 

gjenstandstyper (se bl.a. Hines 1984, 1993a). 

   

I norsk sammenheng er det allikevel Straumes (1987) kronologiske inndeling og 

Kristoffersens (1999, 2000) videreføring av denne, som det har blitt mest henvist til i de 

senere år, og det er denne relative kronologien jeg fortrinnsvis vil anvende i 

materialundersøkelsen. Kristoffersen baserer seg på Eva Nissen Meyers (1935) gruppering av 

sølvblikk- og relieffspenner i seks stadier, samt Straumes (1987) inndeling av 

folkevandringstid i to faser D1 og D2, som igjen hovedsakelig bygger på stilutviklingen av 

                                                 
1
 Skandinaviske kronologiske oversikter for folkevandringstid som tar utgangspunkt i (bl.a.) smykker, er ellers 

utarbeidet for Gotland (Almgren og Nerman 1923; Nerman 1935) og Bornholm (Jørgensen 1989).  For 

fastlandsområder finnes det også enkelte lokalt avgrensete faseinndelinger, for eksempel for Lunda-gravfeltet på 

Lovö i Uppland (Petré 1984). Det finnes ingen overregional faseinndeling for folkevandringstid for dansk og 

svensk område utover dette (Bennett 1987:5-13; Hansen 1988:25-27; Waller 1996:19).  
2
 Betegnelsen D for folkevandringstid ble opprinnelig innført av Otto Tischler og H. Kemke (1902:10-13) i 

forbindelse med kontinental faseinndeling (Bitner-Wróblewska 2001:15). 
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korsformete spenner, sølvblikk- og relieffspenner, samt brakteater. Skillet Straume setter 

mellom D1 og D2, representerer en overgang fra sösdala- og nydamstil til sjørupstil og stil I. I 

absolutte årstall utgjør fasene henholdsvis tidsrommet ca. 400–475 e.Kr., og ca. 475–550/575 

e.Kr. (Straume 1987:15). Kristoffersen kobler Meyers stadier og Straumes faseinndelinger 

sammen ved hjelp av Bakkas (1973) inndeling, der han skiller ut Meyers stadium 2 som 

representert av nydamstil, og stadium 3 til 6 der stil I er den dominerende stilarten 

(Kristoffersen 1999:97, tabell 6.2). Kristoffersen deler fase D2 videre inn i underfasene D2a 

og -b på grunnlag av skillet mellom tidlige og senere stadium av relieffspenner, slik det er 

definert av Meyer (1935). Relieffspenner i de tidlige stadier (dvs. 2, 3 og 4) inngår i 

funnkombinasjoner med korsformete spenner, mens spenner i sene stadier (stadium 5 og 6) 

ikke gjør det, men derimot ofte blir funnet sammen med små likearmete spenner. Sistnevnte 

spennetype blir så godt som aldri funnet sammen med korsformete spenner. De sene 

relieffspennene fra stadium 6 blir også funnet i assosiasjon med spannformete leirkar med 

overflatedekkende perle/knotte- eller båndfletningsdekor (Kristoffersen 1999:97-98).  

 

NISSEN MEYER 1935 BAKKA 1973 STRAUME 1987 

      

Stadium 3-6 Stil I  D2 

  (VWZ III-IV)   

  Nydamstil   

Stadium 1-2  Søsdalastil  D1 

  (VWZ I-III)   

 

 

 

Straume og Kristoffersens faseinndeling kan, som Kristoffersen (1999:97, tabell 6.2) påpeker, 

kobles opp mot Bakkas (1973) skjema, ved at D1 tilsvarer VWZ I-II, og D2 tilsvarer VWZ 

III-IV (tabell 3.1). Dette er av interesse, bl.a. fordi jeg til dels baserer meg på Hines’ (1993a) 

dateringer av hekter, og han benytter Bakkas faseinndeling. Videre definerer Bakka (1973) 

overgangen mellom sin tredje og fjerde fase bl.a. på grunnlag av opphør av korsformete 

spenner, noe som vist, gjenfinnes i skillet mellom Kristoffersens fase D2a og D2b. Ser man 

bort fra de omdiskuterte D-brakteatene (Hansen 1988:27; Hines 1984:20-22; Kristoffersen 

1999:97), karakteriseres VWZ IV for øvrig av Bakka ved sene relieffspenner i stadium 6. Han 

plasserer imidlertid relieffspenner i stadium 5 i sin Stufe III. Dette medfører at mens funn som 

dateres til VWZ IV med sikkerhet kan plasseres i fase D2b, kan funn som dateres til VWZ III 

tilhøre enten D2a eller -b. Jeg ser her bort fra funn som dateres ut fra D-brakteater. Denne 

Tabell 3.1 Straume og Kristoffersens faseinndeling sammenstilt med Meyer 

(1935) og Bakka (1973), etter Kristoffersen 2000:tabell 2. 
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typen brakteater kommer kun fra fem funn i basismaterialet, og bare to av disse omfatter 

hektespenner. Alle funnene med D-brakteater lar seg dessuten datere ut fra relieffspenner, slik 

at dette ikke vil utgjøre noen feilkilde.   

 

Et problem her i forhold til å benytte Straume og Kristoffersens faseinndeling, er imidlertid at 

den ikke er relatert spesifikt til Joachim Reichsteins (1975) kronologiske inndeling av 

korsformete spenner i Stufe C3/D1–D3. Da jeg vil benytte meg av Reichsteins relative 

dateringer i min undersøkelse av korsformete spenner, er det nødvendig å etablere en 

sammenheng mellom Straume/Kristoffersen og Reichsteins faseinndelinger. En opplagt 

vanskelighet i denne forbindelsen er faren for å foreta en ringslutning, da både Straume og 

Kristoffersen, som nevnt, baserer seg på Meyers inndeling av relieffspenner, som igjen 

relateres til utviklingen av korsformete spenner (Meyer 1935:99-104). Meyer bygger på 

Haakon Scheteligs (1906) arbeid om korsformete spenner, der han tilskriver tekniske detaljer i 

tilvirkningen av typen kronologisk betydning (jf. 4.2.1). Da jeg ønsker å knytte Reichsteins 

inndeling opp mot Straume/Kristoffersens kronologiske skjema, innebærer dette dermed fare 

for en potensiell ringslutning. Jeg vil imidlertid argumentere for at dette allikevel ikke er et 

problem, da det er stilistiske trekk ved periodens dekor Straume/Kristoffersen legger vekt på i 

faseskillet D1/D2a (Straume 1987:14), og når det gjelder overgangen mellom fase D2a og 

D2b kun tilstedeværelse versus fravær av korsformete spenner, foruten dekoren på 

spannformete leirkar, stilutformingen ved relieffspenner og tilstedeværelsen av likearmete 

spenner og relieffspenner med spadeformet fot (Kristoffersen 1999:98; 2000:83). Jeg vil 

derfor prøve å plassere Reichsteins inndeling i forhold til Kristoffersens (1999, 2000) relative 

kronologi for å muliggjøre en analyse av de korsformete spennenes distribusjonsmønster i 

forhold til Kristoffersens fase D1, D2a og D2b.  

 

3.1.1 Reichsteins faseinndeling av korsformete spenner relatert til 
Straume/Kristoffersens kronologi 

Hovedproblemet med å relatere Reichsteins faseinndeling til Kristoffersens skjema er at 

Reichstein ikke skiller tidsmessig mellom ulike relieffspenner, slik at funnkombinasjoner med 

relieffspenner generelt gjenfinnes i hans sene fase (dvs. Stufe D3). Kristoffersen fase D2b 

defineres imidlertid bl.a. ut fra fravær av korsformete spenner. Det vil si at Reichsteins tre 

faser Stufe C3/D1, D2 og D3, karakterisert av henholdsvis ältere, jüngere og späte typer 

korsformete spenner, i utgangspunktet skulle falle inn under Kristoffersens fase D1 og D2a. 

Sammenstillingen kompliseres imidlertid ytterligere av at Reischsteins eldste fase, Stufe 
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C3/D1 med de ”eldre” spennetypene, representerer både rene romertidsfunn fra fase C3, og 

overgangsfunn mellom sen romertid og folkevandringstid (Reichstein 1975:67). Dette skyldes 

at Reichstein inkluderer spenner som vanligvis defineres som såkalte prototyper og/eller 

nydamfibler blant sine korsformete spenner, og plasserer disse ved overgangen til 

folkevandringstid gjennom definisjonen som korsformete spenner. I denne forbindelsen finnes 

det en diskusjon av definisjonskriteriene for korsformete spenner som jeg vil vende tilbake til 

senere (4.2.1).  

 

De aller fleste av spennene som tilskrives Reichsteins Stufe C3/D1 finnes assosiert med 

romertids smykketyper og kan derfor dateres til yngre romertid fase C3. Enkelte eksemplarer 

hører imidlertid inn under Straume/Kristoffersens fase D1. Dette gjelder noen spenner av den 

eldre typen Tveitane-Hunn. Type Tveitane-Hunn er også den eneste av Reichsteins eldre typer 

som finnes i kombinasjon med korsformete spenner av rene folkevandringstidstyper: den 

yngre typen Lunde, som Reichstein plasserer i sin Stufe D2. Disse to typene er funnet i 

samme gravkontekst fire ganger
3
. Dette viser at de har en delvis felles utbredelsesfase og 

overlapper i tid. Faseinndelingen av Stufe D2 er foretatt ut fra de ulike yngre typenes 

kryssfunn med type Lunde og dermed til type Tveitane-Hunn (Reichstein 1975:67)
4
. Det 

synes derfor naturlig i utgangspunktet at alle de ”yngre” spennene fra Stufe D2 faller inn 

under Straume/Kristoffersens fase D1, mens de ”sene” spennene fra Stufe D3 sammenstilles 

med fase D2a. En systematisk gjennomgang av korsformete spenner i kontekst med 

relieffspenner (som sammen med sølvblikkspenner danner basisen i Straume/Kristoffersens 

faseinndeling) viser at det forekommer fem funn med kombinasjoner av fase D2a-

relieffspenner og ulike hovedtyper av sene korsformete spenner
5
, noe som til en viss grad 

bekrefter gyldigheten av en slik sammenstilling. Imidlertid finnes det både tilfeller hvor 

Reichsteins sene ledetyper av korsformete spenner er assosiert med relieffspenner som dateres 

til fase D1, og funn hvor sene korsformete spenner er funnet sammen med relieffspenner 

datert til fase D2b. Jeg vil i det følgende kommentere disse funnkombinasjonene. 

 

I tre funn er Reichsteins sene (späte) typer korsformete spenner assosiert med relieffspenner 

som er ornamentert i nydamstil og dermed kan dateres til fase D1: Dette gjelder en korsformet 

                                                 
3
 B5302, C2458-66, C20848, C21648. 

4
 Når det gjelder kriteriene for inndeling i hans yngre fase, Stufe D2, er ellers svært få ledetyper involvert. 

5
 Type Skjervum, Mo, Foldvik-Empingham, Mundheim (variant 1) og Skogøya. 
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spenne av type Mundheim variant 4 fra Tu i Rogaland
6
, en korsformet spenne av type 

Varhaug fra Hol i Nord-Trøndelag
7
, og av type Stoveland fra Stoveland i Vest-Agder

8
. Type 

Mundheim finnes, som nevnt over, i en annen kontekst (jf. fotnote 5)
9
 assosiert med en 

relieffspenne som dateres til fase D2a eller 3. stadium. Type Mundheim er en svært stor 

gruppe med til sammen 72 eksemplarer. Typen forekommer i ett tilfelle i kombinasjon med en 

tidlig hovedtype av korsformete spenner
10

, men i langt flere funn sammen med andre sene 

hovedtyper som type Skogøya
11

, Lima
12

, Søndre Gammelsrød
13

 og Bradwell
14

. Funn av denne 

typen i kombinasjon med relieffspenner fra både slutten av fase D1 og fase D2a, tyder på at 

typen er i bruk helt fra overgangen mellom fase D1 og D2a. Type Varhaug omfatter kun fire 

eksemplarer fra tre funn, hvorav et funn er uten kjent funnkonstekst. Typen assosieres 

imidlertid med en korsformet spenne av type Byrkje i ett av disse funnene
15

. Denne typen 

assosieres i ett annet funn
16

 med den sene hovedgruppen Lima som igjen i to tilfeller er 

assosiert med relieffspenner tilhørende den simple bronsegruppen. Kombinasjonen med den 

simple bronsegruppen av relieffspenner plasserer typen i overgangen til fase D2b (jf. under). 

Dette kan tyde på at spennetypens bruksfase er lang, da den indirekte forbindelsen til type 

Varhaug antyder en bruksfase som går tilbake til overgangen mellom fase D1 og D2a. Type 

Stoveland omfatter seks eksemplarer, men inngår bare i tre skandinaviske funn, to norske fra 

Vest-Agder og ett fra Västergötland. Det svenske funnet inkluderer ingen gjenstander med 

kronologisk relevans, men det andre norske funnet omfatter to korsformete spenner av typen 

Lima, dvs. en type som er utpekt som sen. Igjen tyder altså funnkombinasjoner på at typens 

anvendelsesperiode strekker seg fra overgangen D1/D2a–D2a/D2b. 

 

Kombinasjonen av sene korsformete spenner med relieffspenner som dateres til fase D1 eller 

overgangen mellom fase D1 og D2a, kan tolkes på to måter: Enten at de aktuelle typene 

korsformete spenner bør dateres tidligere, eller at relieffspennene var gamle da de ble lagt 

ned, dvs. at de ble nedlagt helt mot slutten av sin bruksfase. Som vist, opptrer andre assosierte 

sene typer korsformete spenner i klare sene kontekster, noe som taler mot en generell 

                                                 
6
 C21407. 

7
 T9822. 

8
 C8933-50. 

9
 T2809: Hole, Møre og Romsdal. 

10
 T18453: Type Røssøy. 

11
 Ts1117-21, S5853. 

12
 S2589, S4890, S6296, S6385, S5046, B4226. 

13
 B5984, S1433-37. 

14
 Mus. Skara 4537-39. 

15
 S5068: Byrkje, Hjelmeland, Rogaland. 

16
 S4476: Soppaland, Hjelmeland, Rogaland. 
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”tilbakeføring” av de aktuelle formene av korsformete spenner til fase D1. Slitasje på enkelte 

av relieffspennene antyder også at de kan ha vært i bruk i en lengre periode før de har havnet i 

graven. Dette gjelder bl.a. Tu-spennen som ble reparert før den havnet i graven (Kristoffersen 

2000:318). Stovelandfunnet kan også dateres via den parallelle relieffspennen i Lundefunnet 

til overgangen mellom fase D1 og D2a, eller helt i begynnelsen av fase D2a (Kristoffersen 

2000:287, 318; Straume 1987:91.92). Dette innebærer at også denne relieffspennen har vært 

relativt gammel da den ble lagt ned
17

. Holfunnet derimot, inkluderer gjenstander som antyder 

en datering i fase D1: Det skjoldformete hengesmykket med stjernemotiv og likearmete 

spenner med dekor i sösdalastil (Magnus 1975:72). Allikevel kan, som vist, to av tre funn 

med kombinasjonen tidlige relieffspenner og sene korsformete spenner plasseres mot slutten 

av fase D1 og tilhører trolig overgangen mellom fase D1 og D2a. 

 

Relieffspenner som dateres til fase D2b er funnet med korsformete spenner som tilhører 

Reichsteins sene typer i fire tilfeller
18

. I tre av tilfellene dreier det imidlertid seg om 

relieffspenner som tilhører den simple bronsegruppen. Denne typen plasseres av Meyer 

(1935:60, 102) i 5. stadium, men nær overgangen mellom 4. og 5. stadium, dvs. i henhold til 

Straume/Kristoffersens kronologiske skjema til overgangen mellom fase D2a og D2b. En av 

typene korsformete spenner som er assosiert med disse relieffspennene (type Skogøya), 

inngår i et annet funn sammen med en D2a-relieffspenne. Korsformete spenner som er 

assosiert med den simple bronsegruppen
19

 er derfor trolig hovedsakelig i bruk i fase D2a, men 

har en bruksfase som strekker seg litt inn i fase D2b. I tillegg til funnene med kombinasjoner 

med den simple bronsegruppen, opptrer en relieffspenne av den nordlige takfotgruppen fra 

fase D2b sammen med en korsformet spenne av den sene type Mo i et funn fra Nornes i Sogn 

og Fjordane
20

. Typen inngår imidlertid også i kombinasjon med en takfotspenne fra fase D2a i 

et funn fra Kvåle
21

, noe som viser at korsformete spenner av type Mo også var i bruk i fase 

D2a (jf. over). Funnet fra Nornes kan derfor trolig sees som et overgangsfunn, hvor et par 

eldre korsformete spenner anvendes sammen med yngre spennetyper. Igjen framgår det at 

                                                 
17

 Hines (1984:22-23) har kritisert Reichsteins faseinndeling på grunnlag av bl.a. at en korsformet spenne 

tilhørende Reichsteins ”späte” typer, er funnet sammen med en relieffspenne ornamentert i nydamstil i et funn 

fra Lunde, Lista i Vest-Agder (Hines1984:22-23). Den korsformete spennen som inngår i Lundefunnet er 

imidlertid klassifisert av Reichstein som enkeltform, og jeg kan ikke se at denne spennen er datert via 

funnassosiasjon som sen av Reichstein. Antakelig er det Stovelandfunnet Hines tenker på. 
18

 Dette omfatter korsformete spenner av type Lima, Søndre Gammelsrød variant 2 og Lima, type Skogøya og 

type Mo. 
19

 Type Lima, Søndre Gammelsrød, samt type Skogøya. 
20

 B9688. 
21

 B13954. Det finnes to individer i graven (jf. under), men de korsformete spennene av typen Mo, har trolig 

tilhørt den samme personen som relieffspennen. 
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kombinasjonen fase D2b-relieffspenner og sene korsformete spenner kan plasseres ved 

overgangen mellom fasene.  

 

Denne systematiske gjennomgangen viser at selv om det finnes visse tilsynelatende 

uoverensstemmelser mellom Reichsteins kronologiske utviklingsrekke og 

Straume/Kristoffersens faseinndeling, kan Reichsteins eldre og yngre spennetyper 

hovedsakelig tilskrives Straume/Kristoffersens fase D1, mens de sene typene overveiende kan 

plasseres i fase D2a (tabell 3.2). Den relative kronologien lar seg derfor bruke som et 

utgangspunkt til å analysere de korsformete spennenes utbredelsesmønster gjennom 

perioden
22

.  

Kristoffersen 
1999/2000 

Reichstein 
1975 

Reichsteins 
betegnelser 

  C3/D1 ältere 

D1 D2 jüngere 

D2a D3 späte 

D2b ─ ─ 

 

 

3.1.2 Folkevandringstidens siste fase og overgangen til merovingertid: 
Faseforskyvninger? 

Det har blitt argumentert for at folkevandringstid fase D2b på Sørvestlandet representerer 

delvis samme tidsavsnitt som merovingertidens første fase på Østlandet (bl.a. Solberg 1981) 

og i Øst-Skandinavia (Näsman 1984:70). Bjørn Myhre (2005) har tatt denne teorien opp til 

revurdering i forbindelse med publisering av et sentralt våpengravfunn fra Nerhus i 

Kvinnherad i Hordaland. Jan Bemmann og Güde Hahne (1994) har definert en såkalt 

nerhusfase i overgangen mellom folkevandringstid og merovingertid på grunnlag av dette og 

andre norske våpenfunn. Anne Nørgård Jørgensen (1999) plasserer nerhusfasen i nordisk fase 

I i sin overregionale skandinaviske kronologi for våpengraver, og parallellstiller disse to 

fasene med den kontinentale fase II, jf. Herman Aments (1977). Denne dateres til ca. 520/30–

560/70 e.Kr. Utskillelsen av denne fasen på grunnlag av norske våpengraver kan diskuteres
23

, 

men jeg vil ikke gå nærmere inn på dette i denne sammenhengen da det er en kronologisk 

plassering av smykker og ikke våpen som er sentral her. Nerhusfasen dekker imidlertid ifølge 

                                                 
22

 Til tross for kritikk av og problemer med enkelte momenter av Reichsteins relative kronologiske inndeling, har 

den allikevel vært ansett som brukbar i en sammenstilling av kronologisk relevans tidligere (Hines 1984:23). 
23

 Jørgensen (1999:181, 183) påpeker at det ikke finnes noen sluttete, norske funn som kan tilskrives denne 

fasen, men henviser til fem funn som hos Bemmann og Hahne (1994) tilskrives nerhusgruppen. 

Tabell 3.2  Kristoffersens faseinndeling sammenstilt med 

Reichsteins. 
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Myhre (2005:294-295) samme tidsrom som Meyers relieffspenner av stadium 5 og 6, dvs. 

fase D2b, noe som er interessant i denne sammenhengen hvor det hovedsakelig dreier seg om 

smykker. Myhre (2005:296-297) hevder at det er et definisjonsspørsmål om den såkalte 

nerhusfasen tilskrives slutten av folkevandringstid eller begynnelsen av merovingertid, da det 

opptrer klare overgangsfunn i dette tidsrommet. Når det gjelder stilistiske kriterier, opptrer 

imidlertid stil II B (dvs. egentlig (tidlig) stil II) først i Jørgensens nordisk fase II. 

Ornamentikken i den foregående fasen er dominert av stempelornamentikk, samt 

båndfletningsdekor (Jørgensen 1999:183, 185; Myhre 2005:296; Solberg 2000:184). 

Stempeldekor er også svært karakteristisk for begynnelsen av merovingertid (fase 1, jf. 

under). Båndfletningsdekor gjør seg gjeldende både i sen stil I og stil II, og den sene varianten 

som finnes på enkelte relieffspenner fra stadium 6 kan karakteriseres som en overgangsform 

mellom de to stiltypene (se også Kristoffersen 2000:211). Det er vanlig å legge vekt på 

nettopp skillet mellom stil I og II i definisjonen av merovingertidens begynnelse (for 

eksempel Solberg 1981:153, 2000:183). Jeg velger også å følge den tradisjonelle 

periodeinndelingen som setter skillet ved bl.a. dette stilkriteriet.  (Se for øvrig Engevik 

2007:124-126, 238 som også plasserer nerhusfasen/gruppen parallelt med fase D2b og som 

dessuten påpeker at gruppen omfatter en stil I-ornamentert sverdknapp, samt Kristoffersen og 

Magnus 2010:77-81 som trekker lignende slutninger.) 

 

Det har lenge vært et problem i fastsettingen av periodeovergangen folkevandringstid – 

merovingertid i norsk sammenheng at funn av typiske smykketyper fra den tidligste fasen av 

merovingertid nesten fullstendig har manglet fra Sør- og Sørvestlandet. Fravær av funn fra 

Rogaland har vært spesielt påfallende, da dette fylket markerer seg med svært mange 

smykkefunn gjennom hele folkevandringstid. Dette forholdet har blitt forsøkt forklart ved at 

relieffspenner og andre typiske folkevandringstidstyper av smykker fortsatt har vært i bruk i 

vest, mens nye merovingertidstyper har blitt introdusert i øst. I denne forbindelsen har det 

også vært lagt vekt på manglende funn av tidlig stil II fra Vest-Norge (Solberg 1981:169-

170). Dette bildet kan nå modereres gjennom bl.a. flere funn fra Rogaland av koniske spenner 

med geometrisk dekor, som er den vanligste spennetypen i Norge i begynnelsen av 

merovingertid (jf. 4.3.1)
24

. Koniske spenner har også en jevn utbredelse i vestlandsfylkene 

Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal (jf. 4.3.1). Flere av de vestnorske funnene 

er dessuten dekorert med stil II-ornamentikk av en variant jeg vil argumentere for 

                                                 
24

 Også et par funn fra Rogaland av likearmete spenner (av Jenssens 1988, type II.4) representerer smykkefunn 

som hører hjemme i den første fasen av merovingertid, jf. tabell 4.66. 
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representerer en nordskandinavisk versjon av stil B (jf. 3.2.3 avsnitt om koniske spenner)
25

. 

Dessuten er stempelornamentikken på de koniske spennene med geometrisk dekor beslektet 

med den som finnes på våpenutstyr fra tidlig merovingertid (det såkalte Åkerkomplekset).  

 

Bildet av en forlenget eller opprettholdt folkevandringstidskultur i vest slår dermed sprekker. 

Dette betyr imidlertid ikke at det ikke finnes ”overlappende” funn som kombinerer 

gjenstander fra folkevandringstid og merovingertid. Jeg vil komme tilbake til dette i 

forbindelse med diskusjonen av koniske spenner under (jf. 3.2.3). Det er sannsynlig at 

utskiftningen av smykkemoter har foregått gradvis, og at endringer skjer fortere i enkelte 

områder enn andre. Situasjonen tyder imidlertid ikke på at det eksisterer en tidsmessig 

forskyvning mellom vestlige og østlige områder som dekker en hel fase, slik enkelte tidligere 

har antatt (se også Myhre 2005:298)
26

.  

 

3.2 Merovingertid 

I motsetning til folkevandringstidskronologien, er det ikke utarbeidet et felles kronologisk 

system for merovingertid som baseres på smykkeformer og som gjelder for hele Norge
27

. 

Gutorm Gjessing (1934) foretok ingen direkte faseinndeling av merovingertiden, men daterte 

gjenstander i forhold til århundrer. Det samme gjaldt Thorleif Sjøvold (1974). Senere har 

Synnøve Vinsrygg (1979), Hans Gude Gudesen (1980) og Geir Helgen (1982) laget 

faseinndelinger for henholdsvis Nord-Norge, Østlandet og deler av Vestlandet, mens 

materiale fra Sør- og Sørvest-Norge, samt Trøndelag ikke er bearbeidet. Faseinndelingene for 

de tre områdene er imidlertid foretatt ut fra ulike kriterier og avviker fra hverandre på flere 

måter, ikke minst når det gjelder absolutte dateringer, og kan derfor ikke uten videre 

sammenstilles. Vinsrygg baserer inndelingen på smykker og perler, mens det i Gudesens 

faseinndeling benyttes både smykker og våpen i grupperingen av de forskjellige fasene. 

Helgens utgangspunkt for faseinndeling er hovedsakelig våpentyper og våpenkombinasjoner, 

i tillegg til ornamentikk og datering av enkelte gjenstandstyper.  

 

                                                 
25

 Også et spinnehjul fra Møkjåland, Iveland, Aust-Agder (C25677) er dekorert i samme nordskandinaviske 

variant av stil B, noe som viser at stilen også er utbredt på Sørlandet, selv om det foreløpig ikke er gjort noen 

funn av smykketyper fra tidlig merovingertid fra dette fylket. 
26

 Kanskje bør også nerhusfasen forstås som overgangsfunn heller enn utskilles som en egen kronologisk fase, da 

funnkontekstene den baseres på er både få og oftest svært usikre (se Myhre 2005:294-298). 
27

 Jørgensen (1999) har imidlertid utarbeidet et fellesskandinavisk kronologisk system for våpen. 
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Det er imidlertid svært viktig å få opprettet en felles norsk kronologi for å kunne avgjøre hva 

som er samtidige regionale forskjeller, og hvilke ulikheter i materialet som er kronologisk 

betinget. For å kunne foreta sammenligninger og sammenstillinger av smykketyper fra hele 

Norge og et større skandinavisk og nordvesteuropeisk område, er det videre nødvendig å 

justere norsk merovingertidskronologi i forhold til et mer generelt (sør)skandinavisk og 

kontinentalt kronologisk system. I dette kapittelet vil jeg derfor gjennomgå hovedtendensene i 

Vinsryggs, Gudesens og Helgens kronologi og diskutere disse opp mot Mogen Ørsnes’ (1966) 

sørskandinaviske kronologi, samt Nielsens (1991, 1999) kronologi for Bornholm, Sverige og 

Gotland for å prøve å komme fram til en felles faseinndeling for hele Norge som kan ha 

relevans i en utstrakt skandinavisk sammenheng. Diskusjonen vil hovedsakelig dreie seg om 

smykkemateriale, da det er mest sentralt i denne avhandlingen. Målet er å kunne hekte norsk 

kronologi på et system som gjør sammenligninger over større områder enklere å utføre. Det 

vil bli lagt mest vekt på samkjøring av kronologien fra tidlig merovingertid, fordi det er dette 

tidsrommet som er relevant i forhold til problemstillingene og analysedelen i mitt prosjekt. 

 

Jeg har valgt å forholde meg til Ørsnes’ (1966) kronologi, fordi dette har vært det 

kronologiske systemet som det generelt har vært mest referert til. De fleste nyere 

kronologiske arbeider for sør- og østskandinavisk merovingertid baserer seg dessuten på 

Ørsnes’ faseinndeling og typologi (Jørgensen og Jørgensen 1997:24; Nielsen 1987:65, 1991, 

1999). I flere av disse nyere arbeidene har det for øvrig blitt foretatt sammenstillinger med 

Aments (1977) kronologi for hele det merovingerske området på Kontinentet (Jenssen 

1998:24-25). Selv om det har blitt foretatt mindre justeringer av typologi og av den absolutte 

dateringen av fasene i de nyere studiene, har Ørsnes’ rammeverk vist seg ”å holde vann”, og 

hovedfaseinndelingen hans er beholdt mer eller mindre intakt. Nielsen (1991, 1999) har 

utarbeidet en felles kronologisk inndeling for et større sør- og østskandinavisk område med 

utgangspunkt i Ørsnes’ typologi og faseinndeling, og Nielsens system vil være sentral i denne 

sammenhengen, fordi hun inkluderer flere østskandinaviske smykketyper som gir mulighet 

for kryssreferanser til det norske materialet.  

 

Når det gjelder avvik i den absolutte dateringen, har det vært en klar tendens i de senere år å 

føre Ørsnes’ dateringer lenger tilbake i tid. Dette kan observeres både i Jørgensen og 

Jørgensens (1997) og Nielsens (1987, 1991, 1999) arbeider. De absolutte dateringene i 

Nielsens (1999:189) system er presentert som foreløpige og bør derfor brukes med et visst 

forbehold og forsiktighet. Allikevel kan radiologiske dateringer fra østsvenske gravfunn tyde 
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på at Ørnes’ kronologi er litt sen i forhold til periodeskiftet mellom folkevandringstid og 

merovingertid (for eksempel Waller 1996:147). Samtidig har Märit Gäimster (1998:169-170) 

pekt på åpenbare likheter i dekormotiv mellom skandinaviske og kontinentale skivefibler 

(skiveformete spenner). Hun hevder at skandinaviske spenner som har forutsetning i 

kontinentale skivefibler fra 600-tallet, i Nielsens system får en absolutt datering som ligger 

mye tidligere. Dette får følger for Nielsens tidlige datering av merovingertidens første fase. 

Jeg vil imidlertid la spørsmålene rundt den absolutte dateringen ligge, da det er den relative 

og ikke absolutte dateringen som er av avgjørende betydning i denne sammenhengen.  

 

I det følgende vil de ulike norske, samt sør- og østskandinaviske kronologiske systemene 

presenteres, og deretter vil faseinndelingene bli diskutert opp mot hverandre. De tre norske 

systemene vil presenteres noe fyldigere enn de sør- og østskandinaviske. I forbindelse med de 

sist nevnte systemene vil kun smykkematerialet diskuteres, mens også våpentyper inkluderes 

for de norske. Dette gjøres fordi formålet er å vise grunnlaget for de ulike norske systemene 

for deretter å foreslå en felles faseinndeling for hele det norske eller nordskandinaviske 

området. 

 

3.2.1 Norsk kronologi 

Vinsrygg (1979) deler merovingertiden inn i to hovedfaser, fase 1 og 2, og fase 2 deles videre 

inn i fase 2A og 2B. Utgangspunktet for faseinndelingen er spennekombinasjoner og stiltyper, 

og den relative kronologien baseres på tidligere observasjoner, bl.a. av Gjessing (1934) 

angående hvilke spennetyper som er eldst og yngst. Ledeartefaktene i fase 1 er koniske 

spenner med geometrisk dekor, sammen med «underkategoriene» koniske spenner med 

dyrestilsdekor og s-formete spenner ”av merovingertype” (fig. 3.1). Gjennom assosiasjon med 

koniske spenner blir fugleformete spenner sett i profil, hjulformete spenner og en særform av 

ringformete spenner inkludert i den første fasen. Når det gjelder sistnevnte type, må det tas et 

visst forbehold, fordi det kan dreie seg om en beltespenne (Vinsrygg 1979:26). 

Perlesmykkene i denne fasen består av relativt mange perler, og oppsetningene er dominert av 

tønneformete ugjennomskinnelige/opake rødgule glassperler, perler av hvalrosstann og/eller 

bein og tønneformete bronseperler laget av opprullet bronsetråd (figur 3.2). Perlene er av jevn 

størrelse og relativt små (Vinsrygg 1979:18-33).  
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Fase 2A har krypdyrspenner som ledeartefakt, med ryggknappspenner som «underkategori» 

(figur 3.3). Rektangulære spenner og enkelte eksemplarer av spenner som Oluf Ryghs (1885)
 

figur 643
28

 dekorert med to dyr (jf. 3.2.3 under avsnittet om krypdyrspenner), inkluderes også 

blant fase 2A-spennene gjennom funnkombinasjoner med ledetypene og/eller fasens 

perlesmykker (figur 3.4). Perlesmykkene består hovedsakelig av gjennomsiktige glassperler, 

oftest av grønn og blå farge, millefioriperler og perler av bergkrystall. Perlene er av variert 

størrelse, og ofte utmerker én perle seg som spesielt stor. Som regel er dette en millefioriperle 

eller en bergkrystallperle (figur 3.5). Millefioriperlene regnes som karakteristiske for denne 

fasen. Perlesmykkene har ellers en klar tendens til å være mindre av omfang, dvs. bestå av 

færre perler, enn i fase 1 (Vinsrygg 1979:34-43, 45-46). 

                                                 
28

 Referanser til Ryghs (1885) figurer vil heretter forkortes til R med etterfølgende figurnummer. 

Figur 3.1 Spennetyper fra Vinsrygg (1979) fase 1: a) konisk spenne med geometrisk 

dekor fra Ytre Elgsnes, Harstad, Nordland (Ts3071), b) konisk spenne med dyrestilsdekor 

fra Heggstad i Lødingen, Nordland (Ts4295) og, c) s-formet spenne fra Horvik i 

Tjeldsund (Ts2155), etter Vinsrygg (1979:figur 3a, 4b og 5). 

Figur 3.2 Perler i 

rødgule toner av fase 

1-type, fra Dønna, Hov, 

Nordland (T7351). 

Foto: NTNU 

Vitenskapsmuseet, Ole 

Bjørn Pedersen. 
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Fase 2B har uornerte ovale spenner lik R.640 og ovale spenner lik R.643 som ledetyper (figur 

3.6). En østlig (finsk) type likearmet spenne inkluderes også blant fase 2B-spennene gjennom 

kombinasjoner med et perlesmykke. I denne fasen er perleoppsettene som regel enda mindre 

av omfang enn i foregående fase, men er fremdeles dominert av transparente glassperler av 

Figur 3.3 Spennetyper fra Vinsrygg (1979) fase 2A: krypdyrspenner fra Ytre Kvarøy, 

Nordland, grav 8 (Ts6377b-c) og ryggknappspenne fra Ytre Kvarøy, Nordland, grav 9 

(Ts6378a). Foto: Tromsø museum, June Åsheim. 
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blå og grønn farge, samt millefioriperler. Disse er imidlertid som regel mindre av størrelse 

enn i fase 2A. Bergkrystallperler ser stort sett ut til å ha gått ut av bruk, men en ny type som 

kommer til i denne fasen, er gullfolierte perler. Det er dessuten en tendens til at 

perleoppsettene i denne fasen er mindre varierte enn i foregående fases oppsett (Vinsrygg 

1979:43-46, 56-57).  

 

 

 

 

 

Figur 3.4 Perler i blå fargetoner av fase 2A-type, fra Haukland, Lund, 

Rogaland (S3543b). Foto: Arkeologisk museum, UiS, Terje Tveit. 

Figur 3.5 a) Rektangulær spenne fra Ytre Arnestad, Sogn og Fjordane (B10058), 

etter Helgen (1982:figur 18) og b) oval spenne av type R.643 med to-dyrs-

dekorasjon fra Skagstad i Steigen, Nordland (Ts3426), etter Vinsrygg (1979:figur 

11b). 
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Vinsryggs absolutte datering av fasene er vag, noe som trolig grunner i at intensjonen kun er å 

klargjøre den relative utviklingen i Nord-Norge: Fase 1 omfatter tiden fra slutten av 500-tallet 

og fram til rundt slutten av 600-tallet eller noe tidligere, og fase 2 blir i mer generelle 

vendinger sagt å dekke det påfølgende tidsrommet fram til vikingtid, rundt 800 e.Kr. Hun 

oppgir ikke tidspunktet for skillet mellom fase 2A og -B, men sistnevnte utgjør siste del av 

fasen (Vinsrygg 1979: 18-19, 52-53, 58). 

 

 

 

Gudesens (1980) faseinndeling gjøres på grunnlag av endringer i våpen og smykketyper. Han 

lager en ny typologisk inndeling av eneggete sverd av typen R.498-R.500, som han bruker 

som en kontrollfaktor i den kronologiske faseinndelingen. Han deler merovingertiden inn i tre 

hovedfaser, fase 1–3, datert henholdsvis til ca. 550–650, 650–750 og 750–800 e.Kr. Fase 1 

har følgende våpentyper som ledeartefakter: Piler lik R.535 og R.540, eneggete sverd (av 

hovedtypen lik R.498-R.500) (Gudesen 1980) gruppe I og II, ringsverd, tveegget sverd uten 

hjalter, bladformet spydspiss, spyd med lite blad, spyd med innvekse eggsider, spyd som 

Gudesen (1980) pl. 12 C, spyd som R.519 av Gudesens (1980) undergruppe A, og 

toppknappbule. Skjoldtornspenner faller også inn under denne fasen. Smykketyper som 

oppgis som ledeartefakter i fase 1 er: koniske spenner, smykkenåler med polyedrisk hode / 

polyedernåler, hjulformete spenner og tønneformete bronseperler (figur 3.7). Ellers opptrer 

også s-formete spenner, ryggknappspenner og rektangulære ”smykkeplater” i denne fasen, 

men de to sistnevnte forekommer også i begge de følgende fasene.  

Figur 3.6 Spennetyper fra Vinsrygg (1979) fase 2B: a) type R.640 fra Grindberg, 

Steinkjer, Nord-Trøndelag (T2374) og b) R.643 fra ukjent sted (T1945), etter Rygh 

(1885:figur 640 og 643). 
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Figur 3.7 a) Smykkenål med polyedrisk 

hode fra ukjent sted, Gotland (GF c419), 

etter Nerman (1969:tafel 14, figur 115) 

og b) hjulformet spenne fra Ytre Elgsnes i 

Harstad (Ts3071), etter Vinsrygg 

(1979:figur 6a). 

 

I fase 2 er såkalt breitsax, spyd lik R.519 av 

Gudesens (1980) undergruppe B, sverd av 

hovedtype lik R.598-R.500 av Gudesens 

(1980) gruppe III, fugleformete spenner / 

fuglefibler (sett ovenfra) og ovale platefibler 

ledeartefakter (figur 3.8).  

 

I fase 3 er eneggete sverd som R.498-R.500 av 

Gudesens gruppe VI og VII, sverd av Jan 

Petersen (1919) type A, B og H, og Særtype I 

ledetyper. Ingen spenner oppgis blant 

ledeartefaktene i denne fasen. Derimot er 

uornerte ovalspenner som R.640 og 

krypdyrspenner datert til tidsrommet ca. 700–

800 e.Kr. og faller dermed både inn under fase 

2 og 3, i likhet med spyd som R.520 og R.522, 

Schetelig (1917a) fig. 104 og av Gudesens 

gruppe V, samt øks av Petersen (1919) type B. 

Ryggknappspenner og rektangulære spenner 

brukes i følge Gudesen i alle tre fasene. Sverd 

av Gudesens gruppe IV, skjoldbuler av 

Galgenbergtype, og buler som R.564 og øks av Petersen (1919) type C tilskrives både fase 2 

og 3 (Gudesen 1980:19-20, 71-72). 

 

Helgen (1982) deler inn merovingertidsmaterialet i tre grupper, gruppe I–III, som omtales 

som henholdsvis ”de eldste funn” fra overgangen mellom folkevandringstid og merovingertid, 

”typiske funn”, og ”overgangsfunn”, dvs. funn fra overgangen til vikingtid. Ledetyper i 

gruppe I er relativt korte eneggete sverd med langt oddparti, spydspisser som R.519, Schetelig 

(1917a) fig. 104 og spyd av Vendeltype, og smale våpenøkser med rektangulært tverrsnitt og 

lave, avrundete fliker ved skafthullet lik Petersen (1919) type A og B i tidligste varianter. 

Spydspisser av typen R.520 kan også forekomme. Helgen (1982:12-13) inkluderer alle 

gjenstander med stil II-ornamentering i denne tidlige gruppen. I funngjennomgangen inngår 

koniske spenner, s-formete spenner, ryggknappspenner, rektangulære spenner og 
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Figur 3.8 a) Fugleformet spenne fra Gjesvald, 

Hole, Buskerud (C58110). Foto KHM, Ellen C. 

Holte og b) oval platefibel fra Borge, Råde, Østfold 

(C59622). Foto KHM, Birgit Maixner. 

krypdyrspenner, samt en liten oval 

spenne som kun er dekorert med en 

enkel perlerand langs midtryggen 

(figur 3.9) blant de eldste funnene. 

Gruppen dateres fra slutten av 500-

tallet, mellom 550–600, fram til ca. 

675 e.Kr. (Helgen 1982:12-25, 55-

56).  

 

Gruppe II omfatter kombinasjoner 

av eneggete sverd med 70–85 cm 

lange klinger, spydspisser lik R.520 

og Schetelig (1917a) fig. 104 og 

økser lik Petersen (1919) type A, B, 

D og E med spissere fliker og avsats parallelt med eggen, et rikt redskapsutstyr, og funn med 

stil III-ornamentikk. Smykketyper som er tatt med i funngjennomgangen av denne gruppen er: 

rektangulære spenner, krypdyrspenner, uornerte ovale spenner av typen R.640 og ovale 

spenner av typen R.643, samt armringer av typen R.719 (figur 3.10). Gruppen dateres ca. 

675–775 e.Kr. (Helgen 1982:25, 56-57).   

 

Den siste gruppen, gruppe III, omfatter funn med 700-talls våpensett i kombinasjon med 

gjenstander som dateres til 800-tallet, eller med irske eller angelsaksiske gjenstander. Til 

denne gruppen hører også gjenstander ornamentert med sen stil III, eller stil III 

sammenblandet med motiver fra den tidligste vikingtidsornamentikken, som f.eks. gripedyr. 

Av ”hjemlige” norske/skandinaviske smykketyper inkluderes følgende i funngruppen: en 

 

Figur 3.9 Liten oval spenne med 

perlerandsdekor fra Birkeland, Jondal, 

Hordaland (B7163), etter Schetelig 

(1922b:figur 3). 
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Figur 3.10 Armring av type 

R.719 fra Vågø, Bodø, Nordland 

(B623), etter Rygh (1885:719). 

ryggknappspenne, krypdyrspenner, ovale spenner av typen R.643, R.647 og R.650, samt av 

Berdaltype (figur 3.11), og armringer av typen R.719 og R.721 (figur 3.12). Denne gruppen 

utgjør egentlig ikke en fase, men representerer overgangen mellom merovingertid og 

vikingtid, og kan dateres til tiden rundt 800 e.Kr., ca. 775–825 e.Kr. (Helgen 1982:39, 56-57).  

 

 

 

 

 

Om faseinndelingene i de tre systemene sammenstilles for å sammenfatte hvordan resultatene 

fra disse arbeidene kan brukes i denne sammenhengen, framgår det at Helgens (1982) 

kronologiske inndeling av merovingertiden er litt for generell til at den kan brukes som 

utgangspunkt til en sammenstilling mellom smykketyper fra et større område i tidlig 

merovingertid. Han daterer som sagt alle stil II-funn til 600-tallet selv om påviste trekk eller 

trinn i utviklingen av stil II allikevel brukes til en plassering tidlig eller sent innen gruppens 

utbredelsestid. Et eksempel på dette er rektangulære spenner med ornamentikk i henholdsvis 

vendelstil B og D (Helgen 1982:15,23). Helgen systematiserer imidlertid ikke observasjonene 

angående stil II-utførelser i periodeinndelingen, slik han gjør i forbindelse med stil III-

Figur 3.11 Vikingtids smykketyper i Helgens (1982) gruppe 3: Ovale spenner av type a) 

R647 fra Nord-Mageli, Øyer, Oppland (C5324), b) R.650 fra Øien, Nord-Fron, Oppland 

(C4584), etter Rygh (1885:figur 647 og 650) og c) Berdalstype fra Hurum, Buskerud 

(C707b), etter Petersen (1928:figur 12). 
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ornamentikk, der han skiller ut stiltrekk som peker fram mot og er blandet med vikingtidens 

dyreornamentikk i en egen gruppe med kronologisk betydning. Grunnen til dette er at han 

mener at stil II-materialet i utgangspunktet er for spinkelt til å gjennomføre en slik inndeling 

(Helgen 1982:11, 15). Smykkefunnene som inkluderes i gruppe 1, omfatter både koniske 

spenner, ryggknappspenner av både eldre og yngre former, rektangulære spenner, s-formete 

spenner og en krypdyrspenne med gravert dekor (Helgen 1982:15-25). Sistnevnte type blir 

både av Vinsrygg og Gudesen, som nevnt over, plassert i en senere fase enn de koniske 

spennene. Vinsrygg tilskriver også rektangulære spenner sin fase 2, mens de ifølge Gudesen 

opptrer i hele merovingertid. I denne sammenhengen er det et viktig poeng at Gudesen 

inkluderer alt det han med en fellesbetegnelse kaller ”rektangulære smykkeplater” i sin 

gjennomgang av typen, og at det blant funnene helt klart finnes det som kan skilles ut som 

rektangulære sverdbeltebeslag. Jeg vil komme tilbake til dette under, da det er av kronologisk 

betydning.  

 

Det framgår av gjennomgangen at ryggknappspenner går igjen i den tidligste fasen i både 

Gudesens og Helgens system, men først opptrer i fase 2A hos Vinsrygg. Vinsrygg (1979:45-

46) påpeker imidlertid at enkelte av ryggknappspennene som ut fra kontekst kan plasseres i 

hennes fase 2A har stiltrekk som tyder på at de egentlig daterer til, dvs. er produsert i, den 

første fasen av merovingertid. Ifølge Gudesen varer typen merovingertiden ut, mens den 

derimot bare finnes blant funnene som regnes til Helgens første og siste gruppe. Felles for 

Gudesens og Vinsryggs første fase er forekomsten av hjulformete spenner, mens denne typen 

ikke gjenfinnes hos Helgen, noe som trolig skyldes mangel av funn av typen fra hans område. 

 

Koniske og s-formete spenner forekommer i alle de tre kronologiske systemene i første del av 

perioden. Av Gudesens (1980:72) oversikt, fig. 16, ser ut som at de s-formete spennene er i 

bruk til rundt år 700 e.Kr., men i gjennomgangen av typen plasserer han alle funnene av 

”egentlige” s-formete spenner i sin første fase, eller før ca. 600/650. Den eneste spennen som 

Figur 3.12 Arming av type R.721 

fra Klungervik, Lekø, Nord-

Trøndelag (C8047). Etter Rygh 

(1885:figur 721). 
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dateres senere, er en spenne som av Gjessing (1934:132-133) og Gudesen behandles sammen 

med s-formete spenner, men som egentlig er en oval platefibel
29

, noe som for øvrig også 

påpekes av Gudesen (1980:60-61). Det er imidlertid usikkert om det er akkurat dette 

eksemplaret som er utslagsgivende for tidsforlengelsen i Gudesens tabell (Gudesen 1980:figur 

16). I tabellen er nemlig ovale platefibler satt opp som en egen gruppe, og plasseres 

tidsmessig i fase 2, dvs. i overensstemmelse med Ørsnes’ (1966) kronologiske plassering i 

henhold til sin sørskandinaviske faseinndeling (se under). Både Gjessing og Gudesen mener 

for øvrig at spennen sannsynligvis er importert fra dansk område, eller Sør-Skandinavia. 

Helgen (1982:21) har bare to s-formete spenner i sitt materiale
30

. De er helt særegne av form, 

nærmest ”naturalistisk” framstilt, og ligner ingen andre norske spenner denne typen (se 

Schetelig 1910:fig. 88). Spennene stammer fra en båtgrav, og kan ifølge Helgen dateres til 

slutten av folkevandringstid. Ut fra de andre funnene i (båt)graven, bl.a. en 

beltespenne/nøkkelring
31

, vevskje med fal, vevreell og ullkam, daterer Helgen allikevel selve 

gravleggelsen til 600-tallet. Dette er i overensstemmelse med den dateringen som Müller-

Wille (1970:58-59) gir funnet, mens spennene ifølge Schetelig (1910:95) dateres til tidlig 

vikingtid. Petersen (1951:501) daterer på sin side en knapp som inngår i graven til slutten av 

800-tallet. Spennene nevnes ikke blant s-formete spenner hos Gjessing (1934:130-133), noe 

som tyder på at han ikke regner dem til merovingertidstypen. Ørsnes (1966:144) har heller 

ikke med spennene i sin gjennomgang av norske eksemplar av typen. Vinsrygg (1979:25) har 

også to s-formete spenner i sitt materiale
32

. De skiller seg ut ved at de er tilnærmet runde 

(figur 3.1c). Spennene er så godt som identiske og kan stamme fra samme støpeform. Både 

stilmessig utførelse og funnkontekst tyder på samtidighet med koniske spenner (Gjessing 

1934:132; Vinsrygg 1979:25). 

 

Når det gjelder smykker fra den eldste fasen, er det altså bare koniske spenner og s-formete 

spenner som er felles ledeartekfakter i alle de tre norske systemene. Begge disse typene inngår 

for øvrig også i den tidligste fasen hos Ørsnes (jf. under). Felles smykker for påfølgende fase, 

er ryggknappspenner, rektangulære spenner og krypdyrspenner, men, som nevnt over, inngår 

disse typene også i ulike andre faser i enkelte av systemene. Det er vanskeligere å 

sammenholde smykketypene i den siste fasen i de tre systemene, fordi en stor del av 

                                                 
29

 C23173b. 
30

 B5815. 
31

 Ifølge katalogteksten er B5818c oppgitt som en ”ringspenne”. Det dreier seg imidlertid ikke om en vikingtids 

ringspenne, men antakelig om en ringformet beltespenne eller en nøkkelring (ifølge opplysninger fra Zanette T. 

Glørstad). 
32

 Ts2155 og Ts1492. 
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smykkefunnene som er inkludert i oversikten over Helgens gruppe 3, normalt dateres til 

vikingtid. Allikevel inngår det også noen merovingertidstyper, bl.a. sene krypdyrspenner, en 

ryggknappspenne, ovale spenner av typen R.643 med stil III-ornamentikk og en armring av 

typen R.719 i hans gruppe 3. Alle spennene er funnet sammen med insulære gjenstander, noe 

som tradisjonelt daterer funnet som helhet til vikingtid (men se Myhre 1993:187 som 

argumenterer for at funnene er eldre). De nevnte spennetypene er med unntak av 

ryggknappspenner for øvrig også inkludert i Helgens ”typiske funn” i gruppe 2. Både 

spennetypene R.640 og R.643 opptrer i Vinsryggs og Gudesens siste faser. Det finnes altså en 

viss overensstemmelse mellom de tre norske faseinndelingene, men bildet kompliseres av 

regionale forskjeller, samt ulikheter når det gjelder den absolutte dateringen av fasene. 

 

Tabell 3.3 illustrerer den ulike avgrensingen av fasene i de tre systemene. Begynnelsen av 

merovingertiden settes delvis ulikt: Gudesen vil trekke fase 1 tilbake til 550 e.Kr., noe også 

Helgen åpner for, mens Vinsrygg daterer starten til rundt 575, eller slutten av 500-tallet e.Kr. 

Når det gjelder overgangen mellom fase 1 og 2, setter Gudesen skillet ved 650 e.Kr., mens de 

to andre plasserer overgangen i siste kvartal av 7. århundre. Gudesen inkluderer imidlertid 

spenner i sin fase 2 som opptrer først fra rundt 700, og det kan virke underlig at han ikke 

setter et faseskille til dette tidspunktet, noe som er relativt samtidig med et faseskille som 

settes av både Vinsrygg og Helgen. Helgen på sin side har antydet at det finnes grunnlag for 

en underinndeling av hans eldste funn i gruppe 1 gjennom utviklingsforløpet av stil II, selv 

om det som han påpeker, er få funn å bygge på. Da skillene i de enkelte systemene er satt med 

en margin til opp mot 50 år (for eksempel tidspunktet for starten på Helgens første fase), blir 

det vanskelig å avgjøre om avvikene i faseinndelingen i de tre systemene skyldes regionale 

forskjeller. Jeg vil komme tilbake til dette under. Alle de tre norske kronologiske arbeidene 

forholder seg til en viss grad til Ørsnes’ kronologi, men ingen korresponderer fullstendig med 

den. Før jeg går videre inn på de absolutte dateringene og mulighetene for å omdefinere 

faseinndelingene i de tre forskjellige norske kronologiske systemene, vil jeg derfor kort 

presentere innholdet i Ørsnes’ rammeverk og sammenligne dette med Nielsens overregionale 

system for et større sør- og østskandinavisk område.  
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3.2.2 Sør- og østskandinavisk kronologi 

Ørsnes (1966:180-241) deler yngre germanertid inn i tre hovedfaser: fase 1 ca. 550/75–650 

e.Kr., fase 2 ca. 650–725 e.Kr. og fase 3 ca. 725–800 e.Kr.  

 

 

 

 

Fase 1 har følgende smykker som ledeartefakter: såkalte ”prototyper” til ryggknappspenner 

(E0)
33

, ryggknappspenner (E1, 2 og 4), likearmete spenner (F1-5), nebbfibler (G1-2, samt 

enkelte G3-eksemplarer), spesielle former for platefibler (H1, H2), sirkulære platefibler (I1-

2), såkalte ”dyreformete platefibler” av type (L1-3), dvs. s-formete spenner (L1), 

”ormögla”/slange(løkke)formete spenner (L2) og tidlige fugleformete spenner av typen fugl 

sett i profil (bird-of-prey brooches) (L3), sirkulære skålfibler med geometrisk dekor, dvs. 

koniske spenner (M), smykkenåler av typen med polyedrisk, kasseformet eller konisk hode 

(P1-3), noen ganger med en ”løkke” (øsken) (P4-5), enkle armringer (Q7), halsringer eller 

diadem (Q8), perlesmykker dominert av rødgule opake glassperler (R1), slipte ametystperler 

(R2), og perlesmykker av type R1 båret i parallelle rekker samlet i sluttstykker (R3) (figur 

3.13). Enkelte fuglefibler, dvs. fugleformete spenner av typen sett ovenfra (D1), forekommer 

også i fase 1. Smykkene i den eldste fasen kan deles inn i to grupper, a og b, der gruppe b 

                                                 
33

 Ørnes’ typebetegnelse settes i parentes. 

Figur 3.13 Enkelte spennetyper fra Ørsnes' (1966) fase 1: a) nebbfibel, b) likearmet 

spenne, c) sirkulær skivefibel, d) "ormögla" spenne og e) "bird-of-prey" spenne, etter 

Ørsnes (1966:figur 105, 94, 131, 166 og 160). 
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kjennetegnes av et rikere smykkeutstyr enn gruppe a. Ørsnes (1966:180) peker på 

mulighetene for at gruppene markerer et sosialt og ikke kronologisk skille. Ledetypene i 

Gruppe b finnes imidlertid også igjen i begynnelsen av fase 2 (jf. under) (Ørsnes 1966:181). 

Fase 1 karakteriseres ellers spesielt av rik stempelornamentikk, stil II av sørskandinavisk type 

B, entrelacmønstre dannet av enkle tobåndsfletninger og en enkel bølgebåndslinje, i noen 

tilfeller kombinert med dyrehoder, cloisonnédekor og inkrusteringer (Ørsnes 1966:42, 180-

182). 

 

Fase 2’s smykkeutstyr karakteriseres først og fremst av fuglefibler av typen sett ovenfra (D2-

6, og muligens D1), nebbfibler med ubrutt hodeplate og uten stempeldekor (G3), ovale 

platefibler (J1-5) og rektangulære platefibler (K1-3). Forekomsten av disse fire hovedtypene 

definerer begynnelsen av fasen. Ellers forekommer også ryggknappspenner (E2-3, 5-6), 

epaulettformete platefibler med gjennombrutt dyreornamentikk (H3), sirkulære platefibler 

med støpt ornamentikk og lav kant (I3), sene former av dyreformete platefibler av typen 

profilsett fugl (L3) og hesteformete spenner (L4-5), og enkelte ovale (skålformete) spenner 

(N1) med stil C-ornamentikk (figur 3.14). I tillegg opptrer smykkenåler med symmetriske, 

sammensatte hoder (P6-8) og usymmetriske hoder (P9), enkle jernnåler (P10), spiralarmringer 

(Q1-3) og enkle armringer med tilspissete, avflatede ender (Q4), større perlesmykker 

dominert av rødgule farger (R1), noen ganger båret med krokformete perlesluttstykker (R3), 

slipte ametystperler (R2), treperler med metallrør og metallendestykker (R4), enkelte 

”påsyingssmykkeplater” (S1), særtyper av smykkeplater (S2), spinkle jernkjeder (S3) og 

sylindriske smykkebokser (S4). Ifølge Ørsnes kan dette smykkematerialet deles videre inn i 

tre grupper (2a-c) som representerer ulike kronologiske faser (Ørnes 1966:207). Det 

perlematerialet som Ørsnes (1966:171-173) beskriver for sin fase 2b og c er kjølige farger 

sammen med rødt og gult, samt et innslag av polykrome perler og brokete 

perlesammensetninger, mens perlesmykker av type R1 kun forekommer i fase 2a. 
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Fase 2 kjennetegnes for øvrig ved dyrestilsdekor i stil II av type sørskandinavisk stil C og 

entrelacornamentikk i form av regelmessige båndfletningsmønstre, bølgebånds- og 

knutefletninger. Entrelacmønstrene finnes også i denne perioden i kombinasjon med 

dyrehoder. Stempeldekor er mye sjeldnere i denne fasen og i den grad det forekommer, dreier 

det seg stort sett om enkle rekker eller enkeltforekomster av stempel. Ellers karakteriseres 

også dekoren i denne fasen av hvitt metallbelegg, et spesielt maskemotiv og cloisonnédekor 

(Ørnes 1966:207-208). 

 

De mest karakteristiske smykketypene i fase 3 er ovale (N1-2) og dyreformete (O1-3) 

skålspenner. Ellers forekommer ryggknappspenner (E5-6), sirkulære platefibler med høy 

sidekant (I4), og rektangulære platefibler (K1, 3-5), som i enkelte tilfeller er omformete 

beslag. Ørsnes inkluderer også en spesiell platefibel som er laget av et tresidet beslag (H4) i 

denne fasens smykkeutstyr. Armringer med kraftig utvidete ende- eller midtpartier (Q5-6) er 

karakteristiske for fasen (figur 3.15). I tillegg omfatter smykkematerialet også enkelte nåler 

(P8-9) og spiralarmringer (Q3), smykkeplater (S1-2) og spinkle bronsekjeder (S3). Fase 3 

Figur 3.14 Enkelte smykketyper fra Ørsnes' (1966) fase 2: a) epaulettformet platefibel, b) 

skålformet (oval) spenne med stil C-ornamentikk, og c) hesteformet spenne, etter Ørsnes 

(1966:figur 127, 173 og 163 henholdsvis). 



67 

 

videreinndeles i to kronologiske faser: fase 3a, som er kjennetegnet av små ovale eller 

dyreformete skålfibler, og 3b, som er kjennetegnet av store ovale skålfibler. I denne fasen blir 

rik og flatedekkende stempelornamentikk igjen vanlig, spesielt på de kraftige armringene. 

Finlinjet og regelmessig entrelacdekor med knute- og løkkemønstre laget av ett bånd er 

karakteristisk, og ringfletningsmotiver forekommer også. Sørskandinavisk dyrestil (II) D, E 

og F dominerer i denne fasen: stil D i fase 3a, og stil E i 3b. Den nærmere dateringen av stil F 

er mer usikker, men tilskrives tentativt senere del av fasen. Cloisonnédekor forekommer, og 

innlegg av rød, gul eller blå emalje i enkelte tilfeller (Ørsnes 1966:224-226). 

 

Nielsen (1991, 1999) har beholdt Ørsnes’ tre hovedfaser mer eller mindre intakt i sitt 

overregionale system, men har foretatt noen mindre endringer når det gjelder typologi. Dette 

gjelder underinndeling av enkelte smykketyper, som for eksempel likearmete spenner, 

sirkulære platefibler og ovale spenner (se også Nielsen 1987). Omgjøringene av typologien 

har ikke fått direkte utslag for den kronologiske inndelingen i hovedfasene, med unntak av at 

funn som i Ørsnes’ system faller innenfor hans underfase 2c, hos Nielsen plasseres i de to 

tilstøtende fasene (Nielsen 1999:175). Dette strider i og for seg ikke mot Ørsnes’ inndeling, 

da han påpeker at funnene i denne fasen tilhører overgangen mellom hans fase 2 og 3 (Ørsnes 

1966:207-209). Den viktigste forskjellen mellom Nielsens og Ørsnes’ kronologiske system er 

ellers at Nielsen inkluderer flere østskandinaviske smykketyper som ledetyper i sitt system, 

noe som gjør dette systemet mer anvendelig for utarbeidingen av en norsk eller 

nordskandinavisk kronologi, fordi dette gir flere typer og kryssfunn å basere seg på.  

 

Nielsen (1991, 1999) deler yngre germansk jernalder inn i fire hovedfaser, som betegnes fase 

VIIA-D (figur 3.16). Fase A og B tilsvarer Ørsnes’ fase 1 og 2, mens fase C og D tilsvarer 

fase 3a og b i Ørsnes’ system. Når det gjelder gjenstandstypene som kjennetegner de enkelte 

Figur 3.15 Enkelte smykketyper 

fra Ørsnes' (1966) fase3: a) 

dyreformet skålspenne og b) 

armring med utvidet midtparti, 

etter Ørsnes (1966:figur 194 og 

216). 
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fasene, har hun lagt til de østskandinaviske typene Husbyspenner (F4)
34

, hjulkors/hjulformete 

spenner (S2c) og tidlige dyrehode/krabbespenner (G4a) blant ledetypene i den eldste fasen, 

fase VII A, som hun daterer ca. 550–600 e.Kr. Den andre fasen, VII B (ca. 600–700 e.Kr), 

omfatter dyrehodespenner med linjer (G4b) og små, uornerte skålspenner (N1a), hesteformete 

platespenner (L4) og runde, skiveformete prydplater med gjennombrudt dyreornamentikk 

(S2a) foruten de spennetypene som oppgis hos Ørsnes for fase 2. I den tredje fasen (VII C), 

ca. 700–750 e.Kr., er ledetypene utvidet til også å omfatte: dyrehodespenner med øyne (G4c) 

og ”tungtstøpte” (eng. ”heavy cast”) dyrehodespenner (G4d), perlespredere (S1), og 

halvmåneformete hengesmykker (S2f). Den siste fasen, VII D (ca. 750–800 e.Kr.), omfatter 

kun typer som gjenfinnes i Ørsnes’ fase 3: ovale skålspenner (mellom 5,7–11,2 cm, N3–5 som 

tilsvarer Ørsnes’ N1–2), sirkulære platespenner med høy kant (16–17 mm) (I5 som faller inn 

under Ørsnes’ I4
35

) og sene, store, ”barokke” typer av ryggknappspenner uten profilhoder på 

fotplaten (E2c1 som tilsvarer Ørsnes’ E6).  

 

 

 

I Nielsens system skilles det altså ut en siste hovedfase fra ca. 750 e.Kr., fase VII D, i 

motsetning til Ørsnes som lar dette tidsrommet danne en underfase og falle inn under én 

hovedfase (fase 3). En forskjell mellom Nielsens og Ørsnes’ ledetyper, er imidlertid at 

rektangulære spenner bare er ledetype for den andre fasen i Nielsens system, mens hos Ørsnes 

                                                 
34

 Nielsens betegnelser settes i parentes. 
35

 Det er vanskelig å definere akkurat overensstemmelse mellom Nielsens og Ørsnes’ typer av skivefibler, da 

Nielsen oprerer med eksakte mål, mens Ørsnes benytter omtrentlige mål. 

Figur 3.16 Nielsens (1999) faseinndeling, etter Nielsen (1999:figur 10,39). 
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finnes typen igjen både i fase 2 og 3. Dette skyldes at rektangulære spenner går igjen i begge 

fasene kun i Vest-Danmark (Ørsnes 1966:142), mens de går ut av bruk før fase 3 ellers i Sør- 

og Øst-Skandinavia. Også i Norge synes imidlertid rektangulære spenner å forekomme både i 

fase 2 og 3 (jf. 3.2.3 og 3.2.4 under). 

 

3.2.3 Sammenstilling av norsk, sør- og østskandinavisk kronologi 

Om Ørsnes’ kronologi sammenstilles med de norske systemene (tabell 3.4), framgår det at det 

er størst overensstemmelse mellom Ørsnes’ og Gudesens faseinndeling når det gjelder hvilke 

smykketyper som hører inn under de tre hovedfasene i begge systemer. Med unntak av lokale 

gjenstandstyper som begrenser seg til enten Sør-Skandinavia eller Nord-Skandinavia, slik som 

for eksempel henholdsvis dyreformete skålfibler (Ørsnes’ type O) og brede, uornamenterte 

ovale spenner av typen R.640, samt ofte forekomst av langt flere individuelle smykketyper i 

Sør-Skandianvia, avviker faseinndelingene fra hverandre ved at Gudesen inkluderer 

rektangulære spenner i fase 1 i motsetning til Ørnes. Som jeg har vært inne på tidligere, 

definerer imidlertid Gudesen denne smykketypen som ”rektangulære smykkeplater”, og 

inkluderer dermed også rektangulære beslag blant funnene. Rektangulære beslag er for øvrig 

også med i Ørsnes’ første fase som del av mannsutstyret (Ørsnes 1966:180). Gudesen 

inkluderer krypdyrspenner i siste del av fase 2, fra rundt år 700, og Ørsnes daterer noen 

spenner av denne typen, dvs. de såkalte ”ovale skålfibler” av type N1 som er dekorert med 

sørskandinavisk stil C, til sin fase 2. Imidlertid påpeker han usikkerhetsmomenter rundt å 

datere spennene så tidlig, og i Nielsen’ ”reviderte versjon” av Ørsnes’ faseinndeling er denne 

typen ovale spenner utelatt fra fase VII B, dvs. fase 2. Ørsnes setter ellers starten av fase 3 til 

ca. 725 e.Kr., dvs. 25 år tidligere enn Gudesen. Ellers er det stort sett overensstemmelse 

mellom de to systemene.  
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årstall 

e.Kr. 
550 650 700 725 750 

Gudesen Fase 1 (550-650) Fase 2 (650-750) 
Fase 3  (750-

800) 

  Koniske spenner Fugleformete spenner (sett ovenfra)   

  s-formete spenner Ovale platefibler   

  Hjulformete spenner   Krypdyrspenner 

  Nåler m/polyedrisk hode   Ovalspenne R.640 

  Tønneformete bronseperler     

  Ryggknappspenner  

  Rektangulære smykkeplater  

Ørsnes Fase 1 (550/75-650) Fase 2 (650-725) Fase 3 (725-800) 

  Fuglefibler D1 Fuglefibler (D2-6)   

  Nebbfibler (G1-2) 
Nebbfibler (G3) (ubrutt hodeplate 

og uten stempelorn.)   

  Sirkulære platefibler (I1-2) Sirkulære platefibler (I3) Sirkulær platefibel I4 

  Sirkulære skålspenner (M) = koniske Rektangulære platefibler (K1-3) 
Rektangulære platefibler (K1, 

3-5) 

  Likearmete spenner (F1-5) Ovale platefibler (J1-5) 
Dyreformete skålfibler  (O1-

3)  

  
  

Enkelte ovale skålfibler (N1 

m/stil C-orn.) 
Ovale skålfibler (N1-2) 

  

  
Enkle armringer (Q7), halsringer el. 

diademer (Q8) 

Spiralarmringer (Q1-3), enkle 

m/tilspissete + avflatete ender 

(Q4) 

Enkelte Spiralarmringer (Q3), 

armringer m/utvidete ende- 

og midtparti (Q5-6) 

  Ryggknappspenner (E0, 1, 2- og 4) Ryggknappspenner (E2-3, 5-6) 
Ryggknappspenner (E2-3, 5-

6) 

  

Smykkenåler m/polyedrisk, 

kasseformet el. Konisk hode (P1-3) 

og jf. P1-3 m/"øsken" (P4-5) 

Smykkenåler m/sammensatte 

hoder (P6-9), enkle jernnåler 

(P10) 

Enkelte smykkenåler (P8-9) 

  

Perlesmykker m/rødgule 

glassflussperler (R1), slipte ametyster 

(R2), parallelle rekker 

m/perlespredere /sluttstykker (R3) 

Perler R1, R3 (i beg. Av fasen), 

R2 (sl. Ametyst) og R4 

(=treperler m/metallrør + 

metallendestykker) 

  

  
Dyreformete platefibler (L1-3) 1=s-

form, 2=slange, 3= profil.fugl 

Dyreformete platefibler (sene L3, 

hesteformete L4-5) 
  

  
Plateformete spenner av særformer 

(H1, og mulig H2) 

Epaulettf. Platefibler 

m/gjennombrudt dyreorn. (H3) 
Platefibel (H4) 

  
  

Påsyingsplater etc (S1-3) 
Enkelte smykkeplater (S1-2), 

enkle bronsekjeder (S3) 

   

Tabell 3.4 Sammenstilling av Gudesens og Ørsnes’ faseinndeling for merovingertid. 
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En sammenstilling av Ørsnes’ og Vinsryggs kronologi, viser at fase 1 også her korresponderer 

i stor grad: Det finnes ingen direkte brytende faktorer, med unntak av at Vinsryggs fase har 

lengre varighet. Forskjellene begrenser seg til innslag av lokale nord- og øst- versus 

sørskandinaviske typer, slik som for eksempel hjulformete og ringformete spenner versus 

nebbfibler og sirkulære platefibler. Alle typene finnes imidlertid igjen i Nielsens 

overregionale fase VII A, så samtidighet mellom fasene kan til en viss grad etableres. En 

forskjell mellom systemene er imidlertid at perleoppsett med opake rødgule glassperler er 

karakteristisk for Vinsryggs fase 1, mens denne typen perlesmykker gjenfinnes både i Ørsnes’ 

fase 1 og 2a. Smykkestypene i Vinsrygg fase 2A stemmer ellers rimelig godt overens med de 

som inngår i Ørsnes’ andre fase, da med unntak av at krypdyrspenner er hovedledeartefakten i 

Vinsryggs fase 2A, mens typen ifølge Ørsnes’ system hovedsakelig hører hjemme i fase 3. I 

tillegg til denne viktige forskjellen, skiller den andre fasen i de to forskjellige systemene seg 

fra hverandre ved at Ørsnes inkluderer en mengde typer som ikke gjenfinnes hos Vinsrygg. 

Dette dreier seg imidlertid for det meste om sør- og østskandinaviske lokale typer. Det finnes 

for øvrig også en tidsmessig forskyvning ved at Vinsryggs fase 2A ligger ca. 25 – 50 år senere 

enn Ørsnes’ fase 2. Hovedartefaktene i Vinsryggs siste fase, fase 2B, er ovale spenner av 

typen R.640 og R.643. Begge disse er særegne norske spennetyper (Gjessing 1934:145-147; 

Vinsrygg 1979:56; Ørsnes 1966:155-156). Typene gjenfinnes derfor naturlig nok ikke i sør- 

og østskandinavisk kronologi. Disse spennetypene kan imidlertid sies å representere en 

fellesskandinavisk ovalspennemote (Ørsnes 1966:154-155) og de norske typene synes ut fra 

størrelsen å tilsvare sør- og østskandinaviske typer som regnes inn under Ørsnes’ fase 3 og 

Nielsens fase VII C.  

 

Helgens faseinndeling er den som passer minst sammen med Ørsnes’ og Nielsen’ system, 

fordi han, som nevnt, inkluderer både rektangulære spenner og krypdyrspenner med stil II-

ornamentikk i den eldste fasen, samt en liten ovalspenne med enkel perleranddekor langs 

midtlinjen, i tillegg til mer allment aksepterte ”tidlige typer” som ryggknappspenner, s-

formete og koniske spenner. Videre bryter Helgens faseinndeling med Ørsnes’ og Nielsens 

fordi han inkluderer både uornerte ovale spenner av type R.640, og R.643 med stil III-dekor i 

sin andre fase. Som nevnt over, finnes det trolig grunnlag for å foreta en underinndeling av 

Helgens første fase, gruppe 1, som i likhet med Vinsryggs eldste fase dekker et tidsrom på 

rundt 100 år.  
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Diskusjonen av de ulike kronologiske systemene har vist at to spennetyper framstår som 

spesielt sentrale for sammenstillingen av norsk og sør- og østskandinavisk kronologisk 

faseinndeling: Koniske spenner og krypdyrspenner. For etablering av et felles norsk eller 

nordskandinavisk system som korrelerer med Ørsnes’ og Nielsens kronologi, vil en 

kronologisk plassering av disse to typene i forhold til det sør- og østskandinaviske systemet 

være av stor betydning. Jeg vil derfor diskutere disse typene i detalj under. Igjen vil fokus 

være på de to tidligste fasene av merovingertiden.  

 

KONISKE SPENNER 

For etablering av en norsk eller nordskandinavisk fase 1 som korresponderer med en sør- og 

østskandinavisk fase 1, vil en kronologisk plassering av koniske spenner i forhold til Ørsnes’ 

og Nielsens system være viktig, fordi det er den mest utbredte spennetypen i Norge i tidlig 

merovingertid (jf. 4.3.1). En slik plassering er til en viss grad gjort tidligere av Vinsrygg og 

Gudesen ut fra henholdsvis nord- og østnorske funn av typen, og av Ørsnes gjennom ett dansk 

og to nordnorske funn. Ørsnes (1966:148) daterer koniske spenner med geometrisk dekor til 

sin fase 1 ut fra et gravfunn fra Øster Tørslev på Jylland, hvor en slik spenne er funnet 

sammen med en sirkulær platefibel av tidlig type, uten rand og med stempeldekor, og to 

nordnorske gravfunn der koniske spenner er assosiert med typer som er diagnostiske for hans 

fase 1. Dette dreier seg om en fugleformet spenne av typen fugl sett i profil, og bronsenåler 

med polyedrisk hode.  Han daterer imidlertid to koniske spenner med dyrestilsdekor fra 

Madserud Allé i Oslo
36

 og Søum i Telemark
37

 (figur 3.17) til sin fase 2 (Ørsnes 1966:212, 

fotnote 9). Dette blir gjort på stilistisk grunnlag, da begge funnene er løsfunn. Han tillegger 

altså dekoren på spennene kronologisk betydning. Som nevnt over, benytter Vinsrygg 

assosiasjon med koniske spenner som kriterium for å definere andre tidlige spennetyper som 

hun innlemmer i sin fase 1, og enkelte av disse gjenfinnes både hos Ørsnes og Nielsen i den 

eldste fasen: S-formete spenner, hjulformete spenner og en fugleformet spenne av typen fugl 

sett i profil med stil B-trekk. Hun kommenterer også, i likhet med Gudesen, kombinasjonen 

av koniske spenner og nåler med polyedrisk hode (Gudesen 1980:59; Vinsrygg 1979:47). 

Gudesen viser for øvrig også til koniske spenner funnet sammen med s-formete spenner. I 

motsetning til Ørsnes, argumenterer imidlertid både Gjessing (1934:124, 128), Vinsrygg 

(1979:25) og Gudesen (1980:59-60) for at koniske spenner med geometrisk dekor og 

dyrestilsdekor er samtidige. Gjessing (1934:127-128) beskriver i overensstemmelse med 

                                                 
36

 C22744. 
37

 C13395. 
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Ørsnes dyrestilen på spennen fra Søum i Telemark som sen, men hevder allikevel at spennen 

ikke kan dateres senere enn til første halvdel av 600-tallet. Han viser også til et gravfunn fra 

Grefsheim i Hedmark
38

, der en konisk spenne med dyrestilsdekor ble funnet sammen med 

bronsenåler med polyedrisk hode. Vinsrygg (1979:25, 47) nevner ellers to gravfunn fra 

Øyjord i Lødingen
39

 og Vang i Oppdal
40

 hvor spenner med geometrisk ornamentikk og 

dyrestilsdekor er funnet sammen.  

 

 

 

 

Sett i helhet, er ikke mange koniske spenner funnet sammen med syd- eller østskandinaviske 

typer, eller med ”fellesskandinaviske” diagnostiske fase 1-typer som for eksempel 

smykkenåler med polyedrisk hode. Det forekommer til sammen fem tilfeller av 

kombinasjonen koniske spenner og polyedernåler: Fire funn inkluderer spenner med 

geometrisk dekor
41

, deriblant et svensk funn, og ett funn omfatter en spenne med 

dyrestilsdekor
42

. I tillegg til dette er en konisk spenne med geometrisk dekor
43

 funnet sammen 

med polyedernåler som er laget av bein eller gevir. S-formete spenner er funnet i kombinasjon 

med koniske spenner i to tilfeller, dette inkluderte funn av spenner både med geometrisk 

                                                 
38

 C22394. 
39

 Ts4295. 
40

 T18758. 
41

 Ts3071, Ts6387, T15808, SHM23304. 
42

 C22744. 
43

 Ts3978. 

Figur 3.17 Konisk spenne med dyrestilsdekor fra a) Madserud allé i Oslo (C22744) og 

b) Søum i Telemark (C13395). Foto: KHM, Eirik Irgens Johnsen. 
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dekor
44

 og dyrestilsornamentikk
45

. En hjulformet spenne er funnet sammen med to koniske 

spenner med geometrisk dekor i et funn fra Ytre Elgsnes i Troms
46

. I et svensk funn fra 

”Flygfeltet” i Uppsala (grav 71)
47

, ble to koniske spenner med geometrisk dekor funnet 

sammen med polyedernåler og en ringspenne av tidlig type (Nielsen type A2e, se Klindt-

Jensen 1957:fig. 60:8) som hører inn under Ørsnes fase 1 / Nielsen fase VII A (Nielsen 

1987:75, Appendix A, 1999:185, 189). Som nevnt, finnes også et funn med et par koniske 

spenner med geometrisk dekor som er funnet sammen med en fugleformet spenne av typen 

fugl sett i profil fra Prestøy, Alstahaug i Nordland
48

. Fuglespennen er utført i stil B, dvs. at 

den hører inn under Ørsnes’ fase 1. Til sist opptrer, som nevnt, en konisk spenne i 

kombinasjon med en tidlig type sirkulær platefibel i et funn fra Øster Tørslev på Jylland. Selv 

om dette alt i alt ikke utgjør mer enn 11 funn med 12 diagnostiske fase 1 / VII A-

smykketyper, er det allikevel samlet nok til med rimelig sikkerhet å kunne definere fase 1 som 

hovedutbredelsesperioden for koniske spenner.  

 

Av et totalt antall av 11 kryssfunnkombinasjoner inkluderer 9 kombinasjoner spenner med 

geometrisk dekor, mens kun to kryssfunn omfatter spenner med dyrestilsornamentikk. I 

tillegg forekommer imidlertid, som nevnt, koniske spenner med de to ulike typene av dekor 

sammen i to funn. Fire spenner med dyrestilsdekor kan dermed gjennom funnassosiasjoner 

tilskrives fase 1. Av totalt 16 funn av denne varianten, har kun fem sikre kontekster, mens åtte 

er løsfunn og tre sammenblandete funn. Fire funn utgjør dermed en relativt stor andel av de 

daterbare funnkontekstene. Det femte funnet med sikker kontekst
49

 ble dessuten funnet 

sammen med 63 perler hvorav de fleste var opake glassperler av rød og gul farge. Slike 

perlesmykker kan ifølge Ørsnes plasseres i fase 1 eller fase 2a. 

 

Når det gjelder en eventuell utbredelse av koniske spenner i Ørsnes’ fase 2, finnes det ingen 

funn med koniske spenner i kombinasjon med Ørsnes’ og/eller Nielsens diagnostiserende fase 

2-smykketyper. Jeg ser da bort fra kombinasjoner med perlesmykker som er dominert av 

ugjennomskinnelige/opake rødgule glassperler (Ørsnes’ R1-perler), som ifølge Ørsnes også 

forekommer i hans fase 2a. Jeg har utelatt disse kombinasjonene, fordi jeg mener at funnene 

som Ørsnes tilskriver fase 2a kan defineres som overgangsfunn mellom fase 1 og 2, noe jeg 

                                                 
44

 C15714. 
45

 Ts2156. 
46

 Ts3071. 
47

 SHM23304. 
48

 T13498. 
49

 Ts4460. 
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vil komme tilbake til senere (jf. 3.2.4). Allikevel plasserer, som nevnt, Ørsnes (1966:212, 

fotnote 9) to norske stil II-spenner i sin fase 2 på grunnlag av utførelsen av dyrestilen, som 

han mener er beslektet med sørskandinavisk stil C. Motivet på den ene av disse spennene, 

eksemplaret fra Madserud Allé, er imidlertid svært likt en spenne fra Horvik i Tjeldsund
50

 

som er funnet i en relativ sikker fase 1-kontekst, sammen med en s-formet spenne 

(sammenlign figur 3.17a og 3.18). Perleoppsettet i dette siste funnet består imidlertid av til 

sammen 92 opake ensfargete glassperler, hvorav 44 er mørke- og lyserøde og 46 er mørke- og 

lysegrønne, samt to hvitgrå perler (trolig av hvalbein, eller hvalrosstann). Det store innslaget 

av grønn farge kan muligens tyde på en relativ sen datering innen fase 1, eller rundt 

overgangen til fase 2. Vinsrygg (1979:29) plasserer imidlertid funnet blant sin tidlige gruppe 

innenfor fase 1. Perlene i funnet er relativt små og svært jevne i størrelse og form, noe som er 

karakteristisk for den tidligste fasen, og det samme gjelder det store antallet perler i smykket. 

Perlenes jevne størrelse og kombinasjonen av ulike nyanser av opake farger i rødt og grønt 

som seg i mellom er antallsmessig jevnt fordelt, kan muligens settes i sammenheng med 

folkevandringstidens perlemote, men antallet perler er langt høyere enn det som er vanlig i 

perlesmykker fra slutten av folkevandringstid (Røstad 2008a). Det er for øvrig en mulighet for 

at innslaget av den kjølige fargetonen kan være et lokalt fenomen: Et funn fra Ytterstad, 

Lødingen
51

 i nabokommunen omfatter to koniske spenner med geometrisk dekor og et 

perleoppsett dominert av blå og grønne perler. Vinsrygg (1979:29-30) plasserer dette funnet 

blant de seneste funnene i sin fase 1 på grunnlag av perlesammensetningen som er svært 

variert og inneholder bl.a. flere store mosaikkperler, spiralopprullete tønneformete 

bronseperler, glassperler, steinperler og kauriumskjell. I dette tilfellet representerer 

fargekombinasjonen altså trolig et resultat av en kronologisk utvikling. To andre funn fra 

samme kommuner
52

 av koniske spenner med geometrisk dekor hvorav én i kombinasjon med 

en konisk spenne med dyrestilsornamentikk
53

 inkluderer imidlertid de mer vanlige opake 

rødgule glassperlene. Det er derfor usikkert om dominansen av den kjølige fargetonen i funnet 

fra Ytterstad er et utslag av lokal mote. Muligheten må altså holdes åpen for at funnet bør 

plasseres sent i forhold til Ørsnes’ fase 1 og regnes som et overgangsfunn til neste fase, eller 

at fargekombinasjonen rett og slett representerer et unntak fra regelen om dominans av 

rødgule toner i tidlig merovingertid.  

 

                                                 
50

 Ts2156. 
51

 Ts947-948. 
52

 Ts4465, Ts4295. 
53

 Ts4295. 
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Figur 3.18 Konisk spenne 

med dyrestilsdekor fra Horvik 

i Tjeldsund (Ts2156), etter 

Vinsrygg (1979:figur 4a). 

Figur 3.19 Zoomorficerede 

bølgebåndsmotiv, etter 

Ørsnes (1966:tavle 5g). 

Figur 3.20 

Dyrekropp, etter 

Ørsnes 

(1966:tavle 

2.2b). 

For å vende tilbake til spørsmålet rundt stilutførelsen av 

koniske spenner med dyrestilsdekor og typens eventuelle 

datering til sørskandinavisk fase 2, kan egentlig ingen av de 

enkelte stilelementene i sørskandinavisk dyrestil som er 

illustrert hos Ørsnes (1966), sies å ligge nær motivet som går 

igjen på de norske koniske spennene. Det motivet som ligger 

nærmest dekoren på de koniske spennene, er et såkalt 

”zoomorficerede bølgebåndsmotiv” som er gjengitt hos 

Ørsnes 1966:tavle 5g, fig. 224. Bølgebåndet er dannet av 

dyr med stil B-hoder med åpne kjefter som biter over 

båndformete kropper (figur 3.19). Ifølge Ørsnes (1966:58) 

er dette et svært uvanlig motiv i sørskandinavisk 

sammenheng, med kun et funn fra en smykkeplate fra Vest-

Sjælland. Han påpeker imidlertid at motivet er beslektet med 

et triskelemotiv som gjenfinnes på bl.a. sirkulære platefibler, 

der elementer fra stil B–D kan skilles ut. Dette motivet 

finnes i sørskandinavisk sammenheng hovedsakelig fra Bornholm og Skåne. En nærmere 

undersøkelse av de hode- og kroppselementene som ifølge Ørsnes er typiske for de enkelte 

sørskandinaviske stilene, viser at kropper av type Ørsnes 1966:tavle 2.2 med stempeldekor 

ligger nærmest de som vanligvis forekommer på de koniske spennene 

(figur 3.20). Dette er en type framstilling som tilskrives stil B. En 

annen type dyrekropp som går igjen på spennene, er en kropp som er 

delt opp av flere bånd på langs, tilnærmet lik Ørsnes 1966:tavle 2.6 og 

2.4. Dette representerer henholdsvis sørskandinavisk stil B og C. De 

hodeframstillingene som er nærmest er vist på tavle 1.5 – nederst og 

1.10 – øverst, henholdsvis stil B og C. Ingen av illustrasjonene er 

imidlertid identisk eller overbevisende lik framstillingene på de koniske spennene. Trolig 

representerer framstillingene på spennene en egen lokal nordskandinavisk stilvariant. Det 

finnes for øvrig en viss likhet mellom dyrestilmotivet på koniske spenner og 

dyrestilsframstillingen på et beinfragment fra Västhögen i Gamla Uppsala (figur 
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Figur 3.21 Dyrestilsmotiv på beinfragment 

fra västhögen i Gamla Uppsala, etter 

Nielsen (1991:fig. 11). 

3.21)(Lindqvist 1936:fig.103). Nielsen (1991:137-138, 140, fig. 11) plasserer stilutførelsen fra 

Västhögen i sin periode VII:A som tilsvarer 

Ørsnes’ fase 1 (jf. over). Dette kan derfor 

støtte opp rundt en plassering av stil II-

motivene på koniske spenner som tilhørende 

fase 1. Nielsen argumenterer imidlertid for at 

stilvarianten stammer fra Gotland eller Sør-

Skandinavia, men påpeker selv at ”påstanden 

delvist bygger på negativ bevisførelse”. Det 

er dessuten også et poeng at hun utelukker 

koniske spenner og sirkulære skiveformete 

spenner i undersøkelsen (Nielsen 1991:135), noe som kan være utslagsgivende for 

plasseringen hennes av stilutførelsen i sørskandinavisk område.  

 

Et argument for relativ samtidighet mellom de to variantene av koniske spenner er for øvrig at 

enkelte eksemplarer er smykket med en blanding av dyrestilsdekor og geometrisk 

ornamentikk
54

. Dessuten peker forekomsten av stempeldekor på stil II-spennene mot en 

plassering i Ørsnes’ fase 1, fordi denne fasen i motsetning til den etterfølgende fasen 

karakteriseres av rik stempeldekor (Vinsrygg 1979:32). Spennen fra Søum i Telemark som 

Ørsnes, som nevnt, plasserer i sin fase 2, skiller seg imidlertid ut ved at kroppene og 

dyrekjeftene til sammen nærmest danner en slags flettbåndsornamentikk (figur 3.17b). Dette 

gir uttrykket et litt senere preg enn de øvrige spennene. Et funn fra Nordgården, Seljord i 

Telemark inneholder en særegen s-formet spenne med en lignende dyremotivframstilling (se 

Gjessing 1934:Pl. XXXIIa til venstre). Den s-formete spennen kan imidlertid regnes som en 

mellomform mellom s-formete spenner og ovale platefibler, noe som kan tyde på at den faller 

relativt sent innen Ørsnes’ fase 1. Dyreframstillingen på Søumspennen kan slik sett tolkes 

som utslag av et senere utviklingstrinn. Framstillingen ligner også på et motiv som opptrer på 

flere av de sørskandinaviske rektangulære og ovale platefiblene (se for eksempel Ørsnes 

1966:Fig. 122-125, fig. 151 og figur 3.8b over). Den koniske spennen fra Søum kan på dette 

grunnlaget plasseres i eller ved overgangen til sørskandinavisk fase 2.  
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 T18758, B4719 IIIø, Ts4295, Ts2156. 
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Figur 3.22 Koniske spenner med unik dekor fra 

Krutberg, Vilhelmina, Lappland (SHM10321), etter 

Salin (1904:fig. 210 og 211). 

Som nevnt, finnes det ingen kombinasjon med koniske spenner og diagnostiske fase 2-typer. 

Det finnes imidlertid to funn med kombinasjonen koniske spenner og krypdyrspenner: Et funn 

fra Ytre Kvarøy i Nordland
55

 og Krutberg, Vilhelmina, Lappland
56

. Ved Krutberg ble det i 

1880-årene funnet fem koniske spenner med til dels unik type av geometrisk dekor sammen 

med to krypdyrspenner og noen glassperler (figur 3.22). Funnet ble gjort på en samisk 

kåteplass, og det blir vanligvis tolket 

som et samisk depot (Petersen 

1905:212; Serning 1960:29-32, 153-

154). Krypdyrspennene blir av 

Ørsnes (1966:155) plassert blant 

hans fase 3-spenner. Siden 

funnopplysningene er sparsomme, er 

det vanskelig å si noe sikkert om 

datering av dette funnet. Spennene i 

funnet behøver ikke nødvendigvis 

være samtidige i den forstand at de 

har samme produksjonsdato. Depot 

og skattefunn fra yngre jernalder 

inneholder i flere tilfeller 

gjenstander som er produsert med flere hundre års mellomrom. Funnet fra grav 9 på Ytre 

Kvarøy kommer fra en båtgrav som er arkeologisk utgravd (Bjørgo 1969). I denne graven er 

en konisk spenne med geometrisk dekor funnet sammen med en ryggknappspenne og to 

krypdyrspenner (figur 3.23 og 3.3b. De tre spennetypene har imidlertid trolig ikke vært båret 

sammen: Krypdyrspennene og ryggknappspennen ble funnet ved avdødes hals og bryst 

sammen med en stor andel perler, mens den koniske spennen lå ved den venstre hånden 

sammen med et mindre antall perler (Bjørgo 1969:8-10; Vinsrygg 1979:21). 

Ryggknappspennen er av en type som trolig kan dateres til Ørsnes’ fase 1
57

. Ifølge Vinsrygg 

(1979:46, 57) har den vært gammel da gravleggingen fant sted, og kan muligens tolkes som et 

arvestykke. Krypdyrspennene er av den tidligste typen med stil C-elementer i dekoren. Disse 

kan ifølge Ørsnes dateres til sørskandinavisk fase 2. Funnet representerer derfor trolig et fase 

2-funn med en konisk spenne, men siden funnkonteksten kan tyde på at den koniske spennen 
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 Ts6378. 
56

 SHM10321. 
57

 Spennen er tilnærmet lik Ørsnes’ type E3, men sidekantene er uten dekor og knappens sidekanter er dekorert 

med enkelt tobåndsfletting. 
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Figur 3.23 a) Konisk spenne og 

b) krypdyrspenne fra grav 9 på 

Ytre Kvarøy (Ts6378), etter 

Vinsrygg (1979:figur 3b og 8a). 

ikke har inngått i smykkesettet på tradisjonelt vis, dvs. at den tydeligvis ikke var festet på 

drakten, heftes det en viss usikkerhet ved å se akkurat denne koniske spennen som et sikkert 

fase 2-funn
58

. Jeg vil komme tilbake til dette funnet under i forbindelse med diskusjonen av 

kronologisk plassering av krypdyrspenner. 

 

 

 

Når det gjelder den bakre grensen for forekomst av koniske spenner, opptrer tre koniske 

spenner med geometrisk dekor sammen med spannformet keramikk av folkevandringstidstype 

i et gravfunn fra Fiskå i Møre og Romsdal
59

. Funnet framkom ved arkeologisk utgravning, og 

Vinsrygg (1972:19-22) argumenterer for at keramikken og spennene tilhører én og samme 

gravlegging. Medfører dette riktighet, representerer dette et av de eldste funnene med koniske 

spenner, og kan samtidig sees som ett av svært få overgangsfunn mellom folkevandringstid og 

merovingertid. I tillegg til Fiskå-funnet, kan et funn fra Øysund i Nordland
60

 muligens også 

tolkes som et tilsvarende overgangsfunn. Her ble en konisk spenne med geometrisk dekor 

funnet i en gravhaug som har omfattet både en mannsgrav fra slutten av 600- eller 700-tallet, 

samt en kvinnegrav fra folkevandringstid med spinnehjul og keramikk som kan dateres til 

500-tallet. Gjessing (1934:125) hevder at den koniske spennen må tilhøre kvinnegraven, fordi 

den er en typisk ”kvinneartefakt” som normalt ikke blir assosiert med manngjenstander. 

Sjøvold (1974:197) støtter dette synet, men pga. manglende funnopplysninger er det vanskelig 

å bevise. I lys av det relativt nye funnet fra Fiskå, er det allikevel ikke usannsynlig. Det virker 

dessuten lite sannsynlig at spennen har tilhørt den senere mannsgraven. Det finnes ellers et 

par funn fra Ytterstad i Nordland og Lyhus i Vestfold
61

 der koniske spenner tilsynelatende er 

                                                 
58

 Den koniske spennen bør muligens forstås som en amulett. Det er relativt vanlig i store deler av Europa i 

jernalder å legge ved eldre gjenstander som amuletter i graver. Fra angelsaksisk og kontinentalt område kjennes 

dessuten også lignende plassering av amuletter i eller ved hånden (Meaney 1981:68, 89, 123, 134, 222-225). 

Gjennomhullingen nær spennens ytterkant kan kanskje også tyde på at den har vært brukt som et anheng, noe 

som er vanlig for andre typer amuletter som f.eks. brakteater. Et lignende funn med en hektespenne fra 

folkevandringstid i en merovingertid fase 2 kontekst kommer fra Ärvinge, Spånga i Uppland (RAÄ162, anlegg 

47).  
59

 B12533. 
60

 Ts1631. 
61

 Henholdsvis Ts893, C18752. 
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assosiert med bøylespenner fra romertid. Begge disse funnene representerer høyst sannsynlig 

blandete gravlegginger (Gjessing 1934:124; Vinsrygg 1979:19). Videre finnes en rekke funn 

der koniske spenner assosieres med sene merovingertidsvåpentyper
62

, eller 

vikingtidsgjenstander
63

. Disse tilsynelatende sene kontekstene kan i alle tilfeller forklares som 

sammenblandete gravfunn, ved at gjenstandene enten stammer fra ulike steder i de enkelte 

gravhaugene, at haugene ikke er gravd ut arkeologisk og/eller at gjenstandene er 

sammenblandet etter at funnet ble tatt inn og det mangler funnopplysninger osv. (se også 

Gjessing 1934:124-125). 

 

Denne gjennomgangen har vist at utbredelsen av koniske spenner først og fremst hører 

hjemme i et tidsrom som korresponderer med sørskandinavisk fase 1. Det har tidligere vært 

uenighet om plasseringen av varianten med dyrestilsornamentikk, men jeg har argumentert for 

at de fleste funn av denne typen i likhet med eksemplarer med geometrisk dekor også må 

tilskrives fase 1. Et mulig unntak er spennen fra Søum i Telemark, som trolig kan dateres til 

(overgangen til) Ørsnes’ fase 2. Funnkontekster tyder på at koniske spenner har vært brukt 

helt fra overgangen fra folkevandringstid og fram til overgangen til sørskandinavisk fase 2, og 

typen framstår som den viktigste ledeartefakten for en norsk fase 1 som tilsvarer sør- og 

østskandinavisk fase 1. 

 

KRYPDYRSPENNER 

Generelt er det største problemet i sammenstillingen av den sør- og østskandinaviske 

kronologien med norsk kronologi den tidsmessige plasseringen og etableringen av en felles 

norsk eller nordskandinavisk fase 2 som korrelerer med Ørsnes’ andre fase og Nielsens fase 

VII B. Den sør- og østskandinaviske fasen kan til en viss grad gjenfinnes i Norge gjennom 

utbredelsen av noen smykketyper som er felles med sør- og/eller østskandinaviske typer: 

Fuglefibler, rektangulære spenner, ryggknappspenner, ovale platefibler, samt hesteformete 

beslag. Også et funn av en liten ovalspenne av uornamentert ”østsvensk” type fra Sele i Klepp 

i Rogaland kan plasseres i denne fasen (Gjessing 1934:145; Petersen 1928:5 og fig. 1; Ørsnes 

1966:155). Til forskjell fra den eldste fasen ser det imidlertid ut til at egne ”norske” 

smykketyper mangler i denne fasen, med unntak av den koniske spennen med stil C-
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 B4719: Hovland i Hordaland. 
63

 C17311, C18612, T8268, T18758, B11304. 
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ornamentikk som er nevnt over
64

. Dette har trolig vært utslagsgivende for at både Vinsrygg og 

Helgen har forlenget utstrekkingen av den tidligste fasen fram til ovalspennemoten slår 

gjennom for fullt, mot slutten av 600-tallet eller rundt ca. 700 e.Kr. Gudesen derimot har 

innlemmet flere av de sør- og østskandinaviske smykkeformene og trukket startpunktet for 

fase 2 på Østlandet tilbake slik at det sammenfaller med Ørsnes’, men har samtidig forlenget 

fasen slik at den også omfatter senere ovalspenner som hos Ørsnes tilhører påfølgende fase, 

fase 3.  

 

Norske funn av smykketyper fra Ørnes’ fase 2, ”gjemmer seg” imidlertid blant gjenstander 

som i de norske systemene er tilskrevet henholdsvis den tidlige fasen da koniske spenner 

dominerer, og/eller den sene ”ovalspennefasen” som varer fram til overgangen til vikingtid 

ca. 750/800 e.Kr. Dette fører ved første øyenkast til inntrykket av at tidsrommet som tilsvarer 

Ørnes’ fase 2 er nærmest funntomt, spesielt i Nord- og Vest-Norge, i alle fall når det gjelder 

smykker. En revisjon av norsk merovingertidsmateriale på bakgrunn av Ørnes’ og Nielsens’ 

typologier modererer dette inntrykket noe. Ørsnes (1966:114, 142, 211) daterer for eksempel 

enkelte norske rektangulære spenner, ryggknappspenner, hesteformete beslag, samt, som jeg 

vil gå nærmere inn på under, enkelte krypdyrspenner med stil C-dekor til sin andre fase, og 

blant disse inngår funn fra både Sør-, Vest- og Nord-Norge.  

 

Nye funn som har kommet til i de senere år, bidrar også til å endre bildet og gjøre fase 2 mer 

synlig i norsk sammenheng: Funn av fuglefibler fra Norge er nå for eksempel oppe i 16 

eksemplarer hvorav minst 14 kan dateres til fase 2 (Røstad 2008b:103-108
65

). Utbredelsen 

konsentrerer seg til Øst-Norge, men det er også gjort funn på Karmøy i Rogaland, Jøa i Nord-

Trøndelag og Lunde i Vest-Agder. Også funn av rektangulære spenner og ryggknappspenner 

har kommet til etter Ørsnes’ publikasjon (Glørstad og Røstad 2015; Munch 1979:65-66; 

Rønne 2008:74-80; Vinsrygg 1979:45), og enkelte av disse spennene kan dateres til fase 2. Ut 

fra Ørsnes’ typologi
66

 og/eller størrelse, kan for eksempel så mange som 19 norske 

ryggknappspenner dateres til fase 2 (Glørstad og Røstad 2015). Disse spennene kommer fra 

Vestlandet, Nord-Norge, Østlandet og Trøndelag. Et raskt overblikk over publiserte og/eller 
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 En liten oval, uornamentert spenne fra fra Vang i Hedmark (C23173, tidligere T5900-01, avbildet hos Petersen 

1928:fig. 2) regnes ifølge Petersen (1928:5) som blant de eldste eksemplarer av R.640. Han poengterer at den er 

eldre enn de vanligere, større eksemplarene, og spennen kan derfor muligens dateres til fase 2. 
65

 Det er gjort funn av flere fugleformete spenner etter at denne artikkelen ble publisert. Alle funnene er løsfunn, 

men kan på stilistisk grunnlag dateres til fase 2. 
66

 Ørsnes’ klassifisering må imidlertid modereres noe, da flere av de norske funnene, som både Gjessing 

(1934:138-139) og Ørsnes (1966:114) selv har påpekt, danner særegne nordskandinaviske varianter.   
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Figur 3.24 

Krypdyrspenne fra Rise 

i Oppland (C29479), 

etter Bakka (1972:figur 

3.5). 

katalogførte gjenstander av denne typen viser at det dreier seg om rundt 44 gjenstander totalt: 

14 fugleformete spenner, fire rektangulære platespenner, 19 ryggknappspenner, en eller to 

(hvis det hybride eksemplaret fra Telemark, nevnt over, inkluderes) ovale platespenner, samt 

en eller to uornamenterte ovalspenner og tre hesteformete beslag. Dette omfatter allikevel 

relativt få gjenstander i forhold til disse typenes utbredelse i andre deler av Skandinavia. Funn 

av sør- og østskandinaviske smykketyper i Norge er imidlertid også relativt få i fase 1, 

spesielt sammenlignet med utbredelsen av koniske spenner.  

 

Det forekommer altså enkelte smykkefunn i norsk sammenheng som faller innenfor sør- og 

østskandinavisk fase 2, mens særegne ”norske” eller nordskandinaviske smykketyper 

tilsynelatende mangler i denne fasen. Et mulig unntak er imidlertid ryggknappspenner av 

Gjessings (1934:138-139) såkalte «trøndsk-jemtske» gruppe (Glørstad og Røstad 2015). I 

Sverige, spesielt i Uppland og på Öland, finnes det for øvrig en egen østsvensk eller 

østskandinavisk form av små, uornamenterte, smale ovale spenner som tradisjonelt har blitt 

oppfattet som tidlig. Både Ørsnes (1966:155) og Nielsen (1991:132, fig.3, 1999:182) daterer 

denne formen til fase 2. Ørsnes (1966:157) hevder at de eldste krypdyrspennene, eksemplarer 

med stil C-ornamentikk, er like tidlige som disse østsvenske ovalspennene. Fra Sverige og 

Danmark nevner Ørsnes (1966:151, 155-156) til sammen fire 

funn, og fra Norge to funn av slike tidlige krypdyrspenner: en 

spenne fra Nervik i Hordaland
67

 og fra Utakleiv, Leknes i 

Nordland
68

. I tillegg oppgir han et funn fra Norge av en oval 

skålfibel av typen tilnærmet lik R.643 fra Skagstad i Nordland
69

 

som har stil C-detaljer i dekoren. Ørsnes tilskriver allikevel ovale 

skålfibler generelt til sin fase 3. Egil Bakka (1972:61-62) 

argumenterer imidlertid for at flere eksemplarer enn de som 

nevnes hos Ørsnes, må tilhøre fase 2, bl.a. et norsk funn fra Rise 

i Oppland (figur 3.24)
70

. Han begrunner dette med at 

eksemplarene ikke har noen sikre stil D-trekk, men derimot et 

trekk som han i motsetning til Ørsnes hevder gjenfinnes i stil C, 

og han påstår at Ørsnes ikke er konsekvent i sin datering. Dette 
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 B4213. 
68

 Ts3497a. 
69

 Ts3426. 
70

 C29479. 
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mener han skyldes at Ørsnes hovedsakelig behandler bornholmske funn, og fordi de tidligste 

krypdyrspennene ikke finnes der, blir typen ikke utslagsgivende for faseinndelingen
71

. Et 

spørsmål som stiller seg i denne sammenhengen, er derfor om krypdyr- og/eller andre tidlige 

ovale spenner faktisk tas i bruk i en større utstrekning i Norge enn i Sør-Skandinavia i fase 2, 

og om i tilfelle en egen ”norsk” type kan gjenkjennes blant disse spennene. For å avgjøre 

dette, kreves en typologisk vurdering av spennetypene og en nærmere undersøkelse av 

spennenes funnkontekst. Jeg vil derfor diskutere enkelte funn som er sentrale i denne 

forbindelsen. 

 

Ifølge Ørsnes (1966:151-157, 227) introduseres krypdyrspennene, som nevnt, i løpet av fase 2 

i Norge, samt i vestlig område av Sør-Skandinavia, i Vest-Sverige og Vest-Danmark, men blir 

ikke vanlig utbredt før i fase 3. Helgen inkluderer krypdyrspenner med stil II-ornamentikk 

blant sine tidlige funn i gruppe 1, mens Vinsrygg og Gudesen regner typen som helhet først 

fra henholdsvis 675/700 og 700 e.Kr. Gjessing (1934:144-155) daterer imidlertid tidlige 

krypdyrspenner tilbake til rundt midten av 600-tallet. Han deler dem inn i to grupper: En 

tidlig gruppe bestående av små spenner (ca. 4–6 cm) med gravert dekor og en sen gruppe av 

større spenner (ca. 5,8–11,5 cm) med støpt ornamentikk, ofte med stil III-detaljer. Ørsnes 

skiller også mellom to grupper av ovale spenner på grunnlag av størrelsen: Type N1 (ca. 3,6–

7,5 cm), og N2 (ca. 8–11,2 cm), og det er i dag allment akseptert at den generelle trenden er at 

størrelsen på spennene øker i løpet av utbredelsesperioden, dvs. at de tidligste eksemplarene 

som oftest er de minste. Et problem i dateringen av oppkomsten av krypdyrspenner er 

imidlertid mangel på sikre kontekster og at potensielle tidlige funn sjelden inngår i 

kombinasjon med annet daterbart materiale (Bakka 1972:60; Vinsrygg 1979:58). Dateringen 

av typen har derfor i stor grad hvilt på stilistiske kriterier alene.  

 

Etter Ørsnes’ publikasjon er det gjort funn fra bl.a. Kvarøy i Nordland som må inkluderes i 

den tidligste gruppen av krypdyrspenner (Ørsnes’ type N1), og som trolig kan dateres til fase 

2. I disse tilfellene er konteksten også godt dokumentert. I grav 9 på Kvarøy inngår, som 

nevnt over, typen i kombinasjon med en konisk spenne med geometrisk dekor og en fase 1 

ryggknappspenne. Funnomstendighetene er litt spesielle, da den koniske spennen, som nevnt, 

sannsynligvis ikke har vært brukt sammen med krypdyrspennene og ryggknappspennen. 
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 En senere publikasjon av det bornholmske gravfeltet Nørre Sandegård Vest (Jørgensen og Jørgensen 

1997:plate 9) viser imidlertid at krypdyrspenner forekommer i assosiasjon med stil C-dekorerte 

smykkegjenstander (figur 3.28), dvs. like tidlig som de tidligste fastlandsdanske funnene. 
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Funnet må allikevel kunne sees som et nøkkelfunn i forbindelse med en tidfesting av fase 2 i 

norsk sammenheng. Vinsrygg (1979:37-38, 45-46, 57-58) plasserer funnet til slutten av sin 

fase 1, ved overgangen til fase 2A. Perlekombinasjonene i funnet består av et stort antall 

perler av forskjellig form og materiale: Opake og gjennomsiktige glassperler, hovedsakelig av 

grønn og blå farge, steinperler i grønne og blå sjatteringer, mosaikkperler, ravperler og 

bronseperler. Perlene skiller seg med andre ord ut fra den rødgule ”horisonten” som 

dominerer generelt i Skandinavia i tidlig merovingertid, og som karakteriserer Ørsnes’ fase 1 

og 2A. Perlesmykket har imidlertid ingen av de typiske ”nye” perletypene som karakteriserer 

Vinsrygg fase 2A, dvs. store bergkrystallperler eller millefioriperler, mens det på den andre 

siden har den karakteristiske tidlige perletypen av bronsespiralperler. Ellers passer 

sammensetningen overens med det perlematerialet som Ørsnes (1966:170) beskriver for sin 

fase 2b og c: kjølige farger jevnsides med rødt og gult, et innslag av polykrome perler og 

brokete perlesammensetninger. Dette ser for øvrig ut til å være en generell trend i Skandinavia 

på dette tidspunktet (Nielsen 1987:59, 1997:189-193, 1999:167-173; Vinsrygg 1979:57-58). 

På bakgrunn av krypdyrspennene og perlekombinasjonen, vil jeg argumentere for at funnet 

kan plasseres i Ørsnes’ fase 2 (b eller c).  

 

 

 

Krypdyrspenner ble også funnet i to andre graver på Kvarøy. I grav 8
72

 er tre små 

krypdyrspenner (figur 3.25 og 3.3a) assosiert med et typisk variert perleinventar, slik 

Vinsrygg har definert for sin fase 2A: En stor kuleformet bergkrystallperle, tre relativt store 
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 Ts6377. 

Figur 3.25 Krypdyrspenner fra grav 8 på Ytre Kvarøy (Ts6377), etter 

Vinsrygg (1979:figur 8b, 9b og 9c). 
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Figur 3.26 

Krypdyrspenne fra grav 2 

på Ytre Kvarøy (Ts6371), 

etter Vinsrygg (1979:figur 

9a). 

kuleformete millefioriperler, samt to tønneformete og tre sylinderformete millefioriperler og 

noen få glass- og glassflussperler, beinperler, samt perler av hvalrosstann. En uornamentert, 

enkel bronsearmring med tilspissete og avflatete ender hører trolig til samme grav. Armringen 

støtter en plassering av funnet i Ørsnes’ fase 2, men det er heftet et visst usikkerhetsmoment 

ved dateringen, fordi graven delvis var omrotet av pløying. I grav 2
73

 ble det funnet to 

krypdyrspenner, igjen sammen med et brokete perleoppsett bestående av 

perler av variert materiale og form, med en millefioriperle og dominert 

av blå og grønne perler (figur 3.26). Det ble også funnet rester etter noe 

som trolig har vært en rund, skiveformet bronsespenne mellom de to 

krypdyrspennene. Vinsrygg (1979:34) peker på en mulig sammenheng til 

fase 1 for den runde spennen, da det er hovedperioden for utbredelse av 

runde spenner i Nord-Norge. Det finnes ellers ingen diagnostiske 

gjenstandstyper i graven. Krypdyrspennene fra begge disse gravene har 

imidlertid stilelementer som etter min mening kan knyttes opp mot 

generelle trekk i sørskandinavisk stil C, slik stilen framstår bl.a. på 

ovale platespenner (figur 3.27). Dette gjelder både utformingen av de 

sløyfe/8-tallsformete lårene/bakbeinene på to av krypdyrspennene, samt 

fletningsmønstret på ryggen på en av spennene fra grav 8 (sammenlign også Ørsnes 1966:fig. 

122-125 og Vinsrygg 1979:plansje IVa og Vb). Spennene tilhører derfor trolig fase 2. 

 

 

 

 

Ifølge Vinsrygg (1979:34) har alle nordnorske krypdyrspenner gravert dekor, dvs. at de hører 

til Gjessings eldste gruppe. Hun har utarbeidet en kronologisk utviklingsrekke av de 

nordnorske krypdyrspennene, og den tidligere nevnte spennen fra et gravfunn ved Utakleiv på 

Vestvågøy
74

 er tilskrevet de yngste spennene (Vinsrygg 1979:tabell VI). Det er av betydning, 

fordi denne spennen ifølge Ørsnes (1966:156) er dekorert med stil C, og dermed hører 
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 Ts6371. 
74

 Ts3497. Ørsnes omtaler denne spennen som fra Leknes. 

Figur 3.27 8-talls lignende sløyfer og fletningsmønster i sørskandinavisk stil 

C på ovale platespenner, etter Ørsnes (1966:figur 124 og 125). 
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hjemme i hans fase 2 (jf. over). Dette eksemplaret er funnet sammen med en oval spenne av 

typen R.643. Vinsrygg (1979:39-40) grupperer den sammen med en egen undergruppe av 

typen R.643 som hun benevner to-dyrspenner med dekor bestående av en blanding av stil C- 

og stil D (figur 3.5b). Om Vinsrygg utviklingsrekke er riktig, medfører det at de fleste 

nordnorske krypdyrspennene hun oppgir, er eldre enn R.643-spennen som ut fra dekoren må 

dateres til overgangen mellom Ørsnes’ fase 2 og 3. Dette dreier seg om til sammen 11 

eksemplarer fra fem funn. I tillegg kan enkelte spenner fra andre steder i Norge legges til, 

bl.a. spennene fra Hordaland og Oppland som er nevnt over (som henholdsvis Ørsnes og 

Bakka har karakterisert som fase 2-spenner), og et par fra et gravfunn fra Ferkingstad på 

Karmøy i Rogaland (Vinsrygg 1974:121-122) og Sandvik på Jøa i Nord-Trøndelag 

(Marstrander 1978:21-22). Ellers forekommer også et par spenner av typen R.643 med en 

kombinasjon av stil C- og D-dekor
75

, bl.a. det omtalte funnet fra Utakleiv. Begge funnene 

stammer fra Nordland (Vinsrygg 1979:39), og kan tolkes som overgangsfunn mellom fase 2 

og 3. Vinsrygg (1979:58) hevder imidlertid at bare enkelte nordnorske eksemplarer er 

dekorert med stil C-ornamentikk, mens andre er smykket med stil D. Sistnevnte er ifølge 

Vinsrygg karakterisert ved ”jamnt kurva linjeføring og dei typiske 8-talsøyfene” (Vinsrygg 

1979:58). Dette synes å bli støttet av Ørsnes (1966:156) som framhever 8-talls formede 

kropper som et element tilhørende sørskandinavisk stil D. Jeg har imidlertid argumentert for 

at ”8-tallssløyfer” også gjenfinnes i sørskandinavisk stil C på bl.a. de ovale platespennene. De 

danske ”parallellene” til norske eksemplarer som Ørsnes (1966:155-156) henviser til, ligner 

etter min mening heller ikke spesielt på de norske utgavene (med unntak av hans figurer 171-

174
76

), da de norske spennene er preget av en enklere, mer skjematisk dekor. Dekoren på de 

fleste av de danske spennene ligger kanskje nærmere opp mot den som gjenfinnes på norske 

R.643-spenner (se Ørsnes figur 175-195). De tidlige norske krypdyrspennene ligner imidlertid 

på spenner fra bl.a. Nørre Sandegård Vest på Bornholm som er funnet sammen med 

smykkegjenstander med stil C-dekor, og som dermed kan dateres til fase 2. Krypdyrspennene 

inngår her sammen med bl.a. en oval platespenne (figur 3.28, grav 16 der de to ulike 

spennetypene fungerer som parspenner), samt en rektangulær platespenne og dyreformete 

perlesmykkedelere (figur 3.29, grav 58) (Jørgensen og Jørgensen 1997:plate 9 og 22, 178-

179, 187). Dette styrker antagelsen om at flere av de lignende norske eksemplarene også kan 

dateres til Ørsnes’ fase 2.  

 

                                                 
75

 Ts3426, Ts3497. 
76

 Ørsnes’ figur 173 (figur 3.14c) avbilder dessuten en krypdyrspenne med stil C-dekor. 
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Gjennomgangen viser at det finnes en viss utbredelse av krypdyrspenner i fase 2 i Norge. Det 

er imidlertid litt mer usikkert om denne spennetypen representerer en særegen ”norsk” eller 

nordskandinavisk smykketype i fase 2. De norske eksemplarene skiller seg, som nevnt, fra 

fastlandsdanske funn, men ligger relativt nært enkelte bornholmske funn. De norske funnene 

er imidlertid trolig i overvekt, og det finnes slik sett en mulighet for at de sørskandinaviske 

funnene bør tolkes som såkalte kryssfunn (jf. kap. 6.3), dvs. at de egentlig representerer en 

nordskandinavisk smykkeform. 

 

 

 

 

Figur 3.28 Dyreformet spenne, rektangulær og oval platefibel, samt 

spiralarmring fra grav 16 på Nørre Sandegård Vest på Bornholm, etter 

Jørgensen og Jørgensen (1997:plate 9). 

Figur 3.29 Rektangulær spenne, 

krypdyrspenne, dyreformet spenne 

og perlespreder fra grav 58 på 

Nørre Sandegård Vest på 

Bornholm, etter Jørgensen og 

Jørgensen (1997:plate 22). 
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3.2.4 Oppsummering: Konsekvenser for merovingertidskronologien 

Diskusjonen av koniske spenner og krypdyrspenner har vist at disse to smykketypene 

hovedsakelig kan dateres til henholdsvis sør- og østskandinavisk fase 1 og 2. Stiltrekk som  

kan knyttes opp mot sørskandinavisk stil C, samt funnkombinasjoner tyder dessuten på at 

utbredelsen av krypdyrspenner er større i fase 2 enn tidligere antatt.  På bakgrunn av 

foregående kronologi diskusjon foreslås følgende faseinndeling for smykkemateriale fra norsk 

eller nordskandinavisk merovingertid (figur 3.30):  

 

Fase 1:   

 Koniske spenner med geometrisk dekor.  

 Koniske spenner med stil II-dekor i nordskandinavisk variant av stil-B
77

. 

 S-formete spenner. 

 Ryggknappspenner (Ørsnes’ type E0, E1, E2, E4). 

 Likearmete spenner (av Jenssen type II.4). 

 Hjulformete spenner / firpasspenner. 

 Fugleformete spenner med stil B trekk (av Ørsnes’ type L3: Bird-of-prey brooches). 

 Smykkenåler med polyedrisk hode. 

 Perleoppsett dominert av jevnstore tønne- eller rørformete rødgule opake glassperler, 

samt tønneformete, spiralopprullete bronseperler og bein- eller hvalrosstannperler. 

 

Fase 2:  

 Krypdyrspenner med gravert stil C-dekor i nordskandinavisk variant. 

 Ovale spenner av typen R.643 m/stil C-dekor (Vinsryggs «todyrspenner»). 

 Fugleformete spenner av typen sett ovenfra (D2-D6). 

 Ryggknappspenner av «trøndsk-jemtsk»/nordskandinavisk type
 78

. 

                                                 
77

 Samt trolig også runde, skiveformete spenner med samme type stil II-dekor, jf. kap. 4.3.1. 

Figur 3.30 Plansje over foreslått faseinndeling for Norge/Nord-Skandinavisk område i 

merovingertid. Figurer etter henholdsvis fase 1: Vinsrygg (1979:figur 4c og 3f), 

Jenssen (1998:plansje 13e), Schetelig (1910:figur 86), Vinsrygg (1979:figur 6a), 

Gudesen (1980:plansje 33a og 26c), og Nerman (1969:tafel 14, figur 115). Fase 2: 

Schetelig (1910:figur 91), Vinsrygg (1979:figur 9a og 11b), Gudesen (1980:plansje 

25a), Gjessing 1929:figur 4; Schetelig (1910:figur 87 [øverst] og Helgen (1982:figur 

18). Fase 3: Rygh (1885:figur 640), Bakka (1972:figur 3.6), Rygh (1885:figur 643, 639 

og 719), og Gudesen (1980:plansje 29b). 



90 

 

 Ovale platespenner. 

 Rektangulære spenner med stil C-dekor. 

 Koniske spenner m/stil C-dekor
79

. 

 Små, ovale spenner av østskandinavisk type uten dekor. 

 Armringer med tilspissete, avflatede ender (Q4). 

 Perleoppsett dominert av blå og grønne glassperler, store bergkrystall- eller 

millefioriperler, oftest kuleformete, variert perlemateriale og -størrelse, samt færre 

perler enn i foregående fase. 

 

Jeg har i det foregående ikke lagt vekt på å utrede den seneste fasen i merovingertid, da dette 

tidsavsnittet faller utenfor undersøkelsesperioden. Det har imidlertid vært nødvendig å få 

klarhet over hva som karakteriserer merovingertid fase 2, samt å avgrense denne fasen i 

forhold til både foregående og påfølgende faser. I den anledningen har utskillelsen av 

følgende smykketyper markert et skille mellom fase 2 og det seneste tidsrommet av 

merovingertid:  

 

Fase 3:  

 Krypdyrspenner med stil D-dekor. 

 Ovale spenner av typen R.643 med stil D-, E- og F-dekor. 

 Uornamenterte ovale spenner av typen R.640. 

 Store ryggknappspenner uten profilhoder av typen R.639
80

. 

 Rektangulære spenner med stil D- (eller evt. E- og F-)dekor. 

 Rektangulære spenner uten dekor, kun rektangulær innfatningsramme. 

 Armringer av typen R.719 / Ørsnes’ Q5. 

 Gullfolierte perler
81

, mindre varierte perlekombinasjoner, dominert av grønne og blå 

glassperler. Færre antall millefioriperler i de enkelte oppsett. Perleoppsettene generelt 

mindre, dvs. bestående av færre perler enn i foregående fase. 

                                                                                                                                                         
78

 Dvs. nordskandinaviske varianter av ryggknappspenner der de to runde innfatningsrammene/rondellene på 

fotplatens sider er plassert over profilhodene, i motsetning til de sørskandinaviske der profilhodene finnes øverst 

på foten, rett under bøylen (Gjessing 1934:138-139; Ørsnes 1966:114). Se for øvrig Glørstad og Røstad 2015. 
79

 Foreløpig finnes kun ett funn med stil C, fra Søum, Telemark (jf. over). 
80

 Ryggknappspenner av denne typen finnes også fra en rekke vikingtidsgraver, men produksjonsfasen er 

merovingertid fase 3, jf. Glørstad og Røstad 2015. Se for øvrig Gjessing (1934:142) og Theodor Petersen 

(1907:18) angående når produksjonen av norske ryggknappspenner opphører. 
81

 I Ribe opptrer gullforlierte, segmenterte perler først i lag som dateres til ca. 780–790 e.Kr. (Feveile og Jensen 

2000:23). 
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Fase 3 kan for øvrig trolig også videreinndeles i en tidlig og en sen gruppe som overlapper 

mot vikingtid og som mer eller mindre tilsvarer Ørsnes’ fase 3b og Nielsens fase VII D, men 

da en slik inndeling ikke er av betydning i denne sammenhengen, vil dette emnet ikke bli 

forfulgt her.  

 

I forhold til tidligere norske kronologiske skjemaer medfører den foreslåtte faseinndelingen at 

Helgens gruppe 1 blir utsatt for en tredeling i stil B-, C- og D-funn, som inngår i henholdsvis 

fase 1, 2 og 3 over. Også enkelte smykketyper som Helgen har samlet i sin gruppe 1, fordeler 

seg på ulike faser i den inndelingen som er foreslått her: For eksempel tilhører koniske 

spenner hovedsakelig fase 1. Helgens gruppe 2 inngår i sin helhet i norsk eller 

nordskandinavisk fase 3, der også hans sene ”overgangsfunn”, gruppe 3, kan legges til mot 

overgangen til vikingtid. Et unntak er imidlertid en liten krypdyrspenne fra Nervik, Ølen i 

Hordaland (B4213), som Helgen har med i sin gruppe 2, men som ifølge Ørsnes er dekorert i 

stil C, og dermed hører inn under fase 2 her. Vinsryggs fase 1 stemmer hovedsakelig overens 

med fase 1 foreslått her, bortsett fra enkelte av hennes sene funn (for eksempel Ytre Kvarøy 

grav 9), som både har et perleinventar og krypdyrspenner av varianter som faller innenfor 

kriteriene oppgitt for fase 2 her. Vinsryggs fase 2A og B sammenfaller videre stort sett med 

henholdsvis fase 2 og 3 som de er karakterisert over, men starten på fase 2 trekkes lengre 

bakover i tid. Unntaket er enkelte krypdyrspenner med stil D-F/III-dekor, som faller inn under 

fase 3 her, samt enkelte ovale spenner av typen R.643 med stil C-dekor, som hører til fase 2 i 

det nye kronologiske skjemaet. I forhold til Gudesens faseinndeling medfører den foreslåtte 

kronologien at rektangulære spenner tas ut av fase 1, og at en videre inndeling av 

krypdyrspenners dekor avgjør om de faller inn under fase 2 eller 3. Ovale spenner av typen 

R.640 tilhører hovedsakelig fase 3, bortsett fra enkeltstående unntak, som en liten spenne fra 

Vang i Hedmark
82

, som muligens bør regnes inn under fase 2, fordi den synes å være av 

samme type som finnes utbredt i Øst-Sverige. 

 

I dette forslaget til en felles norsk faseinndeling er perleoppsett dominert av opake rødgule 

glassperler angitt som karakteristisk kun for fase 1, mens hos Ørsnes er denne type 

perlesmykker (R1), som jeg har vært inne på over, et kjennetegn både for fase 1 og 2a. En 

gjennomgang av Ørsnes’ (1966:246-263) katalog viser imidlertid at det dreier seg om seks 

funn fra fase 2a, og i tillegg er to funn datert til ”fase 1 eller 2a”. Av disse funnene er det kun 

                                                 
82

 C23173 (l. 4,9 cm). 
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to funn som omfatter to eller flere entydige fase 2-gjenstandstyper i kombinasjon med 

perleoppsett dominert av opake rødgule glassperler (R1). Resten av funnene framstår enten 

som overgangsfunn ved at de inneholder smykketyper som tilhører både fase 1 og fase 2, eller 

som svært usikre fordi de for eksempel inneholder henholdsvis bare én enkelt smykkenål som 

kan tilskrives fase 2, eller en ubestemmelig nebbfibel som ikke kan tilskrives en bestemt av 

fasene med sikkerhet.   

 

3.3 Produksjon, bruksfaser og nedleggelsestidspunkt 

Det kronologiske rammeverket som er presentert her, danner utgangspunktet for den relative 

tidfestingen av de ulike smykketypene. Det er imidlertid mulig at smykkenes produksjons- og 

bruksfase avviker fra tidspunktet for nedleggelsen av smykkegjenstandene, enten dette dreier 

seg om gravfunn eller depoter. Dessuten kan bruksfasen være betydelig lengre enn 

produksjonsfasen, noe såkalte ”arvestykker” i form av bl.a. gamle relieffspenner og 

ryggknappspenner kan vitne om. Utgangspunktet for materialundersøkelsen vil være at funn 

fra samme grav har tilhørt samme drakt, dvs. vært i bruk samtidig (Hines 1984:20). Det vil 

selvfølgelig kunne forekomme unntak (jf. den koniske spennen fra grav 9 på Kvarøy og 

hektene fra gravanlegg 47 fra Ärvinge som er nevnt over og som i alle fall i det første tilfellet 

trolig inngikk i graven som en amulett), men da basismaterialet er såpass stort, bør dette ikke 

forstyrre det generelle mønstret. Det er altså smykkenes bruksfase som vektlegges, mens selve 

produksjonstidspunktet i denne sammenhengen er av mindre betydning.   

 

Det er imidlertid kanskje vanskeligere å foreta relative dateringer av depotfunn, da det må 

ansees som mer usikkert om gjenstandene er nedlagt samtidig og om de har vært brukt 

sammen, slik det er rimelig å anta når det gjelder gravlegginger (Hines 1993:8). Ved 

deponeringer som de store krigsbytteofringene fra Sør-Skandinavia, er det for eksempel 

vanlig at suksessive deponeringer skjer på samme sted. De karakteristiske sørskandinaviske 

smykkedepotene (jf. 4.1.3) kan muligens dateres til et avgrenset tidsrom som representerer 

typenes bruksfase. Hines (1989:198-199, 1993a:91) har argumentert for at disse typene av 

smykkedepoter representerer en slags erstatning for gravlegging, noe som synes å tale for 

brukssamtidighet for de inkluderte smykkegjenstandene. Ellers er enslige korsformete spenner 

fra samme sørskandinaviske område funnet (som regel ved torvgraving) i sammenhenger som 

tyder på at de kan representere depoter. I sistnevnte tilfelle er det rimelig å anta at 

nedleggelsen har skjedd i løpet av spennens bruksfase. Problemene rundt dateringen av 
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smykker som tilhører depoter og rundt bruksaspektet i denne forbindelsen, vil diskuteres 

nærmere i forbindelse med materialundersøkelsen i neste kapittel. 
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Kapittel 4 Materialundersøkelse 

4.1.1 Innledning 

De arkeologiske gjenstandene som utgjør kildematerialet i denne undersøkelsen, representeres 

av fire ulike smykketyper fra Skandinavia fra folkevandringstid og tidlig merovingertid: 

korsformete spenner, relieffspenner, hektespenner og koniske spenner. Smykketypene er valgt 

ut på grunnlag av tre kriterier: 1) De representerer typer med en relativ stor utbredelse og 

omfang, 2) det er smykkegjenstander som til en viss grad har vært gjenstand for systematisk 

bearbeidelse gjennom tidligere forskning, og/eller 3) gjenstander av samme type har fungert 

som kulturell og/eller etnisk markør i et annet område av Europa i samme periode (jf. kap.1). 

Dette siste gjelder, som nevnt, både hektespenner, korsformete spenner og relieffspenner.  

 

4.1.2 Materialinnsamling 

Innsamling av grunnlagsmaterialet er til en stor grad basert på publikasjoner av funnlister eller 

funnkataloger for de enkelte gjenstandstypene (Gudesen 1980; Helgen 1982; Hines 1993a; 

Reichstein 1975; Sjøvold 1993; Vinsrygg 1979). Når det gjelder det norske materialet, er det i 

tillegg foretatt en gjennomgang av KHMs trykte kataloger av tilvekst av funn som har 

framkommet etter utgivelsene. Det vil si funn fram til år 2000 i Oslo. Av nyere tilvekst er det 

ellers foretatt søk i de norske landsdelsmuseenes databaser på nettet (dvs. for museene i 

Bergen, Stavanger, Oslo, Trondheim og Tromsø). Forhåpentligvis medfører det at de fleste 

nyere funn fra disse museenes distrikter er tatt med, men erfaring tilsier at noen funn ikke vil 

bli fanget opp i slike databasesøk
1
. Dette er allikevel ikke av avgjørende betydning, da et 

arkeologisk materiale alltid vil være fragmentarisk, og da grunnlagsmaterialet her er stort og 

derfor vil utgjøre et representativt utvalg, slik at helhetsbildet er dekkende. For det øvrige 

skandinaviske materialet, begrenser jeg meg så godt som utelukkende til materiale som er 

publisert. I tillegg til gjenstandspublikasjonene oppgitt over, gjelder dette stort sett større 

gravfeltspublikasjoner og ellers mer tilfeldige funnutvalg, slik som for eksempel spesielt 

framtredende enkeltgjenstander, bl.a relieffspenner. Ut over dette har jeg foretatt søk i 

nettdatabaser med funn og utgravningsrapporter eller lignende for de museene/institusjonene 

som har slike tilgjengelige (bl.a. Historiska museet, Göteborgs stadsmuseum, Murberget 

Länsmuseet Västernorrland, Riksantikvarieämbetet m.fl.). Dette medfører at det øvrige 

                                                 
1
 Jeg har også inkludert funn som ikke er publisert eller katalogisert i nett-tilgjengelige databaser, men som jeg er 

blitt gjort oppmerksom på mer tilfeldig av kollegaer. En stor takk til alle som har fortalt meg om slike funn, og 

spesielt til Siv Kristoffersen og Åsa Dahlin Hauken som gjorde meg oppmerksom på flere nyere funn av koniske 

spenner fra Rogaland. 
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skandinaviske kan være noe mangelfullt. Tradisjonelt har man ment at det danske området er 

preget av en ”funntomhet” i folkevandringstid, fordi det har vært gjort relativt få gravfunn 

med gjenstander fra denne perioden. Metallsøkervirksomheten i de siste 15-20 årene har 

endret på dette bildet da det er funnet en god del gjenstander fra folkevandringstid. Som jeg 

vil komme tilbake til, stammer flere metallsøkerfunn fra produksjonsplasser, og vil derfor 

ikke inkluderes i denne undersøkelsen. Et raskt blikk inn på en av hovednettstedene for dansk 

metallsøkervirksomhet
2

, tyder for øvrig på at de gjenstandstypene som utgjør 

grunnlagsmaterialet her, ikke er typer som det gjøres særlig mange nye funn av. For Sverige 

er det derimot muligens flere aktuelle nye funn fra denne perioden. De publikasjonene jeg har 

tatt utgangspunkt i når det gjelder materialinnsamlingen fra svensk område dekker allikevel 

svært mange funn. Det er altså sannsynlig at basismaterialet for dansk og svensk område også 

er representativt selv om det ikke er fullstendig. 

 

4.1.3 Funnkonteksten, bruksaspektet og representativitet 

Det arkeologiske kildematerialet stammer overveiende fra gravfunn (jf. 1.3.1 og 2.2.2), men 

både depotfunn og løsfunn er også representert. Jeg vil derfor kort diskutere disse 

kildekategoriene som utgangspunkt for å analysere drakter i henhold til problemstillingene i 

dette prosjektet. Mange løsfunn utgjør sannsynligvis graver eller depoter som ikke er faglig 

undersøkt, men det kan selvfølgelig også dreie seg om gjenstander som er mistet i forhistorisk 

tid. Når slike funn er inkludert i undersøkelsen, er det ut fra tanken om at de kan brukes til å 

undersøke regionale drakter (jf. 2.2.1). Det er stor sannsynlighet for at smykkegjenstander 

mistes i det området hvor personen som bærer smykkene normalt oppholder seg, noe som 

innebærer at løsfunn stort sett gjenspeiler gjenstandens reelle proveniens, dvs. hvor den har 

vært i bruk. Depotfunn utgjør en samlebetegnelse for en rekke ulike typer funn som ikke kan 

settes i forbindelse med gravanlegg, men som er intensjonelt nedlagt. En type depot som er 

aktuell i denne sammenhengen, er en type edelmetalldepoter som omfatter 

smykkegjenstander, ofte i kombinasjon med brakteater og andre gullgjenstander. Andre 

depottyper som også er aktuelle, er såkalte skrapmetalldepoter og våpenofferfunn.  

 

Når det gjelder edelmetalldepoter med smykkegjenstander, stammer de fleste fra 

sørskandinavisk område (nok et tegn på at dansk område ikke er ”funntomt” i 

folkevandringstid). Disse depotene tolkes vanligvis som offerfunn, dvs. sakrale nedleggelser 

                                                 
2
 http://www.detectingpeople.dk  

http://www.detectingpeople.dk/
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(Hedeager 1991:205). Det virker rimelig å anta at det som ofres er ting som finnes for hånden 

(og som selvfølgelig samtidig er av en karakter som medfører at de har vært aktuelle 

offergjenstander), dvs. smykker som har vært benyttet i området. Flere spenner fra depoter 

viser dessuten tegn på slitasje, noe som tyder på at de har vært i bruk over lengre tid, og at de 

sekundært har blitt nedlagt som offer eller lignende (se for eksempel Alenstam 1949:188; 

Magnus 2006:407; Munksgaard 1966:15-16). Selv om depotene skulle representere rene 

”skattefunn”, dvs. bortgjemming av dyrebare gjenstander i urolige tider eller lignende, vil den 

samme logikken være gjeldende når det gjelder bruksaspektet: De deponerte gjenstandene vil 

med all sannsynlighet som regel tilhøre den regionen de er nedlagt i. Det vil selvfølgelig 

finnes unntak, slik det også kan finnes unntak når det gjelder gravfunnene (jf. 6.3). Mennesker 

som har oppholdt seg i fremmede områder, kan ha mistet eller gravd ned gjenstander, eller 

t.o.m. selv blitt begravd utenfor sin ”hjemegn” ikledd sin egen klesdrakt og sine egne 

smykker. Det har for øvrig også blitt argumentert for at nettopp fremmede gjenstander ofte har 

vært utvalgt som offer, fordi de ut fra sin eksotiske opprinnelse og den reisen de har vært 

gjennom har blitt oppfattet som ekstra verdi- og kraftfulle ofre (Helms 1988:114). Dette kan 

være særlig aktuelt i våpenofferfunn hvor det antakelig er fiendens utstyr som er ofret 

(Rødsrud 2005:56-57), men vil også kunne gjelde edelmetalldepotene (Hedeager 2004:170), 

hvis de omfatter smykkegjenstander som stammer fra andre områder. Om dette er tilfelle for 

smykkedepotene, vil det kunne fanges opp i forhold til de generelle trendene i det geografiske 

spredningsmønstret ved at depotfunnene gjennomgående vil omfatte smykker med et 

”fremmed” preg.  

 

Når det handler om forholdet mellom funn fra produksjonsplasser og bruksområder, stiller 

saken seg derimot annerledes: På enkelte produksjonssteder, kanskje spesielt i tilknytning til 

såkalte sentralplasser, har det foregått tilvirkning av smykkegjenstander som har blitt spredt 

over svært store områder. Dette kan belyses ved funn av støpeformer for relieffspenner fra 

Helgö: Det er gjort funn av støpeformer for 211 spenner med paralleller fra stort sett hele 

Skandinavia. Noen av formene har til og med likhetstrekk med angelsaksiske og kontinentale 

spenner, kanskje spesielt ungarske funn. Det som er mest framtredende for 

støpeformmaterialet fra Helgö, er allikevel de nære parallellene til Gotland, Norrland og 

Trøndelag (Holmqvist 1972:232-255; Lundström 1972:137, 155), dvs. relativt nærliggende 

områder. I alle disse områdene finnes imidlertid distinkte regionale typer av relieffspenner 
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utbredt i dette tidsrommet (jf. 4.2.2)
3
, og disse ulike regionale formtypene gjenfinnes altså på 

Helgö. Dette tyder på at produksjonen av smykker på Helgö har vært sentralisert (Lundström 

1969:81-82; Ringtved 1988a:111; Solberg 2000:159). Materialet fra Uppåkra, Bejsebakken 

og Lundeborg/Gudme utviser lignende tendenser ved at det representerer både en form for 

lokal produksjon av smykker som benyttes i omliggende områder, samtidig som 

smykkematerialet også til en grad gjenspeiler ”fremmede” innslag (Hårdh 2003; Helgesson 

2002:52-55; Jørgensen 1994b:53-55; Nielsen, J. 2002:207-208). Et annet poeng er at det på 

produksjonsstedene synes å ha vært vanlig å omsmelte smykkemateriale som ikke lenger var i 

bruk (Hårdh 2003:59, 64-65; Nielsen og Loveluck 2006:72-73; Petersen 1994:31; Watt 

1991:93). Smykker som kommer fra tilvirknings- eller fabrikasjonsplasser er på grunn av 

dette ikke egnet for å belyse bruk av klesdrakt til manifestering av lokale, regionale og/eller 

interregionale aspekter ved etniske identiteter, og vil derfor bli holdt utenfor undersøkelsen.  

 

Såkalte smedfunn eller skrapmetallfunn utgjør muligens en funnkategori som er beslektet med 

sentralplassfunnene. Disse funnene hører inn under samlekategorien depotfunn (jf. over), men 

har ofte blitt oppfattet som spor etter omreisende smeder. Det har blitt argumentert for at 

innholdet i slike depoter er skrapmetall til omstøping som kun er blitt midlertidig deponert 

eller bortgjemt, dvs. at de representerer et profant depot (Hedeager 1991). Det kan imidlertid 

argumenteres for at skrapmetalldepoter også bør oppfattes som sakrale deponeringer 

(Hedeager 2004:163-164). Skrapmetalldepotenes standardiserte innhold (Hedeager 1991), 

samt assosiasjon til smiekunsten som i denne perioden synes å være gjennomsyret av magiske 

konnotasjoner (bl.a. Bergstøl 2001; Gansum 2004; Gansum og Hansen 2004; Goldhahn og 

Østigård 2007; Hedeager 2004:163-170; Rønne 2003), antyder en sakral funksjon. En 

mulighet er for eksempel at det har vært ansett som nødvendig med rituell avhending av en 

avdøds smeds utstyr. Uavhengig av om denne type depoter skal tillegges et sakralt eller 

profant meningsinnhold, vil slike smykkefunn innlemmes i undersøkelsen ut fra antagelsen 

om at de representerer (ofte ødelagte) metallarbeider til omreisende eller bofaste smeder. Det 

er i utgangspunktet usikkert om disse smedene bør knyttes til den sentraliserte produksjonen 

som foregår på sentralplassene, eller om ”smeddepot-smedene” har arbeidet uavhengig av den 

sentraliserte produksjonen, for eksempel opp mot enkeltpersoner i utvalgte distrikter, og 

                                                 
3
 Følgende av Meyers (1935) grupper er representert: Nordlig tak- og planfotspenner, den botniske gruppen av 

spenner (med de nærmeste parallellene til en botnisk likearmet spenne), den gotlandske gruppen, enkelte tidlige 

tak- og planfotspenner, 3 sene arbeider fra Rogaland, to norrlandske spenner, Dalummesteren, Ågedalmesteren, 

sognegruppen og Haugemesteren/rogalandsgruppen, samt relieffspenner med halvrund hodeplate av Sjøvolds 

(1993) type A-5. 
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derfor har deponert smykker som anvendes i det området deponeringene skjer. I sistnevnte 

tilfelle kan smedene trolig sees i sammenheng med en type smykkeproduksjon som har 

foregått på storgårder rundt om, slik det for eksempel er påvist på Högom og Gene i Norrland 

(Hines 1997:222; Lindqvist og Ramqvist 1993:103-107; Ramqvist 1983:178-179, 1992:179; 

Solberg 2000:159). Om disse depotene viser seg å omfatte smykker som gjennom gravfunn 

kan plasseres i bestemte kjerneområder, vil dette kunne si noe om hvordan smykkesmeden 

jobber – på sentralplasser og som del av en sentralisert virksomhet, eller på et lokalt nivå. 

 

En vurdering av de ulike funnkontekstene smykker tilhører, viser at forholdet mellom hvor 

produksjonen av gjenstandene foregår, hvilket område de anvendes og hvor de nedlegges, kan 

være kompleks. Det går altså ikke uten videre an å anta at smykkene er laget i det området der 

de har havnet i jorden. Jeg vil allikevel hevde at smykkenes anvendelsesområder vil 

gjenspeiles i spredningsmønstre gjennom konsentrasjoner av likeartete smykker kontrastert 

mot forekomst av ”fremmede” typer under forutsetning av at det finnes særegne regionale 

smykkeformer, noe bl.a. Meyer (1935) og Reichstein (1975) har vist er tilfelle i flere områder. 

Dette innebærer at et premiss i den følgende undersøkelsen er at smykkene har vært i bruk i 

det området de gjenfinnes, i alle fall i en avgrenset periode. (Mulige unntak er skrapmetall- 

eller smeddepotene.) 

 

Et gjennomgående trekk ved det materialet som er valgt ut, er at det er en overvekt av funn fra 

norsk område, med unntak av hektespenner, som har størst utbredelse i Sverige. Dette gjelder 

for eksempel koniske spenner, som hovedsakelig finnes utbredt i norsk område. For å 

motvirke denne skjevheten i grunnlagsmaterialet, vil jeg inkludere utbredelse av andre 

relevante skandinaviske smykkeformer der det er nødvendig for å tegne et riktig bilde av den 

aktuelle situasjonen. ”Skjevheten” i forhold til materialets utbredelse skyldes trolig til en viss 

grad ulik gravskikk og deponeringsritualer i de forskjellige områdene (noe jeg vil komme 

tilbake til under, jf. 7.1.1).  

 

Selv om jeg har argumentert for at de utvalgte funnene hovedsakelig representerer smykker 

som har vært i bruk i nedleggelsesområdet, er imidlertid ikke mangel på funn ensbetydende 

med at smykker ikke har vært anvendt. Det er for eksempel funnet korsformete spenner som 

synes å representere en egen lokal type fra sentralplassen Uppåkra i Skåne (se Hårdh 2003:fig. 

3, 51-53). Det er imidlertid ikke funnet mange korsformete spenner i graver eller depoter i 

skånsk område, da de fleste funnene av denne typen spenner fra dette lenet er løsfunn eller 
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boplassfunn (Reichstein 1975:134-135). Det kan, som jeg vil komme tilbake til, være mange 

grunner for at smykker ikke havner i graver eller depoter, for eksempel kan de har inngått som 

arvestykker eller slektsklenodier i reproduksjonen av slektskapsrelasjoner (jf. 6.3, 6.5 og 

7.1.1).  

 

I det følgende vil jeg presentere og diskutere smykkematerialet type for type. Ved å undersøke 

de enkelte typene for seg, vil fokuset rettes mot potensielle kryssende draktmanifesteringer 

(jf. Jones 1997). I presentasjonen vil klassifiseringskriterier legges fram, vurderes og i enkelte 

tilfeller justeres ut fra et synlighetsperspektiv (jf. 2.3). Deretter vil smykketypenes geografiske 

og kontekstuelle spredningsmønstre i folkevandringstid fase D1–D2b, samt merovingertid 

fase 1 diskuteres. Smykketypene fra folkevandringstid vil bli behandlet først, og deretter vil 

merovingertidsmaterialet presenteres og diskuteres. Ved denne innfallsvinkelen anlegges et 

”fugleperspektiv” der det skandinaviske området sees under ett, samtidig som funnenes 

kontekst undersøkes på et relativt detaljert nivå (jf. 2.3). For å fange opp eventuelle forskjeller 

mellom grav- og depotfunn med henhold til bl.a. om ofringspraksisen har omfattet ”hjemlige” 

eller fremmede gjenstander, legges det vekt på å holde funnkategoriene atskilt i 

undersøkelsen. Påviste spredningsmønstre i de to hovedperiodene vil diskuteres i et 

påfølgende kapittel (kap. 5) der jeg vil oppsummere og sammenstille utviklingen gjennom 

folkevandringstid og ved overgangen til merovingertid. 

4.2 Folkevandringstid 

4.2.1 Korsformete spenner 

Korsformete spenner regnes som den viktigste ledetypen for folkevandringstid i Vest-

Skandinavia. Det har imidlertid vært uenighet om hvordan typen skal defineres. Diskusjonen 

rundt typens definisjon kan kort sies å dreie seg om hvorvidt en beslektet type spenner, 

såkalte nydamfibler og overgangstyper mellom nydamfibler og korsformete spenner, såkalte 

”protoformer”, skal oppfattes som tidlige varianter av korsformete spenner (Kristoffersen 

2000:60-61, fotnote 19; Hansen 1970:96, fotnote 173). Nydamfibler og spenner av type 

”protoformer” dateres tilbake til yngre romertid, fase C3, og er i bruk til overgangen til 

folkevandringstid. I og med at nærværet av korsformete spenner er et av hovedkriteriene for 

definisjon av den arkeologiske perioden ”folkevandringstid” i norsk sammenheng, får dermed 

definisjonen av typen betydning for hvilket tidspunkt man setter som periodens begynnelse. 
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Jeg definerer her i overensstemmelse med bl.a. Wenche Slomann (1986a:147 [1977:62]
4
) og 

Ulla Lund Hansen (1970:96, fotnote 173) korsformete spenner som bøylespenner med en 

firkantet hodeplate som dekker spiralen og som er festet vinkelrett på bøylen. Foten er som 

regel avsluttet med et dyrehode, eller en triangulær, halvrund eller spadeformet plate. (Jeg 

utelater dermed, med enkelte unntak som jeg vil kommentere underveis, nydamfibler og/eller 

protoformer.) 

 

Korsformete spenner er utbredt i Skandinavia, hovedsakelig vestskandinavisk område, i 

Norge, Vest-Sverige og Vest-Danmark, samt nord på Kontinentet i Nord-Tyskland og 

Nederland, og i England (Jørgensen 1994a:528; Reichstein 1975; Mortimer 1990). I 

Skandinavia er korsformete spenner i bruk i de to første fasene av folkevandringstid (jf. 3.1), 

mens typen finnes i England helt fram til periodens slutt som der regnes til rundt 570 e.Kr. 

(Hines 1997:243-244; Mortimer 1990). Korsformete spenner er den spennetypen som er 

vanligst i Vest-Skandinavia i folkevandringstid. Hele 932 eksemplarer av typen kommer fra 

Skandinavia med 679 eksemplarer fra Norge, 126 fra Sverige og 127 fra Danmark
5
. Tyskland 

og England har også forholdmessig mange funn av typen, henholdsvis 234 (Reichstein 

1975:21) og 547 eksemplarer (Mortimer 1990:26)
6
 (men blant disse engelske og tyske 

funnene kan såkalte ”nydamfibler” og/eller ”prototyper” være inkludert). Typen kommer fra 

både graver og depoter. Mens de norske og svenske spennene så godt som utelukkende 

stammer fra gravfunn, er depotfunn litt vanligere i Danmark (Reichstein 1975:21-26). Det er 

funnet fra 1 til 6 eksemplarer i én grav, mens depotene som regel kun omfatter enkeltfunn 

(Reichstein 1975: 21-26).  

 

Når det gjelder bruksmåte, er spennene vanligvis plassert ved skuldrene og har trolig vært 

brukt til å holde sammen stoffet i en peploskjole (figur 2.4). De kan ellers opptre som såkalte 

”tredjespenner” med en sentral plassering i bryst- eller halsregionen, og i mer alternative 

sammenhenger som bl.a. beltespenner eller feste for beltevedheng, eller feste av sjal eller 

kappe i ermehøyde (Jørgensen 1994a:530, fig. 126c; Kristoffersen 2006:10-11, 18-21). Alt i 

begynnelsen av folkevandringstid utskilles regionale grupper av typen, og regional variasjon 

er en tendens som blir tydeligere i løpet av perioden. Det går et skille nord-sør i 

                                                 
4
 Slomann henviser til Schetelig (1906) og Sternquist (1961). 

5
 Produksjonsplassfunn og nyere metalldetektorfunn er ikke medregnet. 

6
 Mortimer (1990:26-27) påpeker at det antakelig finnes mange flere funn fra England enn de som har vært 

tilgjengelig for hennes undersøkelse, bl.a i privat eie. Portable Antiquites Scheme viser at det kontinuerlig finnes 

nye spenner. Det samme gjelder også i Norge. En nylig publisert avhandling om angelsaksiske korsformete 

spenner, oppgir et antall på over 2000 fra angelsaksisk område (Martin 2015). 



101 

 

folkevandringstid ved at spennene fra Danmark ligger nærmest kontinentale spenner, mens 

spennene fra den skandinaviske halvøya ellers danner egne skandinaviske formtyper 

(Jørgensen 1994a:528). 

 

KLASSIFISERING AV TYPER  

I skandinavisk sammenheng er det to oversiktsverk om typen som er sentrale: Haakon 

Scheteligs The cruciform brooches of Norway fra 1906 og Joachim Reichsteins Die 

kreuzförmige Fibel. Zur Chronologie der späten römischen Kaiserzeit und der 

Völkerwanderungszeit in Skandinavien, auf dem Kontinent und in England fra 1975. Mens 

sistnevnte verk ikke lenger sees som dekkende for angelsaksisk materiale (Hines 1984:26-27; 

Mortimer 1990:15), er det fremdeles den mest oppdaterte og dekkende oversikten over 

skandinaviske spenner. Det er allikevel Scheteligs arbeid som er mest henvist til i norsk 

arkeologi. Schetelig utarbeider en typologisk utviklingsrekke basert på tekniske detaljer ved 

framstillingen av spennene. Han deler spennene inn i to hovedgrupper ut fra hvor de er 

funnet: Østnorske og vestnorske funn, og foretar videre en underinndeling av spennene på 

grunnlag av fotens utforming:  

 

1) Spenner der hele foten er formet som et dyrehode. 

2) Spenner der foten har en liten plate mellom bøyle og dyrehode som er atskilt fra dyrehodet 

med et tilformet bånd som indikerer dyrets hals. 

3) Spenner der foten mellom dyrehodet og bøylen er fylt med tverriller. 

4) Fot bestående av en fasettert stamme og et kort dyrehode. 

5) Fot avsluttet med en halvrund eller triangulær plate.  

 

Ut fra funn av korsformete spenner i kombinasjon med annet daterende gjenstandsmateriale, 

spesielt sølvblikk- og relieffspenner i tidlige og sene former, deler han typen inn i fire stadier: 

1) tidlige korsformete spenner (såkalte prototyper), 2) tidlige norske former av korsformete 

spenner, 3) mellomnorske former og 4) sene norske former (Schetelig 1906:152-153).  

 

Et problem ved Scheteligs (1906) kronologiske utviklingsrekke er imidlertid de tekniske 

detaljene i framstillingen av spennene som han legger til grunn for dateringene. Dette gjelder 

for eksempel om knoppene er støpt i ett med hodeplaten eller ikke, og tilstedeværelse av lang 

versus kort nåleholder. Disse utgjør, som han også selv påpeker, ikke entydige daterende 

kriterier. Både lang nåleholder og eksemplarer med hodeplate og knopper støpt for seg kan 
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finnes på spenner som ut fra andre kriterier defineres som sene (Schetelig 1906:54-55). 

Scheteligs hovedgruppering i henholdsvis øst- og vestnorske spenner blir også forvirrende, 

fordi spenner som har klare fellestrekk i blant havner i ulike grupper kun på grunn av 

funnsted, noe også Schetelig (1906:34, 38) er klar over. Skillet virker dermed kunstig. 

Typeinndelingen blir også litt for grovkornet til at den kan brukes i denne sammenhengen. 

Den skiller for eksempel ikke mellom type Eine, Lunde, Røssøy og type Skogøya (jf. under), 

som alle klassifiseres som østnorske spenner med hele foten formet som et dyrehode. Det 

skilles heller ikke mellom type Foldvik-Empingham og Lima, som til tross for at begge 

mangler dyrehode-avslutning, ellers har klart divergerende trekk (jf. under). En stor fordel 

med Scheteligs arbeid er derimot at han relaterer de korsformete spennene til andre 

funngrupper og stilistiske trekk som har forblitt viktige for den kronologiske faseinndelingen i 

folkevandringstid: sølvblikk- og relieffspenner, samt søsdala- og nydamstil og stil I. 

 

Reichstein (1975) legger også vekt på fotens utforming i sin klassifisering av spennene, men 

han trekker samtidig inn trekk ved utformingen av hodeplaten, og bøylen. Han behandler 

dessuten hele det skandinaviske (samt det kontinentale og engelske) materialet samlet, og 

unngår dermed det kunstige skillet mellom henholdsvis øst- eller vestnorske funn. Reichstein 

deler de skandinaviske korsformete spennene inn i 30 ulike norske og to svenske typer. De 

danske spennene utgjør hos Reichstein ingen egen dansk gruppe, men tilhører norske eller 

kontinentale typer i tillegg til enkeltformer. I tillegg defineres et relativt stort antall spenner 

som enkeltstående såkalte ”einzelformen”, og enkelte som spenner av ”singulärer form”. 24 

av de norske typene plasseres i forhold til tre relative kronologiske faser (stufe) C3/D1–D3 

som karakteriserer av henholdsvis ”ältere”, ”jüngere” og ”späte” spennetyper (jf. 3.1.1). De 

enkeltstående spennene dateres i noen tilfeller ut fra assosiasjon med daterbare spennetyper. 

De to svenske typene, samt seks norske typer har litt mer usikkerhet forbundet med 

dateringen, men plasseres med en viss sannsynlighet innen en enkelt fase. Det relativt store 

omfanget av enkeltformer, samt det store antallet hovedtyper har blitt kritisert fra flere hold 

(Bitner-Wróblewska 1995:177; Bode 1998:23-25). En så detaljert studie og klassifisering er 

allikevel et bra utgangspunkt i denne sammenhengen for å kunne identifisere overregionale, 

regionale og lokale spredningsmønstre. Jeg baserer meg derfor her hovedsakelig på 

Reichsteins typologi, og til dels også på hans kronologi for typen (jf. 3.1.1). 

 

Reichstein (1975:67-69) deler de skandinaviske spennene i den eldste fasen (Stufe D1) inn i 

tre norske ledeformer eller typer representert av en vestlig type Kvassheim, en østlig type 
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Tveitane-Hunn, samt en tredje type Åk med en mer generell distribusjon. I tillegg 

forekommer en kontinental type: type Witmarsum. Blant spennene som tilhører disse typene 

kan imidlertid flere ikke defineres som korsformete ut fra Slomanns (1986a [1977]), Hansens 

(1970) m.fl. kriterier (jf. over), men må sees som overgangstyper mellom nydamfibler og de 

korsformete, og representerer heller såkalte ”prototyper” av korsformete spenner. Dette 

gjelder hele grupper av spenner som omfattes av type Kvassheim og type Åk, hvor et av de 

definerende kriteriene er at hodeplaten er smalere enn eller jevnbred med bøylen, noe som 

medfører at platen overveiende ikke dekker spiralen (se for eksempel Reichstein 1975: Tafel 

1-7). Disse vil derfor ikke inkluderes i den følgende undersøkelsen. Flere eksemplarer av 

typen Tveitane-Hunn og den kontinentale typen Witmarsum må imidlertid regnes blant de 

aller tidligste korsformete spennene, fordi de har en hodeplate som dekker spiralen og som 

står vinkelrett på bøylen. Jeg vil derfor for enkelhets skyld inkludere begge disse gruppene 

blant de korsformete spennene fra overgangen romertid/folkevandringstid, selv om enkelte 

eksemplarer innenfor gruppene kan ha en hodeplate som er smalere eller jevnbred med 

bøylen
7
. I neste fase (Stufe D2) finnes det fire skandinaviske hovedgrupper: En sørnorsk 

gruppe bestående av to typer: Type Lunde og type Eine, en vestnorsk type Nygard og en 

nordnorsk type Røssøy. I tillegg er en kontinental spennetype utbredt hovedsakelig i Sørvest-

Skandinavia, i Danmark: type Gross Siemss (se også Jørgensen 1994a:528). I den siste fasen 

(Stufe D3) har man fire norske hovedgrupper som hver representeres av flere typer: Gruppe 5) 

En sørnorsk gruppe representert av fire typer: Stoveland, Gammelsrød, Valandsmoen og type 

Foldvik-Empingham. Gruppe 6) En sørvestnorsk gruppe dannet av følgende sju typer: 

Mundheim, Ådland, Lima, Nøding, Byrkje, Varhaug og Sagland. Gruppe 7) En vestnorsk 

gruppe av fire typer: Skjervum, Skaim, Draugsvoll og Mo. Gruppe 8) En nordnorsk gruppe 

bestående av to typer: type Skogøya og Volstad. I denne fase tilhører trolig også en svensk 

gruppe i Öst- og Västgötaland med type Götene og Brunnhem.  Den første av disse typene er 

imidlertid funnet i en fase D1-kontekst hvor den er assosiert med en sølvblikkspenne. 

Reichstein (1975:74) legger allikevel mer vekt på to andre funn hvor typen inngår sammen 

med henholdsvis korsformete spenner av typen Brunnhem og Fristad, og via sene 

gjenstandstyper som disse er funnet sammen med i videre kontekster. Ellers finnes tre 

engelske typer spredt i skandinavisk område i Stufe D3 / fase D2a: type Barrington (2), 

                                                 
7
 Som nevnt over, omfatter fire funn av type Tveitane-Hunn dessuten også funn av korsformete spenner av type 

Lunde fra folkevandringstid (3.1.1). Dessuten forekommer spenner av type Tveitane-Hunn kun i ett funn 

(C12980-87) i kombinasjon med diagnostiske C3-gjenstandstyper, nemlig en likearmet spenne med triangulære 

plater, mens typen er funnet sammen med spiralformete hekter i flere tilfeller. Dette tyder på at typen 

hovedsakelig faller innenfor folkevandringstid. 
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Bradwell (2) og Lyminge (1), og to kontinentale typer i dansk område: type Midlum og 

Krefeld-Gellep
8
.  

 

De norske typene type Eidbukten, Stedje, Fristad, Gjerla, Ålgard og Hasle har en mer usikker 

datering (Reichstein 1975:44-45). Reichstein (1975:71) argumenterer imidlertid for at de fem 

første av disse typene hovedsakelig tilhører hans sene typer. Dette gjør han på grunnlag av 

likhet med sene spennetyper og/eller at de er funnet sammen med likeartete spenner med 

”sene” trekk. Type Hasle, plasseres imidlertid innen ”[…] einem nicht näher bestimmbaren 

älteren Abschnitt der späten kreuzförmigen Fibeln angehören” (Reichstein 1975:71). 

 

Ut over disse typene forekommer tre kontinentale typer i Skandinavia, type Bützfleht, Oxbøl 

og Hjelmhede, samt en engelsk type, type Trumpington, som heller ikke kan dateres sikkert 

innenfor en enkelt fase, men kun blir gitt en generell datering til folkevandringstid (Reichstein 

1975:44-46). Den engelske typen Feering som det finnes et par funn av i skandinavisk 

sammenheng fra (Norge og Sverige), dateres av Reichstein (1975:44) til hans ”späteste” 

typer. Disse tilhører folkevandringstidens siste fase (Hines 1984:26; 1993a:3), dvs. D2b (jf. 

3.1).  

 

Det er gjort flere nye funn i etterkant av Reichsteins publikasjon, og det er kanskje spesielt 

funnene fra dansk område som utgjør den største forskjellen i funnbildet sammenlignet med 

tidligere. Flere av funnene stammer imidlertid fra produksjonsplasser i forbindelse med 

sentralplasser, som bl.a. Stavnsager og Gudme/Lundeborg (og vil derfor ikke bli diskutert 

her)
9
, men det er også gjort flere nye gravfunn (Mortimer 1990:162-163; Nielsen og Loveluck 

2006). Særlig utgravning av gravfeltene ved Sejlflod og Hjemsted på Jylland har bidratt med 

nye funn. Blant funnene fra Sejlflod framtrer en egen lokal type med et 

rektangulært/kvadratisk avflatet midtfelt på bøylen, et avgrenset rektangulært felt med 

sidevinger under bøylen og fot med dyrehodeavslutning. En annen variant av typen har et 

rombisk avflatet midtfelt på bøylen. Heretter vil disse kalles henholdsvis type Sejlflod variant 

1 og 2 (figur 4.1). Av den sistnevnte typen, dvs. med rombisk midtfelt på bøylen, finnes det 

imidlertid (foreløpig) bare ett funn. Denne kommer fra Sejlflod grav DY. I denne graven 

                                                 
8
 Jeg henviser generelt til Reichstein (1975) for definisjonene av de enkelte typene. Jeg vil imidlertid ikke 

forholde meg til hans under-varianter av de enkelte typene, da dette blir litt for detaljert for en gjennomgang av 

et så stort materiale. 
9
 Det er likevel interessant at flere av funnene kan tilskrives Reichsteins type Midlum og Krefeld-Gellep 

(Mortimer 1990:163), noe som støtter det generelle utbredelsesmønstret med kontinentale typer i Danmark. 
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inngår det også et par hekter med en dekor som er beslektet med sjörupstil (figur 4.2). John 

Hines (1993a:39) daterer hektene ut fra dekoren til tidlig VWZ III, dvs. til begynnelsen av 

fase D2a (jf. 4.2.3), og påpeker at det avflatete feltet på den korsformete spennens bøyle er et 

sent trekk, og at spennen derfor tidsmessig bør være samtidig med Reichsteins ”späte” typer. 

Den korsformete spennen i grav DY har dessuten samme type dekor som hektene på dette 

rombiske avflatete feltet, noe som bekrefter Hines’ plassering av den blant de sene typene. Av 

spennetypen med et rektangulært/kvadratisk felt på bøylen er ingen funnet sammen med sikre 

daterbare gjenstander. Et par enkelttyper som ligger nær Sejlflod variant 1 i utforming er 

funnet i en grav (Sejlflod DI) sammen med en sølvblikkspenne, mens en spenne som tilhører 

typen (variant 1) er funnet med to bronsespenner som minner om en blanding av sølvblikk- og 

relieffspenner (Sejlflod IZ). Denne graven inneholder også to peltaformete hengesmykker 

(figur 4.3). Dette kan tyde på en tidsmessig plassering av Sejlflod variant 1 innenfor fase D1, 

eller rundt overgangen D1/D2a. Imidlertid er måten den korsformete spennen er utformet på, 

et sent trekk, slik som Hines har påpekt, noe som igjen kan tyde på at også denne typen 

generelt bør dateres til fase D2a. Å foreta en datering ut fra et stilistisk trekk alene, kan være 

problematisk. Jeg vil allikevel regne type Sejlflod variant 2 som en sen spenneform som 

hovedsakelig faller innenfor fase D2a, selv om dette er forbundet med en viss usikkerhet. 

 

Figur 4.1 Korsformete spenner 

av type Sejlflod a) variant 1 

(grav OP) og b) variant 2 (grav 

DY), etter Nielsen (2000 II:115, 

x4434 og 63, x1003). 
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GENERELL GEOGRAFISK UTBREDELSE I SKANDINAVIA 

Korsformete spenner har i skandinavisk sammenheng størst utbredelse i Norge med funn av 

totalt 679 spenner. (Kart 4.1. Tabell 4.1 viser fordelingen i norske fylker.
10

) Det mest 

påfallende med den fylkesmessige fordelingen i Norge, er det forholdsmessig lave antallet 

spenner som kommer fra innlandsfylkene Hedmark, Oppland og Buskerud, samt de to 

Trøndelagsfylkene. Den fylkesmessige fordelingen viser ellers en klar overvekt i sørvest med 

spesielt mange funn fra Rogaland og Vest-Agder, men med en relativ jevn spredning langs 

hele norskekysten nord til Troms.  

 

Selv om det snakk om langt færre enn de norske, så finnes også relativt mange funn av 

korsformete spenner fra Sverige og Danmark. Antallet er henholdsvis 126 og 127. (Tabell 4.2 

viser fordelingen i svensk område.) I Sverige er det en klar konsentrasjon av funn i 

Västergötland og nabolenet Bohuslän, samt en viss utbredelse i Skåne. En annen litt mindre  

                                                 
10

 Alle tabeller i dette kapitlet er plassert i appendiks 1. 

Figur 4.2 Hektespenner i 

sjörupstil fra Sejlflod grav DY, 

etter Nielsen (2000 II:63, x1168-

1171). 

Figur 4.3 

Bronsespenner og 

peltaformete 

hengesmykker fra 

Sejlflod grav IZ, 

etter Nielsen (2000 

II:106, X1282, 

x3601, x1284, 

x1285). 
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Kart 4.1 Korsformete spenners utbredelse i Skandinavia i folkevandringstid. 
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konsentrasjon finnes i Nordøst-Sverige i Hälsingland. (Tabell 4.3 viser fordelingen i dansk 

område.) I Danmark er de aller fleste funn av korsformete spenner gjort på Jylland med totalt 

95 spenner fra 73 funn. (For generell utbredelse av korsformete spenner [inkludert 

romertidstyper, jf. over], se for øvrig kart hos Reichstein 1975:kart 1.) 

 

GEOGRAFISK UTBREDELSE I FASE D1 

Som nevnt over, kan fire av Reichsteins (1975) hovedtyper som er utbredt i Skandinavia, de 

norske typene Åk, Kvassheim, Tveitane-Hunn og den kontinentale typen Witmarsum, dateres 

til overgangen yngre romertid–folkevandringstid. Jeg vil legge mest vekt på de typene som 

med sikkerhet kan dateres til folkevandringstid her, men kommer også til å nevne kort noen 

tendenser i forbindelse med disse tidlige ”overgangs- eller prototypene”. Som Reichstein 

(1975:67)
11

 har vist, kommer de tidligste (dvs. ältere) skandinaviske overgangs- eller 

prototypene hovedsakelig fra den sørlige halvdelen av Norge (Kart 4.2 og tabell 4.4). 

Spennene av den vestlige typen Kvassheim finnes hovedsakelig utbredt i Rogaland (med en 

konsentrasjon på Kvassheim-gravfeltet), mens den østlige typen Tveitane-Hunn finnes spredt 

i den sørlige halvdelen av Norge (Reichstein 1975:35, 67). Typen Åk har, som nevnt, en 

videre geografisk utbredelse med til sammen fem spenner fra like mange funn fra henholdsvis 

Vest-Agder, Rogaland, Møre og Romsdal, ukjent sted i Danmark og Västergötland (se 

Reichstein 1975:abb. 1). Det kan videre registreres tilløp til et skille nord-sør i Skandinavia 

ved at Danmark har to funn av den kontinentale typen Witmarsum som ellers finnes utbredt i 

Tyskland, Nederland og Belgia (Jørgensen 1994a:118; Reichstein 1975:41, karte 2). Det er 

imidlertid gjort et norsk funn av typen også, fra Nordland.  

 

Selv om verken type Kvassheim eller Åk egentlig kan defineres som korsformete spenner, 

representerer de allikevel sterkt beslektete foregangstyper, og uavhengig om hva man velger å 

kalle dem, er det interessant å konstatere at det går et slikt skille øst–vest i Nord-Skandinavia i 

overgangen til perioden. Et annet interessant trekk i denne sammenhengen er at det kan anes 

en lokal trend i bæremåte: På gravfeltet Kvassheim, der type Kvassheim er mest utbredt, 

bæres spennene normalt med foten oppover. Dessuten inngår de i flere tilfeller i smykkesett 

som kombinerer to sett parspenner. Settene er plassert over hverandre i brystregionen 

(Kristoffersen 2006:19; Lillehammer 1996:katalog). Det er ellers vanlig å anta at korsformete 

spenner ble båret som par festet ved hver skulder og med foten pekende nedover.  

                                                 
11

 NB: I den følgende undersøkelsen regner jeg med spenner som har tilkommet etter Reichsteins (1975) 

publikasjon. Antallet stemmer derfor ofte ikke med det Reichstein oppgir. 
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Kart 4.2 Type Åk, Kvassheim, Tveitane-Hunn og Witmarsum fra overgangen C3/D1 
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Kart 4.3 Utbredelse av type Lunde, Eine, Nygard, Røssøy og Gross Siemss fra fase D1. 

Punkter som er plassert i sjø representerer funn fra ukjent funnsted i det nærmeste landet. 
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Dokumenterte gravfunn tyder imidlertid på at bæremåten er noe mer variert (se f.eks. 

Monrad-Krohn 1969:3-5; Mortimer 1990:111). 

 

I fase D1 erstattes disse typene av to sørnorske grupper type Lunde og Eine, en vestnorsk type 

Nygard, en egen nordnorsk type Røssøy og en kontinental type Gross Siemss (Reichstein 

1975, karte 3, abb. 2-3, og 10). (Kart 4.3 og tabell 4.5 viser typenes spredning i Skandinavia.) 

Type Lunde (figur 4.4a) er den største av disse gruppene med 31 eksemplarer (Reichstein 

1975:35-36, abb. 2). Den andre sørnorske typen, type Eine (figur 4.4b) omfatter 12 

eksemplarer (Reichstein 1975:36, abb. 2). De to typene finnes, som Reichstein påpeker, 

utbredt i stort sett det samme området. Den mindre gruppen av typen Eine, finnes imidlertid 

kun i Norge, mens type Lunde også har en viss utbredelse i Vest-Sverige og ett funn fra 

Danmark. De to typene er svært like, og i et par tilfeller er de også funnet i samme 

gravkontekst
12

. Typen Nygard (figur 4.4c) består av seks eksemplarer fra fire funn hvorav to 

fra Møre og Romsdal (med to spenner hver) og to fra Sogn og Fjordane (Reichstein 1975:36, 

abb. 3)
13

. Av type Røssøy (figur 4.4d) finnes det ni spenner fra åtte funn. De fleste funnene 

kommer fra Nordland. Type Gross Siemss (figur 4.4e) omfatter sju spenner i skandinavisk 

sammenheng som med ett unntak er funnet i Danmark
14

. Denne typen er ellers spredt 

hovedsakelig i Nord-Tyskland, med et par funn fra Nederland og ett fra England (Reichstein 

1975:41-42, abb. 10). Spredningen innen disse områdene framstår som relativt jevn, og typen 

bør etter min mening derfor forstås som en felles dansk-kontinental form. 

 

Det skjer som Reichstein (1975) tidligere har vist, en utvikling i spennenes geografiske 

utbredelsesmønster som går fra en generell utbredelse av et par felles hovedtyper (Tveitane-

Hunn og Åk) i den sørlige halvdelen av Norge og med tilløp til konsentrasjon av en lokal type 

(Kvassheim) i Rogaland i yngre romertid fase C3 og ved overgangen til folkevandringstid, 

mot utskillelsen av tre områder i Nord-Skandinavia i løpet av fase D1: Et område i Nord-

Norge med en konsentrasjon i Nordland, et på Vestlandet i Møre og Romsdal og Sogn og 

Fjordane, og et større område i hele den sørlige halvdelen av Norge sør for 

Trøndelagsfylkene, samt Vest-Sverige (Reichstein 1975:abb. 2 og 3). Innenfor det 

                                                 
12

 C19842: Hvåle, Vestfold, C15687: Vang, Hedmark. 
13

 Jeg regner her med en korsformet spenne fra Modvo, Sogn og Fjordane (B11431) som ifølge Reichstein 

(1975:155) er av type enkeltform, men der Straume (1993:222-223) oppgir som nærmeste parallell en spenne av 

type Nygard som er avbildet hos Schetelig (1906:fig. 35). 
14

 I tillegg kommer et funn fra Hjemsted (grav 125) med to korsformete spenner som ligger svært nær type Gross 

Siemss, men der hodeplaten har en litt annen utforming enn typeeksemplaret. Disse vil imidlertid ikke regnes inn 

i gruppen her. 
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sørnorske/vestsvenske området er det utbredt to ulike typer spenner i både overgangen fra 

romertid (C3/D1) og i fase D1: først type Åk og Tveitane-Hunn og deretter type Lunde og 

Eine. I hele tidsavsnittet ser det imidlertid ut til at én av typene begrenses til et litt mindre 

område enn den andre typen: Av de tidligste spennene er type Tveitane-Hunn nesten bare å 

finne i norsk område, mens type Åk har et videre spredningsmønster. I fase D1 er type Eine 

bare spredt innenfor Norge, mens det av type Lunde er gjort enkelte funn også i svensk og 

dansk område. Både i overgangen fra yngre romertid til folkevandringstid (C3/D1) og i fase 

D1, ser det imidlertid ut til at dansk område skiller seg ut ved en større andel av kontinentale 

former enn det er vanlig i de andre skandinaviske landene (Reichstein 1975:abb. 9 og 10). Jeg 

har imidlertid argumentert for over at type Gross Siemss helst bør oppfattes som en felles 

overregional dansk-kontinental spennetype. Det er ellers en tendens i hele det skandinaviske 

området at utbredelsen av de enkelte typene overlapper mellom den enkelte typens 

”kjerneområde”.  

 

Figur 4.4 Korsformete spenner av type a) Lunde fra 

Birkeland, Aust-Agder (C2460), etter Rygh (1885:figur 

247 ), b) Eine fra Eine, Hedmark (C15688), c) Nygard 

fra Åk, Møre og Romsdal (C6200), d) Røssøy fra 

Gjervik, Hordaland (B2266), etter Schetelig 

(1906:figur 42, 35 og 75), og e) Gross Siemss fra 

Sejlflod grav DI, etter Nielsen (2000:55, x1058). 
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Ut over disse fem gruppene som til sammen omfatter 65 spenner, regnes 32 spenner som 

kategoriseres som enkeltformer
15

 til denne fasen gjennom assosiasjon med en eller flere av 

disse ledetypene, og/eller andre ledeartefakter for denne fasen, hvorav 23 norske spenner fra 

15 funn, fem svenske fra tre funn og fire danske fra tre funn. I tillegg er 21
16

 uklassifiserbare 

spenner hvorav to danske fra to funn, og 19 norske spenner fra 14 funn. Inkluderes spenner av 

typene Tveitane-Hunn (18 stk.) og Witmarsum (tre stk.) kan totalt 139 korsformete spenner 

regnes til denne fasen
17

. 

 

Selv om de skandinaviske korsformete spennene fra fase D1 som Reichstein (1975:35-37) har 

vist, kan deles inn i forskjellige grupper eller typer, framstår allikevel alle typene som relativt 

ensformige i denne fasen (Reichstein 1975:taf. 1-20 og 81). Dette har Schetelig (1906:26) 

også påpekt. Med unntak av enkelte eksemplarer av typen Røssøy, har alle spennene 

båndformete bøyler eller bøyler som bøyer kun svakt utover på midten. Alle har også fot uten 

plate eller sidefelt under bøylen, og dyrehodeavslutning gjenfinnes hos alle de ulike typene
18

. 

Utformingen framstår derfor som relativt enkel i sammenligning med senere typer (jf. under), 

og dette bidrar til å gi de tidlige korsformete spennene et enhetlig preg. Det må ellers 

bemerkes at et relativt stort antall spenner fra denne fasen klassifiseres som enkeltformer, dvs. 

at de ikke hører inn under noen gruppe. Også disse er enkelt utført og deler de samme 

likhetene når det gjelder komposisjon som de enkelte typene. 

 

FUNNKONTEKST I FASE D1 

123
19

 spenner fra fase D1 stammer fra gravfunn. De fleste gravfunnene er fra Norge (111
20

 

spenner fra 62 funn), mens gravfunnene fra Sverige teller fire eksemplarer fra til sammen fire 

funn og Danmark åtte spenner fra fire funn (kart 4.4 og tabell 4.6-4.8 med tekstvedlegg). 

Depotfunnene fra fase D1 omfatter kun fem spenner fra tre funn. Av disse stammer to spenner 

fra to funn fra Danmark og ett fra Sverige (kart 4.4 og tabell 4.9 med tekstvedlegg).  

                                                 
15

 Jeg regner i det følgende både Reichsteins ”Einzelformen’” og ”singulärer Form” inn under denne kategorien. 

Iberegnet er også spenner fra to funn som dateres til overgangen fase D1/D2a: B1345-57: Olde i Olderdalen, 

Voss, Hordaland og VHM201, 1-2: Sønderlade, Ålborg, Jylland. 
16

 Inkludert spenner fra et funn som dateres til overgangen D1/D2a: VHM201, 1-2: Sønderlade, Ålborg, Jylland. 
17

 Muligens kan 12 øvrige spenner medregnes på typologisk grunnlag, men disse vil ikke inkluderes i 

kontekstanalysen under.  
18

 Jeg ser her bort fra spennene av type Åk og Kvassheim da disse, som nevnt, hovedsakelig tilhører yngre 

romertid. 
19

 Dette er medregnet fire spenner fra et funn fra Hægebostad, Nord-Audnedal, Vest-Agder (C23203). Funnet 

omfatter to uklassifiserbare korsformete spenner, en spenne av type Lunde og en spenne av type Søndre 

Gammelsrød. Sistnevnte spenne er ikke medregnet i antallet spenner fra fase D1 som er oppgitt over.  
20

 110 om spennen nevnt i forrige fotnote utelates. 
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Kart 4.4 Grav- og depotfunn med korsformete spenner fra fase D1. Gravfunnene ligger så 

tett enkelte steder at punktene overlapper. 
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Ett av funnene som regnes til depotfunnene, Göingeholmfunnet, har blitt tolket som et 

depotfunn, men det kan imidlertid ikke helt utelukkes at det dreier seg om et gravfunn. Funnet 

ble gjort ved en bergknaus (Arne 1937:fig. 2) i forbindelse med veiarbeide, og da 

undersøkelser som ble gjennomført på stedet i etterkant ikke kunne påvise noen spor etter 

gravanlegg, har det blitt tolket som et depot. Funnet bestod av to leirkar som var plassert fire 

meter fra hverandre. Det ene karet, en bulevase, har fungert som en beholder for smykkene. 

Funnet omfattet ellers noen jerndeler av en kniv, en ten og muligens skaftet til en spydspiss 

(Arne 1937:81-84). Denne gjenstandssammensetningen går igjen i periodens graver, og 

smykker i urner forekommer i flere tilfeller. Det er dessuten svært vanlig i jernalderen å 

anlegge graver i tilknytning til naturlige ”hauger” der fjellet stikker opp i dagen. Plasseringen 

av de to leirkarene med fire meters mellomrom kan også passe med at de har stått i hver ende 

av et gravanlegg, som i folkevandringstid kan ha tilsvarende dimensjoner (se for eksempel 

Schetelig 1912). Det kan allikevel ikke utelukkes at funnet representerer et depot, for depoter 

finnes også ofte i nærheten av fjell, ur og bergknauser. Mangel av bein, som man kunne 

forvente å finne sammen med smykkene i urnen, kan kanskje tas til inntekt for at funnet ikke 

er en grav. Det kan imidlertid være tale om en ubrent grav der skjellettet har gått helt i 

oppløsning. Ellers er de tre korsformete spennene i funnet laget av sølv, noe som kun 

forekommer i to andre funn fra fase D1
21

, og som kanskje kan settes i forbindelse med ofring 

eller gjemming av spesielt kostbare gjenstander (jf. 4.1.3). Det er altså usikkert om dette 

funnet representerer et depot eller et gravfunn. Om funnet er et depot, synes det imidlertid å 

bekrefte flere av tendensene som kan observeres i gravfunnene når det gjelder 

smykkekombinasjonene de korsformete spennene inngår i i denne fasen ved at de er funnet 

sammen med A-hekter, perler og en sølvblikkspenne. Også i forbindelse med perleoppsettet 

kan et beslektet mønster med gravfunnene anes: I likhet med oppsett fra østlige områder 

domineres perlesmykket av ravperler. 

 

Når det gjelder øvrige kontekster spennene opptrer i, kommer en spenne av type Tveitane-

Hunn fra en boplass i Löddeköping i Skåne. Ellers er 11 spenner løsfunn i denne fasen, 

hvorav fem funn fra Danmark, fire fra Norge og fire fra Sverige.  

 

Det framgår av tabell 4.6.-4.9 (med tekstvedlegg) at de fleste ulike typene av korsformete 

spenner i denne fasen kombineres med samme smykketyper. To av de samme spennetypene 

                                                 
21

 B728: Gjesfjorden, Herøy, Nordland og B2269-99: Hauge, Klepp, Rogaland. 
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inngår både i grav- og depotfunn, og det samme gjør spenner av type enkeltform. Dessuten 

forekommer spenner av type Lunde som eneste smykketype både i graver og depoter. På 

grunn av at det er svært få depoter, er det vanskelig å utlede noe om hvorvidt de andre 

hovedtypene korsformete spenner kun er forbeholdt graver og ikke depoter. For øvrig kan 

depotet fra Jylland av en korsformet spenne av type Lunde muligens representere en 

deponering av en ”fremmed” spennetype (jf. 4.1.3), da kjerneutbredelsesområdet synes å ligge 

nord for dette på den skandinaviske halvøya. 

 

 

GEOGRAFISK SPREDNING I FASE D2A 

I fase D2a øker antall spennetyper drastisk da det finnes i overkant av 30 ulike typer ubredt i 

skandinavisk område (jf. over). De to største typene innenfor den sørnorske gruppen er type 

Søndre Gammelsrød og type Foldvik-Empingham med henholdsvis 26
22

 og 16
23

 eksemplarer 

hver. (Kart 4.5, tabell 4.10-4.11 viser den geografiske fordelingen av typene.) De to 

hovedtypene synes å tilhøre to delvis atskilte regioner innen et utstrakt sørnorsk område: Type 

Søndre Gammelsrød i sørvest i Rogaland og Vest-Agder og type Foldvik-Empingham langs 

kysten fra Vest-Agder til og med Vestfold (Reichstein 1975:abb. 4). Spenner av type Foldvik-

Empingham finnes i tillegg fra Västergötland i Sverige hvor man har to funn av til sammen to 

spenner, og ellers finnes fem eksemplarer fra fire funn fra England (Reichstein 1975:37, abb. 

4). Catherine Mortimer (1990:150) bemerker imidlertid at de skandinaviske eksemplarene  

                                                 
22

 Dette er inkludert et funn som mangler hos Reichstein: C33591: Fra Hestehammeren av Gare, Sør-Audnedal, 

Vest-Agder.  I tillegg kommer tre funn som ikke er regnet inn i gruppen her med spenner som ligger svært nært 

opp til typen: SHM15718, ÅH669/3308/HT, C8867. Disse vil inkluderes i kontekstgjennomgangen under. 
23

 Antallet gjelder i skandinavisk sammenheng. Inkluderes de engelske funnene omfatter gruppen totalt 21 

eksemplarer. I tillegg kommer et delvis ødelagt eksemplar som Reichstein (1975:116) klassifiserer som enten 

type Foldvik-Empingham eller type Ådland: C6071-77. Dette regnes ikke med til noen av undergruppene her, 

pga. den usikre definisjonen, men eksemplaret vil inkluderes i kontekstgjennomgangen under. 

Figur 4.5 

Korsformete 

spenner av type a) 

Søndre Gammelsrød 

fra Obrestad, 

Rogaland (B4344) 

og b) Foldvik-

Empingham fra 

Giskegjerdet, Møre 

og Romsdal (B720), 

etter Schetelig 

(1906:figur 107 og 

65). 
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Kart 4.5 Utbredelse av type Foldvik-Empingham og Søndre Gammelsrød. 
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Kart 4.6 Utbredelse av type Stoveland og Valandsmoen. 
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tydelig skiller seg fra de engelske ved at bøylen er utvidet på midten med ”fliker”. Det finnes 

et fellestrekk ved selve utformingen av de to sørnorske typene, nemlig fravær av dyrehode 

ved fotens avslutning. Spennene av type Søndre Gammelsrød har en halvrund- og/eller en 

tilnærmet rund avslutning på foten, mens på eksemplarene i type Foldvik-Empingham 

avsluttes foten tvert over slik at man får en tilnærmet trekantformet fot (figur 4.5).  

 

De to siste sørnorske ledetypene, type Stoveland og Valandsmoen (figur 4.6) omfatter 

henholdsvis seks og fem eksemplarer (kart 4.6, tabell 4.10 og 4.12). Av den førstnevnte typen 

er imidlertid kun tre eksemplarer fra Skandinavia, to fra to ulike funn fra Vest-Agder, og ett 

eksemplar fra Västergötland
24

. Ellers stammer to spenner fra ett funn i England og en spenne 

fra Schleswig-Holstein. Typen framstår altså som en overregional form. Spennene av type 

Valandsmoen konsentrerer seg først og fremst til Vest-Agder.  

 

Av Reichsteins fire ”sørnorske” spennetyper synes etter nærmere ettersyn kun to å fortjene 

betegnelsen: Type Foldvik-Empingham og Valandsmoen, mens type Søndre Gammelsrød 

egentlig bedre kan betegnes som sørvestnorsk og dermed falle inn under den store gruppen av 

spenner Reichstein har gitt denne benevnelsen. Type Stoveland kan på sin side betegnes som 

en overregional type. Type Foldvik-Empingham framstår også hos Reichstein (1975) som en 

overregional type, men dette tilbakevises, som nevnt, av Mortimer (1990:150) som hevder at:  

 

”There are similarities between English and Scandinavian examples of Reichstein’s 

Typ Foldvik-Empingham, but only at a very general level. Certainly, none of the 

                                                 
24

 I tillegg kommer en fjerde spenne fra ukjent sted i Danmark som ligner typen (Reichstein 1975:140, katalog 

nr. 521): HM.u.nr. 

Figur 4.6 Korsformete 

spenner av type a) 

Stoveland fra Stoveland, 

Aust-Agder (C8938) og b) 

Valandsmoen fra Ertseid, 

Vest-Agder (C9188), etter 

Schetelig (1906:figur 168 

og 55). 
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Figur 4.7 Korsformet spenne av 

type Mundheim fra Øksnevad, 

Klepp, Rogaland (B542), etter Rygh 

(1885:figur 252). 

Scandinavian examples of Typ Foldvik-Empingham could be mistaken for imports 

from other areas, since they mostly have pointed edges to their bows”.  

 

Reichsteins (1975:37-39) sørvestnorske spenner utgjøres av sju hoved- eller ledetyper: type 

Mundheim, Ådland, Lima, Nøding, Byrkje, Varhaug og type Sagland. (Se tabell 4.11 og 4.12 

for geografisk fordeling av typene.) Type Mundheim (figur 4.7) omfatter til sammen så 

mange som 72 spenner
25

 og er den største av alle undertypene. Den er undergruppert i åtte 

ulike varianter, samt en egen samlegruppe av spenner som tilhører variant 1, 4, 6 eller 7 (15 

stk.), men som er for fragmentariske for kunne 

plasseres i én av disse variantene med sikkerhet. Alle 

varianter med unntak av variant 6 (representert av ett 

eksemplar fra Møre og Romsdal) finnes i Rogaland 

hvor hovedgruppen også generelt har absolutt størst 

utbredelse med 39
26

 spenner fra 32 funn. Til tross for 

den store ansamlingen av typen i Rogaland som utgjør 

omlag halvparten av denne typen spenner, dekker 

utbredelsen ellers et langstrakt område som omfatter 

omtrent hele den norske kysten i sørvest- og vest 

inkludert det nordnorske kystlandskapet opp til Troms 

(med unntak av Trøndelag), samt en liten 

konsentrasjon langs østkysten av Sverige ved 

Bottenhavet (kart 4.7 og Reichstein1975:abb. 5). 

Betegnelsen ”sørvestnorsk” kan derfor virke noe 

snever, fordi typen i tillegg til den store 

konsentrasjonen i Rogaland har en relativ stor 

geografisk spredning på den skandinaviske halvøya. 

Allikevel er konsentrasjonen i Rogaland påfallende. 

 

Det nordligste funnet av denne typen er fra Finnmark, og er så uvanlig at det må 

kommenteres. Funnet er gjort langt innenfor nordsamisk område som på dette tidspunktet 

strekker seg langs kysten sør til Sør-Troms (og lengre i innlandet) (jf. 7.1.2). Det ble gjort i en  

                                                 
25

 I tillegg finnes seks spenner regnes som beslektet med typen: T2069-73 (2 stk.), B5984, B2476, C1286-88, 

S2848/S5372. To fragmenterte spenner tilhører også sannsynligvis typen: T16105, S9326. 
26

 43 hvis spenner som ligner type Mundheim inkluderes, jf. forrige fotnote. 
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Kart 4.8 Utbredelse av type Mundheim. 
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Kart 4.8 Utbredelse av type Lima. 
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Figur 4.8 Korsformet 

spenne av type Lima fra 

Tjøtta, Klepp, Rogaland 

(C4924), etter Rygh 

(1885:figur 253). 

såkalt samisk urgrav, en skjellettgrav i en gjenmurt heller (Schanche 2000:115, 219, 391; 

Sjøvold 1962:118).  

 

 

Type Lima (figur 4.8) er også en stor gruppe med 29 spenner
27

. 

Igjen fremtrer en konsentrasjon i Rogaland med 19 spenner 

som kommer fra 14 ulike funn (kart 4.8). De gjenstående fem 

sørvestnorske typene er mindre av omfang (kart 4.9 og 4.10, 

tabell 4.11). Type Ådland (figur 4.9a) omfatter åtte 

eksemplarer
28

 konsentrert i Vest-Agder og Rogaland. Type 

Byrkje (figur 4.9b) omfatter fire eksemplarer i skandinavisk 

sammenheng, men to spenner fra Nederland og England 

utskilles som ”beslektete typer” (min oversettelse) (Reichstein 

1975:39). I norsk sammenheng kan denne typen muligens 

representere en lokalform utbredt hovedsakelig i Rogaland. 

Type Sagland (figur 4.9c) (fire spenner), type Varhaug (figur 

4.10a) (fire eksemplarer) og type Nøding (figur 4.10ba) (to 

eksemplarer) framstår også som lokalformer: De to første i 

Rogaland, og den siste i Vest-Agder (Reichstein 1975:38-39) (for spredningskart over typene, 

se også Reichstein 1975:abb. 5-6). 

 
                                                 
27

 I tillegg kommer fire spenner som ligger svært nær type Lima: T13164/12570, C7388, SHM31286/A5, 

SM3242-3246. Disse vil inkluderes i kontekstanalysen under. 
28

 Reichstein (1975:39) oppgir fem eksemplarer, men dette antallet stemmer ikke med det samlete antallet i 

funnene henvist til under typen. 

Figur 4.9 Korsformete 

spenner av type a) 

Ådland fra Lunde, Lista, 

Vest-Agder (BB4234), 

etter Schetelig 

(1906:figur 108), b) 

Byrkje fra ukjent sted 

(B451), etter Rygh 

(1885:figur 251), og c) 

Sagland fra Varhaug, 

Hå, Rogaland (S6450), 

etter Reichstein 

(1975:Tafel 41, 9). 
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Kart 4.9 Utbredelse av type Ådland, Byrkje og Sagland. 
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Kart 4.10 Korsformete spenner av type a) Varhaug fra Varhaug, Hå, Rogaland (S1559), 

etter Schetelig (1906:figur 87), og b)Nøding fra Valandsmoen, Mandal, Vest-Agder 

(C976), etter Reichstein 1975:Tafel 22, 3). 
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Av de fire vestnorske spennetypene type Mo, Skaim, Draugsvoll og type Skjervum (figur 

4.11), danner tre klare lokale typer, da de finnes utbredt kun i ett enkelt fylke (tabell 4.13). 

Dette gjelder type Skaim og type Mo, som omfatter henholdsvis tre og ni eksemplarer, alle fra 

Sogn og Fjordane
29

. De to typene har for øvrig flere likhetstrekk. På begge typene er for 

eksempel den øverste delen av foten under bøylen formet som en plate som er bredere enn 

bøylen og som smalner nedover mot dyrehodet. Den relative brede utformingen av hodeplaten  

                                                 
29

 Det finnes for øvrig et funn fra Vindblæs, Jylland (C8719) og fra Store Hatløy, Møre og Romsdal (Å995-995) 

som ligner type Mo/Skaim. Det sistnevnte funnet er slitt, så det er derfor vanskelig å avgjøre typen. De to 

funnene vil inkluderes i kontekstanalysen under.  

Figur 4.10 Korsformete 

spenner av type a) Varhaug 

fra Varhaug, Hå, Rogaland 

(S1559), etter Schetelig 

(1906:figur 87), og b)  

Nøding fra Valandsmoen, 

Mandal, Vest-Agder 

(C976), etter Reichstein 

1975:Tafel 22, 3). 

Figur 4.11 Korsformete spenner av type a) Mo fra Mo, Førde, Sogn og Fjordane (B2828), 

etter Schetelig (1906:fig. 84), b) Skaim fra Skaim, Aurland, Sogn og Fjordane (B8552), etter 

Reichstein (1975:Tafel 55, 6), c) Draugsvoll fra Draugsvoll, Voss, Hordaland (B4353), etter 

Schetelig (1906:figur 83), og d) Skjervum fra Skjervum, Vik, Sogn og Fjordane (B8830b), 

etter Reichstein (1975:Tafel 49,4). 
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Kart 4.11 Utbredelse av type Mo/Skaim, Draugsvoll og Skjervum. 
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er også felles for de to typene (Reichstein 1975:40, se Tafel 51:7, 54 og 55:6). Jeg vil derfor 

argumentere for at de egentlig burde klassifiseres som ulike varianter av samme type, og 

behandle dem som en samlet gruppe i det følgende. Den siste lokale typen av de vestnorske 

spennene er Draugsvoll med seks eksemplarer fra seks ulike funn i Hordaland (kart 4.11 og 

tabell 4.13). Fire av funnene stammer fra samme kommune: Voss (Reichstein 1975:40, abb. 

7).  

 

Den eneste av de vestnorske typene som finnes utbredt i mer enn et fylke, er type Skjervum. 

Den omfatter fem spenner og finnes spredt i Sogn og Fjordane (to spenner fra to funn), 

Hordaland, Oppland og Nordland (ett funn hver med en spenne fra hvert funn). Type 

Skjervum har imidlertid flere felles trekk med type Mundheim variant 2: Begge typene har 

knopper i form av masker festet til hodeplaten, for type Skjervum gjelder det alle tre 

knoppene, mens det for type Mundheim variant to kun gjelder midtknoppen. 

Hovedforskjellen mellom de to typene er at type Skjervum har tydelig utformet profilhoder 

som i flere tilfeller er gjennombrudt, under bøylen, mens type Mundheim variant 2 har 

dyrehode med ”nesebor” og ”mule” utformet av tre masker (Reichstein 1975:38, 40, 

sammenlign tafel 43:7 og 48:2). Det er allikevel påfallende likhet mellom de to typene, og det 

kan argumenteres for at type Skjervum derfor egentlig også burde regnes som undertype av 

type Mundheim. På den annen side finnes også et fellestrekk mellom type Mo, Skjervum og 

Draugsvoll ved at de har en lik utforming av dyrehodet (Reichstein 1975:40), noe som gir de 

et felles preg til tross for at de tydelig skiller seg fra hverandre ved utformingen av andre 

detaljer. Jeg velger derfor å følge Reichsteins inndeling å behandle den som en egen 

undertype, men spennene av type Skjervum binder i alle tilfeller sammen et vestnorsk 

område, enten den representerer en egen undertype eller ikke.  

 

Spenner i den nordnorske gruppen består av to typer av svært ulikt omfang: type Skogøya 

med 41
30

 eksemplarer og type Volstad med to eksemplarer. (Tabell 4.14 viser den geografiske 

fordelingen av typene.) Type Skogøya (figur 4.12a) finnes hovedsakelig utbredt i Nordland og 

Troms, mens de to funnene som utgjør type Volstad (figur 4.12b), kommer fra Møre og 

Romsdal og Troms (Reichstein 1975:40). Utformingen av foten er svært lik ved disse to 

typene med et trekantet fasettert felt som går i en spiss ned mot dyrehodet, og et dyrehode 

med utspilte ører og markerte nesebor på siden. Det som etter Reichsteins (1975:40) 

                                                 
30

 I tillegg kommer et eksemplar fra Krejberg, Viborg amt, Jylland (C5411) som ligner typen. Funnet vil 

inkluderes i kontekstanalysen under. 
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definisjon skiller dem, er at spenner av type Skogøya har mer trekantformete nesebor i forhold 

til de mer avrundete på eksemplarer av type Volstad, samt at dyrehodet har en slags 

listmarkering eller skarp linje på langs i forlengelsen av det trekantformete fasetterte feltet på 

type Skogøya. Type Volstad kan etter min mening, og som jeg gjør her, derfor like gjerne 

tolkes som en variant av type Skogøya (kart 4.12. NB: Kartet viser også funnsted for type 

Eidsbukten, da jeg regner denne med under samme type som de to andre nevnte typene, jf. 

under). 

 

 

 

 

 

Type Gjerla, Ålgard, Fristad, Eidbukten og Stedje skal antakelig også dateres til fase D2a (jf. 

over). (Tabell 4.10-4.11 og 4.14 viser den geografiske fordelingen av typene.) Type Gjerla 

(figur 4.13a) omfatter seks spenner og framtrer som en hovedsakelig sørnorsk spennetype. 

Type Ålgard (figur 4.13b) består av to spenner. Måten dyrehodet er utformet på med en 

”maskeaktig ramme som omkranser dyrehodet” har en generell likhet med flere sene 

vestnorske spenneformer (type Mo, Skaim, Skjervum og Draugsvoll) samt en sørvestnorsk 

lokalform fra Vest-Agder (type Nøding) (Reicstein 1975:71). Lignende dyrehode finnes ved 

type Fristad (figur 4.13c) som inkluderer fem eksemplarer. Begge disse typene framstår som  

Figur 4.12 Korsformete spenner av type a) Skogøya fra Dirdal, Rogaland (C3457), etter 

Schetelig (1906:figur 74) b) Volstad fra Voldstad, Troms (Ts2378), etter Reichstein 

(1975:Tafel 58, 5) og c) Eidsbukten fra ukjent gård, Rauma, Møre og Romsdal (B444), etter 

Schetelig (1906:figur 40). 
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Kart 4.12 Utbredelse av type Skogøya/Volstad/Eidsbukten. 
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Kart 4.13 Utbredelse av type Gjerla, Ålgard og Fristad. 
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sørvestnorske (kart 4.13). Type Eidbukten (figur 4.12c) med to funn fra Nordland og Møre og 

Romsdal, har flere felles trekk med type Skogøya i utformingen av foten og blir av Reichstein 

(1975:45) definert som en blandingsform mellom type Skogøya og type Mundheim. 

Alternativt mener jeg at typen heller bør sees som en undergruppe eller variant av type 

Skogøya i likhet med type Volstad, dvs. som en nordnorsk type. Jeg regner derfor typen her 

med under type Skogøya. Type Stedje (figur 4.14) omfatter tre eksemplarer: Ett funn kommer 

fra ukjent sted i Norge, mens de to andre kommer fra Sogn og Fjordane og Vest-Agder. 

Eksemplarene fra ukjent sted og fra Sogndal i Sogn og Fjordane er svært like, muligens 

identiske (Reichstein 1975:taf. 115:1-2). Funnet fra Vest-Agder
31

 er ødelagt nedenfor øynene, 

så det er vanskelig å si om spennen er helt lik de to andre i utformingen av dyrehodet, men 

eksemplaret skiller seg litt ut ved å ha en tilnærmet rett bøyle. Det er også vanskelig å avgjøre 

om typen skal regnes som en sørvest- eller kun vestnorsk type på grunnlag av disse funnene. 

 

 

 

 

  

                                                 
31

 C56701. 

Figurf 4.13 Korsformete spenner av type a) Gjerla fra Måge, Ullensvang, Hordaland 

(B5733b), b) Ålgard fra Ålgard, Gjesdal, Rogaland (S2035) og c) Fristad fra Bø, Hå, 

Rogaland (S828), etter henholdsvis Reichstein (1975:Tafel 101, 6, 113, 4 og 114, 8). 
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Figur 4.14 Korsformete 

spenner av type Stedje fra 

Stedje, Sogndal (B4640), 

Sogn og Fjordane, etter 

Schetelig (1906:fig. 80). 

De to svenske typene, type Götene og Brunnhem (figur 4.15a-b) 

med henholdsvis 10 og to spenner kan begge regnes som særegne 

västergötlandske lokalformer (Reichstein 1975:74, kart 4.14 og 

tabell 4.15). Typene er så like at jeg her regner dem under ett (se 

Reichstein 1975:tafel 72-74). Jeg har over argumentert for 

utskillelsen av en egen regional nordjysk type i denne fasen: type 

Sejlflod (figur 4.1), som finnes i to varianter med til sammen sju 

spenner fra like mange funn hvorav seks fra Jylland og ett fra 

Bohuslän (kart 4.14). Fire spenner kommer fra fire graver fra 

gravfeltet Sejlflod i Ålborg amt, mens to øvrige jyske funn kommer 

fra henholdsvis Hjørring og Thisted amt. Spennen fra Store 

Stensingmark i Hjørring amt på Jylland
32

 har avbrutt fot, og 

klassifiseringen er derfor litt usikker, men eksemplaret ligner svært 

på en spenne av type Sejlflod (variant 1) fra Hamrevik i Bohuslän 

med pressblikk av sølv med spiralornamentikk på bøylen, noe den 

trolig også har hatt på hodeplaten, lik eksemplaret fra Store 

Stensingmark (se Reichstein 1975:tafel 120, 6).  Spennen regnes 

derfor inn i gruppen her. 

 

 

  

                                                 
32

 C26076. 

Figur 4.15 Korsformete 

spenner av type a) Götene 

fra Stångebro, 

Östergötland 

(SHM9589/37), etter Salin 

(1904:figur 454), b) 

Brunnhem fra Jättene, 

Bosgården, Västergötland 

(SHM6261), etter 

Reichstein (1975:Tafel 73, 

4) og c) Sejlflod (variant 

1) fra Sejlflod, Jylland 

(grav IZ), etter Nielsen 

(2000:106, x1293). 
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Kart 4.14 Utbredelse av type Götene/Brunnhem og Sejlflod. De fire punktene på linje 

representerer funn fra ukjent sted i Västergötland. 
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Kart 4.15 Utbredelse av kontinentale typer i Skandinavia i fase D2a. 
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Av de kontinentale typene Midlum og Krefeld-Gellep (figur 4.16a-b) er det gjort henholdsvis 

tre og to funn, alle fra Danmark. De engelske typene, type Bradwell, Barrington og Lyminge 

(figur 4.16c-e) forekommer i henholdsvis to, to og ett eksemplar i skandinavisk sammenheng. 

Begge spennene av type Bradwell er funnet i Västergötland, i to ulike funnsammenhenger, 

mens de to eksemplarene av type Barrington kommer fra Småland og Västergötland. Spennen 

av type Lyminge stammer fra Hordaland (kart 4.15).  

 

  
Figur 4.16 Korsformete spenner av type a) Midlum fra Ukjent sted, Danmark (C6396), b) 

Krefeld-Gellep fra Barrington, Cambridgeshire, c) Bradwell og d) Barrington fra Little 

Wilbraham, Cambridgeshire, og e) Lyminge fra Lyminge, Kent, etter Reichstein 

(1975:Tafel 84.2, 89.8, 98.4, 100.7, 101.5). 
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Av typene som har en mer usikker datering innen denne fasen, utgjøres type Hasle (figur 

4.17a) av kun to spenner som er funnet i østnorsk område i Østfold og Hedmark. Type Oxbøl 

(figur 4.17b) har en utbredelse på Jylland med ett eksemplar og finnes ellers i England (to 

eksemplarer), og type Hjelmhede (figur 4.17c) finnes fra Jylland (en spenne), Schleswig-

Holstein og England (seks eksemplarer) (Reichstein 1975:45-46). Type Bützfleht (figur 

4.18a) finnes i tre eksemplarer i skandinavisk sammenheng, to fra Jylland og ett fra Rogaland. 

To spenner av den engelske typen Trumpington (figur 4.18b) opptrer i et gravfunn fra 

Vestfold. Den engelske typen Feering (figur 4.18c) opptrer i to skandinaviske funn: Fra 

Nordland og Skåne. Denne typen dateres til fase D2b, og må ansees som et unntaksfunn siden 

korsformete spenner så godt som fullstendig har gått ut av bruk i denne fasen i Skandinavisk 

sammenheng. 

 

Hovedvekten av de korsformete spennene ligger altså i fase D2a: I tillegg til hovedtypene og 

eksemplarene som ligner disse (sammenlagt 306 spenner), kan 53 korsformete spenner som 

klassifiseres som enkeltformer og 48 som defineres som uklassifiserbare tilskrives denne 

fasen via assosiasjon med diagnostiske typer og/eller ledetypene (Reichstein 1975:69). Det vil 

Figur 4.17 Korsformete spenner av type a) Hasle fra Saugstadviken, Ringsaker, Hedmark 

(C24800), b) Oxbøl fra Oxbøl, Jylland (C.1.avd.Ox37), og c) Hjelmhede fra Hjelmhede, 

Jylland (C16842), etter Reichstein (1975:Tafel 113.8, 114.4 og 115.6). 
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si at 407 spenner totalt
33

 kan dateres til fasen
34

. Av enkeltformene er 47 spenner norske, fire 

svenske og to danske. Av de uklassifiserbare spennene er 41 norske, tre danske og én svensk.  

 

 

 

 

Et felles trekk for to store grupper av sørvestnorske spenner fra denne fasen, type Lima og 

Søndre Gammelsrød, er at de mangler dyrehodet ved fotens avslutning, noe som også gjelder 

den største sørnorske typen Foldvik-Empingham. Også den sørvestnorske lokalformen fra 

Rogaland, type Sagland, mangler dyrehodeavslutning. Dette trekket gjenfinnes imidlertid ikke 

på noen av de andre sør- og sørvestnorske typene. Alle de vest- og nordnorske typene har i 

motsetning til flere av de sørlige hovedgruppene beholdt dyrehodet ved fotens avslutning. 

Dette formelle trekket kan i utgangspunktet derfor synes som av betydning for atskillelsen av 

regionale særtrekk. Imidlertid har type Mundheim en svært stor spredning i Sørvest-Norge, 

spesielt i Rogaland hvor over halvparten av funnene stammer fra (jf. over), og denne typen 

har også dyrehodeavslutning. Den todelingen som er antydet i funnbildet, blir derfor ikke 

                                                 
33

 Jeg inkluderer ikke spennene av type Hasle, Oxbøl, Hjelmhede, Bützfleht, eller Trumpington da det er usikkert 

om disse tilhører fasen, og derfor heller ikke vil inkluderes i kontekstanalysen under. Funnene med type Feering 

inkluderes heller ikke da typen tilskrives fase D2b. I tillegg kan muligens 18 spenner dateres til fasen  på 

typologisk grunnlag. Disse inkluderes imidlertid ikke i kontekstanalysen under. 
34

 Ut over spennene som kan dateres til en utvalgt fase, finnes 340 ikke nærmere daterbare korsformete spenner 

av type enkeltform og uklassifiserbare spenner.  

 

Figur 4.18 Korsformete spenner av type a) Bützfleht fra Holmslund, Jylland (C2771), b) 

Trumpington fra Skogen, Vestfold (C19769) og c) Feering fra ukjent funnsted, Skåne 

(SHM1518), etter Reichstein (1975:Tafel 117.7, 116.6 og 107.7). 
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entydig. Bildet kompliseres ytterligere ved at den sørvestnorske typen Lima og type 

Mundheim i tillegg framstår som ganske like, om man ser bort fra fotens avslutning, noe også 

Schetelig (1906:89) konstaterer. Begge typer har sterkt utflikende bøyle og et kvadratisk felt 

med randdyr som ”vinger” langs ytterkanten øverst på foten under bøylen.  

 

En gjennomgang av Reichsteins (1975:37-40, abb. 4-8) typer viser at det bak de regionale 

samlebetegnelsene ”sør-, vest- og sørvestnorske spenner” skjuler seg både typer med lokal 

utbredelse, og typer med et geografisk spredningsmønster som avgrenser seg til deler av 

området indikert av samlebetegnelsen. I et tilfelle representerer også en av typene (definert 

som en sørnorsk type, type Mundheim) trolig en felles (nord)skandinavisk form som finnes 

utbredt over store deler av den skandinaviske halvøya (jf. Reichstein 1975:abb. 5). Bildet 

nyanseres også ved at enkelte grupper i nærliggende områder eller med overlappende 

utbredelse deler flere felles trekk og dermed framstår som likere hverandre enn andre. Noen 

spennetyper framstår gjennom dette som overregionale, andre regionale, mens enkelte 

spennetyper utpeker seg som lokale former. Dette justerer de regionale avgrensningene som 

tidligere har blitt observert (Reichstein 1975) noe, men hovedinntrykket forblir det samme: I 

fase D2a øker antallet korsformete spenner sterkt, spennene fordeler seg på flere typer enn i 

foregående fase, og det geografiske spredningsmønstret viser videre at funn av utvalgte typer 

grupperer seg i ulike områder.  

 

I Skandinavia uttegner det seg seks områder gjennom konsentrasjonen av bestemte typer (kart 

4.16). Innen Norge finner vi fire områder: et område i sør-sørøst fra Vestfold til Vest-Agder, 

et i sørvest fra Vest-Agder til Rogaland, et i vest i Hordaland og Sogn og Fjordane, og et i 

nord med en konsentrasjon i Nordland og Sør-Troms. Videre tegner det seg et område i Vest-

Sverige i Västergötland og et i sørskandinavisk område i Danmark hvor type Sejlflod utgjør 

en egen regional nordjysk type. Dansk område synes samtidig å være forbundet med England 

og Nederland gjennom de kontinentale og engelske spennetypene (Reichstein 1975:abb.10)
35

. 

Innenfor flere av disse områdene er det, som vist, mulig å finne lokale typer representert i 

materialet, for eksempel i Vest-Norge hvor det markeres områder innen de enkelte fylkene. I 

det øst- og sørvestnorske området utskilles også egne lokale typer innen henholdsvis 

Vestfold/Telemark, Vest-Agder og Rogaland. Et gjennomgående trekk er at funnene stammer 

fra kystområder.  

                                                 
35

 Mortimer (1990:162-163) gjør for øvrig oppmerksom på at flere av funnene fra Gudme kan tilskrives type 

Midlum og Krefeld-Gellep, noe som gir inntrykk av at typene var i bruk over et større område i Danmark. 



140 

 

 

  

Kart 4.16 Kart over de seks hovedområdene i fase D2a (med ringer.) 
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Et annet viktig moment ved utbredelsesmønstrene i fase D2a er for øvrig at det mellom de 

regionale kjerneområdene ligger grense- eller overlappingsområder hvor ulike typer fra 

nærliggende regioner finnes utbredt. Aust-Agder framstår bl.a. som et slikt 

overlappingsområde med tre funn av den regionale sørøstlige typen Foldvik-Empingham, et 

funn av den sørlige typen Valandsmoen, samt to funn av den sørvestlige typen Lima. I et av 

disse funnene inngår dessuten både to korsformete spenner av typen Foldvik-Empingham og 

en av type Valandmoen sammen. Et annet slikt grenseområde finnes i Møre og Romsdal med 

funn av både nordnorske spennetyper (type Skogøya, Volstad og Eidsbukten) og type Fristad 

samt Foldvik-Empingham, noe som tyder på forbindelser henholdsvis nordover, sørover (samt 

østover til Västergötland i Sverige) og sørøstover.  

 

FUNNKONTEKST I FASE D2A 

366 spenner fra fase D2a stammer fra gravfunn. Størsteparten er fra Norge med 325 spenner 

fra til sammen 158 gravfunn. 29 spenner fra 19 gravfunn kommer fra Sverige og fra Danmark 

12 spenner fra sju gravfunn (kart 4.17 og tabell 4.16-4.18 med tekstvedlegg). Kun åtte 

spenner kan med rimelig sikkerhet sies å komme fra depoter i fase D2a (tabell 4.19). Ingen av 

disse er funnet sammen med andre artefakter. Fem funn stammer fra Jylland, ellers kommer 

funnene fra Västergötland, Vest-Agder og Troms. Spennene omfatter henholdsvis type 

Sejlflod, Midlum, Götene, Stedje, Lima, samt tre spenner med en utforming som henholdsvis 

ligger nær type Lima, Mo og Skogøya. Det finnes en viss sammenheng mellom hvilke 

områder depotene kommer fra, og hvilken spennetype de korsformete spennene tilhører: De 

norske depotene omfatter norske spennetyper, mens to danske depoter inkluderer en dansk og 

en kontinental type, og eksemplaret av type Götene kommer fra Västergötland. Allikevel 

representeres tre av de jyske depotene av spenner som ligger nær til tre ulike ”norske” 

varianter: type Lima, Mo og Skogøya. Disse funnene, samt et depot fra Troms av type Lima, 

kan representere deponeringer av ”fremmede” spennetyper, da de ligger utenfor 

kjerneområdene for de respektive typene. Det samme gjelder også depotet med spennen av 

type Midlum fra Jylland, en type som hovedsakelig finnes utbredt i Nederland og England 

(Reichstein 1975). At depotene består av bare én spenne, er en trend som kan føres tilbake til 

de danske depotene fra foregående fase. Det må for øvrig bemerkes at siden alle depotene 

består av kun én spenne, er det mulig at depoter av spenner av type enkeltform ikke vil fanges 

opp her, da jeg i denne undersøkelsen bare inkluderer funn som kan dateres ut fra assosiasjon 

med en av Reichsteins daterte hovedtyper eller andre diagnostiske gjenstandstyper (jf. 3.1), og  
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Kart 4.17 Grav- og depotfunn med korsformete spenner fra fase D2a. Gravfunnene ligger så 

tett enkelte steder at punktene overlapper. 
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ikke inkluderer funn av spenner som ut over dette kun kan dateres typologisk
36

. I alle tilfeller 

finnes korsformete spenner som eneste smykketype i både depotsammenhenger og 

gravkontekster, og det er for øvrig de samme typene som går igjen både i graver og depoter. 

 

Antall løsfunn fra denne fasen er 33 spenner, hvorav 21 fra Norge, åtte fra Sverige og fire fra 

Danmark (tabell 4.20). Det er ikke gjort funn av spenner fra denne fasen på boplasser. 

 

Sammenlignes de assosierte smykkekombinasjonene til korsformete spenner i de to fasene, 

framgår det at spennene assosieres med hovedsakelig samme smykketyper i gravkontekster i 

begge fasene. Det skjer enkelte endringer, for eksempel blir det vanligere med knappehekter, 

relieffspenner og fuglenåler i fase D2a. Når det gjelder hengesmykker er disse mer varierte i 

den siste fasen, mens perlekombinasjonene følger samme trend i både fase D1 og D2a. Antall 

perler som inngår i de enkelte kontekster reduseres imidlertid i fase D2a sammenlignet med 

folkevandringstidens første fase. Det er ikke lenger vanlig med bronselenker eller 

sølv/bronseblikkspenner. Det blir også oftere båret fire korsformete spenner sammen, men 

tilsynelatende bare i norsk område. Når det gjelder depotfunnene, forsterkes tendensen til at 

de korsformete spennene opptrer alene i fase D2a. 

 

OPPSUMMERING AV GEOGRAFISK OG KRONOLOGISK SPREDNINGSMØNSTER 

I overgangen mellom yngre romertid og folkevandringstid skjer en utvikling som går fra en 

relativ jevn spredning av et par felles (proto)typer, type Tveitane-Hunn og Åk, med en 

utbredelse overveiende i den sørlige halvdelen av Norge, mot en tredeling av norsk område i 

nord, vest og sør gjennom utformingen av særegne regionale typer. Innenfor det sørlige 

området som i fase D1 inkluderer Bohuslän og Västergötland i Vest-Sverige i tillegg til den 

sørlige halvdelen av Norge fra Møre og Romsdal i nord, skimtes tilløp til en egen sørnorsk 

gruppe (type Eine), som kun finnes utbredt innen norsk område. Dansk område preges 

hovedsakelig av utbredelse av overveiende kontinentale (tyske) og felles dansk-kontinentale 

former fra overgangen yngre romertid/folkevandringstid og utover i fase D1 (henholdsvis type 

Witmarsum og Gross Siemss). Samtidig framstår alle de korsformete spennene på dette 

tidspunktet likevel som relativt ensartete, fordi de forskjellige typene seg imellom er likere i 

forhold til det de er i påfølgende fase: Spennenes komposisjon er temmelig ensartet, de er 

                                                 
36

 11 udaterte korsformete spenner av type enkeltform og/eller uklassifiserte spenner kommer fra depoter, alle fra 

Jylland. 
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relativt like i størrelse og omriss, kun mindre detaljer som for eksempel utformingen av 

dyrehodets nesebor, og/eller inndelingen av fotens ”stamme” skiller gruppene fra hverandre.  

 

I overgangen til fase D2a øker både antall spenner og typer, og de ulike undertypene skiller 

seg klarere fra hverandre. Grupperinger kan nå skilles ut i henholdsvis sørøst-, sørvest-, vest- 

og nordnorsk område, Vest-Sverige og på Jylland. Dansk område preges imidlertid fortsatt til 

en viss grad av kontinentale forbindelser gjennom utbredelse av kontinentale (tyske) former 

som type Midlum og Krefeld-Gellep. Enkelte regionale grupperinger kan følges fra den første 

til den andre fasen av folkevandringstid: Grupperingen i nord der type Skogøya, Volstad og 

Eidbukten overtar etter type Røssøy, og delvis også i vest der type Nygard erstattes av type 

Mo, Skaim, Draugsvoll og Skjervum. I vest synes imidlertid konsentrasjonsområdet å 

forskyves sørover fra Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane i fase D1 til Sogn og Fjordane 

og Hordaland i fase D2a, mens Møre og Romsdal i fase D2a har en påfallende mangel på 

vestnorske typer
37

. Utbredelsen av både nordnorske og sørnorske typer er mer utpreget i dette 

fylket i denne fasen. Samtidig framtrer også flere lokale grupperinger av typer i fase D2a. 

Innen det vestnorske området som bindes sammen av type Skjervum, utskilles egne lokale 

spennetyper i henholdsvis Sogn og Fjordane (type Mo/Skaim) og Hordaland (type 

Draugsvoll), og innen det sørvestnorske området kan lokale typer påvises i henholdsvis 

Rogaland og Vest-Agder. Også i dansk område utvikles en egen lokal form (type Sejlflod) på 

Nord-Jylland. I fase D2a tas det imidlertid også i bruk en mulig felles nordskandinavisk form, 

type Mundheim, som finnes utbredt på store deler av den skandinaviske halvøya, men som 

har en spesielt stor konsentrasjon i Rogaland.  

 

For begge fasene er det et karakteristisk trekk at det finnes et relativt høyt antall enkeltformer 

samt overlappinger i utbredelsen av de enkelte regionale og/eller lokale typene. Dessuten har 

spenner av forskjellige hovedtyper i mange tilfeller blitt brukt sammen på drakten. Videre 

framstår enkelte typer i fase D2a som likere hverandre enn andre gjennom selve utformingen 

av spennene, fordi de deler felles trekk som for eksempel en triangulær fot (type Lima og 

Foldvik-Empingham), eller utforming av fliket bøyle, samt et kvadratisk felt med sidevinger 

nedenfor denne på foten (type Mundheim og Lima). I tillegg kan én og samme undertype (slik 

som for eksempel type Lima) dele trekk med flere ulike regionale varianter. Dette medfører at 

spredningsmønstrene framstår som komplekse, og at de enkelte områdene heller skiller seg ut 

                                                 
37

 Et mulig unntak er en spenne med en utforming som ligger nær opp til type Mo fra Store Hatløy, Utstein 

(Å995-996). 
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som kjerneområder for utbredelse av en eller flere utvalgte typer, enn som klart atskilte 

områder. Både den overlappende geografiske utbredelsen, samt utformingen og det faktum at 

det i hele bruksperioden finnes eksemplarer som ikke lar seg kategorisere som spesielle typer, 

men representerer individualistisk utformete smykkegjenstander, tyder på at det finnes 

distinkte normer for utformingen av spenner i forskjellige geografiske områder, men at det 

likevel synes å ha vært ”tillatt” med en relativ stor grad av ”egenutforming” og flere 

”valgmuligheter” for påkledning eller i det minste for bruk av denne spennetypen (jf. kap. 

2.2.1).  

 

4.2.2 Relieffspenner 

Relieffspenner er en type bøylespenner som normalt består av en rektangulær, kvadratisk eller 

halvsirkelformet hodeplate, bøyle og vanligvis en rombisk fotplate. Det forekommer også 

spenner med triangulær, spadeformet eller tilnærmet jevnbred fot, men dette er mer 

unntaksvis. I tillegg finnes en gruppe relieffspenner der hode- og fotplaten har samme, som 

regel tilnærmete rombiske form, såkalte likearmete relieffspenner. Spennene har støpt 

relieffornamentikk, derav navnet. Ornamentikken består som oftest av geometriske mønstre, 

spiral- og/eller dyrestilsdekor og båndfletninger. To beslektete typer dyrestil forekommer på 

spennene: De tidligste eksemplarene er ornamentert i nydamstil, mens Salins stil I overtar 

som den vanligste utsmykningen i løpet av siste kvartal av 5. århundre. Spennene er laget av 

sølv eller bronse, og er som regel forgylte. Lengden på skandinaviske relieffspenner varierer 

fra 5 til 23,5 cm, men de fleste måler fra 7 til 15 cm (Sjøvold 1993:10-15).  

 

Den vanligste typen i Skandinavia er relieffspenner med rektangulær hodeplate. Slike 

relieffspenner blir vanligvis oppfattet som en videreutvikling av skandinaviske 

sølvblikkspenner fra yngre romertid og tidlig folkevandringstid. De dateres til tidsrommet ca 

450–550/600 e.Kr., og finnes i denne perioden utbredt i Skandinavia, Finland, og 

angelsaksisk område av England. I tillegg finnes enkelte funn av denne typen på Kontinentet i 

Tyskland, Nordøst-Frankrike, Østerrike, Sveits og Italia (Leigh 1980:2, 27-28; Fett 1941:3). 

Det skjer en parallell utvikling når det gjelder detaljer ved ornamentikken og utformingen av 

relieffspenner ut gjennom 500-tallet i ulike områder av Skandinavia og i England, og det har 

lenge pågått en diskusjon om hvilken retning eller hvilke retninger påvirkningen(e) har gått 

(Haseloff 1981:23-27; Hines 1984, 1997; Myhre 1966:72-73).  
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Figur 4.19 Bæremåte for 

relieffspenner, etter 

Jørgensen og Jørgensen 

(1997:figur 46g). 

 

Av totalt 216 relieffspenner fra Skandinavia
38

 kommer 110 fra 

Norge, 74 fra Sverige og 32 fra Danmark (Magnus 2004a:106-

107; Sjøvold 1993:10
39

). De aller fleste norske og svenske 

spennene stammer fra gravfunn, mens depotfunnene dominerer 

i Danmark (Meyer 1935). Når det gjelder hvordan spennene har 

blitt brukt på drakten, opptrer relieffspennene i skandinavisk 

sammenheng vanligvis enkeltvis og sentralt plassert i bryst- 

eller halsregionen, og er oftest festet på tvers eller skrått med 

hodeplaten (som regel) pekende oppover (figur 4.19). Deres 

mulige funksjon som feste av sjal eller kappe har vært påpekt 

av flere. Spennene kan imidlertid også unntaksvis opptre på 

mer alternative måter som parspenner eller festet på siden eller i 

ermet av drakten. I sist nevnte tifelle har relieffspennen kanskje holdt kappen eller sjalet festet 

på plass på siden (Jørgensen 1994a:530; Kristoffersen 2000:108-112, 2006:15).  

 

KLASSIFISERING AV TYPER 

Flere forskere har vist at det finnes grunnlag for å foreta undergrupperinger og/eller 

klassifiseringer av de skandinaviske spennene (Haseloff 1981; Kristoffersen 2000; Magnus 

2001, 2007; Meyer 1935; Sjøvold 1993; Åberg 1924). I norsk sammenheng har spesielt 

Meyers (1935) behandling av relieffspenner fått stor betydning for oppfattelsen av typen, 

mens Sjøvolds (1993) publikasjon representerer den mest helhetlige og oppdaterte oversikten. 

Begge forfattere forholder seg for øvrig også til nordiske funn i sin helhet. I analysedelen vil 

jeg forholde meg til begge disse forfatternes arbeider. Da de avviker på flere punkter, vil jeg i 

det følgende derfor kort presentere de to ulike klassifiseringssystemene til Meyer og Sjøvold. 

 

Meyer (1935) tar for seg relieffspenner med rektangulær hodeplate og rombisk fotplate. 

Hovedkriteriet for inndeling i undergrupper er utformingen av relieffspennens fotplate, om 

den er såkalt plan eller har et ”tak”, dvs. at den er delt av en langsgående list som (ofte) gir 

fotens snitt en vinkelform. Meyer tar i tillegg hensyn til ornamentikken og funnkombinasjoner 

                                                 
38

 Ikke inkludert funn fra produksjonsplasser, jf. 4.1.3. Fra Høstentorp-funnet er det kun regnet med tre spenner, 

da det er vanskelig å avgjøre hvor mange flere relieffspenner som inngår i funnet fordi de er så fragmentariske. 
39

 Antallet oppgitt her stemmer verken med det antallet Sjøvold eller Magnus opererer med, fordi jeg bl.a. 

inkluderer flere relieffspenner med spadeformet fot enn Sjøvold, samt likearmete relieffspenner. Magnus utelater 

trolig B-1-spennnene. En annen grunn for avvikende antall oppgis i foregående fotnote. 
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ved sin inndeling, og setter videre et hovedskille mellom tidlige og sene tak- og 

planfotspenner. De tidlige takfotspennene har en fot der sidearmene ligger nedenfor midten og 

når godt utenfor profilhodene, mens hos de tidlige planfotspennene er sidearmene plassert 

ovenfor midten og avsluttes omtrent på linje med profilhodene. Begge hovedgruppene får i 

sine seneste former tilnærmet korsformet fot. Hun deler spennene inn i fem kronologiske 

stadier, stadium 2–6 (sølvblikkspenner utgjør det første stadiet). Blant de senere spennene, i 

stadium 5 og 6, skiller hun ut spenner laget av bestemte lokale håndverkere, de såkalte 

Ågedal-, Hauge- og Dalummestrene, som etterfølges av spenner med trekk som har en lokal 

avgrensning: Rogalandsgruppen, sognegruppen, den botniske gruppen, den nordlige 

takfotgruppen, den nordlige planfotgruppen, den gotlandske gruppen og en gruppe ”simple” 

bronsespenner, der de fleste eksemplarene i Meyers gjennomgang kommer fra Rogaland 

(Meyer 1935:36-84).  

 

Meyer har imidlertid blitt kritisert for å legge for stor vekt på ett enkelt utvalgt stilistisk trekk 

ved sin gruppeinndeling i det hun hovedsakelig skiller de såkalte ”planfotspennene” fra 

”takfotspenner” (for eksempel Sjøvold 1993:17). Det har etter hvert vist seg at trekk som 

ifølge Meyer kun hører til eksemplarer av den ene arten, også finnes på den andre 

hovedtypen. Dette gjelder for eksempel bøyleknapp, som hun hevder bare finnes på 

planfotspenner (Meyer 1935:62). En spenne med bøyleknapp fra Jorenkjøl i Rogaland har for 

eksempel en langsgående list på fotplaten som visuelt gir samme inntrykk som en ”taklist”, 

selv om den i dette tilfellet ikke har noen betydning for tverrsnittet, som er plant. Spennen 

tilskrives allikevel vanligvis planfotgruppen (Fett 1974:11-12; Petersen 1945:9). Funn som 

har tilkommet etter Meyers publikasjon, har i enkelte tilfeller også vist seg å bryte med de 

regionale gruppenes utbredelsesområde, slik dette er definert av Meyer, noe hun også selv har 

påpekt (Fett 1974:11-12). Bl.a. gjelder dette funn av den nordlige planfotgruppen gjort på 

Eikeland i Time (Myhre 1966:66) og Jorenkjøl i Hå i Rogaland, samt Gjemmestad i Gloppen i 

Sogn og Fjordane (Fett 1974:11-12)
40

. Jeg vil allikevel hevde at det ikke er tvil om at Meyers 

grupperinger i flere tilfeller reflekterer lokale og/eller kronologiske avgrensninger, selv om 

altså utbredelsen av enkelte spenner forekommer utenfor typens ”hovedområde”. Jeg vil 

komme tilbake til dette i diskusjonen under. 

 

                                                 
40

 S9181g, S6970, B12549. 



148 

 

Meyer utelater imidlertid flere relieffspenner av mer ”utypiske” typer i sin klassifisering. 

Dette gjelder bl.a. relieffspenner med rektangulær hodeplate og spadeformet/halvrund fot og 

spenner av typen med halvrund hodeplate (Meyer 1935:3). Førstnevnte er en type med relativ 

stor utbredelse i norsk område, mens den andre har et østskandinavisk spredningsmønster (jf. 

under). Det synes naturlig å inkludere begge disse typene for å få et mer helhetlig inntrykk av 

relieffspennenes utbredelse, fordi de tross alt har en viss utbredelse i perioden. Begge typene 

er representert i Sjøvolds (1993) klassifisering av relieffspennene, der de faller inn under type 

B-1–B-4 og A-5–A-6.  

 

Sjøvold (1993:15-19) deler også de skandinaviske relieffspennene inn i to hovedgrupper, 

gruppe A og B, basert på utformingen av foten, men ut fra et annet kriterium enn det Meyer 

benytter seg av: Gruppe A består av spenner med rombisk fot, og gruppe B omfatter spenner 

med ikke-rombisk fot. Gruppe A, som er den overveiende største gruppen, deles videre inn i 

seks undergrupper, kalt type A-1–A-6, på grunnlag av kombinasjoner i utformingen av 

hodeplaten (vinklet eller kurvet), bøylen (båndformet eller utvidet) og om fotplaten er delt 

(dvs. takfotspenner) eller ikke (planfotspenner). Type A-1–A-4 består av spenner med 

rettvinklet hodeplate, dvs. rektangulær eller eventuelt kvadratisk, og henholdsvis med 

båndformet bøyle og av delt (A-1) / ikke delt (A-2) fotplate og med utvidet bøyle og delt (A-

3) / ikke delt (A-4) fotplate. Type A-5 og A-6 utgjøres av spenner med kurvet hodeplate 

(vanligvis halvrund), båndformet bøyle og henholdsvis delt og ikke delt fot. En videre 

underinndeling av type A-1–A-6-spennene i subtyper a–f gjøres etter utformingen av side- og 

endeflikene. Spennene i gruppe B, dvs. med ikke-rombisk fot, underinndeles på lignende måte 

i fire typer, B1–B-4 ut fra utformingen hodeplaten, bøylen og foten: Type B-1 og B-2 har 

rektangulær og/eller kvadratisk hodeplate og henholdsvis spadeformet
41

 og triangulær fot. 

Type B-3 og B-4 har halvsirkelformet hodeplate og henholdsvis spadeformet
42

 fot og 

jevnbred fot. Spennene i gruppe B utgjøres hos Sjøvold imidlertid bare av totalt fjorten 

spenner, hvorav to er fragmenterte og tre andre er definert som uklassifiserbare. Enkelte av 

gruppene består derfor av svært få eksemplarer, noe som bidrar til å gjøre klassifiseringen mer 

usikker. I gruppe B-4 finner vi, som Sjøvold (1993:18-19) selv påpeker, for eksempel kun én 

eneste spenne, men fordi den er av en type som kjennes fra Kontinentet (Kühn 1965:Taf. 62: 

1,41), blir den allikevel skilt ut som en egen gruppe også i skandinavisk sammenheng.  

                                                 
41

 Sjøvolds term er ”splayed”, dvs. skråstilt eller utoverskrånende. 
42

 Sjøvolds term er også her ”splayed”, dvs. skråstilt eller utoverskrånende. 
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Det er, som vist, først og fremst utformingen av de enkelte formdelene, og gjennom dette 

spennens konturer, som får betydning for Sjøvolds gruppeinndeling. I motsetning til Meyer 

lar han derimot i mindre grad utformingen av overflatedekoren få innvirkning på hvordan han 

klassifiserer spennene (Sjøvold 1993:15, 17). Alle kategoriseringer eller klassifiseringer vil til 

en viss grad bli foretatt ut fra subjektive kriterier der enkelte formelementer velges ut framfor 

andre, men det er etter min mening et viktig ankepunkt mot Sjøvolds klassifisering at han ikke 

innlemmer overflatedekoren som kriterium for klasseinndelingen (se også Kristoffersen 

2000:67). Ikke bare spennenes konturer, men også dekoren på de enkelte delene har betydning 

for vår helhetlige oppfattelse av spennene og bidrar til om vi oppfatter enkelte eksemplarer 

som beslektete eller ulike. I forhold til den relative dateringen av spennene er det dessuten 

uheldig at dette elementet ikke er tatt med, fordi overflatedekoren er et viktig aspekt i den 

relative kronologiske bestemmelsen, noe som Meyer har vist (jf. over). Sjøvold (1993:17) er 

klar over overflatedekorens relevans i denne sammenhengen, men velger bevisst å ikke 

forholde seg til kronologiske forskjeller i sitt system. Videre kan det stilles spørsmålstegn ved 

Sjøvolds kriterier for å presentere type B-2 som en samlet gruppe. De to eksemplarene
43

 i 

denne gruppen framstår etter min mening som visuelt avvikende, med kvadratisk versus 

rektangulær hodeplate, forskjelligartet framstilling av dyrestil, samt at bare én av spennene 

har innfattete halvedelstener. Det synes også som Sjøvold går litt på tvers av sitt eget 

hovedkriterium, spennenes kontur, i defineringen av denne gruppen. Ifølge Sjøvolds 

(1993:57) definering av typen skal type B-2 ha en trekantformet fot, men det kan 

argumenteres for at spennenes eneste fellestrekk er at de har et trekantformet felt på fotplaten, 

og at dette feltet ikke nødvendigvis er utslagsgivende for selve konturen eller formen på foten. 

Jeg vil komme tilbake til dette under. Et annet viktig ankepunkt mot Sjøvolds klassifisering 

generelt, er at han utelater å forholde seg til et formelement som bøyleknappen, et trekk som 

både er svært iøynefallende og utslagsgivende for spennenes kontur. 

 

Både Meyer og Sjøvolds klassifisering kan altså kritiseres når det gjelder enkelte elementer, 

men begge arbeidene har bidratt til å synliggjøre viktige aspekter og karakteristiske trekk når 

det gjelder relieffspennenes utforming. Jeg vil derfor forholde meg til begge klassifiseringene 

i analysen av spennenes utbredelse. De to systemene både utfyller og overlapper hverandre på 

viktige punkter, bl.a. ved å forholde seg til ulike typer spenner, og ved at de studerer spennene 
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 Gruppen består av tre spenner, men den ene (C8939) er svært fragmentert. 
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på ulikt detaljnivå, bl.a. i sammenheng med deres kronologiske relevans. Alle Meyers typer 

faller for eksempel innenfor Sjøvolds hovedtyper A-1–A-4, med unntak av én spenne som han 

tilskriver sin type B-2 (representert av en spenne fra Grönby, jf. under). Sjøvold (1993:23) 

påpeker videre at det er stor overensstemmelse mellom Meyers tidlige takfotspenner og hans 

gruppe A-1a. Jeg velger å hovedsakelig benytte meg av, eller ta utgangspunkt i, Meyers 

klassifisering for disse spennene, fordi Sjøvolds inndeling i mange tilfeller er for grov til at 

den kan brukes i denne sammenhengen. I likhet med Meyer mener jeg at overflatedekoren har 

betydning for spennens visuelle uttrykk. Hun tar også hensyn til et trekk som bøyleknappen, 

som jeg mener er av avgjørende betydning for spennenes helhetsinntrykk. Meyer går dermed 

mer i detalj når hun klassifiserer spennene, selv om hun ofte ikke konkretiserer selve 

grunnlaget for sin inndeling i de ulike klassene. Hun går også i detalj når det gjelder 

kronologisk bestemmelse av enkeltspenner, noe som er viktig i min undersøkelse, fordi jeg vil 

studere utviklingen og utbredelsen av former og typer gjennom perioden. Jeg mener allikevel 

at Meyers klassifisering på enkelte punkter blir litt for snever. Dette gjelder spesielt 

grupperinger av de senere spennene, noe jeg vil komme tilbake til i diskusjonen under. Jeg vil 

henvise til Sjøvolds typer når det gjelder relieffspenner med spadeformet fot (B-1), halvrund 

hodeplate (A-5 og A-6 ) og andre spenner som faller utenfor Meyers system (B-3–B-4)
44

.  

 

Ut over Meyers og Sjøvolds klassifiseringer, vil jeg også inkludere en gruppe spenner som 

utelates i begge disse arbeidene: likearmete relieffspenner. Spennene har trekk som viser 

påvirkning fra Norge, men selve formen framstår som en særegen østsvensk type (Jørgensen 

1994a:530; Magnus 1995:36-38, 1999a:120; 1999b:164, 2001:182, 2006, 2007; Åberg 

1924:51, 1953:69-75). Åberg (1924:51-53) skiller disse spennene ut som en egen 

undergruppe relieffspenner. Typen er behandlet i flere artikler av Bente Magnus (1995, 

1999b, 2004a, 2006, 2007), og både Åbergs og Magnus’ vurderinger vil danne utgangspunkt 

for behandlingen av likearmete relieffspenner i denne undersøkelsen. Spennetypen finnes i to 

varianter (figur 4.20): Den vanligste varianten (variant 1) / hovedgruppen har ”tungeformete” 

eller avrundete tilnærmet rombiske plater med største bredde nærmest bøylen, og bøylen kan 

være rett eller ha en utvidelse (fliker) på midten. Platene har en ramme eller list som 

avgrenser et ofte nærmest hjerteformet midtfelt fra en kantbord. Midtfeltet avsluttes som regel 

med en dyre- eller menneske (en-face) maske. Spennegruppen har dessuten ofte triangulære 

fliker nederst ved avslutningen av platene, og mangler profilhoder øverst på platen. Den andre 

                                                 
44

 Jeg vil for øvrig foreta visse justeringer av både Meyers og Sjøvolds klassifiseringer i analysen, hvor jeg vil 

argumentere for delvis nye grupperinger for enkelte spenner.  
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varianten (variant 2) av likearmete spenner har profilhoder, ”utfliket” bøyle og en annen type 

inndeling av platen enn det tilnærmete hjerteformete midtfeltet som karakteriserer 

hovedgruppen av de likearmete relieffspennene. Denne varianten ligner den botniske gruppen 

av relieffspenner ved at den har to like plater som mer eller mindre tilsvarer fotplatene på 

spennene i den botniske gruppen (Lamm 1979:132-133; Magnus 1999b:164-166, 2006:400, 

2007:177; Åberg 1924:51-53). Ut over dette finnes det, som jeg vil komme tilbake til under, 

en type enkeltstående relieffspenner som er tilnærmet likearmete, men som altså ikke tilhører 

Magnus’ definerte typer. 

 

 

 

 

Figur 4.20 Likearmete relieffspenner av a) variant 1 fra Gillberga, Närke (SHM3445) 

og b) variant 2 fra Utnäs, Hälsingland (HM87/7567A), etter Åberg (1924:figur 121 og 

125). 
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I henhold til det kronologiske skjemaet presentert over, faller relieffspenner i stadium 2 inn 

under fase D1, stadium 2–3 tilhører fase D2a, mens stadium 5–6 tilsvarer fase D2b (jf. 3.1).  

Når det gjelder spennegrupper eller enkeltspenner som ikke behandles av Meyer (1935), slik 

som for eksempel likearmete relieffspenner og flere relieffspenner av type A-5 og A-6, dvs. 

med halvrund hodeplate, vil jeg diskutere dateringen av disse til bestemte faser fortløpende i 

den følgende undersøkelsen. Jeg vil her støtte meg til relative dateringer foretatt av 

forskjellige forskere av enkeltspenner og/eller funnkontekster, bl.a. dateringer foretatt av 

Kristoffersen (2000) av spenner fra Sørvest- og Vestlandet som enten har framkommet etter 

Meyers publikasjon, eller som ikke er datert av Meyer. For en relativ datering av enkelte 

sørskandinaviske spenner, har jeg spesielt benyttet meg av Günther Haseloffs (1981) 

stilistiske vurdering til å plassere spennene i forhold til de tre fasene.  

 

GENERELL GEOGRAFISK UTBREDELSE I SKANDINAVIA 

I Skandinavisk sammenheng har relieffspennene, som nevnt, størst utbredelse i Norge med 

110 spenner (kart 4.18 og tabell 4.21). I norsk område er det en påfallende konsentrasjon i 

sørvestlige kystområder i Rogaland og Vest-Agder, samt også relativt mange funn fra Sogn 

og Fjordane og de andre vestlandsfylkene, mens spennene ellers har en relativ jevn spredning 

i landet med unntak av Helgelandskysten. I Sverige kommer flest funn fra Gotland, men det 

finnes også en konsentrasjon i Södermanland og Uppland (tabell 4.22). Fra dansk område 

finnes det en relativ jevn utbredelse på Jylland, Sjælland og Bornholm (tabell 4.23). 

 

GEOGRAFISK UTBREDELSE I FASE D1 

Relieffspennene fra fase D1 representerer følgende typer: type A-6, dvs. relieffspenner med 

halvrund hodeplate og rombisk (plan)fot, type B-3 med halvrund hodeplate og 

halvrund/spadeformet fotplate, type B-2 med kvadratisk eller rektangulær hodeplate, 

båndformet bøyle og triangulær (eller avlang, jevnbred, jf. under) fot, enkeltstående eller 

unike former av tilnærmet likearmete relieffspenner, og spenner med rektangulær hodeplate 

og rombisk fot: tidlige planfotspenner samt tidlige takfotspenner (tabell 4.24).  

 

Sju tilnærmet likearmete relieffspenner kan tilskrives denne fasen: fire fra fire ulike funn fra 

Danmark, og tre fra ett funn fra Norge (kart 4.19). Ingen av denne fasens likearmete 

relieffspenner tilhører de to hovedvariantene til Magnus (2007) som er beskrevet over. De 

framstår alle som unike, enkeltstående penner. De tre spennene fra Hol i Nord-Trøndelag har  
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Kart 4.18 Relieffspenners generelle utbredelse i Skandinavia. 
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Kart 4.19 U tbredelse av likearmete relieffspenner fra fase D1. 
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tilnærmet lik form, men den ene
45

 er litt større enn de andre og forgylt i motsetning til de to 

andre mindre eksemplarene (figur 4.21a). Dyrestilsornamentikken (nydamstil) som preger 

platene, er nærmest plastisk. I ett av de danske funnene, et funn fra Høstentorp på Sjælland, 

finnes en plate og litt av bøylen til en mulig likearmet relieffspenne med samme type plastisk 

ornamentikk. Formen på denne spennen skiller seg likevel fra spennene i Holfunnet, og i og 

med at kun én plate er bevart, må den ansees som et usikkert funn. En spenne fra 

Møllebakken på Bornholm
46

 (figur 4.21b) regnes av Sjøvold (1993) til type A-6, men bør 

etter min mening heller sees som en tilnærmet likearmet spenne da den har en spesiell form på 

fotplaten som skiller den ut fra resten av gruppen A-6-spenner, og som ligner svært på den 

største likearmete spennen fra Holfunnet. Dette finner støtte hos Ole Klindt-Jensen (1957:70) 

som også framhever at spennen er ”næsten bisymmetrisk”. De to siste danske likearmete 

relieffspennene, fra Galsted og Holmgårds mose på Jylland  (figur 4.21c-d), skiller seg både 

fra hverandre og fra de andre likearmete spennene. Spennen fra Galsted kan for øvrig på 

stilistisk grunnlag defineres som et overgangsfunn mellom fase D1 og D2a fordi den er 

dekorert i en blanding av nydamstil og tidlig stil I (Haseloff 1981:27-29). Gruppen framstår 

dermed som svært sammensatt og variert.  
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 T9823. 
46

 C32. 

Figur 4.21 Likearmete relieffspenner fra fase D1 fra a) Hol, Inderøy, Nord-Trøndelag 

(T9823), etter Haseloff (1981:tafel 6,1), b) Møllebakken, Bornholm (C32), etter Salin 

(1904:figur 492), c) Galsted (C.DCLVIII, DCCXXXVIII), etter Haseloff (1981:tafel 9) 

og d) Holmgårds mose på Jylland (C.df.6-9/36), etter Geisslinger (1966:Tafel 2,8). 



156 

 

 

 

 

Seks A-6-spenner, dvs. spenner med halvrund hodeplate og rombisk fot, kommer fra til 

sammen seks funn, hvorav to fra Skåne, to fra ukjent sted i Danmark, og ett funn hver fra 

Falster og Aust-Agder
47

 (figur 4.22 og kart 4.20). To av eksemplarene, fra Falster og ukjent 

sted i Skåne (figur 4.22a og d), har egentlig en fot som er nærmest triangulær, men som 

samtidig ligger nær utformingen av fotplaten på planfotspennene i følgende fase (Meyer 

1935:100) (jf. under). En spenne fra Björnkulla i Skåne gjenstår kun ved hodeplate og bøyle, 

og må derfor kun sees som usikker medlem av gruppen. A-6-spennen fra Vik i Fjære (figur 

4.22c) er også fragmentarisk, men synes å ligne de sørskandinaviske relieffspennene av 

samme undertype
48

. Det er imidlertid ikke mulig å avgjøre om fotplaten har samme 

triangulære form som hos de nevnte andre eksemplarene. 

                                                 
47

 I Vilhelm Boyes (1859:121) katalogbeskrivelse later et funn fra ukjent sted i Danmark (C754) til å kun dreie 

seg om én spenne , men ifølge Åberg (1924:79) og Haseloff (1981) omfatter funnet to små relieffspenner med 

rankeornamentikk og halvrund hodeplate. Ifølge Sjøvold (1993:50) er det ene eksemplaret fragmentert og 

gjenstår bare i form av en fotplate. Jeg regner imidlertid spennen til A-6 spennene da funnet vanligvis omtales 

som et ”fibelpar” av (underforstått) to like eksemplarer. 
48

 Kristoffersen (2000:267) knytter den imidlertid spesielt til en spenne fra Mosseberga på Öland (her regnet inn 

under neste fase). 

Figur 4.22 Relieffspenne av type A-6 fra a) Skerne, Falster (C22127), b) ukjent sted i 

Danmark (C754), c) Vik, Aust-Agder (C7076) og d) Ukjent sted, Skåne (SHM4442), etter 

Sjøvold (1993:plansje 30 og 31). 
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  Kart 4.20 Utbredelse av relieffspenner av type A-6, B-2, B-3 og tidlig plan- og 

takfotspenner i fase D1. To av de danske funnene og et skånsk funn av A-6 spenner 

kommer fra ukjent sted. 
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To spenner kan defineres som type B-2 med rektangulær eller tilnærmet kvadratisk hodeplate, 

båndformet bøyle og triangulær fot (figur 4.23). Begge kommer fra Vest-Agder. Den ene 

spennen, fra Stoveland, er det kun en del av fotplaten igjen av. Klassifiseringen må derfor 

kanskje helst oppfattes som et forslag til typedefinisjon, men fragmentet ligner svært på det 

andre typeeksemplaret fra Lunde på Lista. Sjøvold (1993:57-58) plasserer i tilegg en 

relieffspenne fra Grönby i Skåne
49

 i denne gruppen (figur 4.24). Spennen kan dateres til fase 

D2a ved at den ansees som stilistisk samtidig som en takfotspenne den er funnet sammen med 

som er datert til 3. stadium (Alenstam 1949; Meyer 1935:11-12, 89; Sjøvold 1993:57-58), 

Den har riktignok et innrammet triangulært felt midt på fotplaten, men fotens omriss skiller 

seg ikke nevneverdig fra andre planfotspenner fra samme stadium (se under neste fase). Etter 

min oppfattelse ligger Grönby-spennen mye nærmere to danske planfotspenner fra 

                                                 
49

 LUHM3655. 

Figur 4.23 Relieffspenner av type 

B-2 fra a) Lunde, Farsund 

(B3543), etter Salin 1904:figur 490 

og b) Stoveland, Mandal (C8939), 

etter Schetelig 1906:figur 169. 
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Figur 4.24 Relieffspenne fra 

Grönby, Skåne (L3655), etter 

Åberg (1924:figur 63). 

Gummersmark og Vedstrup
50

 på Sjælland, som begge kan dateres til fase D2a, enn de andre 

to andre spennene som danner type B-2 (sammenlign med Sjøvold 1993:Pl. 12, D7 og D9). 

Dette gjelder ikke bare for spennenes formelementer eller kontur, men også for detaljer i 

dyrestilsdekoren, som utformingen av profildyrene i ”vingefeltet” med en karakteristisk 

”tilbakebøying” av underkjeven. Selv om inndelingen av fotplaten skiller seg litt ut på 

eksemplaret fra Grönby i forhold til de andre planfotspennene fra samme fase, inkluderer jeg 

spennen blant disse, da hovedkriteriet, formen på eller omrisset av fotplaten, er det samme. 

Jeg støtter meg her også til Brita Alenstam (1949:192-196) som påpeker at Grönby-spennen 

har fellestrekk med tidlige planfotspenner til tross for sin unike dekor på fotplaten. 

 

 

To bronserelieffspenner fra Riskedal, Hjelmeland i 

Rogaland og Røysum i Sogn og Fjordane, kan derimot 

etter min mening regnes med som en variant eller 

undertype til type B-2 (figur 4.25). Spennene er identiske, 

muligens støpt i samme form (Diinhoff og Kutschera 

2002:11) og ligner type B-2 med dyr med opprullet hale i 

typisk nydamstil langs kanten av fotplaten og med et 

lignende motiv med to speilvendte figurer på hodeplaten. 

Eksemplarene er imidlertid utformet med gjennombrutt 

ornamentikk på både hode- og fotplate og skiller seg også 

fra typeeksemplaret fra Lunde ved å ha en mer jevnbred 

fot og rektangulær hodeplate, samt et vingefelt på hver 

side av bøylen (Kristoffersen 2006:pl. 18, Diinhoff og 

Kutschera 2002:fig. 16). I tillegg kan muligens én spenne 

til regnes til denne undertypen: et funn fra Tåstrupgård på 

Sjælland hvor det kun gjenstår en del av en kvadratisk 

eller rektangulær hodeplate til en relieffspenne. Platen har 

store likheter med de to spennene som er varianter av type 

B-2 (Diinhoff og Kutschera 2002:11-12). Medregnet denne spennen tilhører altså fem spenner 

denne typen (kart 4.20). 

 

                                                 
50

 C12524, C10739. 



160 

 

 

 

 

 

  

Figur 4.25 

Relieffspenner av type 

B-2 (variant) fra a) 

Riskedal, Hjelmeland, 

Rogaland (S2587), 

etter Kristoffersen 

2006:plansje 18, og b) 

Røysum, Leikanger, 

Sogn og Fjordane 

(B15903 A), etter 

Diinhof og Kutschera 

(2002:figur 16). 

Figur 4.26 Tidlige takfotspenner fra a) Hol, Inderøy, Nord-Trøndelag (T9822), etter Åberg 

(1924:figur 39), b) Nordheim, Larvik, Vestfold (C19858), etter Schetelig (1906:figur151), c) 

Krosshaug, Hauge, Klepp, Rogaland (B2271), etter Magnus (1975:figur 16), og d) ukjent 

sted i Danmark (C.Boye753), etter Åberg (1924:figur 46). 
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Fire takfotspenner fra fire ulike funn er utbredt i Nord-Trøndelag, Vestfold, Rogaland og fra 

et ukjent sted i Danmark (figur 4.26). Tre av disse fire spennene karakteriseres av Meyer 

(1935:18-24) som ”variasjoner” av tidlige takfotspenner. Dette gjelder eksemplarene fra 

Nord-Trøndelag, Rogaland og Danmark. Spennen fra Hol på Inderøy i Nord-Trøndelag, har 

blitt tolket som et importfunn fra Sør-Skandinavia (Meyer 1935:22, 95). Den danske 

spennen
51

 er kun bevart ved deler av foten og bøylen, men blir allikevel av Meyer (1935:22) 

definert som en tidlig variant av takfotspenner. Da den mangler hodeplate, bør 

typebestemmelsen imidlertid ansees som usikker. Takfotspennen fra Nordheim i Vestfold 

tilhører Meyers ”hovedgruppe” av takfotspenner, og er av samme form som takfotspennene 

fra neste fase (jf. under). Ifølge Haseloff (1981:200) er den dekorert med en blanding av 

stilartene nydamstil og stil I, og bør derfor kanskje regnes som et overgangsfunn mellom fase 

D1 og D2a. Kristoffersen (2000:253) definerer derimot stilen som ren nydamstil og plasserer 

den i likhet med Meyer (1935:8, 99) blant stadium 2-spennene, dvs. fase D1. 

 

 

 

 

                                                 
51

 C.Boye 753. 

Figur 4.27 Relieffspenner av type B-3 fra a) Ommundrød i Vestfold (C29300/a), KHMs 

gjenstandsdatabase, tegning: Mary Storm, b) Skerne, Falster (C288), etter Haseloff 

(1981:tafel 4,1) og c) Hundhoved, Jylland (C8777), etter Sjøvold (1993:plansje 35). 
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Figur 4.28 Relieffspenne av type 

B-4 / Typ von Krefeld fra Röra, 

Bohuslän (SHM1472), etter Salin 

(1904:figur 112). 

To spenner av type B-3 med halvrund hodeplate og tilnærmet spadeformet fotplate stammer 

fra Ommundrød i Vestfold og Skerne på Falster. I tillegg finnes et fragment av en 

relieffspenne fra Hundshoved, N. Snede på Jylland som etter min mening trolig representerer 

en B-3-spenne (figur 4.27). Da kun litt av fotplaten gjenstår, må dette imidlertid forbli 

usikkert. Som Sjøvold (1993:58) påpeker, skiller de to sikre eksemplarene i gruppen seg fra 

hverandre på flere måter, bl.a. har spennen fra Skerne en bøyleknapp og en mer utsvunget 

fotplate enn Ommundrød-spennen. 

 

 

Av de resterende relieffspennene fra denne fasen 

stammer en planfotspenne fra Rogaland. Den er såpass 

fragmentarisk at det er vanskelig å påvise eksakt 

form
52

. Ellers kommer en kontinental type spenne med 

halvrund hodeplate og jevnbred fot (type B-4 / Typ 

von Krefeld) fra Röra i Bohuslän (figur 4.28)
53

. Dette 

er et unikt funn i skandinavisk sammenheng. Typen 

finnes ellers hovedsakelig utbredt i Tyskland i 

Rhinområdet (Kuhn 1965:73-87; Sjøvold 1993:59). 

Röraspennen skiller seg imidlertid fra sine 

kontinentale motstykker ved å ha en større hodeplate 

og ved at foten ikke ender i et dyrehode (Sjøvold 

1993:59). Til sist finnes også en enkeltstående eller 

unik spenne (blant Sjøvolds [1993] misfits) fra 

Ommundrød i Vestfold med tilnærmet trefliket 

hodeplate og en særegen svungen, ”barokk” fotplate 

(figur 4.29). Det finnes to øvrige uklassifiserbare relieffspenner fra to funn i Rogaland som 

det ikke er mulig å utrede formen på. Medregnet de uklassifiserbare eksemplarene utgjør 

denne fasens relieffspenner til sammen 30 spenner. 

 

Sett i helhet er diversiteten eller mangfoldet av former et påfallende trekk med spennene fra 

denne tidligste fasen. Det dreier seg om spenner med kvadratisk, rektangulær, halvrund og 

                                                 
52

 Jeg inkluderer spennen fra Tu, Klepp, Rogaland (C21407) blant fase D1 spennene, selv om dateringen av dette 

fragmentet varierer (Kristoffersen 2000:318). Jeg støtter meg her til Haseloff (1981:441) og Kristoffersen 

(2000:318). 
53

 SHM1472. 
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Figur 4.29 Unik relieffspenne 

fra Ommundrød, Larvik, 

Vestfold (C29300/b).  KHMs 

gjenstandsdatabase, tegning: 

Mary Storm. 

tilnærmet trefliket hodeplate (den unike spennen), og fotplatene er også utformet på diverse 

forskjellige måter: rombiske, halvrunde, tilnærmet spatulaformete, triangulære eller 

avlange/jevnlange. Inntrykk av mangfold forsterkes dessuten ved at eksemplarene innen de 

enkelte hovedtypene ofte skiller seg ganske mye fra hverandre. Dette gjelder kanskje spesielt 

fasens likearmete relieffspenner som egentlig ikke kan regnes som en samlet gruppe fordi de 

består av en rekke enkeltstående eller unike eksemplarer, men også A-6- og B-3-spennene. 

Når det kommer til bruk av metall, er eksemplarene imidlertid mer ensartet. Alle spennene fra 

dette tidlige stadiet er laget av sølv med unntak av tre B-2-spenner, to av de mindre likearmete 

spennene fra Hol, og en likearmet spenne fra Holmsgårds mose på Jylland, men denne siste er 

belagt med sølvplater.  

 

 

Til tross for diversitet, kan man ane en viss tendens til 

gruppering når det gjelder geografisk fordeling av de ulike 

typene: Spenner med halvrund hodeplate (type A-6 og B-3) 

har størst utbredelse i Sør-Skandinavia, mens typer med 

rektangulær eller kvadratisk hodeplate (type B-2, tak- og 

planfotspenner) derimot grupperer seg til den sørlige 

halvdelen av Norge (runde versus firkantete symboler kart 

4.20). Dessuten fremtrer også antydninger til enkelte 

særegne trekk ved spennene på et lokalt plan. For eksempel 

gjelder det spennene fra Falster (type A-6 og B-3) som 

begge har et rundt, avflatet felt på bøylen som peker fram 

mot den senere bøyleknappen. Planfotspennen fra Tu i 

Rogaland og den unike spennen fra Ommundrød i Vestfold 

har imidlertid også dette særtrekket, den førstnevnte har 

tydeligvis hatt en ”ordentlig” knapp (Meyer 1935:31; 

Kristoffersen 2000:318). De fire spennene av type B-2 bør i 

denne sammenhengen kanskje forstås som en egen sørvest- 

og vestnorsk relieffspennevariant, men samtidig kan 

spennefragmentet fra Tåstrupgård på Sjælland tyde på at 

typen har en større geografisk utbredelse. 
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Generelt har funnene av disse tidligste spennene en relativt vid spredning i Skandinavia, men 

allikevel med en tydelig vestlig distribusjon: Utbredelsen strekker seg langs kysten av Norge 

fra Vestfold til Nord-Trøndelag, langs den svenske vestkysten med Bohuslän og Skåne, samt i 

Danmark inkludert Bornholm. På lokalt plan synes det imidlertid som om funnene samler seg 

i mindre grupper: Tre av fire funn fra Rogaland og to funn fra Vestfold kommer fra samme 

sogn eller kommune. 

 

FUNNKONTEKST I FASE D1 

20 relieffspenner stammer fra gravfunn i denne fasen: 16 spenner fra 11 norske funn, tre 

spenner fra tre danske funn
54

 og én fra ett svensk funn (kart 4.21 og tabell 4.25-4.27 med 

tekstvedlegg). Undersøkelsen av relieffspennenes kontekst viser at spennene som opptrer i 

gravfunn i flere tilfeller trolig har vært gamle på det tidspunktet begravelsene finner sted. 

Flere av relieffspennene dateres til fase D1 på grunnlag av stilistiske trekk, mens andre 

smykker og/eller andre gjenstander i graven er senere og hører hjemme i fase D2a. Dette 

gjelder sju av totalt 15 funn, som kombinasjonene med korsformete spenner har vist. I mange 

tilfeller viser relieffspennene også tegn på slitasje, for eksempel A-6-spennen fra Vik i Fjære 

(Kristoffersen 2000:267) og planfotspennen fra Tu i Rogaland som var reparert før den havnet 

i graven (Kristoffersen 2000:318; Schetelig 1917:198). Slike funn av eldre fase D1-

relieffspenner i fase D2a-kontekster finnes fra: Vik i Fjære, Ommundrød i Vestfold
55

, Lunde 

og Stoveland i Vest-Agder, Hol i Nord-Trøndelag, Riskedal og Tu i Rogaland. I 

Ommundrødfunnet tyder imidlertid funnsituasjonen på at spennene ikke har vært båret av den 

avdøde, men har ligget i et skrin ved føttene sammen med en gullring (figur 4.30). Den 

gravlagte kvinnen har derimot båret et par korsformete spenner og en annen gullring, og 

drakten har hatt flere par hekter (Dybsand 1956:fig. 4, 22; Kristoffersen 2000:253). En 

tilnærmet likearmet relieffspenne fra Møllebakken på Bornholm
56

 er trolig framstilt i fase D1, 

men inngår i en gravkontekst der den er assosiert med fase D2a-spenner (Klindt-Jensen 

1957:70, 234). I dette tilfellet kan det, som nevnt, imidlertid dreie seg om et sammenblandet 

funn. I alle tilfelle tilhører rundt halvparten av fasens relieffspenner yngre gravfunn. 

 

  

                                                 
54

 Et funn fra Møllebakken, haug 2, på Bornholm omfatter tre relieffspenner. Funnet representerer imidlertid 

trolig (minst) to sammenblandete gravlegginger (Klindt-Jensen 1957:70), og da to av relieffspennene dateres til 

fase D2a, regnes de ikke med her (se for øvrig tekstvedlegget til tabell 4.25-4.27). 
55

  Litt usikkert pga. fragmentariske korsformete spenner type Gjerla, men begge relieffspennene i funnet var slitt 

på det tidspunktet de ble lagt i graven (Dybsand 1956:20-22). 
56

 C32. 
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Kart 4.21 Grav- og depotfunn med relieffspenner fra fase D1. 
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Fem relieffspenner stammer fra til sammen fire depoter, alle fra Danmark: to funn fra Jylland, 

og et hver fra Sjælland og Falster (kart 4.21 og tabell 4.28 med tekstvedlegg). Undersøkelsen 

av smykkekombinasjoner viser at depotet fra Høstentorp skiller seg ut i sammensetningen fra 

de tre andre depotene. Funnet skiller seg dessuten ut fra de andre ved at det kun omfattes av 

sølvgjenstander, inkluderer barrer, stenger og spiraltråder, og oppstykkete gjenstander som 

sverdslirebeslag, metallfat, mynter foruten smykkefragmenter. Dette funnet representerer et 

skrapmetallfunn som tolkes som et smeddepot, mens de tre andre er såkalte 

edelmetallsdepoter (jf. 4.1.3). Gjenstandene i Høstentorpdepotet ble funnet ved drenering, og 

metallgjenstandene var blandet med trestykker, noe som kan tyde på at de opprinnelig hadde 

ligget i et treskrin. Enkelte av smykkefragmentene stammer fra smykker som har vært 

dekorert i tidlig stil I, bl.a. fra relieffspenner med henholdsvis rektangulær/kvadratisk 

hodeplate og halvrund hodeplate (Haseloff 1981:438; Voss 1954:183-213), dvs. at de kan 

plasseres innen fase D2a. Dateringen av funnet samlet ligger antakeligvis i denne fasen 

(Haseloff 1981:438). Da relieffspennene fra funnet er så fragmenterte, er det vanskelig å 

Figur 4.30 Plantegning av 

gravfunnet med to 

relieffspenner (markert nr. 

28), trolig plassert i et skrin 

ved avdødes føtter, fra 

Ommundrød, Larvik, 

Vestfold (C29300), etter 

Dybsand 1956:figur 4). 
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uttale noe bestemt angående proviniens, dvs. om de tilhører typer hvis hovedutbredelse for 

eksempel ligger utenfor området. Muligens kan fragmentene av spenner med rektangulær 

eller kvadratisk hodeplate representere en ”fremmed” nordskandinavisk type takfotspenne, 

men siden platen kan stamme fra en B-2-spenne som muligens også inngår i et funn fra 

Tåstrupgård på Sjælland (jf. over) fra fase D1, må dette regnes som usikkert. Ingen av 

relieffspennetypene som inngår i de tre andre depotene representerer klart regionalt forankrete 

typer, bortsett fra A-6-spennen i Skernefunnet som trolig kan sies å representere en 

sørskandinavisk type, dvs. er en ”hjemlig” type.  

 

Ingen spenner fra denne fasen er boplassfunn. Ellers finnes det fem funn av relieffspenner 

med ukjent kontekst fra denne fasen, tre fra Danmark og to fra Skåne. 

 

Undersøkelsen viser at det er de samme typene relieffspenner som inngår både i graver og 

depoter, og stort sett også de samme smykketypene de kombineres med i begge 

funnsammenhenger, men med noe færre smykketyper i edelmetalldepotene. Relieffspennene 

assosieres generelt med rike funn i denne fasen, noe som vises ved at et forholdsmessig stort 

antall er funnet sammen med gullgjenstander. Gullbrakteater er imidlertid kun funnet sammen 

med relieffspenner fra fase D1 i (edelmetall)depoter. Relieffspenner i depotsammenheng 

finnes dessuten kun i Danmark, og depotene er overveiende edelmetallfunn. Spesielt én 

spenne skiller seg ut ved å ha havnet i jorden langt fra sitt ”opphavssted”: den kontinentale 

spennetypen i gravfunnet fra Röra, Bohuslän.  

 

GEOGRAFISK UTBREDELSE I FASE D2A 

I fase D2a reduseres typer relieffspenner til hovedsakelig tre varianter: takfotspenner, 

planfotspenner og spenner med halvrund hodeplate (type A-5 og A-6). Spennene som faller 

inn under de to undertypene tak- og planfotspenner, har ikke bare en forskjell i vinklet versus 

plan fot, men skiller seg tydelig fra hverandre på dette tidspunktet ved å ha et forskjellig 

omriss: Planfotspennene har fot med bredeste punkt over fotplatens midtpunkt og på linje 

med profilhodene. Takfotspennene har derimot bredeste punkt som regel nedenfor midten av 

fotplaten og sidearmer som stikker godt utenfor profilhodene (figur 4.31). Et par 

takfotspenner (fra Falkum og Søtvet
57

) har en såkalt fullt utviklet ”korsformet” fot, og hos 

enkelte andre spenner i denne gruppen (de såkalte ”variantspennene” fra Gotland, Bornholm 

                                                 
57

 C21856 og C9441. 
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og Västergötland, jf. under) ligger armene over fotplatens midtpunkt, men spennene skiller 

seg allikevel fra planfotformen ved at armene stikker langt utenfor profilhodene. Korsformet 

fot er for øvrig et trekk som blir dominerende i neste fase. Relieffspennene med halvrund 

hodeplate opptrer også både med takfot (A-5) og planfot (A-6) i denne fasen, men de to 

typene av fotplater skiller seg imidlertid ikke like mye fra hverandre på spennene med 

halvrund hodeplate som på spenner med rektangulær hodeplate (jf. under), fordi omrisset er 

likt.  

 

 

En relieffspenne av typen A-6 fra Hagbartsholmen i Steigen i Nordland
58

 kan dateres til fase 

D2a på grunnlag av stilistiske trekk (Haseloff 1981:308). Generelt når det gjelder spennene av 

type A-5 og A-6, må imidlertid dateringen til fase D2a i flere tilfeller sees som usikker. 

                                                 
58

 Ts1438. 

Figur 4.31 Omriss av planfot (V) versus takfotspenne (H) fra fase D2a. 
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Problemet med å datere disse spennene er ikke bare at de aller fleste er løsfunn, noe som 

gjelder 13 av totalt 19 spenner, men også at dekoren stort sett er dominert av 

spiralornamentikk. Dette gjør det vanskelig å plassere spennene tidsmessig på stilistisk 

grunnlag, fordi dyrestilen i den grad den er til stede i det hele tatt, hovedsakelig finnes som 

randdekor, og dermed gir et annet inntrykk enn den flatedekkende dyrestilen man gjenfinner 

på relieffspenner med rektangulær hodeplate. Randdyrene er i tillegg også i de fleste tilfeller 

representert av fuglehoder, noe som vanligvis ikke forekommer på andre typer skandinaviske 

relieffspenner, men som derimot gjenfinnes i utsmykningen i Ungarn i folkevandringstid 

(Åberg 1924:49)
59

. Med unntak av A-6-eksemplarene som er tilskrevet fase D1 (jf. over), 

regner jeg med et visst forbehold alle A-5- og A-6-spenner som tilhørende fase D2a, inkludert 

to spenner som synes å tilhøre overgangen til neste fase
60

. Denne dateringen finner støtte hos 

bl.a. Näsman (1984:63-64), som plasserer spennene i andre halvdel av 400-tallet, dvs. slutten 

av fase D1 og begynnelsen av fase D2a og Birger Nerman (1935:64-65) som påpeker enkelte 

stil I-trekk (og for øvrig plasserer dem i sin periode VI:2)
 61

.  

 
                                                 
59

 Et unntak er imidlertid som jeg vil komme tilbake til under, likearmete relieffspenner (Magnus 2001:182). 
60

 SHM16390: Ukjent sted, trolig Öland, SHM8492: Roses, Tingstäde, Gotland. 
61

 Inkluderingen av disse spennene i fase D2a vil få konsekvenser for den geografiske distribusjonsanalysen, 

men ikke for den kontekstuelle delen av tolkningen, fordi det dreier seg om enkelt- eller løsfunn i de tilfellene 

som er usikre. 

Figur 4.32 

Relieffspenner av 

typen a) A-5 fra 

ukjent sted, 

Gotland 

(SHM16390) og 

b) A-6 fra 

Mossberga, 

Öland 

(SHM7571/494), 

etter Salin 

(1904:figur 118 

og 444). 
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Kart 4.22 Utbredelse av type A-5 og A-6 i fase D2a. 
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Kart 4.23 Utbredelse av takfotspenner i fase D2a. 
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Av relieffspenner med halvrund hodeplate (figur 4.32), opptrer det til sammen 19 spenner i 

denne fasen: Det finnes sju A-6-spenner og 10 A-5-spenner (kart 4.22 og tabell 4.30). To 

spenner, fra Vallstenarum på Gotland og fra ukjent sted på Gotland, har kun hodeplaten og del 

av bøylen bevart (Sjøvold 1993:Pl. 28, S35-36). Hodeplatene, der halvsirkelen er litt forflatet 

i overkant og med et motiv bestående av to fuglehoder i profil vendt mot hverandre, samt tre 

utstikkende dyrehodeknopper på selve hodeplaten, ligner imidlertid svært på tre ulike A-5-

spenner fra Öland (sammenlign med Sjøvold 1993:Pl. 27), og det synes rimelig, slik Sjøvold 

1993:48-50) har gjort, å inkludere disse spennefragmentene blant A-5-spennene. Ellers finnes 

fragmenter av en relieffspenne med halvrund hodeplate (dvs. antakelig type A-5 eller A-6) 

med stil I-dekor fra Södermanland (Waller 1996:Pl. VI, 40) og med spiraldekor fra Barshalder 

på Gotland (Rundkvist 2003:140-141). Spennen fra Hagbartsholmen ligner kanskje mest den 

norske A-6-spennen fra foregående fase fra Vik i Fjære. Samtidig er den beslektet med 

enkelte funn fra de sør- og østskandinaviske øyene (Sjøvold 1993:54). Spennene i A-5-

gruppen framstår som mer ensartet enn de i A-6-gruppen. A-5-gruppen inkluderer for øvrig, 

som nevnt over (jf. fotnote 60), to spenner som trolig kan dateres til overgangen mellom fase 

D2a og D2b. De to spennene er dekorert med dyrestil der dyrene er oppløst og hvor stilen, 

særlig på den ene spennen fra ukjent sted på Öland, begynner å vise tendens til 

båndfletningsmønster. Det finnes, som jeg ser det, en mulighet for at i alle fall enkelte av A-5-

spennene tilhører fase D2b. 

 Figur 4.33 Tidlige takfotspenner fra Tveitane, Larvik, Vestfold (C11221), etter Salin 

(1904:figur 523), Hole, Møre og Romsdal (T2809), etter Sjøvold (1993:plansje 1) og Søtvet, 

Skien, Telemark (C9441), etter Straume (1987:Tafel 62, 1). 
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18 takfotspenner
62

 finnes utbredt i denne fasen (kart 4.23 og tabell 4.30). Så mange som 13 av 

spennene kan tilskrives Meyers hovedgruppe av tidlige takfotspenner
63

 (figur 4.33). Disse 

karakteriseres ved ”standardformen” på foten beskrevet over, eller ved korsformet fot, og ved 

at foten som regel ender i rundinger (Meyer 1935:6-14). Meyer (1935:10-11, 17) har også vist 

at det blant spennene i gruppen finnes eksemplarer som er nesten identiske. Dette gjelder 

henholdsvis to spenner fra Møre og Romsdal og to fra Telemark. I begge tilfellene stammer 

altså spennene fra samme fylke. Meyer (1935:11, 17, 95) påpeker også at de to 

relieffspennene fra Møre har likhetstrekk med takfotspennene fra området rundt 

Larviksfjorden. Ifølge Meyer (1935:17) skiller alle de norske takfotspennene, samt spennen 

fra Västergötland seg ut innen hovedgruppen ved enkelte særtrekk, bl.a. listdekor bestående 

av løsrevne hoder, og kan sies å danne en egen undergruppe med nordlig utbredelse. De 

sørskandinaviske takfotspennene som tilhører hovedgruppen skiller to seg ut fra den nordlige 

gruppen ved at spiraldekoren dominerer hele spennens overflate. Dette gjelder imidlertid også 

et eksemplar fra Bratsberg i Telemark, mens en takfotspenne som tilhører hovedgruppen fra 

ukjent sted i Danmark, utmerker seg ved å ha et par udekorerte midtfelt på fotplaten. Et annet 

jysk eksemplar
64

, har en uornert fotplate og bøyle, mens hodeplaten er dekorert med to enkle 

dyrefigurer (Meyer 1935:12). 

 

Tre eksemplarer kan ifølge Meyer (1935:21-23) defineres som varianter av tidlige 

takfotspenner: en spenne fra Lundbjers på Gotland og to fra henholdsvis Møllebakken og 

Melsted på Bornholm
65

. To øvrige spenner som er funnet i etterkant av Meyers publikasjon, 

kan regnes med blant variantspennene: en spenne fra Vadsbo i Västergötland og Kvåle i 

Sogndal. Tre av de fem ”variantspennene”, to fra Bornholm og spennen fra Västergötland, 

grupperer seg til en undergruppe med nedoverbøyde krumme armer. Alle tre spenner har 

dessuten spiraldekor. Hos Sjøvold (1993:28) er for øvrig disse tre spennene plassert i en egen 

undergruppe (A1e) sammen med to spenner fra fase D2b. De to andre variantspennene fra 

fase D2a, eksemplaret fra Lundbjers på Gotland og Kvåle i Sogndal (figur 4.34) har en fot 

                                                 
62

 Inkludert spennen fra Vadsbo, Trevattna, Västergötland (Falbygdens museum, u.nr.), Trullhalsar, Gotland 

(SHM8555/31) og Overhornbæk, Jylland (C9613). Eksemplaret fra Overhornbæk på Jylland er plassert i 5. 

stadium av Meyer (1935:101), dvs. begynnelsen av fase D2b. Hun regner den allikevel til serien av tidlige 

takfotspenner og til det samme typologiske utviklingstrinnet som relieffspennene fra Søtvet og Falkum som 

regnes til stadium 3-4. Hun påpeker at spennen kan være eldre enn de andre gjenstandene i funnet den inngår i 

(Meyer 1935:12-15), og at ”Overhornbækspennen hører i tilfelle til de yngste av den tidlige gruppen (som nevnt, 

er det næmest en smaksak, om man ikke vil føre den over grensen til de sene)”. Spennen regnes her derfor med 

til fase D2a selv om den trolig tilhører overgangen mellom fase D2a og D2b. 
63

 Medregnet C26566: Bratsberg, Gjerpen, Telemark som har innkommet etter Meyers publikasjon. 
64

 C1577: Filholm mose, Thise s., Jylland. 
65

 GF.C7182, C32-43 og C2943. 
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som ligger nære eksemplarer med halvrund hodeplate av type A-5 (bl.a. en spenne fra Roses, 

Tingstäde, Gotland, jf. Kristoffersen 2000:363), samt takfotspennen fra fase D1 fra Hol på 

Inderøy, Nord-Trøndelag (nevnt over). Sjøvold (1993:27) kaller faktisk eksemplaret fra 

Lundbjers en ”hybrid” mellom typen med rund hodeplate og kvadratisk hodeplate (dvs. 

takfotspenner). De to spennene kan derfor også oppfattes som en egen undergruppe, noe de 

også gjør hos Sjøvold (1993:27). De tilsvarer hans undergruppe A1b. 

 

Det finnes 13 planfotspenner fra fase D2a (kart 4.24 og tabell 4.30)
66

. Jeg har inkludert en 

spenne fra Grönby i Skåne blant denne fasens planfotspenner, i tråd med det jeg har 

argumentert for over i forbindelse med B-2-spennene fra forrige fase. Også når det gjelder 

planfotspennene finnes større likhet mellom norske spenner fra samme fylke, blant annet ved 

at de to Vestfold-spennene har et gjennombrutt parti mellom profilhodene og fotplaten, mens 

de to
67

 eksemplarene fra Vest-Agder mangler dette. Planfotspennen fra Høyland, Vanse i 

Vest-Agder har et mønster på fotplaten som er unikt i norsk sammenheng. Det kan imidlertid 

minne om det geometriske mønsteret som gjenfinnes på planfotspennen fra Neldesö mose på  

  

                                                 
66

 Den ene spennen fra Høyland, Vanse i Vest-Agder (C5037b) er svært fragmentarisk, og typebestemmelsen må 

derfor ansees som usikker. 
67

 Jeg ser her bort fra den svært fragmentariske spennen fra Høyland, Vanse, Vest-Agder (C5037b). 

Figur 4.34 Variant 

av tidlige 

takfotspenner fra a) 

Kvåle, Sogndal, 

Sogn og Fjordane 

(B13954/1), etter 

Kristoffersen 

(2000:plansje 36, 

1) og b) Lundbjers, 

Gotland 

(GF.C.7182), etter 

Sjøvold 

(1993:plansje 3). 
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Kart 4.24 Utbredelse av planfotspenner i fase D2a. 
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Sjælland
68

 eller Åker i Västergötland
69

, og på andre kontinentale spenner (for eksempel 

Haseloff 1981:tafel 60-62), selv om det ikke er identisk med noen av disse.  

 

 

 

Spennen fra Tveitane i Vestfold, Åker i Västergötland, Agerskov mose og Klithuse / Tranum 

Klit på Jylland
70

 (figur 4.35) er for øvrig medregnet i Haseloffs (1981:21-173) ”jütländische 

Fibelgruppe”. Dette er en gruppe av 15 spenner med den tidligste formen for stil I-

ornamentikk, hvorav seks er skandinaviske
71

, fem fra Kent i England og fire kontinentale (fra 

Frankrike og Tyskland). Haseloff (1981:21) mener denne gruppen opprinnelig stammer fra 

Jylland, og at flere av spennene er laget der, for så å bli eksportert til de andre områdene. 

Benevnelsen ”jysk” er noe misvisende etter min mening, da tre av de fire jyske spennene 

                                                 
68

 C3500. 
69

 SHM581. 
70

 C11237, SHM581, C12/19 og C8-11-41. 
71

 Galsted, Agerskov, Skonager og Tranum Klit på Jylland, Åker i Västergötland og Tveitane i Vestfold. 

Figur 4.35 Planfotspenner fra a) Tveitane, Vestfold (C11237), b) Tranum Klit, Jylland 

(C24138) og c) Agerskov mose, Jylland, etter Haseloff (1981:tafel 14, 1 og 2, tafel 10, 2). 
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Haseloff inkluderer i gruppen, er fragmenter og kun bevart i form av to hodeplater og en 

bøyle, noe som gjør det vanskelig å si noe om spennenes form i sin helhet. Én av disse tre 

spennene regnes for øvrig å være en likearmet spenne (spennen fra Galsted, jf. over). Den 

eneste hele spennen fra Jylland som er medregnet i gruppen, er en spenne fra Klithuse / 

Tranum Klit, Hjørring amt. Denne planfotspennen (som regnes til hans gruppe C), er ifølge 

Haseloff (1981:23, 173) trolig litt senere enn Tveitane spennen (som tilhører gruppe B). 

Haseloffs interessefelt dreier seg imidlertid hovedsakelig om dyreornamentikken, og ikke så 

mye om selve formen på spennene, selv om de fleste spennene i gruppen er tidlige 

planfotspenner. Betegnelsen henspiller derfor først og fremst på det området han mener er det 

kunstneriske opphavsstedet for utviklingen av stil I. Uten å gå inn i en slik 

”opphavsdiskusjon”, er det interessant å observere at de skandinaviske planfotspennene i 

denne fasen har en form som gjenfinnes hos kontinentale og kentiske spenner (figur 4.36). 

Det er også interessant at formen ikke blir dominerende for den skandinaviske utviklingen i 

neste fase. I skandinavisk sammenheng er det først og fremst den såkalte ”korsformete” foten 

som blir dominerende for spenner med rektangulær hodeplate av både tak- og planfottypen. 

Det finnes imidlertid noen få unntak, noe jeg vil komme tilbake til under i forbindelse med 

gjennomgangen av de ulike typene av spenner i påfølgende fase.  

 

 

To relieffspenner fra fase D2a kan defineres som 

enkeltstående eller unike (dvs. Sjøvolds gruppe 

”mistfits”): En spenne fra Skjervum i Sogn og 

Fjordane og Isesjøen i Østfold (figur 4.37). Begge har 

tilnærmet halvrund hodeplate, og henholdsvis 

tilnærmet jevnbred avlang og triangulær fotplate. 

Hodeplaten til Skjervum-eksemplaret kan minne om 

(A-6-)spennen fra Björnkulla i Skåne fra fase D1, 

nevnt over (Kristoffersen 2000:355). Kun hodeplaten 

og bøylen gjenstår av Björnkulla-spennen, så det er 

ikke mulig å si om de to har flere likhetstrekk.  

 

Inkludert de tre hovedtypene relieffspenner, samt de to 

unike spennene og fire uklassifiserbare relieffspenner 

Figur 4.36 Relieffspenne fra 

Bifrons i Kent (grav 41), etter 

Haseloff (1981:abbildung 90, 4). 
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hvorav tre med rektangulær hodeplate
72

 og én med halvrund hodeplate
73

 er antall 

relieffspenner i denne fasen 56 eksemplarer. Sammenlignet med foregående fase, framgår det 

dermed at det finnes flere relieffspenner i denne fasen, men at de fordeler seg på færre typer, 

dvs. at de er mer ensartet. Så godt som alle spennene kan klassifiseres enten som hovedtypen 

med rektangulær hodeplate og rombisk fot, eller med halvrund hodeplate og rombisk fot. 

Også innen hovedgruppene er spennene likere seg i mellom i forhold til foregående fase. 

Dessuten har de fleste relieffspennene til felles at de er laget av sølv. Kun fem eksemplarer er 

framstilt av bronse: Tre takfotspenner fra henholdsvis Møre og Romsdal
74

, Jylland
75

 og 

Gotland
76

, samt en planfotspenne fra Sjælland
77

 og en A-5-spenne fra Gotland
78

. 

 

Når det gjelder den geografiske spredningen, finnes relieffspennene nå spredt i et større 

område som strekker seg fra kysten av Sør-Norge f.o.m. Møre og Romsdal og sørover, langs 

vestkysten av Sverige med Västergötland og Skåne, og som nå også inkluderer østlige 

områder av Skandinavia med Gotland, Öland og Bornholm. A-6-spennen fra Nordland er den 

eneste relieffspennen som er funnet så langt nord i denne fasen, og den skiller seg ut i norsk 

sammenheng. Sammenlignet med foregående fase er det påfallende at spenner med halvrund 

hodeplate ikke lenger finnes utbredt i vestre områder av Sør-Skandinavia. Disse finnes nå 

med unntak av spennen av type A-6 fra Hagbartsholmen i Nordland og et fragmentarisk 

eksemplar fra Södermanland (jf. over), kun på øyene Bornholm, Öland og Gotland (se også 

                                                 
72

 C10884: Hardenberg, Maribo, C17200: Agerskov mose, Bording, Jylland og C.df. 24-109: Høstentorp, Sorø, 

Sjælland. 
73

 C.df. 24-109: Høstentorp, Sorø, Sjælland. 
74

 Å1683. 
75

 C1577: Filholm mose. 
76

 GF7182: Lundbjers. 
77

 C3500: Neldsø mose. 
78

 SHM1079. I tillegg er det usikkert hvilket metall en spenne fra Öland er laget av (Kalmar m.2784: ukjent sted, 

Öland). 

Figur 4.37 Unike 

relieffspenner fra a) 

Isesjøen, Østfold (C15665), 

etter Rygh (1885:figur 255) 

og b) Skjervum, Sogn og 

Fjordane (B8830a), etter 

Kristoffersen (2000:plansje 

32, 5). 
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Sjøvold 1993:48-50). Innen dette området synes dessuten lokale preferanser å gjenspeiles ved 

at typen med takfot (A-5) dominerer på Gotland, mens typen med planfot (A-6) muligens 

foretrekkes på Bornholm. Planfotspennene har tyngdepunktet lengre vest i Sør-Skandinavia 

med de to nordligste funnene fra fylker helt sør i Norge. Takfotspennene finnes utbredt i deler 

av det samme området som planfotspennene, men utbredelsen av denne typen strekker seg 

allikevel lengre nord (kart 4.25) med de nordligste funnene fra Møre. I et mellomliggende 

område som strekker seg fra Vestfold, Västergötland, Skåne, Gotland og Bornholm opptrer 

begge typer spenner. I Skåne inngår en tak- og planfotspenne faktisk i samme funn (Alenstam 

1949:183-184). På Bornholm og Gotland er relieffspenner med både plan- og takfot av typen 

med rektangulær hodeplate, samt typen med halvrund hodeplate med tak- og planfot utbredt.  

 

Det finnes, som vist, også en tendens til gruppering på et regionalt plan i denne fasen, ved 

bl.a. en nordlig undergruppe av takfotspenner av hovedformen som er utbredt i Norge og i 

Västergötland, og en egen sørskandinavisk undergruppe av typen dannet av ”variantspenner” 

med krumme armer og spiraldekor. Spiraldekor dominerer for øvrig også på både tak- og 

planfotspenner fra Danmark og Østersjø-øyene (Meyer 1935:31, 89). Spiraldekor gjenfinnes, 

som nevnt over, også på spenner av typen med halvrund hodeplate på Gotland, Öland og 

Bornholm. Videre kan det finnes felles trekk ved utførelsen av spenner på et lokalt plan, for 

eksempel takfotspennene fra Telemark som skiller seg ut ved at armene og avslutningen på 

foten dannes av en face-hoder.  

 

FUNNKONTEKST I FASE D2A 

25 relieffspenner fra fase D2a kommer fra gravfunn hvorav 15 spenner fra 14 funn er norske, 

tre funn med til sammen fem spenner er danske, alle fra Bornholm, og fem spenner fra fem 

gravfunn er svenske
79

 (kart 4.26 og tabell 4.31-4.33 med tekstvedlegg). Selv om man i denne 

fasen får en klar formmessig gruppering mellom henholdsvis tak- og planfotspenner og 

relieffspenner med halvrund hodeplate, synes det ikke å være noen forskjell mellom 

smykkesammensetningene de respektive typene inngår i. Et lite forbehold må imidlertid tas 

når det gjelder relieffspenner med halvrund hodeplate, da så mange av disse representerer 

løsfunn. I to gravfunn fra Melsted og Møllebakken på Bornholm er takfotspenner funnet 

sammen med A-6-spenner, dvs. en egen ”øyskandinavisk” type, noe som tyder på at også 

relieffspenner med halvrund hodeplate finnes i samme smykkekombinasjoner som de to andre  

                                                 
79

 Fem av funnene har ingen dokumentasjon ut over at det dreier seg om gravfunn. 
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Kart 4.25 Utbredelse av hovedtypene fra fase D2a. 
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Kart 4.26 Grav- og depotfunn med relieffspenner fra fase D2a. 
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formene for relieffspenner i denne fasen. Når det gjelder smykkesett, er det likevel funnene 

fra Bornholm som skiller seg mest ut ved at de inkluderer armbrøstspenner og i ett tilfelle en 

likearmet spenne, samt ved perlesammensetningene. Det må for øvrig også bemerkes at 

relieffspennene som er funnet sammen med brakteater i denne fasen er alle takfotspenner. 

Perlesmykkene i gravfunnene med relieffspenner har gjennomsnittlig et større antall enn 

tidligere. Det er fremdeles relativt vanlig med hektespenner og hengesmykker, men trenden 

går mot flere anheng i form av gullbrakteater, og mot mer bruk av B-hekter i forhold til A-

hekter. Smykkenåler forekommer fremdeles i kombinasjon med relieffspenner. Normen i 

begge fasene synes å være at relieffspenner brukes som eneste spenne av sin art, med unntak 

av på Bornholm (Klindt-Jensen 1957:108).  

 

Et generelt problem er at depotfunnene ofte er gjort tilfeldig ved gravearbeid, bl.a. 

torvskjæring, og ikke er arkeologisk utgravd. Dette gjør tolkningen av funnene som depoter 

usikre i flere tilfeller. Med dette forbeholdet kommer rundt 17 relieffspenner fra depoter i 

denne fasen, fordelt på 15 funn hvorav 11 danske og fire svenske funn
80

 (kart 4.26 og tabell 

4.34 med tekstvedlegg). Igjen skiller skrapmetalldepotene seg ut ved funnsammensetningen. 

Når det gjelder Hardenbergdepotet er imidlertid relieffspennedelene så fragmenterte at det er 

vanskelig å utlede proveniens. De andre depotene er ensartet med enten enkeltfundne 

relieffspenner eller relieffspenner i kombinasjon med perler og i enkelte tilfeller også 

gullbrakteater (jf. Hedeager 1991). Denne trenden i depotenes funnsammensetning kan spores 

tilbake til foregående fase (jf. over), og det samme gjelder det faktum at depotene 

konsentrerer seg i Sør-Skandinavia. Spennene i disse depotene er typer som finnes utbredt i 

dette sørvestskandinaviske området: fortrinnsvis plan- og takfotspenner. I depotet fra Grönby 

i Skåne forekommer relieffspenner av disse to typene sammen (jf. tekstvedlegg til tabell 

4.34). Et depot fra Lundbjers på Gotland av en takfotspenne kunne i utgangspunktet oppfattes 

som deponering av en ”fremmed” vestskandinavisk takfotspenne, men akkurat dette 

eksemplaret er som tidligere omtalt spesielt ved at det framstår som ”hybrid”: En 

kombinasjon av en typisk gotlandsk fotplate som tilhørende en relieffspenne med halvrund 

hodeplate tilfestet en rektangulær hodeplate. Det virker derfor usikkert å oppfatte denne som 

”fremmed”. 

 

                                                 
80

 Inkludert funnet fra Høstentorp på Sjælland som inkluderer funn fra både fase D1 og D2a. 
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Alle de tre hovedtypene av relieffspenner fra denne fasen opptrer både i graver og i depoter, 

så det framtrer ingen kategorisk forskjell mellom disse to funnkategoriene i forhold til de 

bestemte typene spenner. En forskjell mellom grav- og depotfunn er imidlertid at med unntak 

av Høstentorpfunnet, blir ingen andre typer spenner, smykkenåler eller hekter funnet i depoter 

sammen med relieffspenner slik det gjør i gravfunn fra denne fasen. Det må imidlertid tas 

med i betraktning at gravfunnene med relieffspenner grupperer seg til et nordlig område med 

hovedvekten av funnene fra Norge, mens depotene fortrinnsvis finnes i Sørvest-Skandinavia.  

 

Som nevnt innledningsvis, er det en vanlig oppfatning at de danske relieffspennene stammer 

fra depot- eller løsfunn (Meyer 1935:90), mens de øvrige skandinaviske funnene kommer fra 

graver. Denne undersøkelsen (tabell 4.28 [fase D1] og 4.34 [D2]) modererer denne 

oppfatningen noe. Foruten danske funn, forekommer relieffspenner i depoter også i Skåne, 

Västergötland og Gotland. Samtidig viser gravfunnet fra Tåstrupgård i København amt fra 

fase D1 at spennene kan inngå i gravkontekster også i dansk område. 

 

Ellers finnes 14 løsfunn (tabell 4.35) fra denne fasen. Så mange som 12 av disse funnene 

representerer relieffspenner med halvrund hodeplate og kommer fra Bornholm, Gotland og 

Öland. Inkludert blant disse funnene er et funn fra en bygdeborg på Mossberga, Högsrom på 

Öland. Det er ingen andre boplassfunn fra denne fasen.  

 

GEOGRAFISK UTBREDELSE I FASE D2B 

Det som karakteriserer spennene fra denne fasen, er, som nevnt over, at de danner distinkte 

grupper med en noenlunde samlet geografisk utbredelse. I denne fasen er imidlertid ikke 

skillet mellom henholdsvis tak- og planfotspenner lenger så dominerende som i foregående 

fase (se også Hines 1997:13). Begge typer har på dette stadiet stort sett fått en tilnærmet 

korsformet fot, noe som gjør dem likere hverandre i form eller kontur. Nå er det for det meste 

andre trekk som bidrar til å skille ut ulike typer spenner: blant annet tilstedeværelse eller 

fravær av bøyleknapp, ulik avslutninger på armene, spadeformet fot osv. Spenner med 

halvrund hodeplate forekommer derimot stort sett ikke lenger. Spiralornamentikken har med 

visse unntak som jeg vil komme tilbake til, stort sett gått ut av bruk, dyreornamentikken er 

nesten enerådende, og utviklingen går mot en dekor preget av båndformete dyr.  

 

De relieffspennetypene som tilhører denne fasen er følgende: rogalandsgruppen, 

sognegruppen, den botniske gruppen, den nordlige takfotgruppen, den nordlige 
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planfotgruppen, den gotlandske gruppen, samt en gruppe ”simple” bronsespenner (Meyer 

1935). Videre utgjør spenner med spadeformet fot en egen gruppe (Sjøvolds type B-1), og 

flere likearmete relieffspenner (som definert av Åberg og Magnus, jf. over) danner en egen 

regional gruppe og vil inkluderes i det følgende selv om det (som jeg vil komme tilbake til) 

finnes visse problemer med dateringen av disse spennene
81

. I tillegg behandler Meyer (1935) 

en gruppe enkeltstående spenner fra denne fasen, hvor de fleste har likhetstrekk med en eller 

flere av de regionale gruppene uten at Meyer inkluderer dem i disse.  

 

Et problem med å bruke Meyers gruppeinndeling som utgangspunkt for klassifisering, er at 

hun ikke alltid oppgir grunnlaget for inndelingen (Hines 1997:13). Jeg vil derfor forsøke å gi 

en kort definisjon av gruppene etter som jeg behandler dem. Jeg gjør i den forbindelse 

oppmerksom på at min definisjon ikke nødvendigvis er identisk med, eller omfatter alle de 

trekkene Meyer legger vekt på i beskrivelsene av de enkelte eksemplarene. Meyer trekker 

gjerne fram detaljer, for eksempel i ornamentikken, som er like mellom noen spenner innenfor 

en gruppe, men som sjelden gjenfinnes på alle eksemplarene i gruppen. Jeg har stort sett valgt 

å se bort fra slike trekk, og bare bruke som definerende kriterier de trekkene som omfatter 

hele (eller så godt som hele) gruppen. Min definisjon er derfor i flere tilfeller videre eller mer 

generell enn Meyers kriterier synes å være, og det muliggjør at jeg kan innlemme spenner 

som Meyer oppfatter som ”enestående” i enkelte av gruppene. Jeg vil diskutere slike tilfeller 

fortløpende i forbindelse med gjennomgangen av de enkelte undertypenes utbredelse, slik at 

dette tydeliggjøres i teksten. Det samme gjelder der min definisjon avviker fra Meyers ved at 

jeg deler gruppen videre inn i undergrupper. Når det gjelder definisjonene av de lokale 

gruppene i det følgende, er fotplaten såkalt korsformet der jeg ikke påpeker noe annet.  

 

Sognegruppen karakteriseres først og fremst ved bøyleknapp, armer som ender i dyre- eller 

menneskehoder (også beskrevet som en face-masker), og plan fot (figur 4.38) (Meyer 

1935:75). Gruppen omfatter til sammen ni eksemplarer hvorav hovedutbredelsen ligger i 

Sogn og Fjordane og nabofylkene Møre og Romsdal og Hordaland (kart 4.27 og tabell 4.36). I 

tillegg til disse ni spennene definerer Meyer et eksemplar fra Husvegg, Hå
82

 som en blanding 

av den nordlige takfotgruppen og sognegruppen, fordi spennen har en utforming av 

hodeplaten og bøylen som ligner den førstnevnte av gruppene (jf. under), men har en plan fot 

                                                 
81

 I tillegg kan et par funn av typen med halvrund hodeplate dateres til overgangen mellom fase D2a og D2b, 

men disse er omtalt sammen med spennene fra foregående fase. 
82

 S4752a. 
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med armer som avsluttes i en face-masker i likhet med sistnevnte gruppe (Meyer 1935:54, 

72). Jeg har utelatt denne spennen fra sognegruppen, fordi den mangler den karakteristiske 

bøyleknappen, noe som er et av denne gruppens tydeligste kjennetegn. Spennen fra Møre og 

Romsdal
83

 kan for øvrig også sees som et blandingseksemplar, i dette tilfellet mellom den 

nordlige planfotgruppen og sognegruppen, da armene avsluttes med rundinger og en face-

masker utenfor disse (Meyer 1935:79). Denne medregnes i sognegruppen siden den tross alt 

har bøyleknapp og en face-masker. 

 

Den beslektete nordlige planfotgruppen kjennetegnes i likhet med foregående gruppe ved 

bøyleknapp, men har armer som avsluttes i rundinger (figur 4.39). Også denne gruppen har 

(hovedsakelig) plan fotplate (Meyer 1935:76, 78-79). Gruppen stemmer mer eller mindre 

overens med en undergruppe av Sjøvolds (1993:33-35) type A2a. Gruppen omfatter 10 

spenner i skandinavisk sammenheng (kart 4.28 og tabell 4.36). Det er også funnet et 

                                                 
83

 C5605: Ukjent sted, Romsdal . 

Figur 4.38 Relieffspenne av 

Sognegruppen fra Indre 

Arna i Hordaland (B564), 

etter Rygh (1885:figur 262). 
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eksemplar av denne undertypen fra Rovaniemi, Lappland i Finland. Som nevnt over, dekker 

utbredelsen av denne gruppen et større geografisk område enn det Meyer hadde grunnlag for å 

vite da hun gav gruppen dens benevnelse (Fett 1974:11-12). Ved tilkomst av funn fra Sogn og 

Fjordane og Rogaland, framtrer ikke lenger nordlige områder som kjerneområdet i Norge: 

Typen har en mer generell vestlig distribusjon enn egentlig nordlig i norsk sammenheng. De 

tre funnene fra Hälsingland, samt funnet fra Lappland i Finland og Önsvala i Skåne, viser 

dessuten at utbredelsen går på tvers av dagens landegrenser, og vitner om vest–østlige 

kontakter. Fire av spennene har noen særmerker: Den ene spennen fra Jorenkjøl i Rogaland
84

 

skiller seg ut ved at den er delt ved en langsgående list. Foten ser med dette nærmest 

takformet ut, men listen har ingen betydning for tverrsnittet som er plant. Spennen fra Ullsäter 

i Hälsingland
85

 er også en takformet spenne, mens spennen fra Hällan i Hälsingland
86

 har en 

ornamental inndeling av foten som gjør at den også ser nærmest takformet ut. Navnet på 

gruppen blir derfor på flere måter litt misvisende. Eksemplaret fra Önsvala i Skåne har noen 

”tapper” utenfor det runde partiet ved armene. Til tross for slike særtrekk, framstår spennene i 

gruppen som relativt ensartete.  

 

 

 

 

  

                                                 
84

 S6970. 
85

 SHM32359. 
86

 SHM934. 

Figur 4.39 Relieffspenner av den nordlige planfotgruppen fra: a) Amalienborg, 

Ranheim, Sør-Trøndelag (T3642), b) Önsvala, Skåne (LUHM30597) og c) Hällan, 

Hälsingland (SHM1774), etter Sjøvold (1993:plansje 12 og 13). 
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Kart 4.27 Utbredelse av sognegruppen. 
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Kart 4.28 Utbredelse av den nordlige planfotgruppen. 
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Rogalandsgruppen består av spenner med takformet fot der armene ender i dyre- og/eller 

menneskehoder. Bøylen er rett eller har svak antydning til utvidelse eller ”vinger” (figur 

4.40). Det mest fremtredende med gruppen er den tette dyreornamentikken i markert relieff 

som dekker hele overflaten, inkludert listen rundt hodeplaten. Dyrene er båndformete og 

flettet i hverandre med skarpe, nærmest rettvinklete bøyninger, og det er vanskelig å skille de 

ulike kroppsdelene fra hverandre (Meyer 1935:44-47). Ifølge Meyer (1935:44) er det også et 

karakteristisk trekk at bøylens midtribbe fortsetter opp på hodeplaten og foten, men dette går 

ikke igjen på alle spennene i gruppen. Denne gruppen kan settes i forbindelse med spenner 

som Meyer tilskriver ”Haugemesteren”, eller som sees som kopier av hans/hennes spenner. 

Dette dreier seg om fem spenner som har de samme hovedkarakteristika som 

Rogalandsgruppen. De kan derfor etter min mening sees som del av gruppen, selv om de 

ifølge Meyer (1935:93) må forstås som forløpere til rogalandsgruppen. Da fase D2b dekker 

både stadium 5 og 6 i Meyers kronologi, er dette tidsmessige skillet ikke av betydning her, 

bortsett fra at innlemmelsen av ”Haugemesterspennene” viser at framstillingen av lokale eller 

regionale spennetyper begynner allerede fra begynnelsen av fase D2b.  

 

 

 

 

Gruppen som samlet, dvs. inkludert ”Haugemesterens” spenner, omfatter 12 eksemplarer og 

har en konsentrasjon i Rogaland og Vest-Agder (kart 4.29 og tabell 4. 36). Av eksemplaret fra  

Figur 4.40 Relieffspenner av Rogalandsgruppen fra a) Hauge, Klepp, Rogaland (B4000a), 

etter Kristoffersen (2000:plansje 21, 1), b) Isesjøen, Østfold (C15668), etter Åberg 

(1924:figur 75) og Hovland, Rogaland (S2276), etter Kristoffersen (2000:plansje 14, 4). 
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Kart 4.29 Utbredelse av rogalandsgruppen. 
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Vestfold gjenstår kun litt av bøyle og profilhodene på fotplaten. Meyer (1935:47) inkluderer 

den i rogalandsgruppen på grunnlag av likhetstrekk med et par spenner fra Rogaland, samt 

eksemplaret fra Isesjøen i Østfold. Det må allikevel sees som usikkert om spennen tilhører 

gruppen, spennens tilstand tatt i betraktning. Av de fem ”mesterspennene” gjenstår et 

eksemplar fra Gyland i Vest-Agder kun ved et en face-hode fra avslutningen av fotplaten. 

Medlemskapet i gruppen må derfor ansees som usikkert selv om Meyer (1935:42, 66) 

tilskriver dette ”Haugemesteren”. Fragmentet ble funnet i samme grav som en spenne som 

tilskrives ”Ågedalmesteren”
87

. Dette funnforholdet er et av flere omstendigheter som antyder 

en forbindelse mellom spennene i rogalandsgruppen eller ”Haugemesterens” spenner, og 

”Ågedalmesterens” arbeider, samt enkelte andre funn fra Vest-Agder (jf. under).  

 

Den nordlige takfotgruppen har flere trekk felles med rogalandsgruppen: Det dreier seg 

hovedsakelig om takfotspenner der fotens sidearmer og avslutning ender i en face-masker 

(figur 4.41). Karakteristisk for spennene i denne gruppen er imidlertid en markert utvidelse av 

bøylen, som på de fleste eksemplarene framstår nærmest som et firkantet parti midt på bøylen 

slik at bøylens omriss så å si blir åttekantet. Dessuten gjenfinnes et annet kjennetegn på de 

fleste spennene: I forlengelsen av bøylens ytterkant trekkes to linjer inn på hodeplaten som 

ender i en rektangulær listmarkering som går parallelt med hodeplatens ytterkanter (Meyer 

1935:51-56). Denne definisjonen stemmer delvis overens med Sjøvolds (1993:39, pl. 19-25) 

type A-3. Sjøvolds definisjon er imidlertid noe videre enn den som er gitt her, og han 

inkluderer derfor også noen spenner som inngår i den simple bronsegruppen og den 

gotlandske gruppen (jf. under). Sjøvold (1993:39-40) poengterer at utvidelse på bøylen er et 

utelukkende skandinavisk trekk som hovedsakelig gjenfinnes på norske og svenske spenner, 

noe som gjør det naturlig å velge dette ut som et kriterium i klassifiseringen. Jeg er enig med 

Sjøvold når det gjelder dette, men mener allikevel at trekk som har like stor visuell betydning 

skiller ut de nevnte gruppene (simple bronsespenner og den gotlandske gruppen) for seg, noe 

jeg vil komme tilbake til under.  

 

Ifølge Meyer (1935:55-56) må Dalummesterens spenner regnes med blant de tidligste 

spennene i den nordlige takfotgruppen. To spenner regnes som Dalummesterens mesterverk: 

Den store spennen fra Dalum, som har gitt navnet til ”mesteren”, og en spenne fra Häste i 

Jämtland. I forhold til de spennene som Meyer (1935) plasserer i denne gruppen, utvider jeg 

                                                 
87

 C7454. 
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den her til å omfatte ytterligere seks eksemplarer: Jeg inkluderer to spenner som Meyer 

definerer som ”enestående” i denne gruppen: spennen fra Fonnås i Hedemark
88

 som er 

tilskrevet ”Fonnåsmesteren”, og en spenne fra Skrautvål i Oppland
89

.  Jeg har også tatt med en 

spenne fra Mo by i Hälsingland i Sverige
90

 som Meyer behandler for seg. Hun påpeker 

likhetene mellom denne spennen og spenner i den nordlige takfotgruppen, men hevder at 

”Allikevel tør vi ikke regne dette arbeidet med til den nordlige takfotgruppen, [hode]platens 

komposisjon er ikke karakteristisk nok.” Jeg har valgt å inkludere spennen, fordi den har alle 

de trekkene som jeg her ser som karakteristisk for gruppen. Det samme gjelder et nyere funn 

fra Hälsingland, fra Björka i Hälsingtuna
91

. Her er bare hodeplaten igjen, men den er svært lik 

Mospennen, samt enkelte andre spenner i gruppen, bl.a. fra Brunflo i Jämtland og Å i Nord-

Trøndelag (se også Hines 1993a:25). Av samme grunn har jeg også inkludert et funn fra 

Nornes i Sogn og Fjordane
92

. I tillegg omfatter gruppen en spenne fra Åkerby, Uppland
93

 og 

Älvesta i Södermanland
94

. I det første tilfellet må eksemplaret sees som et usikkert medlem av 

gruppen, fordi armene og avslutningen på fotplaten er avbrutt. Hodeplaten på denne spennen 

mangler den karakteristiske listen, men spennen har den typiske ”firkantete” utvidelsen av 

bøylen. Av Älvestaspennen gjenstår kun fragmenter av maskene fra fotens sidearmer og 

avslutning, samt bøylen. Disse er utformet i tråd med kriteriene til denne gruppen. Min 

definisjon av gruppen er altså litt mer generell enn Meyers. Jeg har derimot utelatt en spenne
95

 

Meyer (1935:54) opprinnelig inkluderer i gruppen, fordi den er så fragmentarisk at jeg mener 

det er umulig å se om den innehar gruppens hovedkarakteristika.  

 

Ved denne definisjonen av den nordlige takfotgruppen omfatter den 17 eksemplarer
96

 og har 

en utbredelse som spesielt konsentrerer seg til Nord-Trøndelag og Norrland (kart 4.30 og 

tabell 4.36). Enkelte av spennene mangler en eller flere av de definerende trekkene jeg har 

oppgitt over, noe som medfører at gruppen virker litt mer heterogen enn de andre gruppene 

jeg har gjennomgått. Den visuelle forlengelsen av bøylen med trukne linjer inn på hodeplaten 

gjenfinnes hos 11 av de 16 spennene i gruppen. Dette trekket utgjør imidlertid ikke et 

hovedkriterium i inndelingen. Tre spenner skiller seg ut når det gjelder de definerende  

                                                 
88

 C8154. 
89

 C12280. 
90

 HM7562 Mo by, Tuna, Hälsingland. 
91

 SHM34566/A52. 
92

 B9688a. 
93

 SHM d.nr. 3290/83. 
94

 SHM30980/A24.  
95

 B6899a Indre Ålvik, Hordaland. 
96

 Inkludert spennen fra Åkerby, Uppland (SHM d.nr. 3290/83).  
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Figur 4.41Relieffspenne av den nordlige takfotgruppen fra a) Dalem i Nord-

Trøndelag (C4816), etter Rygh (1885:figur 259), b) Häste, Jämtland (JLM12272) c) 

Mo, By (HM7562), etter Åberg (1924:figur 86), d) Fonnås, Hedmark (C8154), etter 

Åberg (1924:figur 78), og e) Åfjord prestegård (T1821), etter Åberg (1924:figur 69). 



194 

 

  

Kart 4.30 Utbredelse av den nordlige takfotgruppen. 
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elementene: En av disse er det tidligere omtalte funnet fra Husvegg, Hå
97

. Funnet er definert 

av Meyer (1935:54, 72) som en blanding av den nordlige takfotgruppen og sognegruppen. Jeg 

regner den, som nevnt, til den nordlige takfotgruppen, selv om spennen ikke har en takfot. To 

øvrige spenner, fra Offersøy i Lødingen og ukjent sted i Danmark, skiller seg ut ved at armene 

og avslutningen av foten ender i rundinger. De ligger med dette nær den nordlige 

planfotgruppe, og bør muligens sees som en blanding av de to gruppene. Jeg inkluderer dem 

allikevel (i likhet med Meyer) i takfotgruppen, fordi de ikke har ryggknapp, noe jeg mener er 

av stor betydning for det visuelle inntrykket. Tre av spennene jeg inkluderer i gruppen, er 

fragmentariske og må derfor ansees som usikre: Spennene fra Bangsund i Nord-Trøndelag og 

Björka i Hälsingland gjenstår bare i form av hodeplaten og litt av bøylen. Meyer regner den 

først nevnte spennen til gruppen fordi både bøylen og hodeplaten har de typiske trekkene til 

gruppen, og jeg har gjort det samme med Björkaspennen. Spennen fra Skrautvål i Oppland, 

som Meyer anser som enestående, men som jeg velger å inkludere i gruppen, gjenstår i form 

av fotplaten og mesteparten av bøylen, som begge er utformet i tråd med kriteriene nevnt 

innledningsvis.  

 

Den botniske gruppen av spenner deler i likhet med rogalandsgruppen enkelte felles trekk 

med den nordlige takfotgruppen, men det er ikke snakk om de samme trekkene (figur 4.42). I 

likhet med foregående gruppe har også denne utvidet bøyle. Gruppen kan ellers karakteriseres 

ved plan fot der armene ender i tilnærmet triangulære plater som ikke er utformet som dyre- 

eller menneskemasker, og avslutningen på foten er en runding med en triangulær plate i 

forlengelsen. Langs ytterkanten av foten mellom sidearmene og avslutningen finnes det 

tungeformete fliker. Dette kan minne om utformingen av foten på enkelte eksemplarer som 

tilhører den nordlige takfotgruppen, fordi armene og avslutningen på dyre- eller 

menneskemaskene kan ha en tilnærmet triangulær form (for eksempel spennen fra Häste i 

Jämtland, som for øvrig også har tungeformete fliker langs ytterkanten av foten) (Meyer 

1935:80-82). Gruppen omfatter ti eksemplarer (kart 4.31 og tabell 4.36) om tre 

”miniatyrspenner”
98

 som ble funnet sammen med den store relieffspennen fra Dalum, 

inkluderes
99

. Disse er svært små og ”skjematiske”, og kan nærmest sees som en mellomtype 

mellom relieffspenner og små bøylespenner. Meyer (1935:51, 81) påpeker at én av disse må 
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 S4752a. 
98

 C4817-19. 
99

 Jeg har utelatt en spenne fra Österbotten
99

 som Meyer (1935:82-83) behandler i forbindelse med sin 

gjennomgang av gruppen, men som hun egentlig heller ikke inkluderer. Denne mangler bøyle, noe som gjør det 

vanskelig å klassifisere den som et medlem av gruppen, og den eneste bevarte sidearmen ender i en maske. Den 

skiller seg med dette fra de andre eksemplarene i gruppen. 
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være en etterligning etter spennene i den botniske gruppen. Selv om to av miniatyrspennene er 

fragmenterte, tyder det som er igjen av foten på at de har sett tilnærmet like ut. Jeg tar derfor 

alle tre med her. Jeg inkluderer også en spenne fra Hade (II) i Gästrikland
100

 som Meyer 

(1935:57, 81) omtaler for seg under overskriften ”to spenner fra Norrland”. Hun påpeker 

imidlertid også likheter mellom dette eksemplaret og spenner i den botniske gruppen. Det 

dreier seg om en relieffspenne med list eller ”tak” på fotplaten og uten utvidelse av bøylen, 

men armene ender i triangulære plater. Spennen har altså noen divergerende trekk i forhold til 

de andre eksemplarene i gruppen, men fordi utformingen og omrisset av foten er så 

karakteristisk, velger jeg å inkludere den. En annen spenne i gruppen skiller seg også litt ut: 

En spenne fra Berg i Vestfold
101

 hvor både armene og avslutningen av foten ender i rundinger 

uten platene i forlengelsen. Jeg velger i likhet med Meyer allikevel å inkludere funnet, da 

spennen ellers deler samme karakteristiske trekk som gruppen. Den botniske gruppen som 

definert her har en utbredelse som konsentrerer seg til Trøndelag og Norrland, med et 

tyngdepunkt øst innen området (Gästrikland og Medelpad). Den stemmer nesten helt overens 

med Sjøvolds (1993:46) type A4. Sjøvold inkluderer imidlertid spennen fra Husvegg i 

Rogaland i gruppen som her regnes til den nordlige takfotgruppen, mens han utelater Hade II-

spennen. Fem eksemplarer fra Sør-Trøndelag, Gästrikland, Medelpad (to funn) og 

Västmanland er svært like selv om de ikke er støpt i samme form (Meyer 1935:80). 

 

  

                                                 
100

 SHM1209 (II). 
101

 C19227. 

Figur 4.42 

Relieffspenner av den 

botniske gruppen fra 

a) Refset, Sør-

Trøndelag (T1645), b) 

Hade, Gästrikland 

(SHM1209), og c) 

Bjällsta, Medelpad 

(SHM4046). Etter 

Sjøvold (1993:plansje 

26). 



197 

 

  

Kart 4.31 Utbredelse av den botniske gruppen. 
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Figur 4.43 Relieffspenne 

av den simple 

bronsegruppen fra Haa 

prestegård, Hå, Rogaland 

(B4398a), etter Schetelig 

(1910:figur 12). 

Den simple bronsegruppen skiller seg ut ved at spennene 

ikke er forgylte (Kristoffersen 2000:85). Spennene har en 

form som virker smalere enn andre relieffspenner fra denne 

fasen (figur 4.43). Fotplaten har armer og avslutning 

utformet som klumpete dyre- eller menneskemasker. Foten er 

takformet. Bøylen er som regel utvidet med et triangulært 

parti som ender i en lang flik på hver side. Ornamentikken 

framstår som svært enkel og lite plastisk eller grunn. 

Gruppen omfatter i alt sju eksemplarer, og fem av disse er 

støpt i samme form (Meyer 1935:60). Dette gjelder tre 

spenner fra Rogaland, en fra Vest-Agder og en fra Troms. 

Typen har ellers størst utbredelse i Rogaland hvor fem av i 

alt sju spenner er funnet (kart 4.32 og tabell 4.36). 

Utbredelsen i fylket er konsentrert til Jæren. De to spennene 

som ikke er støpt i samme form som de andre, fra Tjøtta, 

Klepp og Holmen, Helleland i Rogaland framstår som litt 

mindre og ikke fullt så smale som de andre i gruppen. Den 

siste har dessuten en litt mer forseggjort ornamentikk på 

hodeplaten, samt nærmest rett bøyle, og ligger nær spennene 

i rogalandsgruppen.  

 

Meyer (1935:60-61) omtaler en spenne fra Gulldynt i Österbotten i forbindelse med 

gjennomgangen av den simple bronsegruppen. Hun regner imidlertid ikke dette eksemplaret 

som del av denne gruppen, selv om spennen er enkel av utforming og framstilt i bronse som 

ikke er forgylt. Eksemplaret fra Österbotten har fire paralleller i funn fra Hedmark, Halland, 

Södermanland og Västergötland
102

. Disse fem spennene skiller seg fra Meyers simple 

bronsegruppe ved at de er utsmykket med en enda enklere form for ornamentikk: Dekor 

finnes på disse kun i form av enkel spiraldekor. De har dessuten ikke utvidete bøyler, er heller 

ikke så smale som spennene i den simple bronsegruppen, men ofte mindre, og med armer og 

avslutning som ender nærmest i klumper eller kuler (figur 4.44). De fem spennene ligner 

innbyrdes på hverandre og bør egentlig sees som en undergruppering eller variant innen 

hovedgruppen av simple bronsespenner med en østlig utbredelse (heretter omtalt variant b), jf. 
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 Meyer (1935) omtaler ingen av disse funnene. 
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tabell 4. 36. Med de fire skandinaviske variant b-eksemplarene inkludert, utgjør gruppen totalt 

11 spenner
103

. Jeg omtaler funnene samlet her, men anser allikevel gruppen som todelt. Meyer 

(1935:101-102) plasserer de simple bronsespennene i 5. stadium, dvs. relativt tidlig innen fase 

D2b, fordi enkelte er funnet sammen med korsformete spenner
104

. Funnkombinasjonen med 

korsformete spenner kan, som nevnt (jf. 3.1.1), tyde på at typen er i bruk alt ved overgangen 

mellom fase D2a og D2b (se også Kristoffersen 2000:90 og tabell 6). 

 

Den gotlandske gruppen kjennetegnes først og fremst ved den utpregete lange og smale 

hodeplaten (Meyer 1935:59). Typen har takfot med armer og avslutning i form av dyre- eller 

menneskehoder (figur 4.45). Armenes hoder er utført i profil på noen av spennene, og på disse 

får armene en krummet form (for eksempel spennen fra Sojvide, Gotland
105

) i likhet med 

enkelte takfotspenner fra fase D2a (jf. over). De fleste eksemplarene har utvidet bøyle. 

Meyers opprinnelige gruppe omfattet fem spenner hvorav fire fra Gotland. Gruppen omfatter 

nå til sammen ni eksemplarer og utbredelsen konsentrerer seg hovedsakelig til Gotland (kart 

4.33 og tabell 4. 36). Kun hodeplaten gjenstår av en spenne fra Södermanland
106

, men den har 

den karakteristiske lange og smale formen, og blir derfor regnet med til gruppen. Et annet 

funn fra Södermanland
107

 er kun et fragement av en fotplate, der bare en rest av en 

nedoverbøyd arm og avslutningen gjenstår. Funnet må derfor ansees som usikkert. To spenner 
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 Jeg inkluderer ikke det finske eksemplaret av variant b-spennene. 
104

 I tillegg til enkelte eksemplarer fra Rogaland tilhørende ”hovedgruppen”, gjelder dette også et eksemplar fra 

Gökshem i Västergötland som tilhører undergruppen. 
105

 SHM4392. 
106

 SHM31711: Segeltorp, Huddinge. 
107

 SHM26771. 

Figur 4.44 Relieffspenner 

av den simple 

bronsegruppen variant b 

fra Karleby grav A42, 

Södermanland 

(SHM33985), etter Waller 

(1996:figur 30). 
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kan være støpt i samme form: Funnet fra Vest-Agder og fra ukjent sted på Gotland
108

. Disse 

to har lange og smale armer med ”normale” en face dyre- eller menneskehoder (Meyer 

1935:58-59). En av spennene Meyer inkluderer i gruppen, fra Grötlingbo på Gotland, avviker 

ved utformingen av armene som er svært grovt utført og som nærmest framstår som klumper, 

lik eksemplarene i den simple bronsegruppen. Også en annen gotlandsk spenne (fra 

Petsarve
109

) avviker med hvordan armene er laget, men i dette tilfellet ender armene i en 

trekantet plate. Dette setter spennen i forbindelse med den botniske gruppen (se også Meyer 

1935:59). Spennen har for øvrig heller ikke utvidet bøyle, men derimot den karakteristiske 

smale og lange hodeplaten. Fire eksemplarer har kurvete eller antydning til kurvete armer: 

Funnet fra Sojvide på Gotland, samt spennefragmentet fra Älby i Södermanland og to nyere 

funn fra Abbetorp i Östergötland og Biskopenge på Bornholm. På to av disse spennene, 

eksemplarene fra Bornholm og Södermanland, ser armenes profilhoder ut som fuglehoder, et 

trekk som gjenfinnes på flere spenner i sørøstskandinavisk område ved Østersjøen (Sjøvold 

1993:45-46). Disse to spennene skiller seg også ut fra resten av gruppen ved å være laget av 

sølv, mens de andre er av bronse. Funnet fra Sojvide har for øvrig en rett bøyle.  

 

 

  

                                                 
108

 SHM14255. 
109

 SHM7571:337. 

Figur 4.45 Relieffspenner av den gotlandske gruppen fra Trygsland, Vest-Agder 

(DCCCXXXIV), etter Rygh (1885:figur 261), og Sojvide, Gotland (SHM4392), etter 

Salin (1904:figur 132). 
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Kart 4.32Utbredelse av den simple bronsegruppen. 
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Kart 4.33 Utbredelse av den gotlandske gruppen. 
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Figur 4.46 

Relieffspenne av type 

B-1 med spadeformet 

fot fra Garpestad, 

Rogaland (B1874), 

etter Rygh (1885:figur 

256). 

Typen med spadeformet fot (type B-1) må regnes som enda en av 

de regionale gruppene i fase D2b, selv om Meyer ikke utskiller 

disse som en egen gruppe, slik Sjøvold gjør. Typen har rett bøyle, 

eventuelt med små ”vinger”. Bøylen har vanligvis et rektangulært, 

forflatet parti på midten (figur 4.46). Meyer (1935:45) påpeker 

likhet mellom to spenner med spadeformet fot fra Rogaland og 

spenner tilhørende rogalandsgruppen i utformingen og 

arrangeringen av ornamentikken. Dette gjelder flere eksemplarer. 

Typen omfatter 21 eksemplarer og har en utbredelse som 

konsentrerer seg til Sørvest- og Veslandet fra Sogn og sørover, 

med et tyngdepunkt i Rogaland (kart 4.34 og tabell 4.36).  

 

Til slutt finnes en gruppe likearmete relieffspenner som jeg vil 

inkludere blant relieffspennene i fase D2b, selv om mangelen på 

gode kontekster gjør det vanskelig å datere disse sikkert innen 

denne fasen (figur 4.47). Kun to spenner stammer fra kontekster 

som inkluderer andre smykketyper som kan plassere spennene 

nærmere innenfor det fasesystemet som benyttes her: En likearmet relieffspenne variant 2 fra 

Utnäs i Hälsingland
110

 (figur 4.20b) er funnet sammen med en korsformet spenne av type 

Mundheim, og kan derfor plasseres i fase D2a. Dyrestilsornamentene på Utnässpennen gir 

imidlertid et sent inntrykk, og variant 2-spennenes likhet med den botniske gruppen 

relieffspenner (jf. over), tyder på at Utnäsfunnet og dermed variant 2-eksemplarene bør 

plasseres ved overgangen mellom fase D2a og D2b. En likearmet relieffspenne fra Lovö i 

Uppland
111

 opptrer sammen med en smykkenål med polyedrisk hode (av Wallers undertype 

II:2 eller II:3, dvs. henholdsvis med tilfestet plate eller løkke). Smykkenåler av denne typen 

fra Märardalen blir av Waller (1996:102, 147) hovedsakelig datert til merovingertid eller 

overgangen mellom folkevandringstid og merovingertid, men typen kan også dateres tilbake 

til siste del av folkevandringstid. Funnet kan derfor trolig plasseres i fase D2b.  

 

Dateringen av de resterende spennene baseres hovedsakelig på stiltrekk, og en stilistisk 

datering av disse spennene medfører flere av de samme problemene som ved stilistisk 

datering av relieffspenner med halvrund hodeplate (jf. over). Dette gjelder for eksempel en 
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 HM87 eller 7567A: Ulike museumsnr. oppgitt hos henholdsvis Åberg (1924) og Magnus (1995, 2006). 
111

 SHM32300/157. 
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likearmet relieffspenne fra Måsta i Hälsingtuna, Hälsingland (figur 4.47a) 
112

. 

 

Eksemplaret som er av typen variant 1, skiller seg ut ved dekoren som er relativ enkel og med 

unntak av dyrehoder / en face-masker ved platenes ender og listdekor langs platenes 

ytterkanter, kun består av spiraldekor. Åberg (1924:51) regner spennen som den eldste i 

gruppen på basis av spiraldekoren. En annen spenne fra Gillberga i Närke
113

 (figur 4.20a) har 

spiraldekor i midtfeltet og dyrestilsornamentikk bare langs platenes ytterkanter. Spiraldekor 

regnes som et tidlig stiltrekk og settes gjerne i forbindelse med nydamstil fra 400-tallet. Åberg 

(1924:52) framhever allikevel utformingen av dyrestilen langs kanten som et sent trekk: ”[…] 

kantbårdens djurornamentik gör det likväl sannolikt, att spännet till tiden passerat 500-talets  

  

                                                 
112

 SHM14374. 
113

 SHM3445. 

Figur 4.47 

Likearmet 

relieffspenne fra a) 

Måsta, Hälsingland 

(SHM14374) og b) 

Hade, Gästrikland 

(SHM1209), etter 

Åberg (1924:figur 

120 og 122). 
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Kart 4.34 Utbredelse av type B-1 med spadeformet fot. 
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Kart 4.35 Utbredelse av likearmete relieffspenner fra fase D2b. 



207 

 

mitt.”
114

 Flere av spennene i denne gruppen har imidlertid klart sene stiltrekk med 

flatedekkende, langt framskredet dyrestilsdekor (Magnus 1999a:119-120; Åberg 1924:52-53). 

Magnus (2007:190) daterer de likearmete spennene til sen folkevandringstid, fra rundt 500 

e.Kr. og ca. to-tre generasjoner framover. Jeg vil derfor for enkelthets skyld regne 

spennegruppen som helhet innen fase D2b, selv om enkelte spenner kan ha vært i bruk alt i 

slutten av D2a, slik som Utnässpennen. 

 

De 15
115

 likearmete relieffspennene finnes overveiende distribuert i Midt- og Øst-Sverige i 

Mälardalen og nærliggende områder (kart 4.35 og tabell 4.36)
116

. Kun to eksemplarer tilhører 

variant 2: ett eksemplar hver fra Västmanland og Hälsingland, mens de resterende 13 

spennene tilhører trolig alle typen variant 1
117

.  

 

Blant spennene fra fase D2b gjenstår det enkelte spenner som ikke synes å danne lokale eller 

regionale grupper på samme måte som foregående funn. Dette gjelder for det første fire 

spenner som Meyer (1935:63-66) tilskriver ”Ågedalmesteren” eller ser som en kopiering av 

hans/hennes kunst, samt spennene som Meyer (1935:66-69) behandler under overskriften tre 

sene arbeider i Vest-Agder–Rogaland. Disse sju spennene som kommer fra Vest-Agder (tre), 

Rogland (tre) og Aust-Agder (en), deler noen felles trekk, selv om Meyer (1935:93) hevder at 

”[…] de samler sig ikke til nogen skole […]”. Det dreier seg i alle tilfeller om planfotspenner 

der foten har grunnleggende samme form som planfotspennene i foregående fase (D2a): Det 

bredeste punktet ligger over fotplatens midtpunkt (figur 4.48). På tre av eksemplarene ligger 

det bredeste punktet på linje med profilhodene, mens de resterende fire spennene har armer 

som stikker utenfor, noe som ikke forekom i foregående fase. Fotens utforming skiller seg 

                                                 
114

 Det gjøres imidlertid oppmerksom på at Åberg (1924) regner folkevandringstiden til å vare fram til ca. 600 

e.Kr. Hans plassering av spennen blir derfor ikke i periodens siste fase. 
115

 To øvrige funn, ett fragmentarisk eksemplar fra Uppåkra i Skåne (Magnus 2001:182) og en spenne fra 

Sättuna i Östergötland (Magnus 2007:191; Rundkvist 2007:119-122) stammer fra sentralplasser og regnes derfor 

ikke med her. 
116

 Eksemplaret fra Torp, Sorunda, Södermanland (SHM34492-93/A14) er så fragmentarisk at det må ansees 

som usikkert om det er en likearmet relieffspenne, men Waller (1996:57) mener det trolig dreier seg om en 

likearmet relieffspenne. Ut fra avbildning (Hines 1993a:fig. 52) kan det i tilfelle se ut til at fragmentet stammer 

fra en spenne av type variant 1. Eksemplaret fra Kymlinge, Spånga, Uppland (SSM Gf. 168/67) er så 

fragmentarisk at det må ansees som usikkert om det er en likearmet relieffspenne, men Waller (1996:59) mener 

det trolig dreier seg om en likearmet relieffspenne. Ut fra avbildning (Waller 1996:Pl. XII) kan det i tilfelle se ut 

til at fragmentet stammer fra en spenne av type variant 1. Eksemplaret fra Hamre, Västmanland (VM17121/3) er 

så fragmentarisk at det må ansees som usikkert om det er en likearmet relieffspenne, men Lamm (1979:129-131) 

mener det dreier seg om en likearmet relieffspenne. På grunnlag av avbildning hos Lamm (1979:bild 3) mener 

jeg spennen kanskje heller bør beskrives som uklassifiserbar. Jeg har allikevel tatt den med her ut fra Lamms 

klassifisering. 
117

 Et øvrig eksemplar av variant 2, samt et av variant 1 kommer fra Österbotten, Finland. Det er også gjort funn 

av et par likearmete relieffspenner av variant 1 fra henholdsvis Ungarn og Russland (Magnus 2007:180-183). 
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derfor ut sammenlignet med andre skandinaviske spenner på dette tidspunktet. Spennene har 

rett bøyle, i ett tilfelle med ”vinger”, et trekk de deler med rogalandsgruppen og type B-1, 

som er utbredt i samme område. Meyer påpeker at spennene hun omtaler som ”tre sene 

arbeider”
 118

 har en del likhetstrekk med spennene i rogalandsgruppen, men de skiller seg 

allikevel såpass mye fra gruppen at hun velger å holde dem utenfor denne. De to spennene fra 

Rogaland
119

 utviser størst slektskap med gruppen, mens eksemplaret fra Vest-Agder
120

 

framstår som en blanding mellom spennene som er tilskrevet ”Ågedalsmesteren” og 

rogalandsgruppen (Meyer 1935:66-68).  

 

 

 

 

I tillegg forekommer to enkeltstående relieffspenner (figur 4.49): to sene takfotspenner fra 

Järnskogsboda i Varmland og Trygsland i Vest-Agder som begge dateres til 5. Stadium 

(Meyer 1935:39-40), dvs. begynnelsen av fase D2b. Meyer (1935:39-40) poengterer at de må 

                                                 
118

 B5362a, S2547a, C13697. 
119

 B5362a: Kvassheim, S2547a: Rivjeland. 
120

 C13697: Hægebostad. 

Figur 4.48 Sene enkelttyper av relieffspenner fra a) Fristad, Klepp, Rogaland (S1969), etter 

Rygh (1885:figur 258), og b) Gyland, Flekkefjord, Vest-Agder (C7454), etter Åberg 

(1924:figur 72). 
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være blant de eldste av de sene takfotspennene, og de bør derfor kanskje helst forstås som 

overgangstyper mellom fase D2a og D2b
121

. Til slutt kan dessuten to uklassifiserbare spenner 

antakeligvis tilskrives denne fasen hvorav én fra Södermanland og én fra Hordaland
122

.  

 

 

 

Til sammen 125 relieffspenner hører altså hjemme i denne fasen, hvorav 79 norske spenner, 

44 svenske og to danske. Det vi ser i fase D2b sammenlignet med forrige fase, er at antallet 

spenner har steget og en tilvekst av langt flere typer eller undergrupper av relieffspenner. 

Spennene innen de enkelte gruppene er som vist relativt ensartet. Det er en overvekt av 

relieffspenner av bronse fra denne fasen. Foruten spennene i den simple bronsegruppen, er 

også de aller fleste eksemplarene i den gotlandske gruppen, den botniske gruppen, den 

nordlige planfotgruppen og av de likearmete relieffspenene laget av bronse. For de andre 

                                                 
121

 Meyer (1935:39-40) påpeker for øvrig at disse to spennene må regnes som mer eller mindre samtidige med 

takfotspennen fra Overhornbæk som her regnes inn under fase D2a, men som også sees som et overgangsfunn 

D2a/D2b, jf. over. 
122

 Dette er en uklassifiserbar spenne som er funnet sammen med en relieffspenne av type den nordlige 

takfotgruppen fra Älvestad i Södermanland (SHM30980/A24), samt det tidligere omtalte eksemplaret fra Indre 

Ålvik i Hordaland (B6899a) som Meyer (1935) tilskriver den nordlige takfotgruppen, men som jeg anser som 

uklassifiserbar. I tillegg finnes tre uklassifiserbare spenner fra Karleby, Södermanland (SHM33985/A44) og 

Ärvinge (SSM RAÄ 157A/A68) og Hjulsta (SSM35735/A2) i Uppland som kan dateres til D2a eller D2b. På 

grunn av usikkerhet i nøyaktig datering, er disse ikke inkludert her. Ellers gjenstår to uklassifiserte relieffspenner 

fra Sverige som ikke er sett og som potensielt kan tilhøre fase D2a eller D2b, men som heller ikke inkluderes her 

da fasetilskrivingen ansees for usikker: SHM34492-93/A15: Torp, Sörunda, Södermanland og et funn fra Vårby, 

Huddinge, Södermanland som stammer fra en hustuft fra folkevandringstid (Biuw 1992:314; Ferenius 

1971:110), jf. under. 

Figur 4.49 Sene takfotspenner fra a) Järnskogboda, Varmland (SHM2564), etter Åberg 

(1924:figur 70), og b) Trygsland, Vest-Agder (DCCCXXXIII), etter Kristoffersen 

(2000:plansje 6, 2). 
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gruppene er bronse og sølv benyttet om lag like mye. Samtidig framstår hovedparten av 

relieffspennene som lik hverandre på grunn av et par felles elementer: For det første har nå så 

godt som alle relieffspenner rektangulær hodeplate med unntak av den omtalte likearmete 

varianten. For det andre domineres spennene av en såkalt korsformet fotplate. Unntaket her er 

relieffspenner med spadeformet fot (B-1) og likearmete relieffspenner. Korsformet fot er et 

trekk som er felles for spenner fra hele det skandinaviske området i denne fasen, og som de 

har til felles med angelsaksiske spenner. Dessuten kan både angelsaksiske og skandinaviske 

spenner ha en list eller ”tak” på fotplaten, noe som nesten ikke finnes på Kontinentet (Sjøvold 

1993:60). De angelsaksiske spennene har imidlertid kortere bøyle, noe som medvirker til å 

skille de to områdene fra hverandre (Hines 1984:257, 1997:233). Bøyleknappen gjenfinnes 

også på samtidige spenner fra Kent i England (for eksempel Leigh 1980:Pl. 12-15, 60), selv 

om de kentiske eksemplarene skiller seg tydelig fra de skandinaviske på andre måter, bl.a ved 

form og utsmykning. 

 

Når det gjelder det geografiske spredningsmønsteret til de skandinaviske relieffspennene i 

fase D2b, er det påfallende få funn fra dansk område sammenlignet med forrige fase, mens 

typens spredning på den skandinaviske halvøya har økt betraktelig. Her finnes nå spenner 

utbredt også i innlandsområder, samt i nordlige og østlige strøk.  Det framgår at det finnes en 

konsentrasjon av utvalgte undertyper relieffspenner utbredt i bestemte områder (Magnus 

1995:36-37, 1999a:120, 2001:182, 2007; Meyer 1935; Sjøvold 1993). Mellom 

konsentrasjons- eller tyngdepunktsområdene overlapper imidlertid de ulike gruppene. For 

eksempel finnes tyngdepunktet av spenner av rogalandsgruppen utbredt i Rogaland og Vest-

Agder, mens sognegruppens utbredelsesområde hovedsakelig ligger nord for dette med et 

kjerneområde i Sogn og Fjordane, samt de to nabofylkene Hordaland og Møre og Romsdal. 

Begge typer spenner finnes imidlertid både i Hordaland, Rogaland, og (merkelig nok) i 

Østfold. Nord og nordøst for sognegruppen har den nordlige takfotgruppens utbredelse et 

tyngepunkt i Nord-Trøndelag, Jämtland og Ångermanland. Mellom de to typenes 

kjerneområder, overlapper typenes utbredelse (kart 4.36). I tillegg finnes et annet 

overlappingsområde i øst mellom den nordlige takfotgruppen og den botniske gruppen (kart 

4.37). Videre overlapper utbredelsen av likearmete relieffspenner og den botniske gruppen i 

Øst-Sverige (kart 4.38). Enkelte grupper har allikevel nærmest komplementær distribusjon, 

for eksempel den gotlandske gruppen på Gotland og i sørøstlig område av Sverige og den 

botniske gruppen nord og nordvest for denne i Midt-Sverige samt Trøndelag (kart 4.39).  
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Kart 4.36 Utbredelse av rogalandsgruppen, sognegruppen og den 

nordlige takfotgruppen. 
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Kart 4.37 Utbredelse av den nordlige takfotgruppen og den botniske 

gruppen. 
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Kart 4.38 Utbredelse av den botniske gruppen og likearmete relieffspenner. 
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Kart 4.39 Utbredelse av den botniske gruppen og den gotlandske 

gruppen. 
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Den overlappingen som kan påvises i spredningsmønsteret, viser seg imidlertid også på en 

annen måte: Et område, eller deler av et geografisk område, kan være kjerneområde for mer 

enn én gruppe. Dette gjelder for eksempel Sørvestlandet, spesielt Rogaland, som framtrer som 

hovedområde for både spenner med spadeformet fot (B-1), rogalandsgruppen og den simple 

bronsegruppen. Det avgrenses også delområder eller lokale grupper innenfor et større 

geografisk område. For eksempel gjelder dette spenner som hører inn under den simple 

bronsegruppen som innen Rogaland konsentrerer seg til Jæren (Meyer 1935:93). 

”Ågedalmesterens” spenner kan også sies å danne en slik lokal undergruppe i et område som 

ellers er dominert av andre spennetyper som rogalandsgruppen etc. I et større perspektiv ser 

dette også ut til å gjelde både sognegruppen, rogalandsgruppen, den gotlandske gruppen, den 

botniske gruppen og den nordlige takfotgruppen som alle har en regional avgrenset spredning 

innenfor Den skandinaviske halvøya. De fleste av disse områdene synes å dekkes av den 

nordlige planfotgruppen som har en mer generell distribusjon som dekker mesteparten av Den 

skandinaviske halvøya, og dermed går på tvers av de regionale skillene for de nevnte 

relieffspennetypene. 

 

Et tredje poeng er at flere typer, ofte de som finnes utbredt i naboområder, deler flere trekk, 

slik at de framstår som likere hverandre enn andre samtidige relieffspennetyper. Et eksempel 

på dette er den ”åttekantaktige” utvidete bøylen på spenner av type nordlige takfotspenner og 

den botniske gruppen, og bøyleknappen på sognegruppen og den nordlige planfotgruppen.  

 

FUNNKONTEKST I FASE D2B 

Når det gjelder hvilken kontekst spenner fra fase D2b inngår i, kommer 91 spenner fra 

gravfunn: 64 spenner fra 52 norske gravfunn, og 27 spenner fra 23 svenske gravfunn (kart 

4.40 og tabell 4.37-4.38 med tekstvedlegg). Ett av de svenske gravfunnene må imidlertid 

regnes som usikkert. Det dreier seg om en relieffspenne fra Järnskogsboda i Värmland som 

ble funnet ved potetopptakning. Spennen kom i dagen på en bakketopp hvor det hadde ligget 

flere store steiner som synes å være plassert intensjonelt. På samme sted ble det også funnet to 

gullbrakteater (SHMs katalog). Jeg tolker funnet som et gravfunn ut fra beliggenhet og 

funnkontekst, men det kan ikke helt utelukkes at det dreier seg om et depot. Det forekommer 

ingen gravfunn fra Danmark fra denne fasen.  

 

Seks relieffspenner regnes for å stamme fra depoter i denne fasen: fire norske og to svenske 

depotfunn (kart 4.40 og tabell 4.39). Depotfunn er, som nevnt tidligere, sjelden faglig utgravd, 
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slik at det i mange tilfeller må ansees som usikkert om det dreier seg om et depot som er 

intensjonelt lagt ned, eller et tilfeldig mistet løsfunn. Det eneste av depotfunnene fra denne 

fasen som er arkeologisk utgravd, er et funn av en relieffspenne som tilhører den gotlandske 

gruppen fra Abbetorp i Östergötland. Spennen ble funnet på en gravplass i nærheten av en 

større stein, uten noen antydning til gravanlegg, og regnes derfor som et depot. Et funn av en 

spenne av type den nordlige takfotgruppen fra Fonnås i Rendalen i Hedmark inkluderes her 

som et depot, selv om det må regnes som et usikkert sådan. Funnet er gjort ved nydyrkning i 

et område der det er gjort få funn fra samme periode i Øvre Rendal. Heller ikke her ble det 

gjort noen observasjoner som antydet at det dreier seg om et gravanlegg (jf. 7.1.2). Et annet 

funn fra Stein i Ringsaker kommune i Hedmark
123

 av en spenne fra den simple bronsegruppen 

(variant b) tolkes som depot fordi spennen ble funnet i Mjøsa på 0,8 m dybde på et sted der 

det går en slags renne ut fra fastlandet (KHMs katalog). Det samme gjelder et svensk funn av 

en likearmet relieffspenne fra Kullern i Östergötland som tolkes som depot, siden spennen ble 

funnet ved senkning av innsjøen Kullern (på seks fot dyp) (SHMs katalog). Funnet av en 

relieffspenne av den nordlige takfotgruppen fra Å i Åfjord i Nord-Trøndelag
124

 ble funnet 

dypt nede i en steinur under et fjell. Et funn av en relieffspenne tilhørende sognegruppen fra 

Syre på Karmøy i Rogaland ble funnet på fjellgrunn i et lag av hvit kvartsstein ca. 1 m under 

jordoverflaten med noen store steiner i nærheten. Det fantes ingen tegn på at det hadde ligget 

en gravhaug på stedet.  

 

Det inngår altså kun én relieffspenne i hvert depot, og de omfatter spenner av type: den 

nordlige takfotgruppen (to funn), sognegruppen, den gotlandske gruppen, den simple 

bronsegruppen (variant b) og en likearmet relieffspenne. Kun ett av depotfunnene inkluderer 

flere gjenstander: funnet fra Syre i Rogaland. Dette funnet omfatter to hektespenner (av type 

B) av forgylt bronse, samt en bronsebarre med et omviklet bronsebånd. De fleste funnene 

synes å være av relieffspennetyper som stammer fra området de er nedlagt i, men muligens 

kan funnet fra Hedmark av den simple bronsegruppen variant b, samt spennen av type 

sognegruppen fra Rogaland representere nedleggelser av ”fremmede” smykketyper, i alle fall 

synes de å ligge i utkant av kjerneutbredelsesområdet for de respektive gruppene. 

Sammenlignet med forrige fase har depotene endret karakter: Trenden i denne fasen er at 

relieffspenner deponeres alene, mens kombinasjonen med perler og gullbrakteater var vanligst 

i foregående fase (men se under). 

                                                 
123

 C36804. 
124

 T1821. 
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Kart 4.40 Grav- og depotfunn med relieffspenner fra fase D2b. 
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28 spenner fra denne fasen karakteriseres som løsfunn,
125

 og fordi enkelte spennetyper er 

høyere representert blant løsfunnene enn andre, kan undersøkelsen av konteksten gi et litt 

skjevt inntrykk. Dette gjelder for eksempel den gotlandske gruppen, hvor fem av totalt ni 

spenner er løsfunn, og den nordlige planfotgruppen, hvor seks av 10 skandinaviske spenner er 

løsfunn (tabell 4.40). Kontekstundersøkelsen har imidlertid vist at begge typer inngår med de 

samme smykketypene som de fleste andre relieffspennetypene. At de to typene ikke finnes 

assosiert med verken korsformete spenner, eller gullbrakteater, og at relieffspenner av den 

nordlige planfotgruppen og den gotlandske gruppen mangler blant kombinasjonene med 

henholdsvis små bøylespenner og likearmete spenner kan allikevel representere reelle 

variasjoner i smykkebruk, da for eksempel små likearmete spenner fortrinnsvis finnes utbredt 

i Sør- og Sørvest-Norge (Engevik 2007:167; Kristoffersen 2000:73). 

 

For å oppsummere, viser undersøkelsen av konteksten til relieffspennene i fase D2b at i 

forhold til foregående fase, har antall depoter gått ned. Relieffspennene finnes nå oftest 

tilknyttet gravkontekster. Det må imidlertid tas et visst forbehold når det gjelder enkelte 

løsfunn som opprinnelig kan ha representert depoter. Det er de samme typer relieffspenner 

som opptrer både i grav- og depotfunn. Relieffspennene finnes dessuten som eneste smykke i 

begge funnkategoriene, men dokumentasjonen av dette i forbindelse med gravfunnene er ikke 

vel underbygget, så det må tas et forbehold. Normen er fremdeles, som den har vært i alle 

fasene, å bære relieffspennen som eneste spenne av sin type. Ved de unntakene som finnes, 

forekommer ulike typer relieffspenner i samme funn, slik det også gjorde i fase D2a, men 

flere enn to typer er ikke representert i samme funn. Likearmete spenner og små bøylespenner 

har nå stort sett erstattet de korsformete spennene, og de forekommer oftest som eneste av sin 

type i kombinasjon med relieffspenner, men det er også relativt vanlig med to eller flere 

småspenner i oppsettet. Smykkenåler forekommer sammen med relieffspenner i alle tre faser. 

Når det gjelder hengesmykker, er brakteater nå den vanligste typen anheng som finnes i 

forbindelse med spennene. Perler er fremdeles relativt vanlig i kombinasjon med 

relieffspenner, men antallet i den enkelte kontekst har gått tilbake sammenlignet med forrige 

fase.  

 

                                                 
125

 En relieffspenne fra Vårby, Huddinge socken, Södermanland stammer fra en hustuft fra folkevandringstid. 

Hustuften ligger under graver som er datert til en yngre del av folkevandringstid (Biuw 1992:314; Ferenius 

1971:11). Jeg har imidlertid ikke funnet noen opplysninger om utformingen av relieffspennen, og dateringen til 

denne fasen må derfor ansees som usikker. Funnet er på grunn av dette, som nevnt, ikke inkludert i 

undersøkelsen. 
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Når det gjelder hvilke smykkekombinasjoner relieffspennene inngår i, finnes de forskjellige 

typene eller grupper av relieffspenner som regel sammen med de samme spenne- eller 

smykketypene. Enkelte kombinasjoner går allikevel noe oftere igjen enn andre, for eksempel 

kombinasjonen av relieffspenner type B-1 og likearmete spenner og/eller små bøylespenner, 

samt rogalandsgruppen og små bøylespenner. Kombinasjonen av relieffspenner med 

ryggknapp (type sognegruppen og den nordlige planfotgruppen) med såkalte plateringer går 

også igjen. Dessuten opptrer relieffspenner i kombinasjon med gullbrakteater med ett mulig 

unntak kun i norsk sammenheng (figur 4.50). Det mulige unntaket er det tidligere omtalte 

funnet fra Järnskogsboda i Värmland med en enkeltstående relieffspenne av typen sen 

takfotspenne sammen med C-brakteater. Det er som tidligere nevnt, usikkert om funnet bør 

regnes som et grav- eller depotfunn. Det dateres også til overgangen mellom fase D2a og D2b 

(jf. over), og kan derfor muligens representere et depotfunn med en kombinasjon som vi har 

sett er typisk for fase D2a. Den geografiske beliggenheten kan imidlertid tyde på at funnet er 

et gravfunn med lignende kombinasjon som flere andre norske funn i fase D2b. I foregående 

fase fantes en tendens til at de smykkekombinasjonene på Bornholm som relieffspennene 

inngikk i, skilte seg ut. Da det fra denne fasen ikke finnes noen dokumenterte kontekster med 

relieffspenner fra Bornholm, er det ikke mulig å forfølge dette mønsteret. 

 

  

Figur 4.50 Liten likearmet 

spenne fra Kvåle, Sogn og 

Fjordane (B6516e), etter 

Jenssen (1998:plansje 12f), 

liten bøylespenne fra Døsen 

haug II, Hordaland (B6090), 

etter Schetelig (1912:figur 

316), platering med 

dyrestilsdekor fra Holum, Sogn 

og Fjordane (B8045c), etter 

Kristoffersen (2000:plansje 33, 

2), gullbrakteat fra Kvassheim 

grav 126, Rogaland (B5994), 

etter Lillehammer 

(1996:plansje 21, c). 
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OPPSUMMERING AV GEOGRAFISK OG KRONOLOGISK SPREDNINGSMØNSTER 

Undersøkelsen av relieffspennenes spredningsmønstre og utforming gjennom 

folkevandringstid viser at den tidligste fasen (D1) omfatter relativt få spenner som fordeler 

seg på et mangfold av former. De enkelte gruppene som kan utskilles, består av spenner med 

en relativt liten grad av ensartethet. Også når det gjelder takfotspenner, dvs. en type som blir 

dominerende i den påfølgende fasen, dreier det seg om såkalte ”varianter” i tre av fire tilfeller. 

Særegne trekk synes ikke å være geografisk forankret på dette tidspunktet. Allikevel antydes 

tilløp til en viss regional variasjon, for eksempel ved utbredelsen av B-2-spenner i Sørvest- og 

Vest-Norge, samt gjennom en overvekt av type A-6 i Sør-Skandinavia, og en tendens til at 

takfotspennene grupperer seg i nord (kart 4.20).  

 

Dette nord–sør-skillet kan delvis følges inn i neste fase (D2a) ved at takfotspennenes 

utbredelse da strekker seg lengre nordover i forhold til planfotspennene som konsentrerer seg 

i Sør-Skandinavia. Takfotspennene overlapper imidlertid planfotspennenes utbredelsesområde 

i fase D2a ved at de også har en relativt stor spredning i sør. Fase D2a domineres dessuten av 

et større og mer ensartet materiale gjennom tildannelse av tre hovedgrupperinger med typene 

tak- og planfotspenner, samt typen med halvrund hodeplate (A-5 og A-6). A-5 og A-6-

spennene har også en regional distribusjon som avgrenser seg nesten utelukkende til øyene 

Bornholm, Öland og Gotland.  

 

Ved overgangen til den siste fasen (D2b) endrer spredningsmønstrene seg igjen ved 

tilkomsten av enda flere spenner og utskillelsen av langt flere regionale grupperinger, 

samtidig som funn fra innlandsområder i Norge og Sverige øker. Påfallende i forhold til 

foregående fase er de få funnene av relieffspenner fra dansk område. Dette kan imidlertid for 

det første henge sammen med at det finnes få gravfunn fra dette området fra denne fasen 

(Haseloff 1981:18; Hedeager 1988:310; Nielsen og Loveluck 2006:74-75), og for det andre 

kan typen her delvis ha blitt erstattet med store prydfibler (figur 4.51) som er belagt med 

gullblekk og prydet med filigrans- og granuleringsornamentikk (Bakka 1973:73). Det kjennes 

seks eller sju funn av disse prydfiblene, alle fra dansk område på Jylland, Fyn og Sjælland, 

med unntak av ett mulig norsk funn
126

(kart 4.41). Som regel er spennene funnet i depoter, 

                                                 
126

 C66/1-18: Kitnæs, Sjælland, C20881: Skodborghus, Jylland, C.df.9746: Adslev, Jylland, foreløpig uten 

museumsnr.: Kirkemosegård nær Spendtrup ved Randers, Jylland (Clemmensen 2014), C1532: Elsehoved, Fyn, 

samt trolig også C7648: Nørre Tranders, Ålborg, Jylland. Kitnæs-spennen er sannsynligvis noe eldre enn de 

andre spennene, men sterk slitasje tyder på at den har vært gammel da den ble lagt ned, mens C-brakteatene den 

ble funnet sammen med var så godt som nye (Jensen 2004:124-126; Munksgaard 1966:15-16). Et videre norsk 
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hvor de er nedlagt sammen med bl.a. gullbrakteater. Prydfiblene kan derfor trolig tolkes som 

en egen regional variant for det sørskandinaviske området i fase D2b, og nedleggelsen av 

disse spennene i depoter med gullbrakteater viser til en forlengelse av en deponeringsskikk 

som initieres allerede ved overgangen mellom fase D1 og D2a med funnet fra Galsted, jf. 

over.  

 

 

  

                                                                                                                                                         
funn bør antakelig inkluderes: C1042: Frogn, Akershus. Funnet består kun av en hodeplate (av gull), utsmykket 

med granater og filigransarbeide. Platen mangler utspringene som opptrer på de danske spennene, men 

plasseringen av fem nagler på spennens bakside, tyder på at den opprinnelig har hatt lignende utspring.  

Figur 4.51 Prydfibel 

fra Skodborghus, 

Jylland, etter Haseloff 

(1981:tafel 32,1). 
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Kart 4.41 Utbredelse av prydfibler fra fase D2b. 
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Til tross for de endringene som skjer i utbredelsesmønstret ved overgangen til fase D2b, kan 

lokale variasjoner fra fase D2a allikevel forfølges inn i denne påfølgende fasen. Dette gjelder 

bl.a. de krumme armene på enkelte relieffspenner fra Östergötland og Bornholm i både fase 

D2a (takfotspenner) og i D2b (på spenner i den gotlandske gruppen). Også den såkalte 

”Ågedalmesterens” spenner, samt de enkeltstående spennene som klassifiseres ”tre sene 

arbeider” kan muligens representere en reminisens som henspiller på planfotspennene fra 

forrige fase (Meyer 1935:93), selv om Ågedalmesterens spenner har lange triangulære 

utspring på sidearmene som assosieres til den generelle korsformen som er dominerende i fase 

D2b.  

 

Undersøkelsen av relieffspennene har avdekket et utviklingsmønster som går fra et heterogent 

formmateriale til likheter over større områder med et tilløp til tredeling av det skandinaviske 

området i nord, sør og øyene i øst, for å ende opp med flere og tydeligere regionale 

grupperinger mot slutten av folkevandringstid.  

 

4.2.3 Hektespenner 

Hektespenner tas i bruk allerede i yngre romersk jernalder fra rundt 250–300 e.Kr. i Sør-

Skandinavia, men hovedparten av de skandinaviske funnene kommer fra folkevandringstid. I 

folkevandringstid spres også bruken av hekter til England hvor de har en spesielt stor 

utbredelse i øst, i anglisk-engelsk område. Det opptrer også enkelte hektefunn fra Finland, 

Litauen og Slesvig i Nord-Tyskland (Hines 1993a:7-9, 13, 87-89; Slomann 1986a [1977], 

1986b [1956]). Fra folkevandringstid finnes det totalt 616 funn av hektespenner fra 

Skandinavia: 319 svenske funn, 220 norske og 77 danske funn. Den største utbredelsen samlet 

i skandinavisk sammenheng finnes altså i Sverige. 

 

Hektene brukes som regel til å holde ermet sammen ved vristen. I flere funn finnes de tilfestet 

brikkevevde bånd som er sydd som en mansjett (figur 4.52, se også Kristoffersen 2006:pl. 9). 

Det synes som funksjonen som ”mansjettknapper” blir vanligere utover i folkevandringstid 

(Kristoffersen 2006:27). Hektene benyttes imidlertid også i enkelte tilfeller i buksebenet ved 

kne eller ankel, som beltespenne, og i bluse/skjorte- eller jakkelinningen, samt ved albuen 

(Bennett 1987:109; Blindheim 1946:48, 50, 1947:84-86; Hines 1993a:76-81; Kristoffersen 

2006:26-27). 
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KLASSIFISERING AV TYPER 

John Hines (1993a) har publisert en samlet oversikt over hektespenner fra Skandinavia og 

England. Han deler hektespennene inn i tre klasser ut fra form og ornamentikk: Klasse A 

omfatter hekter framstilt av spiralopprullet metalltråd, klasse B består av hektespenner som er 

laget av metallplater med pånaglete knapper eller lister (engelsk ”bars”) og klasse C omfatter 

såkalte ”ornamentale” hektespenner med støpt (dyrestils)dekor i relieff (figur 4.53).  

 

Klasse B deles videre inn i 20 undergrupper eller former kalt B1–B20 basert på bl.a. 

festeanordning og utforming av typens enkeltdeler, hvorav B1 og B7 igjen deles inn i 

henholdsvis seks og sju individuelle typer basert på ornamentikken og formen på knappene. 

Hektespenner som tilhører klasse B, har størst utbredelse både i Skandinavia og England, men 

Figur 4.52 Mansjett 

med hekter fra 

Evebøfunnet 

(B4590gg), etter 

Schetelig (1912:figur 

255). 

Figur 4.53 Hekter av A) 

klasse A fra Ådland, 

Vest-Agder (C8715), 

etter Rygh (1885:figur 

271), b) klasse B fra 

Lunde, Vest-Agder 

(B3203), etter Straume 

(1987:tafel 44, 1) og c) 

klasse C fra 

Djurgårdsäng, 

Västergötland 

(SHM6563), etter Hines 

(1993a:figur 135a). 
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av undertypene er kun type B1–B6, samt den første undergruppen av type B7, dvs. uornerte 

hekter av type B7, distribuert i Skandinavia. De resterende B-typene finnes bare i England. 

Undertype B4 finnes imidlertid både fra England og Skandinvia. B1 er den absolutt vanligste 

undergruppen av hektespenner klasse B i Skandinavia hvor den utgjør 96 % av alle B-hekter 

(Hines 1993a:12-65). 

 

Klasse C underinndeles i fem former: C1–C5. Formene er definert på grunnlag av omriss og 

dekor. Form C1 omfatter seks ulike undertyper. Kun en unik C1-hektehalvdel fra Høstentorp 

på Sjælland, samt den første av undertypene av C1i, ”den norske typen” (min oversettelse), 

omfatter funn fra Skandinavia. Alle de skandinaviske hektene som hører inn under denne 

undertypen kommer for øvrig, som navnet tilsier, fra Norge. De andre fem undertypene av 

form C1-hekter, utgjøres av kun engelske funn. Det samme gjelder form C3 og C5, mens C2-

hekter opptrer bare i Skandinavia og C4 finnes både i Skandinavia og i England. I tillegg til 

de tre hovedtypene A-, B- og C-hekter, finnes det noen få hekter som ikke passer inn under 

noen av disse hovedtypene, og som derfor kan defineres som enkeltformer. Det er også gjort 

enkelte funn av beslagplater, såkalte kilebeslag (engelsk ”gusset plates”) til hektespenner fra 

Norge og England (Hines 1993a67-75)
127

.  

 

Ifølge Hines (1993a:11) tilhører hekter av type A i Skandinavia perioden fra yngre romertid 

og fram til overgangen (Bakka 1973 Stufe) VWZ III/IV, dvs. mellom fase D2a og D2b. B-

hektene dateres også tilbake til yngre romertid, men har hovedutbredelsesperiode først i fase 

D2a og D2b (VWZ III/IV). De skandinaviske C-hektene dateres av Hines fra overgangen 

D1/D2a (VWZ II/III) og ut i fase D2b (VWZ IV) (Hines 1993a:7-11, 31-33, 67-72, 78-79).  

 

Kristina Lamm (1972:70-131) har i forbindelse med publisering av støpeformsmateriale fra 

Helgö i Mälaren også utarbeidet en typologi for hekte- eller agraffknapper, dvs. hekter av type 

B. Hines bygger på Lamms arbeid i sin inndeling av de skandinaviske B-hektene, og det 

finnes derfor en viss overensstemmelse mellom Hines’ og Lamms grupperinger av disse 

hektene. Hines’ type B1i, B1ii d, B1iii og B1v tilsvarer henholdsvis Lamms variant IX, II, V 

og I, mens hans type B1vi tilsvarer Lamms variant VI, VII og VIII. Dette avviket i antall 

grupper skyldes at Lamm har gått mer detaljert til verks enn Hines når det gjelder 

underinndeling av enkelte typer agraffer. Jeg vil for enkelthets skyld ta utgangspunkt i Hines’ 

                                                 
127

 Tidligere har det vært vanlig å skille mellom hekter og maljer (dvs. type A) og hektespenner (type B og C), 

bl.a. ved katalogisering, men jeg omtaler alle Hines’ klasser som hektespenner eller hekter. 
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typeinndeling i det følgende, fordi hans inndeling omfatter alle typer hekter, og ikke kun 

hekter med knapper. Når det gjelder utskillelse av undergrupper eller -typer, vil jeg imidlertid 

argumentere for at både Lamm og Hines’ inndeling i enkelte tilfeller blir for detaljert. Jeg skal 

komme tilbake til dette under. 

 

Det finnes et problem med Hines’ klassifisering av hektespennene i den sammenhengen den 

skal brukes her, fordi den i flere tilfeller er basert på teknologiske forskjeller som ikke 

nødvendigvis har noen innvirkning på hvordan hektene framstår rent visuelt. Et eksempel på 

dette er hekter av klasse B1 og B2 som hovedsakelig skilles fra hverandre på grunnlag av 

festeanordningen av knappene og platene. Dette er imidlertid kun synlig på hektenes bakside. 

Dette medfører at hekter som utseendemessig synes svært like, iblant er skilt ut i ulike typer 

eller undergrupper. I andre tilfeller er derimot det motsatte tilfellet, fordi hekter som kan se 

forskjellige ut, kan være tilskrevet én og samme hovedtype. Dette kan eksemplifiseres 

gjennom Hines’ (1993a:39, 70) utskillelse av type B5 (som kun omfatter ett hektepar) – en 

type som Hines selv påpeker har mange formmessige fellestrekk med klasse C2. Dette er av 

betydning, fordi den typeinndelingen som benyttes, vil få innvirkning på oppfattelsen av 

distribusjonsmønstrene i undersøkelsen, og derigjennom for tolkningen av regionale 

grupperinger i materialet. Per Ramqvist (1995:150) deler samme syn i det han påpeker at:  

 

”Vill man undersöka knapparna som kulturella särskiljare blir det naturligt att studera sådant 

som betraktare har möjlighet att lägga märke till, nämligen antal knappar på dräkten, deras 

ornamentik och grundform. Knäppenas utformning och häktespännenas fastsättning på dräkten 

har för denna frågeställning ingen som helst betydelse”.  

 

Jeg vil derfor foreta en revurdering av Hines’ typeinndeling ut fra et ”synlighetsperspektiv”, 

der jeg vektlegger hvordan hektene framstår visuelt uavhengig av teknologiske detaljer (jf. 

2.3). Jeg vil her støtte meg til observasjoner Hines (1993a) selv foretar når det gjelder likheter 

og forskjeller mellom hans typer. Jeg vil kun behandle typer som er relevant i forhold til 

skandinaviske funn, og se bort fra engelske typer, da de ikke vil inngå i analysen. 

 

Hines’ tre hovedklasser gjenspeiler til en stor grad tre forskjellige ”visuelle” typer, men ut fra 

et ”synlighetsperspektiv” er det allikevel hensiktsmessig å foreta en revurdering av klasse A-

hektene. A-hekter skiller seg klart ut som en egen hovedgruppe i dette perspektivet fordi de er 

relativt ensartet når det gjelder form og materiale (metalltråd). Det finnes imidlertid mulighet 



227 

 

Figur 4.54 A-hekter av 

typen med a) 

spiralopprullete ender 

(type A1) og b) 

kringleformet type (type 

A2a), etter Ethelberg 

(1987:44). 

Figur 4.55 Små 

A-hekter med 

festemekanisme 

større enn 

endene (type 

A2b), etter 

Hines 

(1993a:figur 2). 

for en videre underinndeling av typen: Per Ethelberg (1987:44-45) skiller for eksempel 

mellom en kringleformet type der endene kun er avsluttet med en enkel omrulling (dvs. som 

R.270, figur 4.54a), og typen med spiralopprullete ender (dvs. som R.271, figur 4.54b) og 

viser at det finnes en kronologisk forskjell mellom disse to 

undertypene i dansk kontekst: Den førstnevnte typen 

forekommer ifølge Ethelberg fra slutten av yngre romertid og 

ved overgangen til folkevandringstid, mens den andre bare 

finnes i klare folkevandringstidskontekster, sammen med 

korsformete spenner. I norsk sammenheng forekommer 

imidlertid kringleformete hekter i Krosshaugfunnet
128

 som kan 

dateres til fase D1, mens en spiralhekte er funnet sammen med 

diagnostiserende yngre romertid fase C3-gjenstandstyper, som 

en likearmet spenne med trekantete endeplater og et stort 

perlesmykke dominert av blå fargetoner, bl.a. i et funn fra Skui 

i Vestfold
129

. Den relative dateringen av typene kan derfor ikke 

overføres til norsk område uten videre.  

 

 

Blant Ethelbergs såkalte kringleformete hekter, befinner det seg 

imidlertid også enkelte funn av små hekter av typen som Hines 1993a: 

fig. 2, (figur 4.55). Disse faller innenfor Hines’ gruppe av tidlige A-

hekter. Fra et visuelt utgangspunkt vil det være hensiktsmessig å skille 

mellom slike små kringleformete A-hekter der endene kun er avsluttet 

med en enkel omrulling og selve hekten/festemekanismen er større enn 

endene, og kringleformete hekter der de omdreide endene er klart større 

enn selve kroken/festemekanismen. Sistnevnte ligner mest på eller ligger 

nærmest opp til det vi kan kalle de egentlige eller typiske A-hektene med 

spiralopprullete ender som videre skiller seg ut som en egen gruppe.
130

 

For å oppsummere, kan man altså skille mellom tre undergrupper A-

                                                 
128

 B2269-99: Hauge, Klepp, Rogaland. 
129

 C11603-07. 
130

 For å komplisere bildet ytterligere finnes det et eksemplar som framstår som en blanding av alle disse typene: 

Dette er funnet fra Harpelev grav II på Sjælland (C 28269, 28272-73) som er et av de tidligste funnene av hekter 

og dateres til yngre romertid fase C2. Da denne typesammenblandingen er et unntak, og funnet faller utenfor det 

tidsavsnittet som skal behandles her, vil jeg se bort fra dette. 
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hekter: (typiske) spiralopprullete hekter (A1), kringleformete hekter (A2a) og små hekter av 

den kringleformete typen med festemekanisme større enn endene (A2b).  

 

Påfallende mange hektespenner av undertype A2b (dvs. som Hines [1993a] fig. 2) dateres 

imidlertid til yngre romertid fase C2 og C3: Dette gjelder fem av til sammen åtte funn av 

denne varianten (se tabell). Dateringen stemmer altså godt overens med tidligere 

observasjoner om at hekter med liten spiraldiameter tilhører hektenes tidligste bruksfase 

(Hines 1993a:5)
131

. Av de resterende funnene av A2b-hekter lar kun ett seg med sikkerhet 

datere innenfor folkevandringstid: Dette er et såkalt skrapmetalldepot fra 

Stenhøjgård/Gudme
132

 som omfatter alle tre varianter eller undertyper av A-hekter: både type 

A1, A2a og A2b, foruten avklippete arm- og halsringer (Balling og Petersen 1985). Et ubrent 

gravfunn fra Karlsborg i Östergötland
133

 som inkluderer en A2b-hekte, er ikke nærmere 

daterbart, da funnet ikke omfatter noen diagnostiserende gjenstander. De fire hektene i dette 

funnet lå for øvrig ”under ryggen” på avdøde, noe som antyder en alternativ bruksmåte for 

disse hektene. Et tredje gravfunn med en A2b-hekte fra Folkeslunda på Öland
134

, dateres til 

vikingtid (Lundh og Rasch 1991: 308, fig. 71-76 og 291, tabell), men kan muligens 

representere et sammenblandet funn. Graven er osteologisk bestemt som en mannsgrav, men 

inneholder også en del perler. Det er imidlertid usikkert hvilken periode perlene kan dateres 

til. Oppsummerende kan det altså utledes at denne undertypen hekter kun helt unntaksvis 

tilhører folkevandringstid. Jeg vil derfor utelate typen i den videre diskusjonen der konteksten 

ikke med rimelig sikkerhet kan dateres innen folkevandringstid.  

 

Også undertypene av B- og C-hektene kan sammenstilles eller omgrupperes på en litt annen 

måte ut fra et ”synlighetsperspektiv”: Type B1, B3 og B6, samt flere B2-hekter består alle av 

ett synlig element: Knapper på en rad etter hverandre. Knappene kan ha ulik ornamentering 

og form, eventuelt mangle ornamentikk, noe som er grunnlaget for Hines’ utskillelse av seks 

undergrupper av form B1: B1i–B1vi (jf. under). Antallet knapper varierer også, fra en til seks, 

                                                 
131

 I tillegg finnes det et funn av en (Rasch atypisk type A-hekte fra Bredsätra på Öland (SHM18406/1) hvor 

hektens spiraler vender motsatt vei fra hverandre som ifølge Hines (1993a:fig 2) dateres til yngre romertid fase 

C3, mens funnet hos Sjöberg (1987: 218, tabell) dateres til eldre romertid. Hekten er i nevnte publikasjon for 

øvrig katalogisert som en smykkelås, og vil derfor ikke inkluderes blant hektene her. Et annet gravfunn som 

dateres til overgangen yngre romertid / folkevandringstid fra Brostorp på Öland 1991:79, tabell), inkluderer 

hekter med nærmest rette ender uten antydning til opprulling. Disse kan derfor også klassifiseres som atypiske 

A2b-hekter. Da dateringen faller innenfor folkevandringstid, vil jeg inkludere dem i undersøkelsene. 
132

 C.dk.11/84. 
133

 SHM15694. 
134

 SHM29352. 
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Figur 4.56 Hekte 

av type B4 fra 

Lunde, Sandnes, 

Rogaland 

(B3160), etter 

Hines 

(1993a:figur 75c). 

men det er vanlig med tre eller minst to knapper. Hektespennene med knapper framstår 

allikevel som en enhetlig gruppe, i forhold til de øvrige klasse B-hektene som mangler 

knapper. Dessuten er type B1 den typen med absolutt størst utbredelse i skandinavisk 

sammenheng (jf. over), slik at det blir et påfallende skille mellom B-hekter med og uten 

knapper. Hines (1993a:34, 37, 39) påpeker i flere tilfeller likheter mellom ”knappehekter” 

som han plasserer i ulike klasser eller undertyper. Han uttaler for eksempel om B3-hekter at 

”The types of buttons on these examples vary in no way at all from those found in the B1 

series” (Hines 1993a:37), og at flere av B2-hektene har ”[…] the bar formed in such a way as 

to present the appearance of a row of button, as would be seen on form B1 clasps” (Hines 

1993a:36). Han påpeker også om B6-hektenes form at “These roundels evidently reproduce 

the appearance of form B1 clasp buttons, and are particularly reminiscent of the penannular 

type (type iii)” (Hines 1993a:39). Dette taler for utskillelsen av “knappehekter” som en egen 

analytisk størrelse i denne sammenhengen. 

 

De resterende skandinaviske B-hektene består av et usikkert norsk 

funn av type B4 (figur 4.56), ett par B5-hekter, samt to funn av 

B7-hekter i tillegg til sju funn av B2-hekter uten knapper. B4-

hektene som i tillegg til det norske funnet ellers utgjøres av to 

engelske funn, skiller seg fra de skandinaviske knappehektene ved 

at framsiden er formet som en list eller stang (bar). På de to engelske 

funnene er listen T-formet, mens det norske funnet, som er 

fragmentert, kun synes å bestå av en rett list (Hines 1993a:37-38, fig. 

75a-c). De to engelske B4-eksemplarene ligner i form på et par 

hekter som er klassifisert som type B11, mens det norske funnet 

ligner mest på Hines’ form B10. Både type B10 og B11 består bare av et par hver, begge fra 

England, og Hines (1993a:45) påpeker at begge disse typene er avledet og kan tolkes som en 

variant av form B4. De resterende B2-hektene (uten knapper) har tilnærmet den samme 

formen som den norske B4-hekten (Hines 1993a:fig. 70 d-j). Hines (1993a:37, 38) påpeker 

for øvrig likheter mellom to B2-hekter av ”listtypen” og B4-hekteparet fra Norge. Disse 

”listhektene” er likevel relativt uensartet (Hines 1993a:figur 70d-j og 82), og det er tvilsomt 

om de kan regnes som en samlet gruppe visuelt. De vil derfor her sees som enkeltformer. På 

B7-hektene består hektedelene av kun en rektangulær plate, som kan være dekorert eller 

udekorert. Dette er en svært vanlig type i angelsaksisk område, mens den derimot er svært 
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sjelden i Skandinavia (Hines 1993a:39-40). De to skandinaviske B7-funnene kan derfor sees 

som unntaksfunn i skandinavisk sammenheng. Begge er for øvrig udekorerte. 

 

Det siste skandinaviske funnet som av Hines klassifiseres under klasse B, er B5-hektene fra 

Sejlflod i Danmark, som nevnt over, ligner på hekter som tilhører klasse C2. C2-hektene er 

triangulære med støpt dyrestilsornamentikk. B5-hekteparet har samme triangulære form og 

støpt ornamentikk, men i dette tilfellet dreier det seg om spiraldekor som Hines (1993a:39) 

setter i forbindelse med sjørupstil (figur 4.2). Om en ser bort fra dekortypen, begrenses 

forskjellen mellom de to typene til festemekanismen, og dette har ingen betydning for 

hvordan hektene framstår når de er festet på klærne. Jeg vil derfor regne denne blant C2-

hektene. Det samlete antallet av C-hekter er ikke stort i skandinavisk sammenheng: Totalt 

dreier det seg om ni funn hvorav fire tilhører type C1, og fire
135

 type C2, samt et svensk 

funn
136

 som Hines (1993a:72) med en viss usikkerhet tilskriver type C4. C1-hektene skiller 

seg fra type C2 med sin avrundete avlange/ovale ”epsilonform” som minner om de 

spiralformete A-hektene. Den siste typen av C-hekter som er representert i det skandinaviske 

materialet, er den atypiske C4-hekten. Hektespennen har en del likhetstrekk med et par 

engelske funn, og de klassifiseres sammen av Hines. Det skandinaviske eksemplaret er 

imidlertid mye mindre enn de engelske, og formen er tilnærmet kvadratisk, ikke rektangulær 

som hos de engelske motstykkene (Hines 1993a:fig. 138). Hekten er tidligere klassifisert som 

type C1 (Hines 1993a:72), noe som tyder på at den er litt vanskelig å plassere i Hines’ system. 

I alle tilfeller er dette skandinaviske funnet et unntaksfunn ved at det er unikt i skandinavisk 

sammenheng, og bør derfor klassifiseres for seg selv.  

 

Den omgrupperingen jeg foreslår for det skandinaviske hektematerialet, kan forkortet 

framstilles slik: 

 

 A1: Hekter av metalltråd med spiralopprullete ender (spiralhekter) 

 A2a: Hekter av metalltråd med kringleformete ender der endene er større enn festemekanismen 

 A2b: Hekter av metalltråd med kringleformete ender der festemekanismen er større enn endene 

 B1, B2, B3, B6: Hekter med kun knapper som synlig element (knappehekter) 

 B4, B2 (uten knapper): Hekter med en stang/list (engelsk: bar) på forsiden (enkeltform) 

 B7: Hekter i form av en rektangulær plate (som er synlig på forsiden) (unntaksfunn/enkeltform) 

 C1: Avrundete avlange/ovale eller tilnærmet ”epsilonformete” hekter med støpt (dyrestils)ornamentikk 

                                                 
135

 Inkludert hekten som Hines klassifiserer som en B5-hekte, jf. over. 
136

 Nygårds, Dalhem, Gotland. 
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 C2, B5: Triangulære hekter med støpt ornamentikk 

 C4: Rektangulære/kvadratiske hekter med støpt (dyrestils)ornamentikk (unntaksfunn/enkeltform) 

 

Når det gjelder ”knappehektene” eller agraffene, dvs. type B1, B2, B3 og B6, kan imidlertid 

enkelte momenter i Hines’ (1993a:15-30) underinndeling av type B1 være av betydning. 

Underinndelingen er basert på detaljer ved ornamentikken eller eventuelt fravær av 

ornamentikk på knappene, samt selve formen på knappene. Både Lamm (1972) og Hines 

(1993a:15-30) går svært detaljert til verks i sin underinndeling av knappehektene, og skiller ut 

relativt mange undergrupper. Ut fra visualitet og det ”synlighetsperspektivet” som er 

utgangspunktet for min undersøkelse av smykkegjenstandene, spørs det imidlertid hvor mye 

slike detaljer egentlig synes eller framtrer på en drakt som er i bruk. I motsetning til spenner 

og smykkenåler som normalt er festet på brystet og/eller overkroppen, sitter hektene, som 

nevnt, vanligvis ved ermet. Alternativt, men langt mer sjeldent, finnes de ved halslinningen, 

på brystet, ved kneet eller ankelen (Hines 1993a:76-81). Den vanligste bruksmåten gjør 

dermed at hektene ikke sitter like ”midt i skuet” som de andre smykketypene som behandles 

her.  

 

Ut fra det synlighetsperspektivet som stilles til grunn for denne undersøkelsen, er det derfor 

etter min mening nødvendig med en lettere revurdering og omgruppering av knappehekter ut 

fra hvilke trekk som faktisk vil være synlig mens hektene er i bruk. Endringene gjelder 

spesielt undergruppergrupper i Hines’ system av knapper med lineær og spiralornamentikk, 

samt stempelornerte knapper.  

 

Når det gjelder den første gruppen, utgjør hekteknapper med spiralornamentikk en egen 

undergruppe hos Hines (B1ii d). Denne tilsvarer Lamms variant II. Dette er en gruppe som er 

naturlig å skille ut for seg (figur 4.57a). De vil i det følgende omtales som knappehekter med 

spiraldekor. En annen av Hines undergrupper av lineær og spiralornamenterte knapper 

omfatter knapper med ringdesign i relieff (type Bii c). Disse kan etter min mening slås 

sammen Hines’ underguppe B1iii, knappehekter med måneskiveformet eller tilnærmet 

ringformet (penannular) mønster i relieff. Denne gruppen tilsvarer da Lamms variant V, og vil 

omtales som knappehekter med ringdekor
137

 (figur 4.57b). Videre kan hektene av Hines’ type 

B1ii b med ”quartered design” i relieff som utgjøres av tre norske funn, og hans type B1ii e 

med fasettert design regnes som én gruppe. Hines (1993a:18, fotnote 58) behandler dessuten 

                                                 
137

 Denne gruppen omfatter også enkelte hekter som tilhører Hines’ undertyper B2 og B6. 



232 

 

ett av de to hekteparene av B3-hekter sammen med B1ii e-hektene, fordi de har samme type 

fasetterte dekor på knappenes overside. Alle disse hektene vil jeg i det følgende behandle 

sammen under fellesbenevnelsen knappehekter med fasettert triangulær eller korsformet 

dekor (figur 4.57c).  

 

 

Av Hines’ øvrige B1ii-typer (dvs. knappehekter med lineær eller spiraldekor i relieff), vil 

undertype B1ii a med nydamstil som består av to funn med relieffdekor i form av kors som er 

dannet av tilnærmet bladformete armer, slås sammen med type B1iv a (jf. under). Jeg støtter 

meg her til at Hines (1993a:21) påpeker at de to typene har svært lik dekor. B1ii f 

representerer hos Hines (1993a:19) en blandingstype med to individuelt utformete funn. 

Dekoren på det ene hekteparet i denne gruppen, fra Eikeland i Time, Rogaland
138

, ligner 

imidlertid på typen med spiraldekor (dvs. type B1ii d), selv om knappene i Eikelandsfunnet 

har et slags omvendt triskelemønster (Hines 1993a:fig. 32 b). Da to andre norske hektefunn av 

typen med spiraldekor også skiller seg fra de svenske funnene (Hines 1993a:18), velger jeg å 

inkludere Eikelandsfunnet blant type B1ii d. Det andre funnet i blandingsgruppen (B1ii f), et 

funn fra Snartemo, Hægbostad, Vest-Agder
139

, kan på sin side settes i sammenheng med de 

epsilonformete C1i-hektene (jf. over). Da de avviker fra disse ved at de bl.a. ikke har 

dyrestilsdekor, vil jeg likevel se disse hektene som en unntaks- eller enkeltform.  

 

Av de stempelornerte knappene vil jeg skille ut for seg Hines’ undertype B1iv a: knapper med 

trearmet eller korsformet stempeldekor
140

 (som R.268), og undertype B1iv c: en gruppe med 

dekor bestående av stempler i form av punktsirkel og/eller sirkeldekor (figur 4.58a-b). I den 

første gruppen er korsene eller armene dannet av tilnærmet bladformete stempler og ligger 

nært opp til relieffdekoren på de to hektene av type B1ii a nevnt over. Jeg vil derfor regne 

disse til samme undergruppe. Type B1iv c ligger relativt tett opp mot gruppen nevnt over av 

knapper med sirkel- eller halvsirkeldekor i relieff, og jeg vil komme tilbake til om disse 

                                                 
138

 S9181. 
139

 C28026. 
140

 Hines (1993a:21) benevner disse ”triskele”, men dette er en benevnelse som ofte benyttes om bøyde armer, 

noe som ikke stemmer med ornamentikken på denne typen.  

Figur 4.57 Knapper fra knappehekter med a) 

spiraldekor fra Botkyrka/Elvesta grav A35, 

Södermanland (SHM30980), etter Waller 

(1996:plansje III, 10), b) ringdekor fra 

Grimstadby, Uppland (SHM Dnr. 3988/79 / 

RAÄ 106/A33), og c) fasettert korsformet 

dekor fra Syre, Rogaland (S9269), etter Hines 

(1993a:figur 33p og 30a). 



233 

 

egentlig bør sees som del av samme gruppe under. Den siste undertypen til Hines av 

stempelornerte knapper (B1ii b, ”norralatypen”) utgjøres av kun to, muligens tre funn, og det 

kan diskuteres om den kan klassifiseres som en egen undertype (figur 4.58c). Jeg velger 

imidlertid å se på disse hektene som en egen gruppe. 

 

 

 

 

 

 

Hines undertyper B1v a–c med maske og dyreornamenter, henholdsvis profilmasker, en-face-

masker og stil I-dekor, vil jeg analysere samlet (figur 4.58d). Her støtter jeg meg til det 

faktum at Hines har gruppert dem under samme ”hoved”undertype, og at han også påpeker at 

det i noen tilfeller er vanskelig å skille i alle fall to av undergruppene (B1v a og B1v c) fra 

hverandre (Hines 1993a:23). Også knappehekter med hvelvete knapper (Hines’ undertype 

B1vi og Lamms variant VI, VII og VIII) vil behandles som en egen gruppe (figur 4.58e). 

Dette fordi gruppen først og fremst skiller seg ut med den hvelvete formen fra alle andre typer 

knappehekter, og jeg ser detaljer i ornamentikken (som er grunnlaget for Lamms videre 

inndeling) som underordnet dette.  

 

I likhet med både Hines og Lamm vil jeg dessuten skille ut knappehekter uten dekor som en 

egen gruppe for seg. 

 

For å oppsummere vil det altså tas hensyn til følgende detaljer angående knappehektenes 

utforming og dekor (med Hines’ typebetegnelser i parentes):  

 

Figur 4.58 Knapper fra knappehekter med a) trearmet eller korsformet stempeldekor som R.268 

fra Søtvet, Telemark (C9442), etter Straume (1987:Tafel 62,5), b) punktsirkelstempler fra 

Bolstad, Hordaland (B9614), etter Hines (1993a:figur 42b), c) "Norrala type" dekor fra 

Nordanberg, Jämtland (JLM9047), etter Hines (1993a:figur 41b), d) dyrestilsdekor fra Karleby 

grav A42, Södermanland (SHM33985), etter Waller (1996:figur 30), og e) hvelvete knapper fra 

Viken grav 1, Lovö, Uppland (SHM29401/1), etter Lamm (1973:Plansje 1, 11). 
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1) Fravær av ornamentikk (B1i) 

2) Spiralornamentikk i relieff (B1ii d, b1ii f [ett eksemplar]) 

3) Halvmåneformet, ringformet og tilnærmet ringformet (eng. penannular) relieffdekor  (B1iii, 

B1ii c, B2 og B6 [ett eksemplar hver fra de to siste gruppene]) 

4) Triangulær- eller korsformet fasettert dekor (B1ii b, B1ii e, B3 [ett eksemplar]) 

5) Korsformete eller trearmete stempel- (og relieff)mønstre av tilnærmet bladform (som 

R.268) (B1iv a, B1ii a) 

6) Punktsirkel- og/eller sirkelstempler (B1iv c) 

7) Flate knapper med stil I-dekor (B1v a–c) 

8) Hvelvete (eng. domed) knapper med relieffdekor (B1vi)  

 

De mindre gruppene av B2-, B3- og B6-hekter kan også systematiseres i forhold til disse 

elementene (se for eksempel Hines 1993a:37, 39). Alle gruppene unntatt de stempelornerte 

knappene og knapper med lineær dekor i relieff gjenfinnes dessuten som jeg har vist i 

argumentasjonen, i Lamms (1972) inndeling (jf. over), noe som understøtter at dette er 

betydningsfulle visuelle aspekter
141

.  

 

En forvanskende faktor i forbindelse med undersøkelsen av knappehektenes 

utbredelsesmønstre, er imidlertid at knapper med ulik dekor ofte forekommer i ett og samme 

funn. I en rekke eldre innkomne funn er dokumentasjonen ikke av en standard som gjør det 

mulig å utrede om knappene har sittet på én og samme hekte eller ikke. Nyere, godt 

dokumenterte funn viser imidlertid at en hekte kan ha ulik dekor på knappene
142

. Når 

hekteknapper med ulik dekor opptrer i samme funn, kan det altså skyldes at drakten enten har 

vært utstyrt med flere forskjellige (under)typer hektepar, eller at hekter der de enkelte 

knappene har ulik dekor. De aller fleste hektene synes imidlertid å være utstyrt med ensartete 

knapper. 

 

GENERELL GEOGRAFISK UTBREDELSE I SKANDINAVIA 

Sverige har, som nevnt, flest hektefunn med 283 funn med totalt 319 ulike hekter
143

 (kart 

4.42). Det mest påfallende med distribusjonen innen Sverige er konsentrasjonen i Uppland og 

Södermanland i Mälarregionen, samt det store antallet funn fra Gotland. Det finnes ellers også  

  

                                                 
141

 Grunnen til at disse to typene av agraffer ikke inngår hos Lamm er trolig at disse stort sett ikke finnes utbredt 

i Sverige (jf. under ).  
142

 Dette gjelder i funnet fra Sande, Farsund, Vest-Agder (C55731). 
143

 Medregnet den atypiske A2b-hekten fra Brostorp, Glömminge, Öland (SHM31890). 
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Kart 4.42 Utbredelse av hekter i Skandinavia i folkevandringstid. 
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Kart 4.43 Utbredelse av spiralhekter (type A1) i fase D1. 
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relativt mange funn fra litt lengre nord i østsvensk område i Hälsingland og Medelpad, og en 

del fra Vest-Sverige i Bohuslän og Västergötland (tabell 4.41). 

 

I Norge har også hekter relativt stor utbredelse med til sammen 220 hekter fra 191 funn. I 

norsk område finnes det en konsentrasjon til Sørvest- og Vestlandet, mens Hedmark, 

Buskerud og Sør-Trøndelag ikke har noen funn (tabell 4.42). 

 

Av 77 danske hekter fra 68 funn, kommer hovedparten fra Jylland (tabell 4.43). Generelt når 

det gjelder hektenes geografiske utbredelse, finnes hovedkonsentrasjonen i kyststrøk i den 

sørlige halvdelen av Norge og i Øst- og Midt-Sverige, samt på Gotland og Jylland (kart 4.42, 

Hines 1993a:87-89). 

 

GEOGRAFISK UTBREDELSE I FASE D1 

Når det gjelder hektenes kronologiske spredningsmønster tilhører, som nevnt over, de fleste 

A-hektene fra folkevandringstid ifølge Hines (1993a:11) perioden før VWZ III, dvs. at de i 

henhold til det kronologiske systemet som benyttes her, faller inn under fase D1. Hines 

påpeker imidlertid at spiralhekter fremdeles er utbredt i neste fase, selv om de avtar i løpet av 

denne fasen og går fullstendig ut av bruk ved overgangen VWZ III/IV, dvs. D2a/D2b.  

 

A1-hekter, dvs. hekter med tydelig spiralopprullete ender (figur 4.54a), er den absolutt største 

gruppen av A-hekter med totalt 91 (hvorav seks usikre
144

) funn: 66 fra Norge, 20
145

 fra 

Danmark og fem fra Sverige (kart 4.43 og tabell 4.44). Det finnes altså en klar overvekt av 

typiske eller egentlige spiralopprullete hekter fra Norge. De tidligste funnene dateres til 

overgangen mellom yngre romertid fase C3 og D1, og 32 funn dateres innenfor tidsrommet 

fra overgangen mellom fase C3/D1 og fram til overgangen D1/D2a. Dette virker kanskje ikke 

så mye, men når kun 10 funn av A1-hekter kan dateres til den påfølgende fasen av 

folkevandringstid eller til overgangen D2a/D2b, framstår allikevel fase D1 som A1-hektenes 

hovedbruksfase. Dette stemmer for øvrig overens med tidligere observasjoner om at 

vestnorske funn av spiralhekter overveiende kan dateres til begynnelsen av 400-tallet (Næss 

                                                 
144

 De usikre funnene kommer fra Rogaland (to funn), Sogn og Fjordane, Vestfold, Jylland og Sjælland. 
145

 C28269, C28272-73 fra Harpelev, Præstø, Sjælland regnes som en mulig type A2b selv om det er vanskelig å 

avgjøre om dreier seg om spiralopprullete hekter eller hekter av type A2b. Dateringen til yngre romertid fase C2 

gjør det imidlertid sannsynlig at det dreier seg om en A2b-hekte. Det er for øvrig usikkert om hektene i 

gravfunnet fra Nykirke mark, Velje amt, Jylland (C691-C692) er spiralhekter. De regnes her med under denne 

typen, dvs. som A1-hekter. Det samme gjør hektene fra Tåstrupgård, København, Sjælland (C26665-26674) og 

C16391-94: Grønneberg, Tjølling, Vestfold. 
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1996:132) Jeg vil derfor gå igjennom gruppen samlet her, og kun gjøre enkelte bemerkninger 

angående de sene funnene fra den påfølgende fasen.  

 

Spiralhektene finnes fortrinnsvis utbredt vest i Skandinavia, på Sør- og Vestlandet i Norge, 

spesielt i Rogaland og de to nabofylkene Vest-Agder og Hordaland, Vestfold, samt på Jylland 

(tabell 4.44). På Jylland finnes det dessuten en lokal konsentrasjon av hektetypen på de to 

gravfeltene Sejlflod og Hjemsted på henholdsvis Nord- og Sør-Jylland, hvor til sammen 12 av 

de 16 jyske funnene stammer fra. I Sverige kommer dessuten tre av de fem funnene fra 

sørvestlige områder.  

 

De aller fleste A1-hektene/spiralhektene er laget av sølv, kun i 12 tilfeller er de framstilt av 

bronse. I fire tilfeller er hektetypen tilvirket av hvitt gull eller elektrum, dvs. en blanding av 

sølv og gull, eller tinnblandet sølv, noe som visuelt er vanskelig å skille fra sølv (så lenge 

sølvet ikke er anløpent). Enkelte av sølvhektene er for øvrig forgylte. Det er påfallende at av 

de 12 funnene av bronsehekter, kommer så mange som seks funn fra gravfeltet ved Sejlflod i 

Ålborg amt på Jylland, og et syvende funn kommer fra Sønderlade i samme amt. De fem 

andre bronsespiralhektene finnes spredt i Rogaland (to funn), Troms, Vestfold og Oppland. 

Spiralhekter av bronse ser dermed ut til å ha en markert lokal distribusjon på gravfeltet 

Sejlflod på Nord-Jylland. Her er faktisk over halvparten av A1-hektene framstilt av bronse. 

For øvrig forekommer A1-hekter både av sølv og bronse i samme grav på dette gravfeltet
146

.  

 

Undertypen A2a, dvs. kringleformete hekter (figur 4.54b), omfatter til sammen seks funn som 

stammer fra Fyn (ett funn), Jylland (fire), og ett fra ”Krosshaug” i Rogaland i Norge (kart 

4.44 og tabell 4. 44). Av de seks funnene kan fire dateres til overgangen fase C3/D1 eller D1, 

mens de to resterende funnene ikke kan dateres nærmere innen folkevandringstid. Dette 

antyder en bruksfase i fase D1, muligens med tyngdepunktet helt i begynnelsen av fasen. 

Typen konsentrerer seg altså til dansk område på Jylland. Alle A2a-hektene er for øvrig 

framstilt av sølv.   

 

To A2b-hektefunn (figur 4.55) kan dateres til denne fasen: De kommer fra Brostorp på Öland 

og Stenhøjgård/Gudme på Fyn, jf. over (tabell 4.44). Til sammen 99 A-hekter regnes altså til 

denne fasen. Når det gjelder de såkalte knappehektene, dvs. hekter av Hines’ type B1, B2, B3  
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 ÅHM669/4340, 4343, 4354: grav NV. 
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Kart 4.44 Utbredelse av kringleformete hekter (A2a) i fase D1. 
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Kart 4.45 Grav- og depotfunn med hekter fra fase D1. 
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og B6 (jf. over), kan 16 funn (med 18 B-hekter) dateres til overgangen fase C3/D1 eller D1
147

. 

Disse tilhører alle Hines’ type B1. Ingen hekter av type B2, B3 eller B6 dateres til fase D1 

(Hines 1993a:34-37, 39). Det største antallet B-hekter faller imidlertid inn under de to 

følgende fasene av folkevandringstid (jf. over og under). Jeg vil derfor for enkelhets skyld 

presentere denne hektetypens utbredelse og undertyper samlet under fase D2a og D2b. Det 

samme gjelder C-hekter som i skandinavisk sammenheng hovedsakelig dateres fra 

overgangen mellom D1 og D2a og til fase D2a. To C-hektefunn kan imidlertid dateres til 

denne fasen (jf. under), og de vil i likhet med funnene av tidlige knappehekter inkluderes i 

undersøkelsen av denne fasens funnkontekster. Sammenlagt dateres da 119 hekter fra 107 

funn til fase D1
148

. 

 

FUNNKONTEKST I FASE D1 

99 gravfunn med til sammen 108 hekter kan dateres til fase D1, dvs. at så godt som alle hekter 

fra denne fasen tilhører gravfunn. Av disse kommer hovedparten fra Norge (77 hekter fra 71 

funn), mens 24 hekter fra 22 funn kommer fra Danmark og sju hekter fra seks funn fra 

Sverige (kart 4.45 og tabell 4.45-4.47 med tekstvedlegg). Ni hekter
149

 fra til sammen seks 

depoter som stammer fra Danmark (fire funn) og Sverige (to funn) faller inn under denne 

fasen (kart 4.45 og tabell 4.48 med tekstvedlegg). Ett av depotene, funnet fra Göingeholm i 

Skåne, er imidlertid som jeg har vært inne på tidligere, et usikkert definert depot (jf. 4.2.1). 

Alle depotene med unntak av Göingeholmfunnet som er diskutert utførlig tidligere (4.2.1), 

samt et depot fra Ejsbøl mose som er et våpenofferdepot, kan defineres som skrapmetall- eller 

smeddepoter der det også inngår barrer, metalltråder og -bånd, opphuggete og fragmenterte 

gjenstander eller lignende. I to skrapmetalldepoter, fra Høstentorp på Sjælland og 

Djurgårdsäng i Västergötland, er hektene assosiert med gjenstander som kan plasseres i fase 

D2a og/eller D2b. Dateringen og sammensetningen av Høstentorpdepotet er diskutert utførlig 

over (4.2.2, funnkontekst fase D1). Når det gjelder Djurgårdsängfunnet, kan dette ifølge Hines 

(1993a:9) muligens dateres så sent som VWZ IV, dvs. D2b ut fra assosiasjonen med D-

brakteater som inngår i funnet. Som nevnt tidligere (3.1), er nettopp den sene dateringen av 

D-brakteater et at de mest kritiserte punktene i Bakkas faseinndeling som jo Hines bygger på. 

D-brakteatene bør derfor ikke være utslagsgivende for tidsbestemmelsen av det samlete 

funnet. C2-hektene i funnet er dekorert i Nydamstil (Haseloff 1981:13). Ulf Erik Hagberg 

                                                 
147

 Dette inkluderer ni B-hekter fra til sammen sju funn som omfatter både A- og B-hekter. 
148

 Flere ulike hektetyper inngår i samme funn. 
149

 Jeg regner her hekter og deler/fragmenter av hekter av samme undertype som én hekte. 
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(1983:89) daterer funnet til rundt midten av folkevandringstid ca. 500 e.Kr. Uavhengig om 

tidspunktet for deponeringen av funnet er i fase D2a eller påfølgende fase, indikerer 

Høstentorp- og Djurgårdsängfunnet at skrapmetalldepoter kan bestå av gjenstander som er 

samlet sammen gjennom en lengre periode, noe som også finner støtte i funn av ødelagte 

importgjenstander som kan dateres til romertid, og romerske mynter som opptrer i flere av 

denne typen depoter. Også våpenofferfunn er vanligvis deponert over en lengre periode, noe 

som bl.a. gjelder funnet fra Ejsbøl mose (Ørsnes 1984, 1988).  

 

Det er for øvrig verdt å merke seg at fire av de fem depotene med spiral- og kringleformete 

hekter ligger utenfor kjerneutbredelsesområdet til disse hektetypene, som er Jylland og Sør- 

og Vest-Norge (jf. over). Det eneste av depotfunnene med spiralhekter som tilhører 

hovedutbredelsesområdet er skrapmetallfunnet fra Simmersted i Haderslev sør på Jylland
150

, 

mens de fire andre stammer fra Fyn, Sjælland, Skåne og Västergötland. Våpenofferdepotet fra 

Ejsbøl mose, Haderslev på Sørøst-Jylland som skiller seg litt ut i denne sammenhengen, 

omfatter knappehekter av type B1ii a i Nydamstil. Funnet tilhører (utkanten av) denne 

hektetypens hovedutbredelsesområde (jf. under), men hektene skiller seg ut ved å være utført i 

relieff, sammenlignet med hovedgruppen som har stempeldekor (jf. over). Når det gjelder de 

støpte, triangulære C2-hektene, er det vanskeligere å si om funnet fra Västergötland ligger 

innenfor eller utenfor kjerneområdet, noe jeg vil komme tilbake til i forbindelse med 

gjennomgangen av hekter fra påfølgende faser under.  

 

Ett hektefunn fra Gitlevåg i Lindesnes kommune i Vest-Agder
151

 stammer muligens fra en 

boplass. Dette omfatter en en C1i-hekte og en knappehekte med ringdekor (B1ii c)
152

. Ellers 

er det gjort et løsfunn av en spiralhekte fra et ukjent sted i Rogaland. 

 

Tabell 4.45-4.47 og 4.48 (med tekstvedlegg) viser at både grav- og depotfunn omfatter de 

samme hektetypene i denne fasen. Hektene er dessuten til en stor grad funnet sammen med 

samme typer smykker i de to ulike kontekstene. Forskjellen er som vist, at depotene 

domineres av skrapmetall. 

 

                                                 
150

 C.df. 11-28/46. 
151

 B5060. 
152

 Type B1ii c-hekten regnes til kontekstene i påfølgende fase, mens C1i-hekten er dekorert i Nydamstil og 

regnes inn under fase D1. 
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Oppsummerende gjør visse trekk seg gjeldende når det gjelder bruk av hekter i fase D1: For 

det første ser det ut til at hektespenner på dette tidspunktet har en utpreget vestskandinavisk 

utbredelse i den sørlige halvdelen av Norge og på Jylland (jf. Hines 1993a:87)
153

. Det er i 

denne sammenhengen, som jeg har påpekt, påfallende at fire av fem depotfunn som omfatter 

spiral- og/eller kringleformete hekter ligger spredt i utkantsområder i forhold til det 

vestskandinaviske kjerneutbredelsesområdet for denne hektetypen. For det andre synes A-

hektene å få et stadig mer uniformt uttrykk i løpet av denne fasen: Blant de tidligste funnene 

er det mer variasjon når det gjelder utforming ved at det finnes flere parallelle undertyper 

(spiralhekter, kringleformete hekter og muligens A2b-hekter). I løpet av fasen virker det som 

spiralhekter blir dominerende. Det øynes for øvrig også en geografisk forskjell ved at 

spiralhekter av bronse konsentrerer seg spesielt til Sejlflod nord på Jylland. Dessuten framstår 

de kringleformete hektene som en særegen jysk hektevariant i dette tidsrommet. 

 

GEOGRAFISK UTBREDELSE I FASE D2A OG D2B 

 Hines (1993a:table 5, 31) daterer kun én av undertypene av knappehekter spesifikt til VWZ 

III, dvs. fase D2a: Undertype B1iii, dvs. knappehekter der knappenes overflate er utsmykket 

med måneskiveformet eller tilnærmet ringformet (penannular) mønster i relieff.  Han tar også 

et visst forbehold når det gjelder denne dateringen ved å datere gruppen som ”possible” og 

”largely” VWZ III. De resterende undertypene tilskriver han hovedsakelig de to siste fasene 

av folkevandringstid, dvs. at de her faller inn under fase D2a og D2b, mens undertype B1ii a 

(representert av to funn som her regnes sammen med Hines’ undertype B1iv a, jf. over) og 

hekter av type B1v a med nydamstil, ifølge Hines dateres til fase D1. Det er vanskelig å datere 

mange hektefunn presist til en enkelt fase, fordi hektene opptrer i mange funn som eneste 

smykketype og i relativt mange tilfeller også som eneste gjenstandstype. Av totalt 506 funn 

av knappehekter fra folkevandringstid
154

, kan imidlertid kun 18 med sikkerhet dateres til 

overgangen mellom fase C3/D1 eller D1, mens 205 funn faller innenfor tidsrommet D1/D2a–

D2b/merovingertid fase 1. De øvrige funnene kan ikke dateres nærmere innen 

folkevandringstid. Det begrensete antallet knappehekter fra fase D1 i forhold til det totale 

antallet, må høyst sannsynlig sees i sammenheng med at det er de to påfølgende fasene som er 

knappehektenes hovedbruksfase. Jeg vil i det følgende, som nevnt tidligere, behandle 

knappehektene fra begge disse D2-fasene sammen. Jeg vil imidlertid allikevel prøve å peke ut 

noen tendenser til grupperinger og geografisk spredning innenfor de enkelte fasene, og 

                                                 
153

 Dette gjelder i en stor grad også spredningen av knappehekter i fase D1 (jf. under).  
154

 Jeg regner ikke med funn fra yngre romertid. 
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Figur 4.59 

Udekorerte 

knappehekter 

(B1i) fra 

Gotland, etter 

Stjerna 

(1905:figur 

189). 

kommentere utbredelsen av enkelte tidlige funn (som er inkludert i fase D1-kontekstene over) 

da dette er avgjørende i forhold til problemstillingene i dette prosjektet.  

 

Den aller største gruppen av knappehekter er typen med udekorerte 

knapper (B1i) (figur 4.59). Gruppen omfatter så mange som 223 funn 

(hvorav ett usikkert) (tabell 4.49)
155

. De udekorerte knappehektene har en 

relativ vid distribusjon og bør kanskje helst oppfattes som en 

fellesskandinavisk hektetype. Det framgår likevel av den fylkesmessige 

fordelingen at det finnes konsentrasjoner i svensk område, spesielt i 

Mälarområdet og på Gotland. I dansk sammenheng stammer alle funnene 

fra Jylland, og så mange som 24 av totalt 27 danske funn kommer fra 

gravfeltet Sejlflod på Nord-Jylland. Ellers har typen også en jevn 

utbredelse i kystfylker i Sør- og Vest-Norge. 

 

De udekorerte knappehektene er en type som er i bruk helt fra yngre 

romertid og ut folkevandringstid, men hovedvekten faller innenfor de to siste fasene av 

folkevandringstid (Hines 1993a:15). To funn kan dateres til yngre romertid fase C, sju funn 

kan dateres innenfor fase C3/D1
156

, 22 til fase D1/D2a – D2a, seks til fase D2b, ni til D2a 

og/eller D2b, mens to funn tilhører overgangen til merovingertid
157

. Resten er ikke nærmere 

daterbare, men de vil her regnes til fase D2
158

. Dette medfører at i alt 214 funn regnes til 

denne fasen (kart 4.46). En overvekt av daterbare hekter tilhører altså fase D2a, men en relativ 

stor andel finnes også i fase D2b.  

 

Sett under ett utgjør knappehekter med ringdekor (dvs. Hines’ type B1ii c, B1iii, B6 og B2) 

41 funn
159

 (figur 4.60). Denne hektevarianten finnes utbredt i et større skandinavisk område, 

selv om den har en viss lokal konsentrasjon i Mälarområdet (tabell 4.49, se også Hines 

1993a:fig. 34). Hines (1993a:19-20, fig. 34) påpeker at av denne undertypen finnes hekter 

med måneskiveformet design hovedsakelig utbredt i Norge og Danmark, mens de med  

                                                 
155

 Det er også funnet en B1i-hekte fra Uppåkra i Skåne, men den er ikke inkludert her da det er et 

sentralplassfunn. OBS: To funn fra yngre romertid fase C, er ikke inkludert i tabell 4.49. 
156

 De ni funnene fra yngre romertid og folkevandringstid fase D1 vil ikke inkluderes i kontekstanalysen under.   
157

 Typen opptrer sammen med smykker fra tidlig merovingertid i et gravfunn fra Gudings, Vallstena, Gotland 

(SHM5130) og Vårberg, Huddinge, Södermanland (SSM. Fl.35B/ A5). 
158

 OBS: Kart og tabeller over undertyper av knappehekter viser kun funn fra folkevandringstid hvis ikke annet 

er spesifisert. Romertidsfunn er utelatt. 
159

 I tillegg kommer et funn fra Sams Udde, Naverstad, Bohuslän (SHM15718/1) som er en blanding av type 

B1iii og B1v (Hines 1993a:19-20, katalog). Denne regnes her med til hektene av type B1v.  
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Kart 4.46 Utbredelse av udekorerte knappehekter (B1i) i fase D2. 

Funntettheten i flere områder er så stor at punktene overlapper. 
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Kart 4.47 Utbredelse av knappehekter med ringdekor. Funnene i 

rammen omfatter 7 funn, men to av stedene ligger så tett at punktene 

overlapper. 
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Figur 4.60 

Knappehekter 

med ringdekor 

(C29300). KHMs 

gjenstandsdataba

se, tegning: Mary 

Storm. 

Figur 4.61 

Knappehekter som 

R.268 fra Østby, 

Østfold (C15597), etter 

Rygh (1885:figur 268). 

tilnærmet ringformet eller ”penannular” utforming kommer fra Midt-

Sverige, men etter min mening er det tvilsomt om dette skillet 

representerer en visuell effekt som kan ha vært lett å oppfatte. Som 

nevnt, daterer Hines B1iii-typen generelt til fase D2a. Av totalt 41 

funn, kan sju (hvorav tre danske og resten norske) dateres til den 

nevnte fasen, mens to funn faller innenfor fase D2b, og ett kan dateres 

til overgangen mellom fase D2b og merovingertid fase 1 (Hines 

1993a:36). To øvrige funn faller inn under fase D1. Gruppens 

hovedutbredelse kan altså muligens regnes som fase D2a, men typen er 

også i bruk i fase D2b. 39 funn regnes her til fase D2 (kart 4.47). 

 

Knapper som R.268 (figur 4.61) med kors og trearmete motiver 

der armene er formet av tilnærmet bladformete eller spissovale 

stempler (B1iv a) eller relieffdekor (B1ii a) utgjøres av til sammen 

23 funn. Hekter med denne dekoren representerer en 

vestskandinavisk type som hovedsakelig finnes utbredt i vest- og 

sørvestnorsk, samt vestdansk område (tabell 4.49). Hines 

(1993a:22) har for øvrig påpekt at et svensk funn, fra Skulsta i 

Medelpad, skiller seg fra de andre funnene i gruppen og framstår 

som ”utypisk” (Hines 1993a:21-22, fotnote 68). Av totalt 23 funn 

kan fire norske plasseres i fase D2a ut fra assosiasjon med 

relieffspenner og/eller korsformete spenner, mens tre andre norske 

funn av typen kan dateres til fase D2b. To funn defineres som 

Nydamstil (B1ii a) (jf. Hines 1993a:16). Dette plasserer dem i 

utgangspunktet i fase D1, men ett av funnene opptrer i en fase D2-

kontekst (jf. 7.1.4), og regnes derfor med til denne fasens funnkontekster. Et øvrig funn 

opptrer sammen med en A1-hekte og regnes derfor med til fase D1 her, mens funnet antakelig 

skal dateres til overgangen mellom fase D1 og D2a. Resten er ikke nærmere daterbare ut fra 

det kronologiske skjemaet som ligger til grunn for undersøkelsen her. Gruppen som samlet 

må derfor sees som å ha en bruksperiode som hovedsakelig strekker seg over begge D2-

fasene. 21 funn regnes til D2-fasene (kart 4.48). 
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Kart 4.48 Utbredelse av knappehekter som R.268 (B1ii a / B1iv a). 
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Kart 4.49 Utbredelse av knappehekter med fasettert triangulær eller 

korsformet dekor. Funnet fra Uppland dateres til merovingertid. 
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Figur 4.62 

Knappehekter med 

fasettert triangulær 

dekor fra Døsen haug II, 

Hordaland (B6090), 

etter Schetelig 

(1912:figur 317). 

Figur 4.63 

Knappehekter med 

spiraldekor fra 

Skäcklinge, 

Södermanland 

(SHM31097/10), 

etter Waller 

(1996:plansje I, 6). 

 

Hekter med fasettert triangulær eller korsformet dekor (figur 

4.62), dvs. type B1ii b, B1ii e, samt ett B3-par, utgjør til sammen 

15 funn hvorav to svenske og resten norske (tabell 4.49)
160

. Av de 

15 funnene kan ett funn dateres til overgangen mellom fase 

C3/D1 eller tidlig fase D1. Hekten skiller seg noe ut fordi dekoren 

er et ”mantovakors” der armene er bredest ytterst og med rett 

avslutning (se Hines 1993a:fig. 22a). Tre funn dateres til fase 

D2a, fem funn dateres til fase D2b, mens tre funn tilhører enten 

fase D2a eller D2b. Generelt finnes denne hektetypen altså i bruk 

i de to siste fasene av folkevandringstid, og 14 funn regnes til fase 

D2 her (kart 4.49). Funnet fra Uppland skiller seg ut ved å tilhøre 

en gravkontekst fra merovingertid (overgang fase 2 og 3). Hekten 

i dette funnet oppfattes som en antikvitet (Biuw 1992:91). Typen 

er en hovedsakelig ”norsk” variant. Det tidligste funnet kommer 

fra Østfold, mens kjerneutbredelsen for denne typen i de to D2-

fasene ligger på Vest- og Sørvestlandet. Det ene sene paret fra Sogn og Fjordane er for øvrig 

et par B3-hekter fra Hauglum som er funnet sammen med en relieffspenne (av 

Sognegruppen). Muligens representerer den forseggjorte festemekanismen (som definerer 

Hines’ type B3) som gjør det mulig å fjerne hektene fra stoffet uten vanskeligheter, en teknisk 

utvikling. 

 

Knappehekter av undertype B1ii d der knappene er ornamentert med 

spiraldekor i ulike varianter av triskele, svastika eller såkalte 

”løpende spiral-mønster”, er en relativt stor gruppe med til sammen 

28 funn
161

 (figur 4.63). Med unntak av tre norske funn, kommer alle 

funn fra Sverige, der de har en tydelig konsentrasjon til 

Mälarområdet (tabell 4.49, Hines 1993a:fig. 26). Alle de tre norske 

funnene som kan regnes med til denne typen, har en avvikende 

spiraldekor der dekoren er dominert av spiraler, men spiralene ikke 

er ordnet etter samme prinsipp som i triskele, svastika eller løpende- 

                                                 
160

 Jeg ser her bort fra to funn fra Hordaland som Hines ser som en blandingsform mellom type B1ii b og B1ii d. 

Jeg regner disse med til spiralhektene (type B1ii d), jf. under.  
161

 Inkludert fire funn som ifølge Bennetts (1987) dataliste og figur antakelig er denne typen. Bennett beskriver 

imidlertid ikke dekoren i sin dataliste/katalog, men eksempelfiguren i teksten for typeforkortelsen har 

triskelemønster. 
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Kart 4.50 Utbredelse av knappehekter med spiraldekor. 
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Kart 4.51 Utbredelse av hvelvete knappehekter. Funnene i rammen 

omfatter 20 funn, men stedene ligger så tett enkelte steder at punktene 

overlapper hverandre. 
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Figur 4.64 Hvelvete 

knappehekter med 

relieffdekor fra Brucebo, 

Gotland (SHM11351/9), 

etter Nerman (1969:tafel 51, 

figur 536). 

spiral-mønster. To av funnene, begge fra Hordaland, er klassifisert som Nydamstil 

(Kristoffersen 2000:344, 347) og har dessuten en slags blanding av to typer dekor (av 

henholdsvis Hines’ type B1ii b og B1ii d), noe som medfører at det blir en skjønnssak hvilken 

gruppe de skal regnes inn under (jf. Hines 1993a:18). Det tredje norske funnet klassifiseres, 

som nevnt over, av Hines i en ”oppsamlingsgruppe” bestående av to svært ulike knapper (B1ii 

f), men da knappen har spiraldekor velger jeg å inkludere den her. Av de 28 funnene dateres 

to norske funn (med Nydamstil) til fase D1, ett funn til fase D2a, to til fase D2b (deriblant ett 

norsk funn), mens tre funn dateres til fase D2a og/eller D2b. Bruksfasen for hovedtypen synes 

altså å dekke begge de to siste fasene av folkevandringstid, og 26 funn regnes til disse fasene 

her (kart 4.50).  

 

B1vi-hekter med hvelvete (”domed”) knapper med 

relieffdekor (figur 4.64) omfatter 34
162

 funn hvorav ett funn 

fra Norge og resten fra Sverige (tabell 4.49). Denne varianten 

utgjør som Hines (1993a:28) påpeker, en egen østlig type som 

også omfatter funn fra Finland og Estland. Igjen framtrer en 

konsentrasjon til landskapet rundt Mälaren, men det kommer 

også relativt mange funn fra Gotland
163

. Av de 33 

skandinaviske funnene, kan tre dateres til fase D2a, fire faller 

innenfor fase D2b, 20 kan dateres til enten fase D2a eller D2b, 

mens seks ikke kan dateres nærmere innen folkevandringstid. 

Alle de 34 funnene regnes til fase D2 her (kart 4.51). 

 

60 funn kategoriseres som hekter med relieffknapper med rett overkant og stil I-elementer 

(Hines type B1v a-c, og ett eksemplar type B3) (figur 4.65): 24 norske funn og 36 svenske
164

. 

I Norge er typen konsentrert til Sør- og Vestlandet, mens typen i Sverige har størst utbredelse 

i Mälardistriktet (tabell 4.49, Hines 1993a:katalog). Det kanskje mest bemerkelsesverdige ved 

typens spredningsmønster er fraværet av funn fra dansk område. Den geografiske utbredelsen 

er likevel såpass vid at typen kan sees som en felles, overregional, nordskandinavisk form. 

Sju funn kan dateres til fase D2a. Av disse kan tre funn plasseres ved overgangen D1/D2a. Ett 

                                                 
162

 Ifølge Hines (1993a:28) rundt 48 funn. Dette er medregnet 11 funn fra Finland, samt ett fra Estland. 
163

 Inkludert et funn fra Havor, Hablingbo (SHM8064:185) som Hines (1993a:114) oppgir som en blanding av 

type B1v c og B1vi.  Jeg vil regne dette funnet med i denne gruppen og ikke blant B1v-gruppen. 
164

 Hines (1993a:23-25) oppgir totalt ca 78 funn av typen, men han regner også med 12 funn fra Finland og ett 

fra Estland. 
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Figur 4.65 Knappehekter med 

rett overkant og stil I-dekor fra 

Staurnes/Giskegjerde, Møre og 

Romsdal (B724), etter Rygh 

(1885:figur 269a-b). 

Figur 4.66 Knappehekter 

med 

punktsirkelstempeldekor 

fra Vestly, Time, 

Rogaland (B2546), etter 

Hines (1993a:figur 42 c). 

av disse funnene, fra Giskegjerde/Staurnes i Møre og Romsdal
165

, skiller seg ut ved at hektene 

er dekorert med en maske i Nydamstil (Hines 1993a:24). Hektene er imidlertid assosiert med 

bl.a. korsformete spenner fra fase D2a. 19 funn kan dateres til fase D2b, hvorav to svenske 

funn
166

 finnes i assosiasjon med smykker fra merovingertid fase 1. De øvrige funnene kan kun 

dateres til fase D2a eller D2b ut fra dyrestilen. Dette viser at typen er i bruk helt fra 

overgangen mellom fase D1/D2a til overgangen til merovingertid, muligens med en overvekt 

i fase D2b. Alle de 60 funnene regnes til fase D2 her (kart 4.52). 

 

 

 

Knapper med enkel stempeldekor i form av punksirkler og/eller sirkeldekor (B1iv c) (figur 

4.66) består av totalt 10 skandinaviske eksemplarer (Hines 1993a:23). Typen har en relativt 

vidstrakt geografisk spredning med en tendens til gruppering i Medelpad (tabell 4.49). 

Kanskje bør den i likhet med hekter med ringdekor i relieff sees som en fellesskandinavisk 

form (jf. over), men stempelvarianten finnes i motsetning til relieffvarianten ikke utbredt i 

dansk område. Av totalt 10 funn kan ett plasseres i fase D1, ett i D2a, og ett i D2b, mens fire 

funn dateres til fase D2a eller D2b (Hines 1993a:21-23). Resten kan kun generelt dateres til 

folkevandringstid. Typens hovedbruksperiode må derfor antas å dekke fase D2a og D2b, og ni 

funn regnes til dissse fasene her (kart 4.53). 

 

Tre funn har en særegen trearmet stempeldekor (figur 4.67) og kategoriseres, som nevnt over, 

sammen som ”Norralatypen” (B1iv b) av Hines (1993a:22-23). Funnene kommer fra 

Härjedalen, Jämtland og Ångermanland, og bør antageligvis oppfattes som en særegen  

                                                 
165

 B719-727. 
166

 SHM13934: Logsjö, Edsberg, Närke (se også Hines 1993a:28), og RAÄ fl.98/A5: Flemingsberg, Huddinge, 

Södermanland. 

Figur 4.67 Knappehekter av 

Norralatypen fra Borg, Norrala, 

Hälsingland (SHM26520/6), etter Hines 

(1993a:figur 41 a). 
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Kart 4.52 Utbredelse av stil I-ornerte knappehekter med rett overkant. 

Funntettheten i flere områder er så stor at punktene overlapper. 
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Kart 4.53 Utbredelse av knappehekter med stempeldekor i form av 

sirkler eller punktsirkler. 



257 

 

  

Kart 4.54 Utbredelse av knappehekter av "Norralatypen". 
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Figur 4.68 C1i-hekter 

fra Ommundrød i 

Vestfold (C29300). 

KHMs 

gjenstandsdatabase, 

tegning: Mary Storm. 

nordsvensk type (tabell 4.49). To av funnene dateres til fase D2a eller D2b. Det siste ikke kan 

dateres nærmere innen folkevandringstid, men regnes her til fase D2 (kart 4.54).  

 

I tillegg må 12 B-hekter med avvikende form og/eller ornamentikk regnes til fase D2a/D2b 

(tabell 4.49): Den tilnærmete ”nyreformete” hekteknappen fra Snartemo grav II i Vest-Agder 

som er inkludert i Hines’ oppsamlingstype B1ii f, må regnes som en unntaks- eller 

enkeltform. Funnet kan dateres til fase D2b (Kristoffersen 2000:276). B-hekter uten knapper, 

men med en rektangulær plate eller list (åtte B2-, én B4-og to B7-hekter) (jf over) utgjør til 

sammen 11 funn
167

. Av disse hektene kan ett par dateres til fase D2b, og fire til fase D2a eller 

D2b, mens resten ikke kan dateres nærmere innen folkevandringstid. Disse sees som 

enkeltformer (jf over). Ellers finnes 54 uklassifiserbare (inkludert fire uklassifiserte) B1-

hekter, der to kan dateres til yngre romertid, tre til overgangen yngre romertid fase C3 / fase 

D1 eller fase D1
168

, og ni til tidsrommet D1/D2a-D2b. Til slutt må to hekter som tilhører type 

B1ii, men som ikke er tilskrevet noen av undergruppene, legges til
169

. Ingen av disse to kan 

dateres nærmere. 

 

C1i-hekter (figur 4.68) kommer fra tre funn fra henholdsvis 

Rogaland, Vest-Agder, og Vestfold (tabell 4.49). Hekten i funnet 

fra Gitlevåg i Vest-Agder er definert som Nydamstil (Kristoffersen 

2000:283) og kan dermed plasseres i fase D1. De to andre regnes til 

fase D2. Hekten i funnet fra Ommundrød i Vestfold har også 

motiver som ligner Nydamstil (Kristoffersen 2000:254), mens 

funnet som helhet kan dateres til overgangen D1/D2a
170

 på 

grunnlag av et par korsformete spenner av type Gjerla. Hekten i 

funnet fra Rogaland kan stilistisk og kontekstuelt plasseres i fase 

D2b (Hines 1993a:67, 14; Kristoffersen 2000:326). Gruppen kan 

muligens regnes som en sørnorsk type (kart 4.?), men dette må regnes som usikkert fordi den 

består av så få funn, samt den vide dateringen på funnene som inngår i gruppen. Det er for 

øvrig bemerkelsesverdig at en fjerde C1i-hekte, et eksemplar som ligger spesielt nær opp til 

                                                 
167

 Dette er inkludert tre funn fra Hordaland og Rogaland (to funn), der hektene er i en tilstand som gjør 

typedefinisjonen noe usikker. 
168

 Disse fem vil ikke inkluderes i kontekstanalysen under. 
169

 Hines (1993a) oppgir en hekte av denne typen fra ukjent sted i Norge som B3202, men dette må være feil 

museumsnr. Jeg inkluderer likevel hekten her som et løsfunn. 
170

 Funnet regnes her inn under fase D2a/D2b-kontekstene. 
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hektene fra Ommundrød i Vestfold, kommer fra Willoughby-on-the-Wolds, 

Nottinghampshire i England (Hines 1986, 1993a:67). 

 

Triangulære hekter med støpt ornamentikk (type C2) (figur 4.69) stammer fra fire funn fra 

Västergötland (to funn), Jylland og Sogn og Fjordane (tabell 4.49). Hektene fra Sejlflod g. 

DY (type B5/C2) dateres på grunnlag av ornamentikken som settes i forbindelse med 

Sjørupstil, samt funnkombinasjon med korsformete spenner (Hines 1993a:fig. 77) til tidlig 

VWZIII, dvs. fase D2a (Hines 1993a:39, 70). Til samme fase dateres det allerede i flere 

omganger omtalte funnet fra Kvåle i Sogn og Fjordane
171

 (jf. 4.2.1 og 4.2.2). De to funnene 

av C2-hekter fra Västergötland
172

 dateres derimot av Hines (1993a:70) til VWZ IV, dvs. at de 

her skulle falle innenfor fase D2b. Dateringen er imidlertid basert på assosiasjon med D-

brakteater, noe som bidrar til å svekke dateringen da nettopp dette kriteriet, som nevnt, er et 

svakt punkt i Bakkas faseinndeling. Et av disse funnene er det tidligere omtalte depotet fra 

Djurgårdäng, som jeg i forbindelse med diskusjonen av A-hektene over har argumentert for at 

ikke kan plasseres nærmere enn tidligst fase D2a. C2-hekten i funnet er dessuten, som nevnt 

over, dekorert i nydamstil (Haseloff 1981:13) og inkluderes derfor blant funnkontekstene i 

fase D1. Det andre av disse to västergötske funnene, et depot fra Grumpan, omfatter for øvrig 

ikke D-brakteater, men tre C-brakteater. Funnet har ingen tidsdiagnostiserende gjenstander 

utover de Stil I-ornamenterte C2-hektene. Hektene kan derfor like gjerne dateres til fase D2a. 

Samlet regnes derfor tre funn til fase D2 her. Det framtrer ved C-hektene en mulig antydning 

til en nordvestlig gruppe (C1i), samt en sørskandinavisk gruppe (C2) (kart 4.55), men da det 

er svært få funn å basere seg på, samt en noe usikker datering av gruppene innen en enkelt 

fase, forblir det kun en antydning. 

 

Ellers kan to funn av ”avvikende” C-hekter regnes til fase D2a/D2b: Den unike C1-

hektespennen kommer fra Høstentorpfunnet  på Sjælland
173

 og kan på grunnlag av 

utformingen med tidlig stil I plasseres i fase D2a (Hines 1993a:67). Funnet som helhet  

  

                                                 
171

 B13954. 
172

 SHM6563: Djurgårdsäng, SHM14932: Grumpan. 
173

 Df. 100/33. 

Figur 4.69 C2-hekter fra Kvåle i 

Sogndal (B13954/6-8), etter 

Kristoffersen (2000:Plansje 36, 2). 
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Kart 4.55 Utbredelse av C1i- og C2-hekter i fase D2. 
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tilhører, som nevnt over (4.2.2), trolig også denne fasen. Den unike C4-hekten fra Nygårds, 

Dalhem på Gotland har også stil I-dekor, men kan ikke dateres nærmere enn fase D2a/D2b. 

 

Samlet kan 215 hekter dateres til fase D2a/D2b
174

, men regnes de ikke nærmere daterbare 

hektene innen undertypene av knappehekter med, kan så mange som 495 hekter tilskrives de 

to siste fasene av folkevandringstid
175

 (tabell 4.50). Fordelingen av hekter som kan dateres 

spesifikt til én av D2-fasene er jevnt. Sammenlignet med foregåene fase domineres dette 

tidsavsnittet altså av en annen hovedtype hekter (knappehekter), men i tillegg av langt flere 

funn totalt, og dessuten utskillelsen av mange flere ulike undergrupper av hekter. Det er 

imidlertid et poeng at det ser ut til at ingen nye typer knappehekter tilkommer i den siste fasen 

av folkevandringstid, i alle fall ikke ut fra et visuelt perspektiv. Som nevnt over, kan derimot 

enkelte tekniske nyvinninger muligens tilskrives denne fasen, da bl.a. begge B3-funnene kan 

dateres til fase D2b (Hines 1993a:37). De skandinaviske hektene skiller seg samtidig ut som 

en helhetlig gruppe mot ikke-skandinaviske, for det meste angelsaksiske hekter fra samme 

tidsrom gjennom et felles element: nemlig knappene (Hines 1993a). 

 

Den geografiske utbredelsen av de 18 knappehektene fra fase D1 er stort sett sammenfallende 

med A-hektene
176

 (tabell 4.44). Også knappehektene framstår som en hovedsakelig 

vestskandinavisk type i den første fasen av folkevandringstid, som i norsk sammenheng 

begrenser seg til den sørlige halvdelen av landet, der den først og fremst finnes i kystnære 

strøk. Imidlertid gjenfinnes et par funn fra Øst-Sverige og Gotland. Disse tidlige 

knappehektene omfatter mange ulike undertyper: knapper uten dekor (type B1i) (sju funn, 

hvorav to av ”tiny type”), med (avvikende) spiralornamentikk (B1ii d) (to funn), ringformet 

relieffdekor (B1ii c / B1iii) (to funn), triangulær- eller korsformet fasettert dekor (B1ii b) (ett 

funn), korsformet eller trearmet dekor som R.268 (B1ii a / B1iv a) (to funn), punktsirkel-

stempeldekor (B1iv c) (ett funn) og uklassifiserbare knappehekter (tre funn).  

 

Selv om knappehekter som dateres til fase D1 omfatter flere av undergruppene, er det et 

poeng at begge funnene av undertypen med spiraldekor (B1ii d) som plasseres i denne fasen 

(Kristoffersen 2000:344, 347), har en avvikende spiralframstilling i forhold til resten av 

                                                 
174

 Jeg har her ikke regnet med sene forekomster av A-hekter. 
175

 Dette er inkludert B1ii e-hekten som opptrer i en merovingertidskontekst (fase 2/3), jf. over. 
176

 Jeg ser her bort fra funn fra yngre romertid som finnes utbredt på Gotland, Öland og Jylland (Hines 1993a:31-

32). Hines (1993a:33) inkluderer for øvrig også et funn fra Gamme, Gran k., Oppland i den tidligste fasen av 

folkevandringstid. Funnet må imidlertid ansees som usikkert, da Hines daterer det på grunnlag av en korsformet 

spenne. Det er imidlertid usikkert om de to gjenstandene har tilhørt samme kontekst (Pedersen 1976). 
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gruppen, jf. over (Hines 1993a:18). De skiller seg dessuten også ut fra resten av gruppen ved 

den geografiske beliggenheten. B1ii a-hekten fra fase D1 skiller seg også fra de fleste i den 

gruppen jeg behandler samlet her: De aller fleste hektene i gruppen har stempeldekor som 

R.268, mens denne har fasettert dekor i nydamstil. Det finnes kun ett eksemplar til med 

nydamstil, men denne opptrer, som nevnt, i en fase D2-kontekst (Hines 1993a:16) (jf. 7.1.4). 

Også det tidlige funnet av en B1ii b-hekte fra Østfold kan sies å avvike fra hovedgruppen i 

geografisk plassering, da gruppen, som nevnt, har en konsentrasjon i sørvest- og vestnorsk 

område. I tillegg skiller også dette eksemplaret seg ut fra hovedgruppen ved 

motivframstillingen ved framstillingen av korset, jf. over. De andre funnene som kan 

plasseres i fase D1 omfatter fellesskandinaviske typer. Dette kan tyde på at de mer 

standardiserte, regionale undergruppene først utvikles i fase D2a. 

 

Når det gjelder knappehektenes spredningsmønster generelt i fase D2a og D2b (kart 4.56), har 

de i norsk sammenheng noenlunde samme utbredelsesmønster som både A- og knappehektene 

hadde i foregående fase, dvs. at de hovedsakelig finnes i den sørlige halvdelen av Norge, og 

overveidende i kystnære områder. Det finnes imidlertid nå noen funn ved Trondheimsfjorden 

og i Nord-Norge også. I dansk område opptrer knappehekter i likhet med A-hekter 

overveiende på Jylland, og igjen framstår en markert lokal konsentrasjon på gravfeltet 

Sejlflod. Det mest påfallende med knappehektenes geografiske utbredelse sammenlignet med 

de tidlige metalltrådhektene, er imidlertid den store konsentrasjonen av funn som nå finnes i 

Øst-Sverige, spesielt i Mälarområdet, på Gotland og i Norrland langs kysten av Österbotten 

(Hines 1993a: 87-88, fig. 69
177

). Framtredende er også, som bl.a. Hines (1993a) tidligere har 

vist, at det finnes ulike undergrupper, og at enkelte av disse konsentrerer seg til avgrensete 

områder. Også hektetypene har imidlertid overlappende spredningsmønster, slik jeg har vært 

inne på i forbindelse med de to foregående smykketypene (jf. 4.2.1 og 4.2.2).  Dette vises ved 

at flere undertyper finnes konsentrert til samme område, for eksempel knappehekter med 

spiralornamentikk og hvelvete knappehekter som begge grupperer seg til Mälarområdet (kart 

4.57), og typen med bladformete stempler som R.268 (B1ii a / B1iv a) og typen med 

triangulær eller korsformet dekor i relieff (B1ii b/e) som har overlappende distribusjon i Sør- 

og Vest-Norge (kart 4.58).  

 

  

                                                 
177

 Jeg gjør oppmerksom på at Hines (1993a:katalog) inkluderer funn fra sentralplassområdet på Helgö som 

utelates her, jf. 4.1.3.  
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Kart 4. 56 Utbredelse av hekter i fase D2. 
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Kart 4.57 Utbredelse av hvelvete knappehekter og knappehekter 

med spiraldekor. 
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Kart 4.58 Utbredelse av knappehekter med fasettert triangulær eller 

korsformet dekor og R.268-dekor. 
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FUNNKONTEKST I FASE D2A OG D2B 

Det er gjort 407 gravfunn med tilsammen 458 hektetyper fra fase D2a og/eller fase D2b. Det 

største antallet graver med hekter er fra Sverige (258 funn med til sammen 285 hektetyper), 

mens 111 funn kommer fra Norge (med 134 hektetyper) og 38 fra Danmark (med 40 

hektetyper) (kart 4.59 og tabell 4.51-4.53 med tekstvedlegg). Det er funnet ni hekter i til 

sammen sju depotfunn fra disse fasene: fire svenske, to danske og ett norsk funn (kart 4.60 og 

tabell 4.54 med tekstvedlegg). To av depotene, det tidligere nevnte funnet fra Sjörup i Skåne 

og et funn fra Kragehul på Fyn, karakteriseres som våpenofferfunn. Det tidligere omtalte 

funnet fra Høstentorp på Sjælland er et skrapmetalldepot. I depotet fra Syre i Rogaland er det 

funnet en bronsebarre med et omviklet bronsebånd utover hekter og en relieffspenne (jf. 4.2.2 

funnkontekst i fase D2b). Barrer opptrer gjerne i skrapmetallfunn, men ut over barren har 

dette depotet ingen likhetstrekk med typiske skrapmetalldepoter der smykkegjenstandene 

gjerne er ødelagt og fragmenterte. Innholdet i dette og de resterende tre depotene fra Gotland, 

Uppland og Västergötland som består av smykkegjenstander, utviser likhet med 

sørskandinaviske edelmetalldepoter (jf. 4.1.3). Tendensen for hektene fra foregående fase som 

overveiende ble funnet i skrapmetalldepoter, er dermed brutt. Hektene kombineres 

hovedsakelig med de samme smykketypene i depotene som i gravfunn fra samme fase, men 

smykkenåler, korsformete spenner og små bøylespenner mangler i depotfunnene. 

 

Det er stort sett også de samme hektetypene som går igjen både i gravfunn og depoter i fase 

D2. Når det gjelder om hektene i depotene er ”hjemlige” eller ”fremmede” typer, er det 

interessant at både i fase D1 og D2, opptrer støpte triangulære C2-hekter i depotfunn fra 

Västergötland.  Hvor denne typen egentlig ”hører hjemme” er, som nevnt over (i forbindelse 

med funnkontekst i fase D1), usikkert, men den opptrer i et gravfunn fra Sejlflod på Nord-

Jylland og Kvåle i Sogndal. Hektene i det sist nevnte funnet har imidlertid blitt oppfattet som 

sørskandinaviske (jf. 6.3). Med det ene ”stedfaste” funnet fra Sejlflod, kan muligens C2-

hektene i depotene i Västergötland oppfattes som deponert i et utkantsområde i forhold til et 

bruksområde på Jylland, men med så få funn må dette (i vente av nye funn) forbli usikkert. 

Hektene av type B1ii e i funnet fra Syre ligger innenfor typens hovedutbredelsesområde. C1-

hekten fra Høstentorpfunnet er unik. De andre hektetypene i depotene, B1i, B1iii og B1v har 

en overregional skandinavisk utbredelse, den sist nevnte med unntak av dansk område. 

Depotene med disse hektetypene ligger alle innenfor det større utbredelsesområdet. 
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Kart 4.59 Gravfunn med hekter fra fase D2.  Funntettheten i 

flere områder er så stor at punktene overlapper. 
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Kart 4.60 Depotfunn med hekter fra fase D2. 
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12 hekter fra seks funn stammer fra boplasser: fire svenske, ett norsk og ett dansk funn (tabell 

4.55). Hektene fra boplassene er av type B1i (sju hekter), B1ii c / B1iii (to hekter), B1iv b / 

unik, og B7 (én hekte av hver type), samt en uklassifiserbar knappehekte. Den eneste hekten 

som utgjør en regional eller lokal type, er B1iv b. Den er funnet innenfor typens 

hovedutbredelsesområde. Tre boplassfunn omfatter flere ulike hektetyper: På Gene i 

Ångermanland er det funnet hekter av både type B1i og B1iv b (unik), funnet fra Dalshøj på 

Bornholm omfatter B7-hekter av listtype og B1-hekter, dvs. knappehekter av uklassifiserbar 

undertype, mens det mulige boplassfunnet fra Gitlevåg i Vest-Agder, nevnt i forbindelse med 

konteksten til hekter fra fase D1, inkluderer hekter av type B1ii c / B1iii og C1i-hekter. Den 

sist nevnte hekten har dekor i Nydamstil (Kristoffersen 2000:283) og dateres derfor til fase 

D1. På boplassen ved Gene er det, som nevnt over (4.1.3), drevet smykketilvirkning. 

Boplassen er tolket som en stormannsgård, og smykkeproduksjonen har trolig vært drevet for 

lokalt bruk (Lindqvist og Ramqvist 1993:103-107; Ramqvist 1983:178-179, 1992:179; 

Solberg 2000:159). 

 

Til sist finnes også 12 løsfunn
178

 av hekter fra hovedfase D2, ni svenske, to norske og ett 

dansk funn (tabell 4.56). Når det gjelder spredning av hektetyper, er alle løsfunnene funnet 

innenfor typenes kjerneutbredelsesområder.  

 

Om smykkekombinasjonene til hekter fra fase D1 sammenlignes med kombinasjonene i fase 

D2a/D2b, framgår det at de stort sett omfatter samme smykketyper i begge hovedfasene. Det 

skjer likevel enkelte endringer, bl.a. med at vulstnåler (figur 4.70a) blir en vanlig smykketype 

som finnes i forbindelse med hektene i fase D2, og at relieffspenner erstatter sølv- og 

bronseblikkspennene. Skjoldformete hengesmykker (figur 4.70b) opptrer sammen med hekter 

i begge fasene, mens gullbrakteater blir vanligere i fase D2. Tabell 4.51-4.53 (med 

tekstvedlegg) viser ellers at det finnes visse tendenser til at bestemte smykker opptrer sammen 

med utvalgte hektetyper i gravfunn fra fase D2, for eksempel kombinasjonen med vulstnåler 

og B1i-, B1ii d-, B1v- og B1vi-hekter i Mälarregionen i Øst-Sverige, C-brakteater og hekter 

med dyrestil (B1v), og bl.a. relieffspenner av typen rogalandsgruppen og hekter av type B1ii 

b/e og B1v, og likearmete relieffspenner og hekter med hvelvete knapper (B1vi). 

Undersøkelsen viser for øvrig at antall depoter med hekter holder seg jevnt lavt i begge 

                                                 
178

 I tillegg har jeg utelatt tre funn fra kontekstanalysen fordi jeg ikke har klart å få tak i dokumentasjon av 

funnkonteksten: GAM48392/1: Stängselgatan, Göteborg, Bohuslän, VS. Ukjent nr.: Broa, Halla, Gotland og 

S5538: Ukjent, Suldal, Rogaland. 
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hovedfaser. Mens de fleste hektene fra fase D1 har havnet i skrapmetallfunn, dominerer 

edelmetalldepoer i fase D2. Skrapmetallfunnene med fase D1-hekter er imidlertid i et par 

tilfeller deponert i fase D2, dvs. etter av typene har gått ut av bruk. Hekter fra begge fasene 

forekommer dessuten i våpenofferfunn. 

 

OPPSUMMERING AV GEOGRAFISK OG KRONOLOGISK SPREDNINGSMØNSTER 

Flere tendenser i hektenes spredningsmønstre framtrer gjennom deres bruksperiode: For det 

første synes det å foregå en økende standardisering av hekteframstillingen fra overgangen 

mellom romertid og folkevandringstid og utover i fase D1. Dette gir seg utslag i at form og 

metallbruk i framstillingen av metalltrådhektene (type A) gradvis blir mer ensartet og 

spiralhekter (A1) av sølv etter hvert blir dominerende, muligens enerådende i materialet. De 

kringleformete hektene (type A2a) framstår som en egen dansk lokal form som trolig er 

avgrenset til begynnelsen av fase D1 (Ethelberg 1987:44-45), mens de små hektene av A2b-

form antagelig faller bort allerede ved overgangen yngre romertid / folkevandringstid. De 

skandinaviske C1i-hektene opptrer fra overgangen til fase D2a. I C1i-hektene fra Ommundrød 

er standardformen for spiralhektene fra fase D1 bevart (jf. Hines 1993a:67, men også for 

tolkningen av at disse hektene som påvirket av B6-hekter). Framstillingsteknikken er 

imidlertid ny: støping. Det virker med dette som standardformen, dvs. spiralhektenes form, er 

forsøkt tillempet i henhold til en ny smaksretning: relieffstilen. C1i-hektenes utbredelse er 

imidlertid svært begrenset, og hektetypen vinner ikke innpass som hovedtype. Den norske 

gruppen av C1i-hekter kan derfor muligens tolkes som en eksperimentell periode eller 

Figur 4.70 a) Vulstnål fra Skälby, 

Hammarby, Uppland (SHM Dnr. 

7188/68), etter Waller 

(1996:Plansje VI, 53) og b) 

skjoldformet hengesmykke fra 

Rostad, Tune, Østfold (C10000), 

etter Magnus (1975:figur 18). 
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”episode” idet A-hektene går ut av bruk og før knappehekter blir nærmest enerådende
179

, jf. 

Meyers uttalelse om at (1935:19): ”[…] den slags enestående eksperimenter optrer lettere før 

en type er bestemt fiksert.” Muligens kan også de tidlige ”avvikende” eksemplarene av B-

hekter med spiraldekor (B1ii d) og korsformet fasettert dekor (B1ii b/e ) tolkes på lignende 

måte: en eksperimentering med dekorelementer før disse standardiseres i fase D2a/D2b.
180

  

 

Det er derimot knappehekter (B1, B2, B3, B6) som framstår som hoved- eller standardformen 

i de to siste fasene av folkevandringstid. Triangulære hektespenner av type C2 opptrer, som 

nevnt over, i fase D2a, men også denne C-typen har et begrenset omfang og blir ikke 

dominerende i materialet. Typen kan imidlertid muligens forstås som en hovedsakelig 

sørskandinavisk type. Knappehekter tas i bruk alt fra slutten av yngre romertid, men 

forekommer, som omtalt, bare unntaksvis i fase D1. I fase D2a spres imidlertid hektemoten 

fra et hovedsakelig vestskandinavisk område som omfatter den sørlige halvdelen av Norge og 

Danmark, til et større skandinavisk område som nå inkluderer Øst-Sverige og Østersjø-øyene 

(samt angelsaksisk England). Ved bortfall av metalltrådhekter og opptrapping i bruk av 

knappehekter, oppløses samtidig det uniforme uttrykket fra fase D1 til fordel for en større 

variasjon. Dette skjer gjennom bruk av flere ulike hektetyper og ved hjelp av utsmykningen 

eller ornamentikken på de enkelte typene (representert av forskjellige B-varianter og C-

hekter). Selv om fasene domineres av en felles hovedtype, knappehekter, framstår disse som 

mer varierte enn spiralhektene på grunn av knappenes ulike utforming og forskjelligartete 

overflatedekor.  

 

Det finnes videre klare tendenser til lokale og regionale grupperinger av utvalgte undertyper 

av knappehekter: Dette er for eksempel påvist i Mälarregionen, som har en klar overvekt av 

hekter med triskele/svastika/løpende-spiral-mønstre (B1ii d), samt hvelvete knapper med 

relieffdekor (B1vi). Sistnevnte type har også en konsentrasjon på Gotland. Hektespenner med 

bladformet, stempelornamenterte knapper (B1iv a) og fasettert triangulær eller korsformet 

dekor (B1ii b/e), framstår som henholdsvis en vestskandinavisk (norsk og jysk) og en 

sørvest”norsk” type. Hekter med knapper uten dekor (B1i) eller med ringdekor (B1ii c / B1iii) 

representerer derimot trolig fellesskandinaviske typer, mens hekter med (flate) knapper med 

                                                 
179

 Det må imidlertid bemerkes at den samme type eksperimentering i tilfelle har foregått på begge sider av 

Nordsjøen, da det finnes et par påfallende like C1-hekter fra Ommundrød i Vestfold og Willoughby-on-the-

Wolds i Nottinghamshire, England (Hines 1986, 1993a:67). 
180

 Det sene funnet av en C1i-hekte fra Melberg i Rogaland (jf. over), kan imidlertid ikke forklares på denne 

måten. 
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dyrestilsdekor (B1v) framtrer som en felles type for den skandinaviske halvøya. De to sist 

nevnte typene finnes imidlertid stort sett ikke fra nordnorsk område hvor det i det hele tatt 

ikke er særlig vanlig med hektespenner på noe tidspunkt i folkevandringstid. Bruk av 

regionale hekteformer vedvarer inn i siste fase av folkevandringstid, helt fram til overgangen 

til merovingertid. 

 

4.2.4 Andre smykker fra folkevandringstid 

Ved siden av de smykketypene som er presentert over, finnes det flere andre smykketyper 

som er i bruk i folkevandringstid. Jeg vil spesielt framheve to spennetyper som har stor 

utbredelse i norsk område. For det første finnes det en type enkle bøylespenner (figur 4.71a). 

Disse omtales ofte som R.243 etter avbildningen hos Rygh (1885). Denne typen er 

hovedsakelig i bruk fra slutten av yngre romertid og i begynnelsen av folkevandringstid 

(Engevik 2007:114; Kristoffersen 2006:9; Straume 1993:223). En annen vanlig spennetype 

omfatter en gruppe små bøylespenner som Schetelig (1910) betegner som ”små 

bronsespænder”. Gruppen er variert i utformingen, men har hode- og fotplate (figur 4.71b). 

Platene er ofte av ulik form, eksempelvis rektangulær hodeplate og halvrund fotplate. Typen 

har en stor utbredelse i siste delen av folkevandringstid (Schetelig 1910:61, 86) og finnes da 

også utenfor Skandinavia, i angelsaksisk område av England og nord på Kontinentet i 

Slesvig-Hostein (Hines 1984:10-13; Leeds 1945; Schetelig 1910:76-80, 87). De små 

bøylespennene med hode- og fotplate har vært diskutert av bl.a. Kristoffersen (2000:70-74), 

Atle Jenssen (1998) og Anna Bitner-Wroblewska (2001), men ingen har undersøkt et 

fullstendig samlet materiale. Jeg anser småspennene som en viktig type i og med at de har en 

så stor utbredelse, og regner med at de kan ha en verdi som en potensiell identitetsmarkør, noe 

Figur 4.71 a) Enkel 

bøylespenne av type 

R.243 fra Orre, Klepp, 

Rogaland (B2601), etter 

Rygh (1885:figur 243) 

og b) spenne av typen 

"små bronsespænder" 

med plater fra Veien, 

Buskerud (C5163), etter 

Schetelig (1910:figur 

29). 
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Figur 4.72 Konisk spenne med 

geometrisk dekor fra Holter 

østre, Nes k., Akershus 

(C58243). Foto: KHM, Kirsten 

Helgeland. 

som også nevnes av Bitner-Wroblewska (2001:76). I og med at dette prosjektet rommer 

smykketyper som har spesiell stor utbredelse i norsk område (jf. 4.1.3), ville en undersøkelse 

av de nevnte to typene av små bøylespenner kunne bidra til å gi et mer utfyllende bilde av 

situasjonen i norsk område i folkevandringstid. Det vil imidlertid dessverre gå utover 

rammene for dette prosjektet å klassifisere undertyper av småspennene, selv om dette egentlig 

ville vært ønskelig.  

 

4.3 Merovingertid 

4.3.1 Koniske spenner 

Koniske spenner er små, runde spenner med diameter 

mellom ca. 2,0–5,5 cm som er støpt i bronse eller 

kobberlegering. Betegnelsen ”konisk” er noe misvisende, 

da kun få eksemplarer er av en slik form. De fleste 

spennene har en hvelvet form. Vanligvis har spennene en 

nedbrettet rand i ytterkanten og en ramme i toppen med 

en ”knapp” av innlagt hvitt fyll som er festet med en 

nagle. Knappen er ofte av (hval)bein, men emalje e.l. 

forekommer også. Overflaten er som regel dekorert med 

inngraverte konsentriske sirkler som er ordnet parvis og 

forbundet med tverrstriper, såkalt tverrstriering, og/eller 

stempelornamentikk i form av konsentriske sirkler dannet 

av triangulære stempler (Figur 4.72). Koniske spenner 

forekommer også relativt ofte med en annen form for dekor: støpt dyreornamentikk i Salins 

stil II (Figur 4.73). Dyrene har båndformete kropper og inngår vanligvis i en slags triskele, 

firpass- eller ”løpende spiral”-mønster der dyrekjeftene biter over kroppen til dyret foran. 

Spenner av denne typen har en tendens til å være litt større enn de med geometrisk dekor, og 

noen mangler randen ytterst langs kanten (Gjessing 1934; Vinsrygg 1979).  

 

I tidlig litteratur har koniske spenner noen ganger blitt tatt for å være knapper som hører til 

ryggknappspenner, en feiltakelse som ble påpekt allerede av Theodor Petersen (1905:211). 

Typen har også blitt definert og behandlet som en undergruppe av en større gruppe ”sirkulære 

spenner”, og har blitt tilskrevet et senere stadium i utviklingsrekken til øst- eller 

sørskandinaviske sirkulære platefibler (Gjessing 1934:124; Salin 1904:82; Stjerna 1905:185-
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Figur 4.73 Konisk spenne med 

dyrestilsdekor fra ukjent sted i 

Skiptvet, Østfold (C17643). Foto: 

KHM, Eirik I. Johnsen. 

194). Det er imidlertid usikkert om de sørskandinaviske skivefiblene kan sies å være 

forløperne til koniske spenner: Begge typer spenner, dvs. både skivefibler og koniske spenner, 

synes å være mer eller mindre samtidige i skandinavisk kontekst og tilhører den første fasen 

av merovingertid (jf. 3.2). Skivefiblene finnes imidlertid igjen i angelsaksisk område av 

England, hvor de forekommer hovedsakelig i folkevandringstidskontekster mellom ca. 450–

550 e.Kr. (Dickinson 1979:42; Lucy 2000:34). De engelske spennene blir derfor gjerne sett 

som prototyper for de skandinaviske skivefiblene 

(Arrhenius 1960a:175-177; Dickinson 1979:49; 

Ørsnes 1966:129-132). Muligens kan angelsaksiske 

skiveformete spenner også betraktes som forløperne 

til de koniske spennene (Vinsrygg 1979:49).  

 

Koniske spenner er, som nevnt tidligere (kap. 3.2), 

den spennetypen med størst utbredelse i tidlig 

merovingertid i Norge. Typen er allikevel relativt 

begrenset i omfang: I alt forekommer det 91 spenner 

fra Skandinavia hvorav 74 fra Norge, 15 fra 

Sverige
181

 og to fra Danmark. Med unntak av 

Finland finnes ikke typen utenfor Skandinavia.  

 

KLASSIFISERING AV TYPER 

Koniske spenner ble presentert som en særegen og helhetlig gruppe for første gang av 

Gjessing i 1934, og hans behandling av spennene har blitt utslagsgivende for hvordan 

spennene har blitt klassifisert i senere arbeider (for eksempel Gudesen 1980; Helgen 1982; 

Vinsrygg 1979). Gjessing (1934:124-128) deler de koniske spennene inn i to grupper ut fra 

dekoren. Spenner som er ornamentert med inngraverte konsentriske sirkler og stempler 

karakteriseres som en ”nordenfjeldsk type”, mens spenner med dyrestilsdekor kalles for en 

”østnorsk type”. Disse geografiske benevnelsene er imidlertid noe misvisende, og Vinsrygg 

(1979:21) har derfor innført den mer nøytrale betegnelsen ”spenner med geometrisk dekor”, 

                                                 
181

 Ifølge Arrhenius (1960b:78) finnes det rundt 18 koniske spenner fra Sverige, men dette stemmer ikke med 

antall spenner oppgitt hos Åberg (1953:147), som er den Arrhenius refererer til. Åberg (1953:147) oppgir fire 

koniske spenner. Når det gjelder funnene fra Sverige, er spenner av form lik Salin (1904) figur 209 ikke 

medregnet, fordi de mangler den karakteristiske koniske eller hvelvete formen som definerer typen her. Dette 

motgår altså Åberg (1953:147), som ikke skiller mellom de to typene. Jeg støtter meg her til Vinsrygg (1979:47) 

som også påpeker ulikheteer mellom de to spenneformene. 
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mens Gudesen (1980:59-60) skiller mellom spenner med henholdsvis ”geometrisk dekor” og 

”dyredekor”. Jeg velger i likhet med Vinsrygg og Gudesen å benytte dekorform og ikke 

geografisk benevnelse for å skille mellom de to gruppene. 

 

I tillegg til disse to hoved- eller standardtypene av koniske spenner, spenner med geometrisk 

dekor og spenner med dyrestilsdekor / stil II-spenner, finnes det også enkelte avvikende 

eksemplarer: bl.a. spenner uten dekor, med andre varianter av geometrisk dekor eller 

dyrestilsornamentikk der elementene er ordnet på alternative måter. Jeg vil gå nærmere inn på 

disse, da de stort sett ikke har blitt diskutert tidligere. Den tidligere omtalte spennen fra Søum 

i Telemark skiller seg ut gjennom dyrestilsframstillingen som ligger nær sørskandinavisk stil 

C og dermed hører hjemme i fase 2 eller overgangen mellom fase 1 og fase 2 (jf. 3.2.3). 

Særtrekkene gjenspeiler derfor i dette tilfellet trolig en tidsforskjell. Vinsrygg (1979:50) har 

imidlertid skilt ut to koniske spenner med dyrestilsornamentikk som hun karakteriserer som 

en kombinasjon av de to hovedtypene, fordi de er dekorert med en blanding av dyrestil og 

geometriske mønstre: en spenne fra Vang i Oppdal, Sør-Trøndelag
182

 (Fig. 4.74) og Hovland i 

Hordaland
183

. Spesielt trekker hun fram Vang-spennen som i tillegg til dyrestilsdekoren har 

inngraverte parlinjer med tverrstriering som jo er så typisk for den geometriske gruppen 

spenner. Hovland-spennen har imidlertid kun en innstemplet linje med trekanter rundt 

topprammen ut over dyrestilsdekoren (Schetelig 1912:fig. 391). Det er derfor mer tvilsomt å 

kalle denne spennen et ”overgangsfenomen” mellom de to typene, slik Vinsrygg gjør. Flere av 

                                                 
182

 T18758a. 
183

 B4719. 

Figur 4.74 Konisk spenne 

fra Vang i Oppdal med 

blanding av geometrisk 

dekor og dyrestilsdekor 

(T18758). Foto: NTNU, 

Ole Bjørn Pedersen. 
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dyrestilspennene har stempeldekor
184

, for eksempel langs dyrekroppenes konturer, så 

kombinasjonen av stempeldekor og dyr synes ikke å være et særtrekk for kun dette spesielle 

eksemplaret. Både spennene fra Hovland og Vang i Oppdal, samt en spenne fra Prestegården i 

Vangen i Sogn og Fjordane
185

, fra ukjent sted, antakelig fra Østlandet
186

 og Bjørke nordre i 

Oppland
187

 skiller seg derimot ut ved at dyrene ikke fyller hele flaten, men finnes innenfor et 

bånd eller felt som er plassert et stykke ut fra topprammen og mellom denne og ytterkanten, 

der de danner en slags frise med dyr i flettbåndsmønster (Fig. 4.75). Den eneste av disse fem 

som kan tidfestes nærmere ut fra kontekst, er spennen fra Vang i Oppdal som ble funnet 

sammen med en konisk spenne med geometrisk dekor av typisk type. Stilpreget i seg selv 

framstår for øvrig heller ikke som sent hos noen av disse eksemplarene, noe som igjen 

impliserer at forskjellene ikke er kronologisk betinget. Disse fem spennene representerer 

muligens en undergruppe av stil II-spennene, selv om de samtidig har mange fellestrekk med 

andre stil II-eksemplarer.  

 

 

Et par spenner skiller seg ut med en form for geometrisk dekor der radiale mønstre dominerer. 

En spenne fra Virrik i Vestfold
188

 har de typiske konsentriske dobbeltlinjene med 

tverrstriering plassert innerst ved topprammen og ved ytterkanten. Mellom de to linjeparene 

finnes imidlertid fire inngraverte punktsirkler som er atskilt av flere radialt ordnede 

punktrekker (Figur 4.76). Denne typen radial design med innstemplete punktrekker gjenfinnes 

                                                 
184

 F.eks. Ts2156: Horvik, Tjeldsund, Ts4295: Heggstad, Lødingen, C22744: Madserud allé, Oslo. 
185

 B9007. 
186

 C230. 
187

 C58775. 
188

 C17311. 

Figur 4.75 Konisk spenne 

fra ukjent sted på 

Østlandet (?) med frise 

med dyr i 

flettbåndsmønster (C230). 

Foto: KHM, Eirik I. 

Johnsen. 
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på en spenne fra Lunda på Lovö i Uppland
189

, men her mangler de inngraverte konsentriske 

dobbeltlinjene (Figur 4.77). Tre andre norske spenner, fra Øysund i Meløy i Nordland, 

Koppangøyene i Storelvdal i Hedmark og Fremmin med våtliengen i Eidsvoll i Akershus
190

, 

har også en kombinasjon av de typiske dobbeltlinjene og punktsirkeldekor, men her mangler 

de radiale punklinjene (Figur 4.78). Et eksemplar fra Belsheim, Vang i Oppland
191

 har en 

rekke av små sirkler som ligner punktsirkler uten midtpunkt mellom topprammen og det 

innerste dobbeltlinjeparet (Figur 4.79). Punktsirkeldekor gjenfinnes for øvrig på en spenne fra 

Norrland
192

 og på to eller tre eksemplarer fra Vörå i Finland
193

. På et av de finske funnene er 

punktsirklene ordnet konsentrisk i en rekke ved ytterkanten og i radiale rekker. Kombinasjon 

av punktsirkler og de typiske inngraverte dobbeltlinjene synes imidlertid ikke å forekomme på 

funnene fra Sverige (eller Finland) i motsetning til de fem norske spennene med 

punktsirkeldekor.  

 

 

                                                 
189

 SHM32300/A118. 
190

 Ts1631, C57205 og C58019. 
191

 C23035. 
192

 Uten nr. 
193

 HEM2996/92 (?), HEM8077/49, HEM8562/2. 

Figur 4.76 Konisk spenne 

fra Virrik i Vestfold med 

radialt ordnet dekor 

(C17311). Foto: KHM, 

Ingunn M. Røstad. 

 

Figur 4.77 Konisk 

spenne fra Lunda på 

Lovö med radial ordnet 

dekor 

(SHM32300/A118). 

Foto: SHM, Gabriel 

Hildebrand. 
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Figur 4.78 Konisk spenne fra 

Koppangøyene med 

punktsirkeldekor (C57205). Foto: 

KHM, Eirik I. Johnsen. 

Det forekommer også andre typer ”avvikende” dekor, 

for eksempel på et eksemplar fra Lyhus i Vestfold
194

 

(Figur 4.80). Denne spennen skiller seg også ut ved at 

den har en form som er høyere enn gjennomsnittet og 

ingen egentlig toppramme, kun en avflatning øverst. 

Midt i det avflatete toppunktet er det imidlertid festet en 

stift, så det har trolig vært festet en prydknapp til 

avflatningen i likhet med det som er vanlig for 

eksemplarer med den mer tradisjonelle topprammen. 

Øverst mot avflatningen i toppen og ytterst ved randen 

er det inngravert doble konsentriske linjer på en svært 

”hjemmelaget” måte, dvs. med en upresis og grov 

linjeføring. Flaten mellom de to parene med 

dobbeltlinjer framstår som relativt stor, og er uten dekor med unntak av at det et par steder 

finnes det spor etter et par innrissete triangler, som skjærer over det ytterste dobbeltlinjeparet 

med apeks pekende innover. Trianglene er relativt store og i likhet med de inngraverte linjene 

”klumsete” tillaget. Den samme utpregete høye formen finnes igjen hos én av de fem 

spennene fra Vilhelmina i Lappland
195

 (jf. 3.2.3). Vilhelminaspennen har i tillegg en unik 

form for dekor, med halvsirkler dannet av perlestaver langs ytterkanten. Også en av de andre 

spennene fra Vilhelminafunnet har en unik form for dekor. Dette eksemplaret er ornamentert 

med fire radialt plasserte tobåndsfletninger. Igjen framgår det at de svenske funnene avviker 

mer fra ”dekormalen” enn den norske atypiske spennen, fordi de svenske mangler de 

inngraverte dobbeltlinjene. 

 

                                                 
194

 C18752. 
195

 SHM10321. 

Figur 4.79 Konisk 

spenne fra Belsheim i 

Oppland (C23035). 

Foto: KHM, Eirik I. 

Johnsen. 
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Figur 4.80 Konisk spenne 

fra Lyhus i Vestfold med 

avvikende dekor og form 

(C18752). Foto: KHM, 

Eirik I. Johnsen. 

De koniske spennene med avvikende geometrisk dekor danner ingen åpenbare grupperinger 

eller undertyper: De kan derimot karakteriseres som svært varierte. Kanskje kan spenner med 

punktsirkeldekor regnes som en egen undertype, men foreløpig finnes det kun seks 

eksemplarer (iberegnet det norske funnet med sirkler uten midtpunkt nevnt over). Alle de 

norske eksemplarene med punktsirkel- eller andre typer avvikende geometrisk dekor kan 

dessuten beskrives som en blanding mellom typisk og avvikende geometrisk dekor, da de har 

de typiske inngraverte konsentriske dobbeltlinjene. Det er derfor naturlig å oppfatte disse som 

en variant av typen med geometrisk dekor på lik linje med koniske spenner med for eksempel 

spesielt rik stempeldekor. Samlet kan altså seks eksemplarer regnes som en variant av spenner 

med geometrisk dekor, dvs. med konsentriske dobbeltlinjer i kombinasjon med punktsirkler 

eller annen type geometrisk dekor. 

 

Når det gjelder spennene med ”avvikende” geometrisk 

dekor representerer det svenske funnet fra Vilhelmina, som 

nevnt, trolig et depot som kan dateres til rundt ca 700 e.Kr. 

(jf. 3.2.3). Det samme gjelder et mulig depotfunn fra ukjent 

sted i Norrland (jf. under). Den atypiske ornamentikken kan 

i disse tilfellene muligens settes i sammenheng med finske 

koniske spenner (7.1.2). I både det norrlandske og det 

lapplandske funnet er imidlertid de avvikende spennene 

assosiert med eksemplarer med den typiske dekorformen. 

Av de resterende avvikende funnene, representerer spennen 

fra Øysund i Meløy med inngraverte linjer og punktsirkler et 

av de tidligste funnene og kan trolig dateres til overgangen mellom folkevandringstid og 

merovingertid (jf. 3.2.3). De øvrige spennene fra dokumenterte kontekster kan kun generelt 

dateres til fase 1. Spennene med ”avvikende” geometrisk dekor synes dermed generelt å være 

mer eller mindre samtidige med spenner med typisk geometrisk dekor, dvs. at de faller 

innenfor fase 1. Spennen fra Meløy ser imidlertid ut til å kunne plasseres ved overgangen til 

foregående periode. Punktsirkeldekor forekommer for øvrig også på angelsaksiske runde 

skivefibler fra folkevandringstid, og disse kan, som nevnt, muligens sees som forbilder til de 

skandinaviske koniske spennene. Den avvikende dekoren kan dermed kanskje skyldes at 

overflateutsmykningen ikke er blitt standardisert på dette tidspunktet, eller at et særegent 

dekorskjema for de koniske spennene utvikles i løpet av fasen, mens de tidligste 

eksemplarene er mer influert av ornamentikken på forbilder fra folkevandringstid.  
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Til slutt forekommer det, som nevnt, også enkelte koniske spenner uten dekor. Dette gjelder 

fem spenner: En spenne fra Namdalen i Nord-Trøndelag, Modum prestegård i Buskerud, 

Bejsebakken på Jylland, Stenby i Södermanland og Tibble i Uppland
196

 (Figur 4.81). Karl 

Rygh (1904:20) antyder at dekoren på spennen fra Namdalen kan være slitt bort. Det samme 

kan gjelde funnet fra Buskerud. Selv der overflaten er svært korrodert, er det likevel ofte 

mulig å skjelne spor etter inngraverte linjer og lignende om dette har forekommet. Da også de 

nevnte svenske og danske eksemplarene mangler dekor, er det mulig at de to norske spennene 

er uornamentert. Usikkerheten vedrørende om den udekorerte flaten representerer spennenes 

opprinnelige utforming eller ikke, gjør imidlertid at det er vanskelig å skille dem ut som en 

egen undertype. 

 

GENERELL GEOGRAFISK UTBREDELSE I SKANDINAVIA 

Koniske spenner er den mest utbredte spennetypen i Norge i første fase av merovingertid, og 

Norge er, som nevnt over, hovedområde for denne spennetypen: Av totalt 91 skandinaviske 

spenner kommer 74 spenner fra 65 norske funn, 15 spenner fra ni svenske funn og to spenner 

fra to danske funn
197

 (kart 4.61 og tabell 4.57-4.59). Mest bemerkelsesverdig ved den 

geografiske distribusjonen innenfor norsk område er kanskje den store andelen av funn fra 

nordnorsk område og Sør-Trøndelag, samt fraværet av funn fra Vest- og Øst-Agder. Mens alle 

andre fylker har minst ett funn, er det ikke funnet noen spenner i disse to fylkene. Spennenes 

romlige spredning markerer også et østnorsk område som strekker seg fra kysten av Østfold, 

Oslo og Vestfold til innlandsområder i Akershus, Buskerud, Oppland og Hedmark. I Sverige 

finnes en liten konsentrasjon ved Mälaren i Uppland og Södermanland, og noen få funn spredt 

i Midt- og Nord-Sverige. Begge de to funnene fra Danmark stammer fra nordøstre Jylland 

(kart 4.61).  

 

                                                 
196

 T7378, C57986, NMI j.nr. 6462/82, SHM32577 og SHM33824/A7. Det forekommer også et uornamentert 

eksemplar fra Vörå i Finland (HEM8331/2). 
197

 Det er også gjort rundt åtte funn av typen fra Finland. 

Figur 4.81 

Konisk spenne 

uten dekor fra 

Bjørnes i 

Namdalen 

(T7378), etter 

Schetelig 

(1910:figur 89). 
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Kart 4.61 Generell utbredelse av koniske spenner i Skandinavia. 
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Kart 4.62 Utbredelse av koniske spenner med geometrisk dekor. 
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TYPENES GEOGRAFISKE UTBREDELSE 

Til sammen 66 koniske spenner har den typiske formen for geometrisk dekor eller en variant 

av denne med konsentriske (dobbelt)linjer (kart 4.62 og tabell 4.60). Nordland, Sør-Trøndelag 

og Østlandet framstår som kjerneområder for typen, med en liten ansamling i Uppland i 

Sverige. 

 

 

 

Av totalt 16 spenner med stil II-dekor, kommer 15 fra Norge (15 funn) og én fra Sverige (kart 

4.63 og tabell 4.60). I tillegg til disse 16 koniske spennene med dyrestilsdekor, finnes det også 

to skiveformete spenner / skivefibler med stil II-dekor fra Buskerud og Østfold
198

. Selv om 

                                                 
198

 C52879/1, C53024. 

Figur 4.82 Skiveformete spenner med dyrestilsdekor fra a) Skaadengård, Buskerud 

(C52879/1) og b) Huseby, Østfold (C53024). Tegninger: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh. 
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disse mangler den koniske eller hvelvete formen som jo nettopp er hovedkriteriet for 

definering av typen, ligner de to spennetypene på flere måter: Begge har rundt omriss, en 

innfatningsramme med plass til en knapp i midten og dyrestilen er ordnet etter de samme 

prinsipper på begge typer spenner (Figur 4.82). De to skiveformete spennene er imidlertid 

merkbart mindre enn koniske stil II-spenner: Alle de koniske spennene med dyrestil er over 4 

cm i diameter, mens de to skiveformete spennene har en diameter på henholdsvis 2,8 og 3,3 

cm og er av størrelse dermed likere de koniske spennene med geometrisk dekor.  

 

Om disse to skiveformete spennene inkluderes i gruppen av stil II-spenner, utgjør funnene fra 

Øst-Norge halvparten av det totale antallet av typen med dyrestilsdekor med ni av til sammen 

18 spenner. I tillegg bør også eksemplaret fra Tossene i Bohuslän
199

 regnes med i denne 

gruppen, da grensen mellom Øst-Norge og Vest-Sverige i dette området er en moderne 

konstruksjon, og Bohuslän må sees som del av samme geografiske område. Stil II-spenner 

framtrer altså som litt mer vanlig i et ”østnorsk” område enn ellers i utbredelsesområdet, men 

de tradisjonelle geografiske betegnelsene for de to ulike typene av koniske spenner er 

allikevel misvisende, fordi hovedparten av de koniske spennene som kommer fra Øst-Norge 

har geometrisk dekor i likhet med de nordnorske motstykkene. Med unntak av spennen fra 

Bohuslän som er nevnt over, er det for øvrig ikke gjort funn av noen koniske spenner med 

dyrestilsornamentikk utenfor Norge. Koniske spenner fra de andre skandinaviske landene har 

alle en form for geometrisk dekor, eller mangler eventuelt fullstendig overflatedekor. Sees 

alle de koniske spennene med dyrestilsdekor sammen, framtrer imidlertid to grupperinger i 

norsk område: En i Lofoten-Vesterålen, og én i et større hovedsakelig sørnorsk område f.o.m. 

Oppdal i Sør-Trøndelag i nord til Bohuslän i sør. 

 

Spennene med den såkalte frisevarianten av stil II-dekor synes å ha en utbredelse nord og vest 

innen den sørlige halvdelen av Norge (kart 4.64). Et av funnene kan imidlertid ikke stedfestes 

nærmere enn muligens fra Østlandet
200

.  

 

Når det gjelder den geografiske distribusjonen til de fire spennene med avvikende former for 

geometrisk dekor, dvs. eksemplarer som mangler de typiske inngraverte konsentriske 

sirklene/linjene, finnes disse spredt i Lappland (to spenner fra ett funn), Norrland og Uppland. 

Spennene danner, som nevnt, ingen klare undergrupperinger eller -typer, men avviker fra det  

                                                 
199

 SHM23230. 
200

 Funnet fra ukjent sted, muligens fra Østlandet er plassert i Oslofjorden på kartet. 
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Kart 4.63 Utbredelse av koniske og skiveformete spenner med 

dyrestilsdekor. 
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Kart 4.64 Utbredelse av koniske spenner med frisevariant av 

dyrestilsdekor. 
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typiske dekorskjemaet på ulike måter, bl.a. ved radial ordnet dekor, båndfletning o.a. De fem 

uornamenterte koniske spennene stammer, som nevnt, fra Nordøst-Jylland, Buskerud, Nord-

Trøndelag, Södermanland og Uppland.  

 

Samlet finnes altså 91 koniske spenner. Generelt kan den geografiske distribusjonen 

oppsummeres ved å konstatere at koniske spenner med geometrisk dekor dominerer i hele 

Norge og i svensk område hvor denne typen spenner finnes utbredt, mens spenner med 

dyrestilsdekor grupperer seg til den sørlige halvdelen av Norge, samt i Lofoten-Vesterålen i 

Nordland. 

 

FUNNKONTEKST 

51 koniske spenner kommer fra gravfunn. Av disse kommer 43 spenner fra 36 norske funn, 

sju spenner fra seks svenske funn, og én spenne fra ett dansk funn (kart 4.65 og tabell 4.61-

4.63 med tekstvedlegg). Da det i det hele tatt finnes få spenner med dyrestilsdekor, og disse i 

tillegg hovedsakelig er løsfunn (jf. 3.2.3), er det vanskelig å trekke noen sikker konklusjon 

vedrørende eventuelle ulikhetheter når det gjelder de smykkekombinasjonene de to 

hovedtypene koniske spenner opptrer i (da dette kan være tilfeldig). Det er imidlertid 

interessant at kombinasjonen av koniske spenner og ringspenner bare finnes fra Uppland, og 

at hjulformete smykkeplater og/eller anheng og kauriumskjell (figur 4.83) opptrer som nye 

typer (henge)smykker sammenlignet med foregående tidsfaser (jf. tekstvedlegg til tabell 4.61-

4.63). Skjell/muslinger er vanlig bl.a. i graver fra tidlig middelalder på Kontinentet i dagens 

Frankrike (Effros 2003:167-168) og i England. I angelsaksisk område er de dessuten også ofte 

benyttet som hengesmykker (Meaney 1981:123-130). Også de andre spennetypene i 

kombinasjonene er nye i forhold til tidligere faser, med unntak av s-formete spenner som 

opptrer i folkevandringstidskontekster, jf. over. Mangel på gull- og sølvgjenstander i 

kombinasjonene er påfallende sammenlignet med tidligere faser, og fingerringer finnes ikke i 

kombinasjon med koniske spenner. Smykkenåler går derimot igjen i både denne fasen og 

foregående faser. Det framgår dessuten av tabellene 4.61-4.63 over gravkontekster at den 

vanligste smykketypen koniske spenner opptrer sammen med er perler.  

 

Tabell 4.61-4.63 viser at spennene har vært båret på flere ulike måter, noe også Vinsrygg 

(1979:59) har argumentert for i forbindelse med nordnorske funn. Jeg vil nå gå mer i detalj 

angående bæremåte, da de koniske spennenes bruksmåte ikke har blitt behandlet samlet 

tidligere: Spennene blir brukt som eneste spenne i et smykkeoppsett, to sammen som 
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parspenner av lik eller ulik størrelse, og i kombinasjon med andre spennetyper eller 

smykkenåler. Som nevnt, forekommer tre koniske spenner i ett tilfelle. Her er én av spennene 

litt større enn de andre som er tilnærmet jevnstore og trolig har utgjort et par (Vinsrygg 

1973:19-20). Dette nyanserer oppfattelsen om at bruk av parspenner ikke forekommer i Norge 

i tidlig merovingertid (Blindheim 1947:88; Hougen 1968:92). Selv om koniske spenner i 

enkelte tilfeller blir brukt som parspenner, og/eller forekommer sammen med andre typer 

spenner, framgår det likevel av tabell 4.61-4.63 med tekstvedlegg at normen er å bære typen 

som eneste spenne i en smykkeoppsetning. De koniske spennene kan imidlertid bli båret i 

kombinasjon med en eller to smykkenåler. Smykkeoppsett med mer enn én spenne synes tross 

alt å utgjøre unntak i Norge i denne fasen. Dette gjelder også i fastlandsområder i Sverige 

hvor parspenner eller smykkeoppsett med mer enn én spenne også er sjeldne på dette 

tidspunktet. Ikke engang i forholdsmessige rike gravfunn opptrer mer enn to spenner 

(Arrhenius 1960b:80). I Sør-Skandinavia og på Gotland er imidlertid symmetriske 

smykkeoppsett med bruk av parspenner av ens og ulike typer, eller eventuelt to smykkenåler 

vanlig, og det kan også inngå tre eller fire spenner i oppsettet (Arrhenius 1960b:80; Jørgensen 

1994a:536; Waller 1996:133, 137-138; Ørsnes 1966:180).  

 

 

Det kan øynes en potensiell regional forskjell i forhold til hvordan koniske spenner har blitt 

båret: Hovedparten av funnene som omfatter to (og i ett tilfelle tre) koniske spenner, finnes 

spredt i et område fra Fiskå i Møre og Romsdal i sør til Ytre Elgsnes i Troms i nord (kart 

4.66). Fra Sørøst-Norge kjennes ingen funn som omfatter to koniske spenner, med mulig 

unntak av et funn fra Vestfold, der to koniske beslag kan ha blitt brukt for å etterlikne koniske 

spenner (jf. tekstvedlegg til tabell 4.61-4.63). Det kan forøvrig bemerkes at en tredje spenne 

opptrer i fire av funnene som inkluderte to koniske spenner
201

. 

 

Fire sikre funn som omfatter én konisk spenne i kombinasjon med en annen type spenne, 

kommer fra henholdsvis Nordland
202

, Østfold
203

, Uppland
204

 og Jylland
205

. Det synes med  

                                                 
201

 B12533 (I dette tilfellet utgjør en konisk spenne tredjespennen også), Ts3071, T13498, SHM23304. 
202

 Ts2156. 

Figur 4.83 a) Hjulformet smykkeplater og/eller 

anheng fra Grefsheim, Hedmark (C22394c), etter 

Gjessing (1934:plansje XXXIb), b) 

kauriumskjellsmykker fra Ytterstad, Nordland 

(Ts940-Ts949), etter Vinsrygg (1979:plansje VIIa). 
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203

 C15714. 
204

 SHM26149. 
205

 C10076-78. 

Kart 4.65 Grav- og depotfunn med koniske spenner. På Ytre Kvarøy i Nordland 

og Ytre Elgsnes i Troms finnes det henholdsvis fire og to gravfunn. 
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Kart 4.66 Gravfunn med to eller tre koniske spenner. 
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andre ord som om det er en litt videre geografisk spredning på denne gruppen. Sett i 

sammenheng med spredningen av funn med to koniske spenner, synes det allikevel å være en 

tendens til at bruk av mer enn én spenne, enten parspenner av lik type eller to eller flere ulik 

type spenner, er vanligere langs kysten fra Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge enn i 

Sørøst-Norge. Det er også interessant at to funn av koniske spenner fra Uppland i Sverige 

inkluderer mer enn én spenne, ja faktisk så finnes det så mange som tre spenner i ett av 

funnene. Ifølge Arrhenius (1960b:80) er dette, som nevnt, ikke vanlig i denne delen av 

Sverige på dette tidspunktet. Da er det litt mer som forventet at et av de jyske funnene 

omfatter to spenner, siden bruk av parspenner er normen i Sør-Skandinavia (jf. over).  

 

Ni koniske spenner stammer fra depotfunn, hvorav sju spenner fra to svenske funn, og to 

spenner fra ett norsk funn (kart 4.65 og tabell 4.64). Det tidligere omtalte funnet fra Krutberg, 

Vilhelmina i Nord-Sverige
206

 (jf. 3.2.3) omfatter fem koniske spenner i kombinasjon med 

krypdyrspenner og perler. Krypdyrspennene fra dette funnet dateres, som nevnt, til 

merovingertid fase 3. Et funn fra et ukjent sted i Norrland i Sverige
207

 representerer muligens 

også et 700-talls depot. Funnomstendigheten er uviss for dette funnet, men 

funnkombinasjonen omfatter i likhet med Krutbergfunnet antakelig både krypdyrspenner og 

perler i tillegg til to koniske spenner. Siden det er svært få smykkefunn overhode fra Nord-

Sverige, har det blitt antatt at smykkene, i alle fall spennene, stammer fra ett og samme 

funnsted (Serning 1960:30-32). Den mulige likheten med Krutbergsfunnet, samt den generelle 

mangelen på gravfunn fra nordlige områder i Sverige, kan støtte antagelsen om at smykkene i 

begge tilfeller stammer fra depoter. De koniske spennene i disse funnene er av typen med 

geometrisk dekor, samt med avvikende dekor. Sjøvold (1952:34-35) argumenterer for at også 

et norsk funn fra Øyjord/Heggstad i Lødingen i Nordland representerer et depot
208

. I dette 

tilfellet ble to koniske spenner funnet sammen med perler i tilknytning til en stor stein, uten 

av det ble observert noe tegn til gravlegging på stedet. De koniske spennene i dette funnet 

omfatter både typen med geometrisk dekor og dyrestilornamentikk. 

 

Hvis Øyjordfunnet virkelig representerer et depot, går altså begge undertyper av koniske 

spenner igjen i både graver og depoter. I begge funnsammenhenger opptrer de dessuten 

sammen med perler. Det framgår imidlertid en klar tidsforskyvning når det gjelder spennene 

                                                 
206

 SHM10321. 
207

 U.nr. Norrland. 
208

 Ts4295a, b. I en senere behandling av funnet, tolker imidlertid Sjøvold (1974:85) funnet som et gravfunn. 
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de koniske spennene er funnet sammen med i de to svenske depotfunnene ved at de tilhører en 

senere fase av merovingertid. Dette betyr at funnene er deponert på et tidspunkt da koniske 

spenner har gått ut av bruk. 

 

30 koniske spenner er løsfunn uten noen nærmere funnopplysninger bortsett fra funnsted: Av 

disse stammer ett funn hver fra Sverige og Danmark, og resten fra Norge (tabell 4.65). Ingen 

koniske spenner stammer fra boplasser, men ett funn er gjort i en nausttuft
209

.  

 

Koniske spenner representerer en ny type som kommer til i denne fasen, men kombineres med 

flere av de samme smykketypene som i folkevandringstid, bl.a. s-formete spenner, 

smykkenåler og perler. Ellers opptrer, som nevnt, flere nye smykketyper i 

funnkombinasjonene i denne fasen. En forskjell i forhold til foregående fase er imidlertid 

mangel på gull- og sølvgjenstander i både grav- og depotfunn. Det må for øvrig ansees som 

usikkert om koniske spenner blir nedlagt i depoter i det tidsrommet som kan defineres som 

spennenes hovedbruksfase, dvs. merovingertid fase 1. To av tre mulige depoter tilhører, som 

nevnt, en senere fase av merovingertid. Samtlige depoter skiller seg også fra foregående faser 

ved sin geografiske beliggenhet helt nord på den skandinaviske halvøya. 

 

4.3.2 Andre smykketyper fra merovingertid fase 1 

Den tidligste delen av merovingertid er i norsk sammenheng preget av en sterk reduksjon i 

antall funn, noe som også gjenspeiles i fasens smykkefunn. Selv den mest utbredte gruppen av 

smykker, koniske spenner, er relativt fåtallig. Selv om det finnes andre typer spenner fra 

Norge i denne fasen, kan de oppfattes som ”unntak” eller ”avvikstyper”, fordi ingen av dem er 

særlig vanlige i norsk sammenheng. De har derimot ofte en større utbredelse i andre 

skandinaviske land og/eller kontinentalt område. Jeg vil ikke behandle disse smykketypene 

inngående her, da de er behandlet utførlig i andre sammenhenger (se for eksempel Arrhenius 

1960a, 1960b, 1963; Ørsnes 1966; Nielsen 1987, 1991, 1999). Norske funn er imidlertid kun 

unntaksmessig inkludert i tidligere undersøkelser som dreier seg om Øst- eller Sør-

Skandinavia, og i norsk sammenheng er for det meste funn fra avgrensete områder behandlet 

for seg (se Helgen 1982; Gudesen 1980; Sjøvold 1974; Vinsrygg 1979, jf. 3.2.1)
210

. I det 

følgende vil jeg derfor foreta en kort gjennomgåelse av norske funn av spennetyper med en 

                                                 
209

 C38001: Åker, Hamar k., Hedmark.  
210

 Jenssens (1998) upubliserte hovedfagsoppgave om likearmete spenner er imidlertid et unntak. 
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Figur 4.85 Østnorsk 

variant av S-formet 

spenne fra Ovri, 

Eidsvoll, Akershus 

(C59464). Foto: 

KHM, Birgit Maixner. 

viss utbredelse og som kan knyttes an til skandinaviske hovedtyper i denne fasen (jf. 3.2.2): s-

formete spenner, ryggknappspenner, små likearmete spenner og hjulkors/firpasspenner. Disse 

utgjør ikke så mange funn samlet, men sett i forhold til det relativt lave antallet smykkefunn 

fra denne fasen, vil de prosentmessig utgjøre en ikke ubetydelig andel.  

 

Små likearmete spenner av Jenssen 1998 type II.4 (figur 4.84) omfatter 27 spenner fra til 

sammen 23 funn (tabell 4.66, Jenssen 1998:41, fotnote 14
211

). Jenssen (1998:96) påpeker at 

denne typen er svært karakteristisk for midtre deler av Sverige. S-formete spenner (figur 4.85) 

omfatter i norsk sammenheng 10–11 funn som kan dateres til 

merovingertid fase 1 (tabell 4.67). Denne spennetypen har i 

skandinavisk sammenheng en viss spredning i Sør-Skandinavia, 

kanskje spesielt på Gotland og Öland (Nielsen 1991:103; Ørsnes 

1966:144), samt på Bornholm og i Skåne (Gjessing 1934:130-

133). Utenfor Skandinavia har typen et tyngdepunkt i Sør-

Tyskland og Nord-Italia (Strauss 1992:59-61; Ørsnes 1966:144 med 

henvendelser). Hovedparten av de norske spennene danner to lokale 

undergrupper eller varianter: en østnorsk og en nordnorsk variant 

(Gjessing 1934:132-133; Grieg 1918:153-154; Vinsrygg 1979:25). I 

tillegg finnes et par eksemplarer som kan beskrives som ”enkeltformer”. I Skandinavisk 

sammenheng kan man videre skille ut en dansk variant og en gotlandsk type (Ørsnes 

1966:144). De norske skiller seg således både fra andre skandinaviske s-formete spenner og 

ikke-skandinaviske varianter av typen. Av såkalte firpass/hjulkorsspenner (figur 4.86) finnes 

bare ett funn fra Norge: fra Ytre Elgsnes i Troms (Vinsrygg 1979:50). Typen konsentrerer seg 

ellers til Mälarregionen, men har også en viss utbredelse på Gotland og Öland, jf. under (se 

også Arrhenius 1960b:66). Der er også gjort til sammen ni funn av såkalte prototyper og 

tidlige ryggknappspenner som kan dateres til fase 1 fra norsk område (Glørstad og Røstad 

                                                 
211

 Det er tilkommet flere nye funn etter Jenssens arbeid ble avsluttet, de fleste er metalldetektorfunn. Det har 

også tilkommet nye funn etter at tabell 4.66 ble ferdigstillet. 

Figur 4.84 Liten 

likearmet spenne fra 

Husabø, Sogn og 

Fjordane (B15342), 

etter Jenssen 

(1998:plansje 14b). 
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Figur 4.86 

Firpass/hjulkorsspe

nne fra Ytre 

Elgenes, Troms 

(Ts3071), etter 

Gjessing 

(1934:plansje 

XXXIa). 

Figur 4.87 

Ryggknappspenne fra 

Haukenes i Hadsel 

(Ts6362a). Foto KHM. 

2015) (figur 4.87). I fase 1 har ryggknappspennene absolutt størst utbredelse på Gotland og 

Öland, men med en viss utbredelse også øst i Midt-Sverige (Nielsen 1991:132), samt enkelte 

funn fra Danmark og Skåne (Ørsnes 1966:107-108). Ørsnes (1966:107-108) oppgir ni 

sørskandinaviske ryggknappespenner og/eller protoformer av ryggknappspenner fra fase 1, 

mens Nerman (1975:11-14) omtaler 40 gotlandske eksemplarer.  På Gotland og ellers i 

østsvensk område standardiseres spennene i det som vanligvis omtales 

som en gotlandsk type.  

 

Det synes ikke å eksistere noen påfallende tendenser for den 

geografiske spredningen til disse typene i Norge, bortsett fra at en 

overvekt kommer fra Østlandet
212

. Da de koniske spennenes 

distribusjon hovedsakelig avgrenser seg til norsk og nordskandinavisk 

område, og da funn av andre smykketyper fra Norge som er felles med 

andre skandinaviske områder, som vist, er relativt få, gir undersøkelsen 

av disse typene lite innblikk i bruk av smykker i de andre skandinaviske 

landene i denne fasen. Ved å begrense meg til kun disse hovedsakelig 

norske funnene, vil det bli vanskelig å forfølge utviklingen når det 

gjelder regionale skiller i svensk og dansk område som ble påvist i 

smykkematerialet fra folkevandringstid. Jeg vil derfor kaste et blikk 

på den geografiske spredningen til de mest utbredte typene av 

smykker fra dansk og svensk område.  

 

Undersøkelser av sør- og 

østskandinaviske smykker har vist at det 

finnes klare tendenser til regionale 

grupperinger når det gjelder enkelte smykketypers fordeling i fase 1 

(Nielsen 1991:132; Ørsnes 1966). Tre områder utpeker seg i Sør- 

og Øst-Skandinavia gjennom en konsentrasjon av utvalgte 

smykketyper: 1) Et sørskandinavisk område i Danmark (inkludert 

Bornholm) og Skåne hvor likearmete spenner
213

 og nebbfibler med 

                                                 
212

 Man må være obs på at overvekten av funn fra Østlandet kan skyldes at metallsøkeraktiviteten har vært størst 

her. Metallsøkervirksomhet har imidlertid pågått intensivt i Rogaland i flere år, så om dette er utslagsgivende for 

funnmengden, burde man kunne forventet flere funn også herfra. 
213

 Med ”verbindungsdraht” (=Ørsnes’ [1966] type F3) og med løs spiralplate (=Ørsnes’ type F3-F5). 
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stempeldekor er de mest karakteristiske spennetypene (figur 4.88), 2) et område på Gotland 

(og til en viss grad på Öland) der små ryggknappspenner med dyrehoder i profil, s-formete 

spenner av gotlandsk type, tidlige former av dyrehodefibler / stempelornamenterte 

krepsefibler og skivefibler uten brem/kant og uten dekor, samt med lav kant/brem og 

dyrestilsdekor
214

, er vanlig (figur 4.89) og 3) et område i Øst- og Sørøst-Sverige som også 

inkluderer Öland hvor ”ormöglafibler”, likearmete spenner (uten riller på bøylen, eller med 

langsgående spissoval rille på bøylen
215

), hjulkorsspenner/firpasspenner og Husbyfibler (figur 

4.90) dominerer (Nielsen 1991, 1999; Ørsnes 1966). Innenfor dette siste området skiller 

Uppland seg ut som et eget underområde gjennom delvis andre smykketyper og senere bruk 

av enkelte typer (Nielsen 1999:182). Det finnes imidlertid en viss overlapping i utbredelsen. 

Dette er særlig tilfelle på Öland hvor både ”gotlandske” og ”østsvenske” smykketyper har en 

relativ stor spredning, samt på Bornholm der ”sørskandinaviske” og ”gotlandske” 

forekommer (Nielsen 1991:fig. 2). Dessuten har en av Gotlands hovedtyper, skivefibler, også 

en viss utbredelse i Danmark (Ørsnes 1966:129-130). Trolig er også enkelte av smykketypene 

vanligere i bestemte egner eller mindre områder innen for de skisserte hovedområdene i 

Danmark, Gotland og Øst- og Sørøst-Sverige. Det ligger imidlertid utenfor rekkevidde å 

undersøke dette i denne sammenhengen. 

 

Utbredelsen av koniske spenner skiller ut et eget nordskandinavisk område i Norge (med 

mulig unntak av Vest- og Øst-Agder) som mot denne skandinaviske bakgrunnen framstår som 

et fjerde ”konsentrasjonsområde” for utvalgte smykketyper i fase 1. I dette nordskandinaviske 

området finner vi imidlertid også en viss overlapping ved forekomst av spennetyper som er 

karakteristiske for de tre andre skandinaviske ”kjerneområdene”. Selv om denne fasen preges 

av ulike spennetyper i ulike deler av Skandinavia, er imidlertid noen smykketyper allikevel 

felles for de ulike regionene: Perlesmykker som domineres av glassflussperler i røde og gule 

fargetoner, samt tønneformete spiralperler av opprullet bronsetråd er felles for hele 

Skandinavia. En annen fellesform er smykkenåler med polyedrisk hode. Disse finnes dessuten 

                                                 
214

 Jf. Nielsen (1999) type I1a og I2. 
215

 Med ”verbindungsdraht” og enten uten riller på bøylen (= Ørsnes’ type F4), eller med langsgående spissoval 

rille (= Ørsnes’ type F2). 

Figur 4.88 Typiske spennetyper fra 

sørskandinavisk område: a) nebbfibel, etter 

Müller (1888:Plansje XXXIII, figur 523), og 

b) likearmet spenne, etter Ørsnes (1966:figur 

94). 
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utbredt i Österbotten i Finland, i England og på Kontinentet, dvs. i et vidstrakt vest- og 

midteuropeisk område (Nielsen 1987:59, 1997:189-193, 1999:167-173; Vinsrygg 1979:51-52; 

Waller 1996:48; Ørsnes 1966:164-165). Et annet fellestrekk for spenner fra denne fasen er for 

øvrig at så godt som alle spenner er lagd av bronse eller kobberlegering, og at de (med unntak 

av ryggknappfibler) som regel er relativt enkelt utformet og mangler forgylling, granulasjon, 

innfattede steiner og lignende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Oppsummering av materialundersøkelsen 

Undersøkelsen av de enkelte smykketypene har vist at det finnes tendenser for smykkenes 

geografiske og kontekstuelle utbredelse gjennom undersøkelsesperioden. Utvalgte 

smykketyper utmerker seg til forskjellige steder og tidspunkt, ulike typer avløser hverandre 

gjennom tidsrommet, bestemte områder framtrer som konsentrasjonspunkter for flere ulike 

Figur 4.89 Typiske spennetyper fra Gotland: ryggknappspenne, s-formet spenne, 

tidlig dyrehodeformet fibel og skiveformet spenne, etter henholdsvis Nerman 

1969:tafel 10, figur 73, tafel 13, figur 104, tafel 2, figur 15 og tafel 104, figur 872. 

Figur 4.90 Typiske spenner fra østsvensk område: henholdsvis "ormöglafibel" etter 

Stjerna (1905:figur 67), likearmet spenne etter Salin (1904:figur 180), husbyfibel etter 

Salin (1904:figur 179) og hjulkorsspenne etter Rydh (figur 88). 
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typer, noen smykkekombinasjoner går oftere igjen enn andre, osv. I det neste kapitlet vil jeg 

trekke fram de påviste tendensene og diskutere dem opp mot draktsignalementer gjennom 

perioden.  
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Kapittel 5 Smykketypenes geografiske, kronologiske og 
kontekstuelle utbredelse: En kortfattet oversikt 

De enkelte smykketypene er nå undersøkt hver for seg, og både den romlige 

spredningen og den umiddelbare konteksten de enkelte smykkene opptrer i, er klarlagt. I 

dette kapittelet vil de tendensene som har utpekt seg gjennom materialundersøkelsen når 

det gjelder de utvalgte smykketypenes spredning i tid og rom sammenfattes og settes 

mer direkte i sammenheng med manifestering av identitet gjennom bruk av drakt. Dette 

vil gjøres gjennom først å ta ”et skritt tilbake” og gi en samlet framstilling av 

utbredelsen av de utvalgte smykketypene slik den opptrer gjennom 

undersøkelsesperioden. I neste kapittel vil de samlete spredningsmønstrene tolkes ut fra 

hypotesen om at smykkene representerer draktelementer som benyttes i en diskurs som 

dreier seg om kulturell og etnisk identitet.  

 

5.1 Smykketypenes geografiske, kronologiske og kontekstuelle utbredelse 

5.1.1 Spredningsmønstre i folkevandringstid 

En sammenstilling av utbredelsesmønstrene til de tre ulike smykketypene, korsformete 

spenner, relieffspenner og hekter, viser et broket bilde med overlappinger og stadig 

skiftende distribusjon igjennom folkevandringstid: Fra slutten av romertid og i 

overgangen til folkevandringstid uttegner det seg et større vestskandinavisk område som 

dekker den sørlige halvdelen av Norge fra og med Møre og Romsdal i nord, og som 

strekker seg til kysten av Vest-Sverige (spesielt Västergötland og Bohuslän), og 

inkluderer (hovedsakelig) Jylland i sør (kart 5.1 og 5.2). Innen dette området brukes 

spiral- og kringleformete hektespenner (type A1 og A2a). I den nordlige delen av det 

samme området, i den sørlige halvdelen av Norge og langs kysten av Vest-Sverige, 

brukes også felles typer av korsformete spenner, type Åk og type Lunde. I den sørlige 

delen av området, i dansk område, er det derimot mer vanlig med kontinentale og/eller 

dansk-kontinentale former av korsformete spenner på dette tidspunktet: type 

Witmarsum og Gross Siemss (Jørgensen 1994a; Reichstein 1975). Dette 

vestskandinaviske området framtrer gradvis fra slutten av yngre romertid og i 

overgangen til folkevandringstid. I fase D1 spres imidlertid korsformete spenner videre 

nordover i Norge, og det dannes en egen type i nordvest innenfor det vestskandinaviske 

området i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane gjennom utbredelsen av type Nygard.  
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  Kart 5.1 Utbredelse av smykketyper i fase C3. Skravert område markerer utbredelse 

av spiral- og kringleformete hekter. 1: Utbredelse av korsformet type Åk, 2: Type 

Tveitane-Hunn, 3: Type Witmarsum, rød sirkel markerer utbredelse av type 

Kvassheim og blå sirkel konsentrasjon av kringleformete hekter. 
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Kart 5.2 Utbredelse av smykketyper i fase D1. Området med skrå skravering 

markerer utbredelse av spiralhekter. Området med vannrett skravering markerer 

utbredelse av relieffspenner. 1: Utbredelse av korsformet type Lunde, 2: Type 

Eine, 3: Type Gross Siemss, 4: Type Nygard, 5: Type Røssøy. Blå sirkel 

konsentrasjon av spiralhekter av bronse. 
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Videre framtrer et nytt område i nord, i Nord-Trøndelag, Nordland og Troms, gjennom 

utformingen av en egen regional type korsformet spenne, type Røssøy. 

 

Relieffspennene utviser et delvis overlappende utbredelsesmønster i denne tidligste 

fasen av folkevandringstid ved at de også grupperer seg i det vestskandinaviske 

området, men likevel med et mer utpreget sørlig tyngdepunkt innen for dette området. 

Med unntak av et funn fra Sør-Trøndelag, fordeler de resterende spennene seg stort sett 

mellom den sørnorske kysten fra Rogaland til Vestfold og i Sørvest-Skandinavia, på 

Jylland, Sjælland, Falster og Skåne. Det anes en tendens til todeling av området med 

utbredelse av relieffspenner med rektangulær hodeplate i nord og med halvrund 

hodeplate i sør. Muligens finnes det også en særegen sørvest- og vestnorsk type 

relieffspenner (B-2), men med så få funn, samt et eksemplar av typen fra Sjælland, må 

den regionale avgrensningen av typen sees som usikker. Det mest karakteristiske i 

denne fasen er likevel mangfoldet av typer relieffspenner.  

 

Helt fra overgangen av yngre romertid og utover i fase D1 finnes det, som nevnt (4.2.1), 

en tendens til tilvirkning av egne lokale og snevrere regionalt utbredte varianter av 

smykketyper som bidrar til en videre inndeling av det vestskandinaviske området. For 

eksempel gjelder dette korsformete spenner av type Tveitane-Hunn og Eine som stort 

sett begrenser seg til Sør-Norge, og konsentrasjonen av type Kvassheim i Rogaland, og 

spesielt på Kvassheim-gravfeltet. Videre har vi sett at kringleformete hekter av type 

A2a har en utpreget sørskandinavisk, og trolig en lokal jysk, spredning. Det samme 

gjelder spiralhekter av bronse som konsentrerer seg til gravfeltet ved Sejlflod (jf. 4.2.3).  

 

De tidligste skandinaviske relieffspennene tilhører et relativt avgrenset tidsrom i slutten 

av fase D1, og flere av funnene dateres til overgangen mellom fase D1 og D2a. I dette 

tidsrommet lages også flere av de skandinaviske C1i-hektene, og disse er over tolket 

som en eksperimentell periode i hekteframstilingen i det de standardiserte spiralhektene 

er ved å gå ut av bruk og knappehekter overtar som hovedform (jf. 4.2.3). De tidligste 

relieffspennene med sine mange divergerende former fra dette stadiet kan også tolkes på 

samme måte: De kan representere en utprøvningsperiode før den neste fases 

standardformer ”setter seg”.   
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I fase D2a kan avgrensningen av det vestskandinaviske området forfølges gjennom 

utbredelsen av knappehekter med stempeldekor, samt en av undergruppene av 

relieffspenner med rektangulær hodeplate: takfotspennene. Planfotspennene har også en 

spredning i delvis det samme område, men i likhet med foregående fases relieffspenner, 

har utbredelsen av disse et mer sørlig tyngdepunkt innenfor området. Samtidig benyttes 

knappehekter med stil I-ornamentikk både i øst og vest på den skandinaviske halvøya, 

og knappehekter uten dekor og ringdekor framtrer som fellesskandinaviske typer, dog 

med en beskjeden utbredelse i Nord-Norge hvor hektemoten aldri synes å få noe særlig 

gjennomslag.  

 

Det mest symptomatiske for fasen er allikevel en voldsom oppblomstring av regionale 

og lokale varianter av forskjellige smykketyper (jf. Hines 1993a:88, 91) som bidrar til å 

skille forskjellige skandinaviske regioner fra hverandre (kart 5.3). Egne regionale 

varianter av korsformete spenner deler norsk område inn i fem soner langs kysten fra 

Nord-Norge til Vestfold, og markerer også en vestsvensk region i Västergötland og et 

nordjysk område i Sør-Skandinavia. Videre skiller et eget østsvensk område sentrert 

rundt Mälaren seg ut gjennom bruk av egne former for knappehekter, mens øyene 

Bornholm, Gotland og Öland markeres ved bruk av egne former for relieffspenner med 

halvrund hodeplate.  

 

Innen for disse regionene kan det iblant påvises egne lokale særtyper av korsformete 

spenner (for eksempel type Sagland i Rogaland og type Gjerla i Vestfold/Telemark) 

eller relieffspenner (for eksempel type A-5 på Gotland og A-6 på Bornholm, og en 

særegen utforming av takfotspenner i Telemark med en face-hoder som avslutning på 

armer og fot) (kart 5.4). Det kan også påvises tendenser til egne regionale og/eller lokale 

varianter, bl.a. når det gjelder relieffspenner av typen takfotspenner med en ”nordlig”, 

hovedsakelig norsk undergruppe som skiller seg fra ikke-norske spenner som normalt 

har spiraldekor. I enkelte områder finnes flere eller samtlige av disse smykketypene 

utbredt. I Sverige framtrer det imidlertid et påfallende skille mellom Mälarregionen 

(Uppland, Södermanland og Västmanland) der egne lokale varianter av knappehekter 

finnes konsentrert, og hvor et generelt fravær av korsformete spenner gjør seg 

gjeldende, og Västergötland som ikke har noen egen hektetype, men hvor egne lokale 

varianter av korsformete spenner er i bruk (kart 5.3). Noen områder har for øvrig flere 

egne varianter av en gjenstandsform. Dette gjelder for eksempel Rogaland som er  
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Kart 5.3 Ni områder med egne smykketyper i fase D2a. 
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Kart 5.4 Utbredelse av lokale spennetyper i Rogaland, Vestfold/Telemark, 

Gotland og Bornholm i fase D2a. De sorte sirklene markerer kjerneområder 

for andre spennetyper, jf. kart 5.3. 
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kjerneområdet for utbredelsen av korsformete spenner av type Lima, type Søndre 

Gammelsrød, samt type Varhaug og Sagland. Lignende omstendigheter gjenfinnes i 

Mälarregionen der knappehekter med både ”løpende spiral”-mønstre (B1ii d) og med 

hvelvete knapper med relieffdekor (B1vi) er konsentrert.  

 

I slike tilfeller kan det imidlertid ikke alltid utelukkes at typene representerer en 

kronologisk utvikling i løpet av utbredelsesfasen, dvs. at de enkelte typene ikke er 

samtidige i den forstand at de har vært brukt av samme generasjon: Fasene dekker 

tidsrom som spenner over 50–75 år, dvs. at de representerer flere generasjoner (Hines 

1993a:91-92; Reichstein 1975:69). Det kan altså ikke sees bort fra at flere av 

smykketypene har vært båret eller vært i omløp i kun et avgrenset tidsrom innen denne 

hovedfasen. I denne forbindelsen foreslår Waller (1996:15) at smykkene fra 

folkevandringstid og begynnelsen av merovingertid kan sammenlignes med smykker 

som brukes på nyere tiders ”hembygdsdräkt”, dvs. at de benyttes i hele voksenlivet og 

dermed har en bruksfase som omfatter ca. 30–50 år. Dette støttes bl.a. av observasjoner 

av smykkemateriale fra folkevandringstid fra angelsaksisk Kent (Hawkes and Pollard 

1981:332). Det er for øvrig vist over (4.2.1-4.2.3) at flere ulike lokale og/eller regionale 

typer blir båret samtidig på drakten.  

 

I overgangen til neste fase, fase D2b, faller korsformete spenner bort. Denne 

smykketypen har bidratt sterkt til de regionale skillene i de to første fasene av 

folkevandringstid, men utbredelsen av egne regionale og lokale smykkevarianter 

fortsetter i fase D2b gjennom ulike former av relieffspenner og hektespenner. Antall 

relieffspenner stiger dessuten betraktelig sammenlignet med foregående fase. Det er 

vanskeligere å påvise en økning i bruk av hekter, men muligens holder bruken seg på 

samme nivå i begge de to siste fasene av folkevandringstid (jf. 4.2.3). I flere tilfeller 

avgrenses eller markeres de samme områdene gjennom egne relieffspennetyper i fase 

D2b, som i foregående fase utmerket seg gjennom egne særtyper av bl.a. korsformete 

spenner (kart 5.5). For eksempel markeres et område i Sørvest-Norge i Rogaland i 

begge fasene: I fase D2a gjennom flere egne former for korsformete spenner, i fase D2b 

utformes tre egne relieffspennetyper med en konsentrert spredning her: 

Rogalandsgruppen, relieffspenner med spadeformet fot (type B-1) og den simple 

bronsegruppen. Også et område i Vest-Norge markeres i denne fasen gjennom 

utbredelsen av relieffspenner av type sognegruppen som tilsvarer  



306 

 

  Kart 5.5 Utbredelse av smykketyper i fase D2b. 
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kjerneutbredelsesområdet fra forrige fases korsformete spenner av type Mo/Skaim. 

Mälarområdet utmerker seg fremdeles gjennom bruk av egne former av hektespenner, 

og markeres i tillegg med likearmete relieffspenner. Gotland kan ennå utskilles gjennom 

relieffspenner av den gotlandske gruppen, samt hvelvete knappehekter som er felles for 

Mälarregionen og Gotland. I sørskandinavisk område skiller fremdeles et 

konsentrasjonsområde i Danmark seg ut gjennom funn av en egen type prydfibler. Et 

nytt trekk i denne fasen er imidlertid markering av et større øst–vestgående område i 

Trøndelagsfylkene og Norrland gjennom den såkalte botniske gruppen av 

relieffspenner. Delvis i samme område, men med en litt større utbredelseshorisont 

finner vi også den nordlige takfotgruppen av relieffspenner. Imidlertid gjenfinnes også 

en ”underbygging” av et større skandinavisk område, hovedsakelig omfattende den 

skandinaviske halvøya, gjennom bruk av den nordlige planfotgruppen av relieffspenner 

og knappehekter med dyrestilsornamentikk (B1v). Dette området overensstemmer til 

dels med kjerneområdet for utbredelsen av korsformete spenner av type Mundheim i 

foregående fase, men med den forskjellen at nå omfattes også Mälarområdet. 

Knappehekter uten dekor finnes utbredt i hele Skandinavia og skiller dette området ut 

fra tilstøtende regioner i sør og øst
1
.  

 

Spredningsmønstrene til de utvalgte smykketypene viser at enkelte grupperinger 

antydes allerede i fase D1, forsterkes i fase D2a, og fortsetter utover til slutten av 

folkevandringstid. Andre markeringer eller avgrensninger av områder synes derimot å 

blusse opp i enkelte deler av perioden, for så å forsvinne igjen. Den mest markante 

markeringen foregår i fase D2a: Denne fasen preges, som nevnt over, av en nærmest 

eksplosiv tilkomst av regionale og lokale smykketyper (se også Hines 1993a:91-95). 

Selv om markeringen fortsetter inn i folkevandringstidens siste fase, viser den 

kvantitative utbredelsen at markeringen er i tilbakegang. Dette er en tendens som kan 

følges inn i første fase av merovingertid. 

 

5.1.2 Spredningsmønstre i merovingertid 

Det mest påfallende når det gjelder spredningsmønstre i begynnelsen av merovingertid i 

forhold til siste del av folkevandringstid, er at det er generelt færre funn av smykker i 

                                                 
1
 Hekter har dessuten også en viss utbredelse i enkelte områder av Finland, med spredte funn fra de 

baltiske landene og Slesvig (jf. 4.2.3), og som jeg vil komme tilbake til i angelsaksisk England (7.1.3). 
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norsk område: Både antall funn og antall smykketyper er redusert betraktelig. Et annet 

karakteristisk trekk for denne fasen er at spenner av samme undertype, koniske spenner 

med geometrisk dekor, forekommer i hele utbredelsesområdet for spennetypen. Dette 

avtegner seg som et kjerneområde med et nordskandinavisk eller norsk tyngdepunkt, 

hvor det nå eksisterer få regionale undertyper. Det er imidlertid påvist tendenser til 

regionale varianter innen området gjennom bl.a. utbredelsen av stil II-ornamenterte 

koniske spenner. Disse er hovedsakelig utbredt i den sørlige halvdelen av Norge, samt i 

Loftoten-Vesterålen. Det finnes også en antydning til en særegen utforming av 

dyrestilsdekoren på koniske spenner vest- og nord innen det sørlige området. En annen 

regional preferanse er bruk av parspenner som i norsk sammenheng synes å være 

vanligst i den nordlige halvdelen av Norge, f.o.m. Møre og Romsdal og nordover, på 

dette tidspunktet (jf. 4.3.1). Dette er for øvrig en trend som kan forfølges inn i neste fase 

av merovingertid (Vinsrygg 1979:53). Sammenlignet med foregående fase framtrer nå 

dessuten en sterkere markering i det nordnorske området gjennom den store utbredelsen 

av koniske spenner langs Helgelandkysten og i Vesterålen. Sørvest-Norge og Rogaland 

derimot, trer i bakgrunnen, noe som framstår som en påfallende kontrast i forhold til den 

store utbredelsen av særegne smykketyper her i slutten av folkevandringstid.   

 

De koniske spennene bidrar til å skille ut et eget nordskandinavisk område som uttegner 

seg som ett av fire hoved- eller kjerneområder for utbredelsen av bestemte smykketyper 

i Skandinavia i denne fasen (kart 5.6). De fire områdene preges til en stor grad av 

forskjellige smykketyper, men grensene mellom områdene er langt fra absolutte, noe 

funn av ”sør”-, ”sørøst”- og ”østskandinaviske” smykker fra Norge vitner om.  

Lignende ”kryssfunn” finnes, som nevnt, også i de andre kjerneområdene. I likhet med 

foregående fase finnes altså til dels de samme smykketypene brukt i ulike områder, men 

det faktum at det nå i større grad benyttes ulike smykketyper i områder der det i 

folkevandringstid var gjengs med ulik utforming av samme gjenstandstype, kan tolkes 

som en økende disposisjon for markering av forskjellighet. Dette er kanskje den mest 

markante endringen i forhold til foregående faser. Det må imidlertid tas et lite forbehold 

når det gjelder bruk av perler og smykkenåler, da det, som nevnt, forekommer 

smykkenåler med polyedrisk hode, opake glassperler i røde og gule fargetoner, samt 

tønneformete spiralperler av opprullet bronsetråd i hele Skandinavia (Nielsen 1987:59, 

1997:189-193, 1999:167-173; Vinsrygg 1979:51-52; Ørsnes 1966:164-165, 185). 

Markeringen av enkelte av de fire områdene kan imidlertid til dels forfølges fra de to  
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  Kart 5.6 Utbredelse av smykketyper i merovingertid fase 1. De ulike 

skraveringstypene markerer kjerneområder for ulike smykketyper. 
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siste fasene av folkevandringstid og inn i merovingertid. Jeg vil komme tilbake til dette 

under idet jeg prøver å sammenfatte de tendensene som har kommet til syne gjennom 

den geografiske og kontekstuelle analysen av smykkematerialet.  

 

5.1.3 Sammenfatning av utviklingen gjennom folkevandringstid og ved 
overgangen til merovingertid 

Spredningsmønstrene til de utvalgte smykketypene gjennom de fire ulike fasene viser at 

det skjer en økende differensiering i løpet av folkevandringstid. Begynnelsen av 

perioden preges av at de samme smykketypene finnes utbredt i større områder: De tre 

gjenstandstypene korsformete spenner, hekter og relieffspenner har en delvis, men ikke 

fullstendig overlappende utbredelse (kart 5.2). Den sørlige halvdelen av Norge framstår 

som et kjerneområde for utbredelse av spiralformete hekter og samme type korsformete 

spenner (type Lunde og til dels også type Eine). I denne fasen tilvirkes relieffspenner, 

som hovedsakelig finnes i sørvestskandinavisk område, dvs. i Sørvest-Norge, Sørvest-

Sverige og de danske øyene. Utformingen av både korsformete spenner og hekter er 

generelt sett relativt ensartet på dette tidspunktet: Variasjonen er begrenset når det 

gjelder utformingen av korsformete spenner, og hektene, som domineres av 

spiralhekter, er nærmest standardisert i sin framtoning. Dette gjelder imidlertid ikke 

relieffspennene som tvert imot karakteriseres av stor variasjon. Variasjonen gjelder 

imidlertid de enkelte eksemplarene og lar seg derfor i liten grad systematisere i 

inndeling av undertyper. Det kan allikevel skimtes tilløp til et skille mellom utbredelse 

av spenner med rektangulær hodeplate i nord og halvrund i sør. Også enkelte lokale 

preferanser i relieffspennes og hektenes utforming lar seg dokumentere, men det 

overordete mønstret er en overlappende utbredelse av relativt ensartete smykketyper 

innenfor et større vestskandinavisk område.  

 

Jørgensen (1994a) har også pekt på eksistensen av et øst–vestgående skille i fibelformer 

i Skandinavia/Norden, der det vestlige området utgjøres av Norge, Danmark og Vest-

Sverige, mens det østlige området består av østsvensk område inkludert Öland og 

Gotland, Bornholm og Finland. Han hevder at det er tilløp til regionale avgrensninger 

tidligere innen det østlige, enn i det vestlige området, ved at det finnes flere lokale 

bøylefibelformer i østlig område. Undersøkelsen over har vist at dette utsagnet må 

modereres, da det også innen det vestlige området tidlig skimtes tendenser til både 

lokale og avgrensete regionale markeringer. I forhold til etterfølgende fase er antallet 
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smykker relativt begrenset, og markeringen av områder i fase D1 er heller ikke 

påfallende sterk sammenlignet med det som skjer i neste fase av folkevandringstid.  

 

Bildet endres drastisk ved den eksplosjonen som skjer i fase D2a, da antall 

smykkegjenstander stiger betraktelig samtidig som et uttall egne lokale og regionale 

varianter av smykketyper blir dominerende i spredningsmønstret. Den geografiske 

utbredelsen av relieffspenner, hekter og korsformete spenner framstår heller ikke lenger 

som utpreget vestskandinavisk, da alle smykketypene nå finnes spredt i Øst-Sverige og 

(et par av typene) på Gotland og Öland. På dette tidspunktet framtrer flere grupperinger 

i spredningsmønstret som til en viss grad synes å reproduseres eller opprettholdes utover 

i folkevandringstid og i første del av merovingertid. Noen av disse kan også til dels 

følges tilbake til første del av folkevandringstiden: Markeringen av både det nordnorske 

og vestnorske området som begynner i fase D1, fortsetter i denne fasen. 

Spredningsbildet er allikevel svært broket: overlappende distribusjon både for de ulike 

smykketypene og regionale eller lokale varianter av samme hovedtype, kombinasjon av 

ulike regionale typer som bæres sammen, samt et stort antall unike ”enkeltformer”, 

spesielt av korsformete spenner, bidrar til å komplisere utskillelsen av bestemte områder 

fordi det tilslører grensene mellom kjerneområder for utbredelse av bestemte smykker. 

For eksempel benyttes flere fellesformer av knappehekter i større deler av Skandinavia 

parallelt med at noen utvalgte områder i tillegg har sine særegne hektevarianter (jf. 

4.2.3).  

 

Den siste fasen av folkevandringstid, fase D2b, preges til stor del av opprettholdelse av 

dette mønstret gjennom en fortsettelse av regional markering. Likevel foregår en 

reduksjon av både det generelle antallet smykkegjenstander, samt av antall ulike typer i 

siste del av folkevandringstid. Dette bidrar til at markeringen framstår som litt mindre 

intensiv enn i foregående fase. Det må imidlertid gjøres oppmerksom på at dette 

inntrykket kan skyldes at jeg her har valgt å forholde meg til smykketyper som først og 

fremst finnes utbredt i norsk område, og da den mest omfangsrike typen av alle, 

korsformete spenner, går ut av bruk på dette tidspunktet, kan dette forstyrre eller 

påvirke inntrykket for resten av Skandinavia. Selv om korsformete spenner går ut av 

bruk, framstår hele det skandinaviske området fremdeles som relativt ensartet, fordi 

bruken av relieffspenner nå er felles for store deler av den skandinaviske halvøya. 

Dessuten benyttes også knappehekter i de fleste skandinaviske regioner.  
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Muligens kan produksjonen av en egen type prydfibler som hovedsakelig finnes utbredt 

i Danmark (jf. 4.2.2 over), tolkes som økende distansering eller behov for utskillelse i 

dette området. De danske prydfiblenes form eller omriss er imidlertid i stor grad 

beslektet med relieffspenner med rektangulær hodeplate og rombisk fotplate, men i 

stedet for relieffornamentikk er de utsmykket med filigrans- og cloisonnédekor og/eller 

innfattete halvedelstener. Dette er dekorformer som gjenfinnes på blant annet 

kontinentale smykker, men motivene er i likhet med de som finnes på relieffspenner, 

framstilt i stil I (Jørgensen 1994a:533). Filigran og cloisonné og/eller innfattete 

halvedelstener er for øvrig også relativt vanlig i skandinavisk sammenheng, kanskje 

særlig i forbindelse med utsmykning av sverdknapper og munnblekk til sverdslirer 

(Lindqvist 1926:55-87). Dessuten har enkelte relieffspenner fra fase D2b, som spennen 

fra Hauge i Klepp
2
, innslag av filigransdekor. Forekomsten av disse fiblene tyder slik 

sett ikke på et markert brudd eller markering av total avstand mellom dansk eller 

sørvestskandinavisk område og resten av Skandinavia, men kanskje en etterstrebet 

egenart innen, men med tilhørighet til, et større skandinavisk kulturområde. Denne 

tolkningen kan finne støtte i at bruk av hekter forbinder sørskandinavisk område med 

den skandinaviske halvøya (jf. 4.2.3). Muligens representerer dette kimen til den 

utviklingen som skjer i neste fase, merovingertid fase 1, med økende differensiering 

innen Skandinavia (jf. under). For øvrig kan det fremdeles påvises en viss 

opprettholdelse av lokal manifestering gjennom detaljer på relieffspenner, for eksempel 

i Rogaland der det finnes likheter mellom spenner fra rogalandsgruppen og 

enkeltstående spenner (omtalt av Meyer som ”tre sene arbeider”, jf. 4.2.2). Et annet 

trekk som tyder på opprettholdelse av markering, er at både i foregående fase og i denne 

fasen skiller Rogaland seg ut med en spesielt stor distribusjon av smykker og med 

forekomsten av flere (relativt sett) samtidige smykketyper og -varianter. Likevel 

framtrer markeringen mellom vest og øst, mellom Midt-Norge (Trøndelag) på den ene 

siden, og Norrland og deler av Svealand på den andre siden, som et nytt fenomen (jf. 

5.1.1). Denne forbindelsen kan muligens også sies å ha forutsetning i den tidligere 

utbredelsen av type Mundheim i begge disse områdene i fase D2a (men denne typen har 

en mer kystnær utbredelse langs norskekysten og Bottenviken). 

 

                                                 
2
 B4000. 
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I begynnelsen av merovingertid skjer det igjen endringer: Det karakteristiske i denne 

fasen er særegne spennetyper som deler det skandinaviske området inn i fire 

kjerneområder (jf. 5.1.2). Det må imidlertid understrekes at det er snakk om 

kjerneområder, og ikke områder med komplementær distribusjon av smykketyper: Av 

Nielsens (1991:fig. 2) spredningskart framtrer det tydelig at det finnes en grad av 

overlapping mellom områdene også i denne fasen. For eksempel gjenfinnes små 

likearmete spenner i både Sør- og Øst-Skandinavia (Jørgensen 1994a:533), og, som 

nevnt, finnes også en del funn av denne typen fra den sørlige halvdelen av Norge 

(4.3.2). Dessuten må perlesmykker og smykkenåler med polyedrisk hode sies å bryte 

med tendensen til divergering siden de representerer fellestyper for hele Skandinavia. 

Hovedinntrykket er likevel en markering av større og færre områder enn i de to 

foregående fasene. 

 

Enkelte ”tråder” kan følges i spredningsmønstrene når det gjelder utviklingen av 

regional markering i løpet av det undersøkte tidsrommet. Et trekk er at utskillelsen av 

utvalgte områder kan følges gjennom flere av fasene. Dette gjelder for Nord-Norge som 

skiller seg ut i fase D1 og D2a, i Rogaland hvor en regional markering kan påvises både 

i fase D2a og D2b, og i Mälarområdet der manifesteringen tar til i fase D2a og fortsetter 

inn i merovingertidens første fase. Også et område i Sogn og Fjordane utpeker seg i de 

to siste fasene av folkevandringstid og kan også delvis forfølges tilbake til fase D1. 

Konsentrasjonsområder med egne varianter og/eller hovedtyper på henholdsvis Jylland 

og Gotland gjenfinnes dessuten både i fase D2a og D2b, og på Gotland fortsetter 

utbredelsen av særegne smykkeformer i merovingertid fase 1. Utskillelsen av et større 

vestskandinavisk område kan også følges i et lengre tidsrom, fra begynnelsen av 

folkevandringstid og gjennom fase D2a. En annen tendens er at områder i en periode 

markeres for deretter å ”forsvinne”. Markeringen i Västergötland i fase D2a med egne 

typer korsformete spenner er et eksempel på dette. I enkelte tilfeller ”gjenoppstår” 

markeringen på et senere tidspunkt. Dette skjer for eksempel i Rogaland som i 

overgangen mellom romertid og folkevandringstid utskiller seg som et kjerneområde for 

utbredelsen av nydamfibler/korsformete spenner av typen Kvassheim. I fase D1 

forsvinner markeringen av dette området, men i de to siste fasene av folkevandringstid 

utpeker nettopp dette området seg gjennom en nærmest massiv utbredelse av særegne 

smykkeformer. I begynnelsen av merovingertid blir igjen manifesteringen av regionen 

(tilsynelatende) borte: Nå finnes kun felles smykkeformer som koniske og små 
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likearmete spenner (av merovingertidsform, se Jenssen 1998:43, 75, 171, 175) utbredt 

her. Et annet eksempel er Nord-Norge som skiller seg ut med egne korsformete spenner 

i fase D1 og D2a, men hvor markeringen synes å forsvinne i fase D2b, for igjen å 

komme delvis til syne igjen gjennom bruk av parspenner i merovingertid fase 1.  

 

Da jeg her kun har analysert utvalgte smykketyper, kan det imidlertid ikke utelukkes at 

det også skjer markeringer gjennom andre smykker slik at bestemte områder utpeker seg 

i flere faser enn det som fanges opp her, eller at flere regioner utpeker seg enn det som 

kommer fram i denne sammenhengen. Dette synes, som jeg vil komme tilbake til, for 

eksempel å være tilfelle i Norrland (Åberg 1953:34-79, jf. 6.2 og 7.1.1 under). For øvrig 

kan regional og lokal variasjon i undersøkelsesområdet også spores gjennom andre 

gjenstandstyper som for eksempel spannformete leirkar (Engevik 2007; Kristoffersen og 

Magnus 2010). Nå er ikke formålet med denne undersøkelsen verken å foreta en 

fullstendig kartlegging av alle divergerende kulturelle trekk som finnes i dette 

tidsrommet, eller å gi en oversikt over alle skandinaviske smykketypers utbredelse. 

Hensikten er som omtalt å undersøke endringer som kan settes i forbindelse med 

markering av identitet gjennom bruk av drakt i den utvalgte perioden. Selv om 

basismaterialet representerer et utvalg, og dermed kun gir et begrenset innblikk i bruken 

av smykker til dette formålet i skandinavisk sammenheng, vil jeg hevde at 

undersøkelsen allikevel avdekker generelle tendenser når det gjelder hvordan dette 

fenomenet utspiller seg i dette tidsrommet. 
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Kapittel 6 Spredningsmønstre og draktsignalementer 

6.1 Draktsignalementer og (re)produksjon av identiteter 

Undersøkelsen av de enkelte smykketypene har vist at det finnes klare, om enn komplekse, 

tendenser for hvordan spredningen arter seg i tid og rom. Hvordan skal disse tendensene 

forstås i forhold til manifestering av fenomenet etnisk/kulturell identitet i 

undersøkelsesperioden? Jeg har over argumentert for at smykkene gjennom drakten har 

inngått i en sosial diskurs om etnisk og kulturell identitet. Smykker kan, som nevnt tidligere 

(jf. 2.2), sees som del av en drakt, og drakten kan forstås som et kodet sansesystem for ikke-

verbal kommunikasjon som inngår i menneskelig samhandling i tid og rom (Eicher 1999:1). 

Draktens styrke eller fordel ligger kanskje nettopp i den kroppsliggjorte ikke-verbale 

erfaringen gjennom materien (smykkene) som den åpner opp for i samhandlingen. Draktens 

betydning i en sosial diskurs kan dermed forbli ubevisst selv om den strukturerer den sosiale 

samhandlingen. En som lever i et samfunn hvor en streng ”hattekode” praktiseres (jf. 

eksemplet fra romanen Howard’s End 2.2.1 over), vil, som nevnt, forholde seg til normen 

enten det skjer som en bevisst handling eller ikke. Ervervelse og opprettholdelse av drakt som 

”signalfelt” i en sosial diskurs vedrørende kulturell gruppetilhørighet, kan slik sett skje 

gjennom aktivering av en kulturell disposisjon for visuell kommunikasjon ved markering av 

kulturell forskjellighet i forhold til bestemte kulturelle andre i en etnisk forhandlingssituasjon. 

Drakten kan dermed erverve en funksjon som et instrument eller redskap i en etnisk diskurs. 

Smykkeoppsettet og drakten gir dessuten også mulighet til å symbolisere vertikal 

(sosialhierarkisk) og horisontal gruppetilhørighet samtidig. Drakten kan benyttes som et 

middel i en differensieringsstrategi (jf. Pohl red. 1998), enten det dreier seg om kulturell, 

etnisk eller sosial manifestering (jf. 2.2.1). I det følgende vil jeg forsøke å gå mer konkret inn 

på hvordan dette skjer i folkevandringstid og begynnelsen av merovingertid gjennom en 

tolkning av de kronologiske, geografiske og kontekstuelle spredningsmønstrene som har 

kommet til syne gjennom undersøkelsen over. Da periodens kulturelle og etniske 

draktmanifesteringer synes å være infiltrert med genderartikuleringer (jf. 2.2.3), vil også dette 

emnet bli diskutert i forhold til smykker som opptrer i bestemte mannsrelaterte 

gravkontekster.   
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6.2 Standardisering av smykker og systematisk kommunisering: Tilblivelse og 
innarbeiding av et symbolspråk 

Forbindelsen mellom kulturell og etnisk identitet og draktens symbolspråk i det undersøkte 

tidsrommet kan kanskje best eksemplifiseres gjennom relieffspennene: I fase D1 finnes det 

som vist stor variasjon i hvordan spennene utformes, og det har ikke vært mulig å definere 

egentlige ”undertyper” på dette stadiet, med mulig unntak av de tidligste takfotspennene som 

jo blir en av hovedtypene i påfølgende fase. Utbredelsen er dessuten begrenset og utgjøres av 

relativt få eksemplarer totalt. I fase D2a begynner dette å endre seg: Tre ulike ”signalementer” 

utmerker seg gjennom henholdsvis tak- og planfotspennene og relieffspenner med halvrund 

hodeplate (type A-5/A-6). De ulike typene finnes spredt i bestemte områder, selv om det 

finnes en grad av overlapping mellom områdene. Typen med halvrund hodeplate har klarest 

atskilt distribusjon ved at den nesten utelukkende begrenses til Gotland, Öland og Bornholm. 

Generelt er det for øvrig flere spenner i omløp enn tidligere. I fase D2b nesten tredobles 

antallet, samtidig med at det framstilles en rekke med egne regionale varianter som finnes 

utbredt i bestemte områder. Spennene er ellers på dette tidspunktet svært ofte laget av bronse i 

motsetning til tidligere faser da de normalt er tilvirket av sølv. Det som observeres med denne 

prosessen kan tolkes som nettopp den transformasjonen av ” […] habitual material variation 

into active self-conscious ethnic symbolism […] on basis of changes in the nature and 

distribution of the styles involved” (jf. 2.1) som ifølge Jones (1997:126) gjør det mulig å 

påvise på hvilket tidspunkt et materielt trekk blir tatt i bruk som en etnisk markør. Dette skjer 

ved at en systematisering av bestemte kulturelle trekk, her representert av relieffspenner, 

resulterer i ” […] discontinuous, non-random distribution of material culture […]” (Jones 

2000:454). Spredningsmønstret tyder på at relieffspenner ikke fungerer som etniske/kulturelle 

markører i fase D1, men heller er et sosialt hierarkisk symbol, da de forekommer i svært rikt 

utstyrte graver (jf. 4.2.2, se også Kristoffersen 2000:99-101, 105)
1
.  

 

For å gå litt mer detaljert inn i den endringsprosessen som pågår, kan den omorganiseringen 

og systematiseringen som har skjedd gjennom en standardisering i utforming av 

relieffspennene og i spredningen av de tre ulike undertypene i fase D2a, tolkes som uttrykk 

for at relieffspennenes funksjon har blitt transformert og nå tilhører et plan der de fungerer 

som overregionale markører for en felles identitet i større områder. Tydeligst, eller klarest 

avgrenset signalement møtes på Østersjø-øyene (i sørøst) der overlappingen er minst for 

                                                           
1
 Dette gjelder for øvrig også i angelsaksisk England (Hines 1997:295-301). 
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denne smykketypen. Her kan også en fordeling av undertypene A-5 og A-6 som dominerer 

henholdsvis på Gotland og Bornholm, tyde på manifestering av egne ”øyidentiteter”. Samtidig 

fungerer relieffspenner fremdeles høyst sannsynlig som statussymboler for et øvre sosialt sjikt 

i de ulike skandinaviske områdene: De er overveiende laget av sølv og ofte forgylte, og 

framstår som verdifulle smykker.  

 

Transformasjonen fortsetter, og i fase D2b blir relieffspennene åpenbart benyttet som 

regionale markører, men nå i stor grad for mindre og sterkere avgrensete områder. De synes 

nå også å ha tapt noe av sin sosialhierarkiske signifikans: Spennene er ikke lenger like 

kostbart utformet som tidligere, og de blir nå brukt av en større del av befolkningen. 

Kristoffersen (2000:105-106, 210) har påpekt at det skjer en utvikling gjennom 

folkevandringstid ved at de tidligste relieffspennene er store spenner av svært god kvalitet 

som ofte finnes i rikt utstyrte graver, mens både kontekst, størrelse og kvalitet varierer i 

økende grad gjennom fase D2a og D2b. De enkleste eksemplarene uten forgylling tilhører det 

siste stadiet av framstillings- og utbredelsesperioden, men både svært verdifulle og enklere 

varianter finnes parallelt i de to siste fasene. Meyer (1935:102) uttaler i overensstemmelse 

med dette at relieffspennene i den simple bronsegruppen, som tilhører fase D2b, er en enklere 

type spenner ”für weniger bemittelte Damen”. Tatt i betraktning at det først er på dette 

tidspunktet relieffspennene overtar funksjon som etnisk markør fra korsformete spenner (jf. 

under), kan endringen i framstillingsmåten også tas til inntekt for at det nå er nødvendig for en 

større del av befolkningen å få tilgang på gruppesymbolet. 

 

Standardiseringen av korsformete spenner og hektespenner i klart utskillbare undertyper skjer 

tidligere enn relieffspennene blir gjenstand for lignende ”normering”. Dette finner sted 

allerede i fase D1 da A-hektene standardiseres/uniformeres ved utformingen av spiralhekter 

og kringleformete hekter med bestemte spredningsmønstre, og det finnes flere definerte 

undertyper av korsformete spenner med avgrenset geografisk utbredelse (jf. 4.2.1 og 4.2.3). 

Parallelt med denne formen for systematisering i framstillingen og bruken av korsformete 

spenner, finnes det imidlertid også et relativt stort antall unike korsformete spenner som ikke 

lar seg definere inn i bestemte undertyper (jf. 4.2.1 og 5.1.3). Slike ”enkeltformer” av 

korsformete spenner utgjør i fase D1 32 av totalt 139 eksemplarer, og i fase D2a 53 av totalt 

407 spenner. Det finnes altså et prosentmessig større antall unike spenner i begynnelsen av 
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folkevandringstid enn i fase D2a. Dette kan tolkes som at det i begynnelsen av 

folkevandringstid foregår en slags innarbeiding eller konsolidering av forholdet mellom 

draktsmykker og kulturell gruppeidentitet ved at drakten erverver funksjon som et ”signalfelt”, 

og at dette forholdet gradvis blir del av habitus i løpet av denne fasen. Det må imidlertid tas et 

visst forbehold i og med at så mange som 340 korsformete spenner av typen enkeltformer 

og/eller uklassifiserbare eksemplarer ikke lar seg datere nærmere til en bestemt fase (jf. 4.2.1). 

Det faktum at det fremdeles framstilles unike spenner i fase D2a, kan for øvrig også tolkes 

som at det hele tiden har eksistert en viss fleksibilitet i bruken av korsformete spenner, mens 

normen synes å ha vært strengere når det gjelder hekter, både når det gjelder 

metalltrådhektene i fase D1 og knappehekter i de to påfølgende fasene: Det finnes i det hele 

svær få unike hektetyper. Mulige unntak i skandinavisk sammenheng er et par C-hekter og 

enkelte B-typer som mangler knapper (jf 4.2.3). Disse utgjør imidlertid svært få hekter totalt. 

 

Signaliseringen av identitet gjennom bruk av kvinnedrakten synes hovedsakelig å være 

tilknyttet overregionale nivåer i fase D1, med unntak av Vest- og Nord-Norge der egne typer 

korsformete spenner trolig kan tas til inntekt for en begynnende markering av regional 

identitet, og på Jylland hvor kringleformete hekter sannsynligvis anvendes på lignende måte. 

Det er først i fase D2a at det overordnete fokuset skifter ved at det legges mer vekt på 

regionale og lokale gruppeidentiteter i hele Skandinavia. Samtidig opprettholdes til en viss 

grad manifestering av overregionale identiteter også i denne fasen gjennom bl.a. bruk av 

relieffspenner, korsformete spenner av typen Mundheim i Nord-Skandinavia og enkelte felles 

typer knappehekter (B1i, B1iii/B1ii c og B1v). Det totale antallet smykker er størst i fase D2a 

(se også Hines 1993a:91-95). I denne fasen har korsformete spenner en svært stor utbredelse 

(407 eksemplarer), en stor andel knappehekter tilhører denne fasen, og bruk av relieffspenner 

er også relativt utstrakt. Dette kan tolkes som at behovet for signalisering av tilhørighet og 

forskjellighet gjennom bruk av kvinnedrakten er ekstra sterkt i dette tidsrommet, og at dette 

resulterer i en nærmest massiv investering i gruppesymbolikk.  

 

Det skjer altså en intensivering av signaliseringen i løpet av den andre fasen av 

folkevandringstid. Kvinnedrakten som signalfelt synes på dette tidspunktet å være godt 

etablert og fungere som et velegnet middel til å visualisere eller artikulere en 

virkelighetsforståelse basert på tilhørighet og avstand mellom kulturelle og sosiale 
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grupperinger. Jeg har over (5.1.1) nevnt hvordan to tilgrensende områder i Sverige, 

Mälarområdet og Västergötland, skiller seg fra hverandre gjennom distribusjon av 

henholdsvis egne hektetyper og særegne varianter av korsformete spenner. Åberg (1953:45-46) 

har forklart fraværet av korsformete spenner i Svealand/Mälarområdet ved at det foregår en 

isolering mellom dette området som han regner med i ”Östersjökretsens kulturområde”, og 

Norrland hvor det også finnes korsformete spenner, og som han hevder hører til et ”norsk” 

Nordsjøområde. Sett i lys av det generelle spredningsmønstret med økt vekt på regionale 

forskjeller i denne fasen, kan fraværet av korsformete spenner i Mälarområdet også tolkes 

som behov eller ønske om å skille seg fra to tilstøtende områder, Norrland og Västergötland. 

Västergötland har dessuten, som nevnt, sine egne varianter av korsformete spenner (type 

Götene og Brunnhem) som skiller seg fra de norrlandske. De norrlandske spennene er stort 

sett av den nordskandinaviske fellestypen Mundheim i tillegg til enkeltformer eller 

uklassifiserbare spenner. I Norrland (men også i Midt-Sverige og Gotland) finnes imidlertid 

en særegen type likearmete spenner med dyrehodeavslutning (Jørgensen 1994a:530; Åberg 

1953:65-69) som synes å fungere som regionale markører i siste halvdel av folkevandringstid 

(figur 6.1). På denne måten antydes en kompleks artikulering av identiteter gjennom 

smykkebruken. For å få en dypere forståelse av drakten som et signalfelt, er det imidlertid 

nødvendig å se nærmere på konteksten til smykkene gjennom å studere hvordan smykkene har 

blitt båret. 

 

6.3 Smykkeoppsett, flerdimensjonale identiteter og ”grensekryssende” 
smykkefunn 

En nærmere undersøkelse av funnenes umiddelbare kontekster har vist at relieffspenner, 

korsformete spenner og hekter ofte har vært kombinert med hverandre og båret av én og 

samme person (i alle fall i begravelsessituasjonen, jf. 2.2.2). Særegne regionale varianter eller 

Figur 6.1 "Norrlandsk" 

type likearmete spenner 

med 

dyrehodeavslutning fra 

ukjent sted, Hälsingland 

(Hudiksvall museum 

7576), etter Åberg 

(1953:figur 77). 
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undertyper anvendes dessuten ofte sammen med ”overregionale” smykketyper med et større 

utbredelsesområde. Et eksempel på dette er gravfunnet fra Falkum i Telemark
2
 som omfatter 

både en relieffspenne av typen tidlig takfot og to korsformete spenner av typen Foldvik-

Empingham. I tråd med en flerdimensjonal etnisitet- og/eller identitetsforståelse (jf. kap. 2), 

kan dette tolkes som et uttrykk for at smykkeoppsettet manifesterer ulike nivåer av identitet. 

Takfotspennen vil i dette perspektivet symbolisere tilhørighet til en ”overregional” gruppe i 

(fortrinnsvis) Nordvest-Skandinavia, mens de korsformete spennene av type Foldvik-

Empingham henspiller på en regional gruppering med en konsentrasjon i Vestfold, Telemark 

og Agder i Sør-Norge
3

. Den overregionale identiteten som manifesteres gjennom 

relieffspennen tilfestet kvinnedrakten, henger dessuten antakeligvis sammen med forbindelser 

i et høyere sosialt sjikt ved at de bæres av kvinner som tilhører et øvre samfunnslag (jf. 6.2). 

Det er imidlertid også påvist trekk ved Falkumspennen som binder den tettere sammen med 

andre relieffspenner i dette regionale området enn med den videre gruppen av takfotspenner 

(jf. 4.2.2, se for øvrig Meyer 1935:9-11). Denne spesielle utformingen kan også sees som 

uttrykk for manifestering av en lokal identitet.  

 

Det finnes et utall eksempler på smykkekombinasjoner som tyder på at flere 

identitetssignalementer benyttes samtidig eller parallelt, kanskje spesielt i folkevandringstid, 

men også i begynnelsen av merovingertid. I et gravfunn fra Ommundrød i Vestfold
4
 

gjenfinnes for eksempel knappehekter av de fellesskandinaviske typene uten dekor (B1i) og 

med ringdekor (B1iii) (men ett av disse parene, B1i-hektene, kan tilhøre en sekundær grav, jf. 

4.2.3), og to korsformet spenner av den regionale varianten type Gjerla sammen med et par 

tidlige relieffspenner. Dette kan være uttrykk for signalisering av en regional tilhørighet til 

befolkningen i Telemark–Vestfold-området gjennom de korsformete spennene, på samme 

tidspunkt som hektene representerer og artikulerer forbindelser til et større skandinavisk 

område. Relieffspennene synes, som nevnt, å uttrykke en hierarkisk sosial identitet på dette 

tidspunktet, dvs. ved slutten av fase D1 eller overgangen D1/D2a. I dette funnet har 

                                                           
2
 C21856. 

3
  Muligens uttrykker type Foldvik-Empingham også en forbindelse til England, men Reichsteins bearbeiding av 

engelske korsformete spenner har blitt utsatt for kritikk fra flere hold (Hines 1984:28, 250-252; Mortimer 

1990:39-41, 149), og typens engelske assosiasjoner må derfor ansees som usikker i denne sammenhengen. 

Mortimer (1990:150) påpeker for eksempel at de engelske og skandinaviske eksemplarene av type Foldvik-

Empingham skiller seg klart fra hverandre, jf. 4.2.1. 
4
 C29300. 
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relieffspennene imidlertid ikke vært festet på avdødes drakt, men har vært plassert i et skrin 

ved den gravlagtes føtter (jf. 4.2.2. Se for øvrig Dybsand 1956:22, se også figur 4.29 og 4.30).  

 

Ulike signalementer og identitetsnivåer kan også manifesteres gjennom forskjellige 

undertyper eller varianter av samme hovedtype, noe som kan eksemplifiseres gjennom et 

gravfunn fra Sagland i Rogaland
5
 hvor det er funnet tre korsformete spenner: En av den lokale 

typen Sagland, en av den regionale typen Lima og en av den felles nordskandinaviske typen 

Mundheim (jf. 4.2.1) Dette kan tolkes som at én og samme person uttrykker tilhørighet til 

henholdsvis en lokal gruppering i Rogaland, en regional sørvestnorsk gruppering, samt en 

utstrakt nordskandinavisk gruppe. Et annet eksempel kommer fra Versland i Rogaland
6
 hvor 

korsformete spenner av type Mundheim og Søndre Gammelsrød er kombinert med hverandre. 

Igjen kan de to variantene av korsformete spenner tolkes som uttrykk for gruppetilhørighet til 

henholdsvis en nordskandinavisk og en sørvestnorsk gruppering. Også bruk av ulike 

hektevarianter kan, som nevnt, tolkes på lignende måter: I et gravfunn fra Tibble i Uppland
7
 

finnes for eksempel både den fellesskandinaviske hektetypen B1i og den regionale varianten 

med løpende-spiral-dekor (B1ii d) som er begrenset hovedsakelig til Mälarområdet. Den 

avdøde kan altså ha båret en drakt som manifesterer tilhørighet til begge disse ulike regionale 

grupperingene. 

 

Et beslektet og svært interessant tilfelle av det som framstår som ulike signalementsnivåer, er 

det tidligere omtalte funnet fra Kvåle i Sogn med en takfotspenne som har felles trekk med 

enkelte gotlandske relieffspenner med halvrund hodeplate (Kristoffersen 2000:363, jf. 4.2.2). 

Den avdøde kvinnen har dessuten båret en særegen ringspenne med støpte 

dyrehodeavslutninger. I graven, som har omfattet to individer, en jente og en voksen kvinne 

(jf. 4.2.2 og 4.2.3), ble det også funnet et par triangulære støpte hekter med dyrestilsdekor 

(type C2) av en type som ellers bare er funnet i to depoter fra Västergötland i Sverige og i et 

jysk gravfunn, en fuglenål og et par spesielle korsformete spenner av sølv der foten ender i en 

rund skive (figur 6.2). Kristoffersen (2000:140-141) har på grunnlag av relieffspennen, C2-

hektene, ringspennen, de korsformete spennene av sølv, samt en glasskål og en nøkkel av 

                                                           
5
 S6385. 

6
 S1433-37. 

7
 SHM29348:5. 
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fremmed type argumentert for at den voksne kvinnen i dette gravfunnet er giftet inn fra Sør-

Sverige eller Gotland som ledd i en alliansepolitikk mellom områdene.  

 

 

 

 

Det er vanskelig å avgjøre bestemt hvilke gjenstander som har tilhørt jenta og hvilke som har 

tilhørt kvinnen (4.2.1, 4.2.2 og 4.2.3). De to er trolig gravlagt samtidig  (figur 6.3). 

Kristoffersen (2000:109-110) mener at både hektene og de korsformete spennene av sølv og 

bronse sannsynligvis har tilhørt den voksne kvinnen. Ut fra beliggenheten mener jeg 

imidlertid at både de korsformete sølvspennene, C2-hektene og fuglenålen like gjerne kan 

tilhøre barnet. Det virker som det har blitt spredd perler over begge individene (Røstad 

2008a:442). Uansett kan både relieffspennen og en korsformet spenne av bronse med rimelig 

sikkerhet sies å ha tilhørt kvinnens drakt. Dette er interessant fordi denne korsformete 

spennen er en variant av type Mo, dvs. en vestnorsk type som kun finnes utbredt i Sogn og 

Fjordane (jf. 4.2.1). Kvinnen har altså vært utstyrt med et smykkeoppsett som signaliserer 

både en lokal tilhørighet og en fremmed forbindelse. Den fremmede forbindelsen 

manifesteres utover ringspennen (og eventuelt de korsformete sølvspennene) bl.a. gjennom  

Figur 6.2 Smykker fra dobbeltgraven fra Kvåle, Sogn og Fjordane (B13954), etter 

Kristoffersen (2000:plansje 36), fuglenålen etter Engevik (1995:141, nr. 42), foto 

korsformet spenne av sølv: Universitetsmuseet i Bergen, Ann-Mari Olsen). 
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Figur 6.3 Plantegning av Kvålegraven (B13954), etter Kristoffersen 

(2000:386). 
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relieffspennen, en smykketype som på dette tidspunktet (fase D2a) er forbundet med et øvre 

samfunnsjikt. Spennen er likevel ikke utformet med halvrund hodeplate slik det er vanlig på 

Gotland i denne fasen, men med rektangulær hodeplate og takfot i tråd med en fortrinnsvis 

nordskandinavisk tradisjon, selv om den har detaljer som forbindes med gotlandske spenner 

(jf. 4.2.2, se for øvrig Kristoffersen 2000:363)
8
. Kanskje representerer for øvrig også de 

triangulære hektespennene (C2) i funnet et fremmed draktelement, da denne typen hekter 

ellers bare er funnet i Sør-Skandinavia (jf. 4.2.3,  Kristoffersen 2000:141). 

 

Smykker som draktelementer representerer på denne måten et potensial for å uttrykke 

gruppetilhørighet på en kompleks måte ved å gi muligheter for én og samme person å 

samtidig uttrykke tilhørighet til ulike grupperinger på forskjellige plan. Kontekstanalysen av 

de skandinaviske smykketypene (4.2.1-4.3.1) viser at de enkelte smykkene kombineres på 

flere måter, og at det forekommer et forskjellig antall smykker i de enkelte gravene. 

Kristoffersen (2000:107-112) har foretatt tilsvarende undersøkelser av relieffspenner som 

inngår i funn fra de norske kystfylkene f.o.m. Vestfold t.o.m. Sogn og Fjordane. Hun har vist 

at relieffspennene inngår i kombinasjoner med mange ulike spenner og smykker i dette 

området. Ut fra spennenes plassering i forhold til avdøde konkluderer hun med at 

relieffspenner trolig har vært brukt sammen med forskjellige drakter, og at de synes å ha blitt 

brukt uavhengig av draktens type. Kristoffersen påpeker at relieffspennene som regel har vært 

brukt i tillegg til et ”fullstendig” smykkesett, dvs. et sett bestående av parspenner med/uten en 

tredjespenne. Hun mener at de ulike draktene kan representere sosiale eller regionale 

variasjoner. Min undersøkelse har vist at enkelte variasjoner, for eksempel bruk av parspenner 

i merovingertid i Nord-Norge, og av doble parspennesett samt ”opp-ned” plassering av 

korsformete spenner på Kvassheim-gravfeltet, kan tolkes som henholdsvis regionalt og lokalt 

betinget. Slik sett kan også selve bæremåten inngå i draktmanifesteringen. Kanskje er det 

mulig å tenke seg at relieffspenner (i fase D1 og D2a) kan ha blitt båret ved spesielle 

anledninger der det har vært av interesse eller betydning å henspille på en bestemt sosial 

og/eller kulturell tilhørighet i forhold til en annen, mens det i hverdagen har vært viktigst å 

kommunisere en regional og/eller lokal identitet? Magnus (1995:39; 1999b:164, 167) har i 

denne forbindelse foreslått at relieffspenner har blitt brukt av spesielle kvinner i høyere 

                                                           
8
 Det kan videre være fristende å spekulere om spiralhektene som lå i utstyrsdelen (jf. 4.2.3) tilhørte / var påsydd 

et hverdagsplagg som ikke var egnet å bære i denne utvalgte begravelsessituasjonen, men som kvinnen eller evt. 

jenta brukte til daglig og gjennom dette også inngikk i reproduseringen av en ”nordvestskandinavisk” identitet.  
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samfunnslag som har en bestemt funksjon under bestemte riter/ritualer, og at spennene i 

denne sammenhengen har uttrykt en felles mytisk opprinnelse og gruppeidentitet. Dette vil i 

så fall kunne forstås i overensstemmelse med at det kulturelle ”etniske” innholdet varierer ut 

fra den bestemte situasjonen kommunisering av kulturell forskjellighet foregår i (Jones 

1997:97).  

 

SMYKKER SOM UTTRYKK FOR EKSOGAME FORBINDELSER 

Funn av ”fremmede” smykketyper og/eller smykkekombinasjoner som har regional 

tilknytning til andre områder, har tradisjonelt blitt tolket som resultat av eksogami, dvs. 

inngifte av kvinner som opprinnelig stammer fra andre områder. Slike tolkninger dreier seg 

for det meste om kontinentale eller engelske funn, inkludert ”skandinaviske” kvinner som har 

migrert til Kontinentet og England (Arrhenius 1995a:87-90; Effros 2004; Hawkes and Pollard 

1981:326, 330-340; Hakenbeck 2004:49-51, 2006:122, 128, 159-160; Koch 1999:183; 

Magnus 1999b:167 2004b, 2007; Vallet 1993; Vierck 1981:68; Werner 1970:75-81; 1981)
9
. 

Dette skyldes trolig at en slik tolkningsmodell til en stor grad forutsetter at det foreligger 

definisjoner av regionale smykkeoppsett som gjør det mulig å skille ut fremmede elementer 

og knytte disse til et spesifikt område. Som jeg har vært inne på tidligere (kap. 1), mangler 

slike definerte regionale smykkesett stort sett for skandinavisk område (se også Arrhenius 

1995a:90).  

 

I analysen over har det imidlertid blitt påvist såkalte ”utliggere” eller ”avvikere” i 

distribusjonsmønstrene til de fleste av de utvalgte regionale eller lokale skandinaviske 

smykketypene. Når det gjelder relieffspenner kan dette eksemplifiseres ved funn av en spenne 

som tilhører den nordlige takfotgruppen fra Danmark, funn av en spenne fra 

rogalandsgruppen ved Isesjøen i Østfold og den gotlandske gruppen fra Trygsland i Vest-

Agder. Andre eksempler på dette er et funn fra Näs i Medalpad i Sverige
10

 (figur 6.4) som 

inkluderer en korsformet spenne som ligner den sørvestnorske typen Lima og en fuglenål 

(type A1), en smykkekombinasjon som går igjen i tre gravfunn fra Rogaland (jf. 4.1.1), funn 

                                                           
9
 Det finnes unntak som for eksempel Kristoffersens (2000:140-141) tolkning nevnt over, og Straumes (1995) og 

Bergljot Solbergs (1996, 2000:161) tolkninger av enkelte norske kvinnegraver som tyder på eksogame 

forbindelser innen Norge og Skandinavia. 
10

 SHM031286/A5: Näs, Skön sn., Medelpad. 
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av en korsformet spenne av den nordjyske typen Sejlflod (variant 1) fra Hamrevik i 

Bohuslän
11

 og av en typisk østsvensk hvelvet knappehekte (type B1vi) fra Linnestad i 

Vestfold
12

. Et annet tilfelle er den gravlagte kvinnen i Krosshaugfunnet
13

 fra Klepp på Jæren i 

Rogaland som er utstyrt med ”jyske” kringleformete hekter (type A2a) og 

en ”sørvestskandinavisk” relieffspenne (av typen tidlig takfot med rektangulær hodeplate) 

med typisk ”sørskandinavisk” spiralornamentikk. Slike funn kan potensielt representere 

eksogame forbindelser. En annen foreslått forklaringsmodell for tilsvarende funn der kvinner 

er gravlagt med ”fremmede” smykker, er at dette er kvinner som har fulgt med sine 

krigermenn til fremmede strøk. Ursula Koch (1999:180, 183, 191) har for eksempel tolket 

funn av en vulstnål i en kvinnegrav fra Schretzheim (grav 177) og en jysk type prydfibel fra 

Neresheim (grav 20) i Bayern som uttrykk for at kvinnene som ligger begravd her opprinnelig 

stammer fra Midt-Sverige og Jylland, men har fulgt med krigerfølget, og nå bor hos 

thyringiske familier som har slått seg ned ved Donau.  

 

I denne sammenhengen er det imidlertid viktig å huske at den personen som har båret 

de ”fremmede” smykkene ikke behøver å ha en fremmed kulturell og/eller etnisk opprinnelse. 

                                                           
11

 SHM? Fl. 8. 
12

 C30166c. 
13

 B2269-99. 

Figur 6.4 Korsformet 

spenne som ligner type 

Lima og en fuglenål fra 

Näs, Medelpad 

(SHM031286/A5), etter 

Badou og Selinge 

(1977:figur 50). 
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Det finnes ikke et lovmessig en-til-en forhold mellom bærerens ”biologiske” etnisitet og et 

smykke eller smykkeoppsetts geografiske ”tilhørighet” (jf. 1.2.2), noe som ofte impliseres i 

eksogami-tolkninger. For eksempel er en kvinne gravlagt på Veiberg på Sunnmøre i 

folkevandringstid (fase D1) utstyrt med et smykke av glassperler med en såkalt ansiktsperle 

som antakelig stammer fra Konstantinopel i Østromerriket. Kvinnen blir av den grunn ikke 

oppfattet som født i Østromerriket, men på grunnlag av andre smykker hun bærer, bl.a. to små 

bøylespenner med tilfestet bronselenke, samt en vulstring, blir det foreslått at hun opprinnelig 

stammer fra Østersjøområdet, eventuelt fra Agder (Solberg 1996)
14

. Veibergkvinnen har 

imidlertid også båret et par korsformete spenner av type Lunde og spiralhekter (klasse A1) 

som er gjengse smykkeformer på Vestlandet. Perlen kan ikke sees å ha inngått i noen form for 

systematisk kommunisering av kulturell ulikhet, men jeg har argumentert for at bl.a. 

korsformete spenner og hekter representerer en slik form for kommunikasjon (6.2). Igjen 

fremtrer bruk av et smykkeoppsett som artikulerer ulike dimensjoner av tilhørighet, og hvis de 

små bøylespennene med den tilfestete bronselenken og vulstringen har inngått i systematisk 

kommunisering av kulturell forskjellighet, finnes også (muligens) en manifestering av 

en ”fremmed” identitet.  

 

En kan tenke seg at bruk av ”fremmede” smykker kan stå for andre typer kontakter enn 

ekteskapsforbindelser, for eksempel gavebytte mellom ledende slekter, høvdinger og/eller 

småkonger osv. i forskjellige regioner: Magnus (2006:405) tolker for eksempel funn 

av ”svenske” likearmete relieffspenner fra Finland som diplomatiske gaver. Gavegivning i det 

øvre samfunnssjiktet i form av klesdrakt og smykker er dokumentert fra en litt senere periode 

i skriftlige kilder: På begynnelsen av 800-tallet gir en frankisk konge en dansk prins bl.a. 

frankiske klær og smykker som dåpsgave (Lynch 1986:175-177). Fra samtidige kontinentale 

og angelsaksiske skriftlige kilder vet vi dessuten at oppfostring av hverandres barn har vært 

relativt vanlig hos det øvre samfunnssjiktet (Crawford 1999:122-138). Kanskje ville kvinner 

som har blitt oppfostret borte fra hjemmet og dermed fått kulturelle røtter i ulike områder, 

signalisere dette gjennom bruk av begge regionenes smykketyper? Det er imidlertid 

omdiskutert om oppfostring av jenter var vanlig kulturell praksis i denne perioden (Crawford 

1999:126, Evans 1997:118-120). Enkelte historiske kilder tyder på at dette også forekommer, 

                                                           
14

 Det må imidlertid gjøres oppmerksom på at bronselenker muligens er litt mer utbredt i Sør-Norge enn det man 

får inntrykk av hos Solberg (1996), jf. 4.2.1. 
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i alle fall i sen-angelsaksisk periode / vikingtid
15

, og innen samtidige keltiske samfunn i 

folkevandringstid (Crawford 1999:126, men se Evans 1997:118-120 for motsatt syn). De 

tidligere omtalte C2-hektene i Kvålefunnet kan i et slikt perspektiv for eksempel manifestere 

den gravlagte jentas (eventuelt den voksne kvinnens, jf. over) sørskandinaviske kulturelle 

opphav, mens de korsformete spennene (og fuglenålen) henspiller på en regional norsk 

gruppering i det området der hun har oppholdt seg og blitt gravlagt. Eventuelt kan 

en ”omvendt” tolkning foreslås for den voksne kvinnen: at hun er blitt oppfostret i svensk 

område og har brakt med seg kulturelle markører derfra tilbake til fødestedet for å tilkjennegi 

en ”fremmed” side ved sin identitet.  

 

Denne typen ”grensekryssende" smykkefunn opptrer i hele Nordvest-Europa i 

folkevandringstid. Det virker også som om det er et gjennomgående trekk at ”fremmede” 

smykketyper som regel bærer preg av å være lokalt tilvirket, dvs. være lagd i det området der 

de har havnet i jorden eller i alle fall skille seg fra ”parallellene” i ”opprinnelsesområdet” i 

likhet med den ”gotlandske” spennen fra Kvåle. Et eksempel på dette er 

såkalte ”skandinaviske” relieffspenner fra Kontinentet og England. Selv om disse 

relieffspennene har klare skandinaviske forbilder, er de utformet på en måte som gjør at de 

allikevel skiller seg fra skandinaviske eksemplarer (Haseloff 1981:708; Hines 1997:233). For 

de angelsaksiske relieffspennene gjelder dette for eksempel lengden på bøylen som er 

merkbart kortere enn på de skandinaviske spennene (Hines 1997:233). Også korsformete 

spenner, som finnes utbredt i et større europeisk område og som bl.a. er blitt tatt til inntekt for 

en nordtysk eller anglisk, samt jysk migrasjon til England, er utformet forskjellig på hver side 

av Nordsjøen (Mortimer 1990:17). Lokal tilvirkning har også foregått av såkalte ”Donau-type” 

spenner (ofte omtalt ”visigotiske” spenner) i frankisk område i dagens Frankrike (Effros 

2004:181). Den amerikanske historikeren Bonnie Effros (2004:176-179) har i 

overensstemmelse med dette påpekt at slike ”franske”, ”visigotiske” spenner/fibler ”have 

                                                           
15

 I følge Snorres kongesagaer finnes det flere eksempler på at oppfostrings-praksisen omfatter jenter i 

Skandinavia i vikingtid: I Ynglingesagaen fortelles det om at dronning Gauthild, datteren til kongen av 

Gautland/Götaland og gift med sveakongen Ingjald, sender sønnen deres til oppfostring hos hennes egen 

fosterfar Bove i Västergötland. Gyda, datteren av kongen i Hordaland, er i følge Harald Hårfagres saga til 

oppfostring hos en mektig bonde i Valdres. I Olav Tryggvassons saga nevnes fosterfedre for Astrid fra Obrestad, 

moren til Olav Tryggvason, samt Tyre, datteren til danekongen. I Olav den helliges saga  vokser Astrid, datteren 

til sveakongen Olav Eirikson og gift med Olav Haraldson, opp hos en stormann i Västergötland. I både Gauthild 

og begge Astridenes tilfelle nevnes det for øvrig at den biologiske faren er i live når døtrene har nådd voksen 

alder. Dette mener jeg tyder på at skikken praktiseres likt når det gjelder gutter og jenter ved at barna sendes til 

oppfostring også når de biologiske foreldrene lever. 
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surprisingly few parallels in regions which the Visigoths are known from written sources to 

have inhabited at the same period”.  

 

Utformingen av slike lokale varianter av fremmede smykketyper viser at smykkene ikke er 

importert fra et annet område, selv om selve typen opprinnelig kommer derfra. Det som 

framstår som lokal produksjon av ”fremmede” smykker, antyder at smykkene i mange tilfeller 

ikke er tatt med fra et annet område, men skapt bevisst for å etterligne smykker i bestemte 

andre regioner (Arrhenius 1995a:91; Effros 2004:181; Haseloff 1981:708; Røstad 2001:44-45, 

77-79; Straume 1995:98; Vallet 1993:118). Et annet aspekt som går igjen ved funn av 

slike ”fremmede” smykkegjenstander, er at de i likhet med det som er tilfellet i Kvålefunnet 

vanligvis blir brukt sammen med lokale smykkeformer, og smykkenes plassering er dessuten 

også ofte i tråd med lokal draktskikk (Effros 2004:181; Hakenbeck 2004, 2006:128, 131; 

Koch 1999:176, 177, 181-183; Owen-Crocker 2004:91-92; Røstad 2001:47-78, 2003:10). Det 

slike ”grensekryssende” funn derfor kanskje først og fremst viser, er de eksisterende 

forbindelsene mellom vidstrakte områder og den generelle kjennskapen som i alle fall enkelte 

må ha hatt, om bruken av smykker i andre omliggende og mer fjerne områder. 

 

Uavhengig av hva slike ”fremmede” smykker representerer, kan bruken av dem sees som en 

bevisst manifestering av en fremmedartet forbindelse og et aspekt ved bærerens kulturelle 

identitet. Dette kan illustreres gjennom graver fra folkevandringstid fra et gravfelt i 

Altenerding i Bayern i Sør-Tyskland. På dette gravfeltet ligger flere kvinner med kunstig 

deformerte skaller gravlagt. Skalledeformering er en skikk som praktiseres på slutten av 300- 

og begynnelsen av 400-tallet i Sørøst-Europa (Buchet og Pilet 1994:123; Hakenbeck 2009), 

og som tradisjonelt har blitt sett som en etnisk markering forbundet med hunnere (Werner 

1956:11-17). Trekket har imidlertid også blitt tillagt andre etniske grupperinger som bl.a. 

burgundere, gotere, alemannere, gepider, avarer, og/eller alanere (Buchet 1988:64; Effros 

2004:182; Hakenbeck 2009:3; Werner 1956:17). Uten å ta stilling til om skalledeformering 

kan tilskrives en bestemt etnisk gruppering, kan denne skikken forståes som et etnisk trekk 

som i Vest- og Sentral-Europa i folkevandringstid oppfattes som markering av en sørøstlig 

(asiatisk/orientalsk) forbindelse og mulig etnisk opprinnelse (Buchet 1988:65). I perioden ca. 

450–550 e.Kr. finnes enkelte personer med kunstig deformerte hodeskaller på flere 

gravplasser i Sentral-Europa. Dette er stort sett utelukkende kvinner, gjerne eldre individer, og 
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skikken synes ikke å bli praktisert i disse områdene da dette trekket ikke gjenfinnes hos 

gravlagte barn: Skalledeformeringen foretas fra spedbarnsstadiet da skallen er ”myk” og lar 

seg forme. Det er dessuten gjennomsnittlig få personer som har deformerte skaller i Sentral-

Europa. Dette kan tas til inntekt for at disse kvinnene har en østlig opprinnelse (Hakenbeck 

2009:7). Skalledeformeringen innebærer at hodeskallen presses sammen og forlenges, noe 

som gjør at ansiktstrekkene endres ved å gi et ”asiatisk”-lignende utseende (Buchet 1988:61). 

Kvinnene fra Bayern med de kunstig deformerte skallene har ”morfologiske karakteristika” 

som tyder på en sørøsteuropeisk opprinnelse. De har på grunn av skalledeformeringen altså 

skilt seg ut fysisk, men disse ”fremmedkulturelle”, mulige sørøsteuropeiske kvinnene, har 

allikevel båret en drakt og et smykkeoppsett i tråd med lokal skikk i likhet med de fleste andre 

gravlagte kvinnene på feltet. Det synes dessuten å være normen i hele Vest- og Midt-Europa i 

siste halvdel av 400- og første halvdel av 500-tallet at østlige ”asiatisk/orientalske” kvinner 

med hodeskalledeformering blir begravd med lokal drakt (Hakenbeck 2006:181-183, 2009:7). 

Derimot har en kvinne på Altenerding-feltet uten deformert skalle vært utstyrt med 

en ”nordeuropeisk” peploskjole og blitt gravlagt med ”skandinaviske” smykketyper som er 

plassert som et typisk ”skandinavisk” smykkeoppsett (Hakenbeck 2004: 49-51; 2006:122, 128; 

Werner 1970:78-81). Denne ”skandinaviske” kvinnen har høyst sannsynlig ikke skilt seg ut 

ved fysisk utseende, men det er altså hennes kulturelle annerledeshet som er vektlagt i 

draktskikken og i gravritualet.  

 

Et annet eksempel som kan belyse bruken av fremmede smykker til bevisst manifestering av 

kulturell og/eller etnisk identitet, kan hentes fra et folkevandringstids gravfelt i Saint-Martin-

de Fontenay i Normandie hvor sju gravlagte personer har hatt kunstig forlengete skaller. Seks 

av personene har ikke vært utstyrt med smykker som signaliserer kulturell og/eller etnisk 

tilhørighet, men den syvende personen, en kvinne (i grav 300) har blitt gravlagt med smykker 

som ansees som karakteristiske for det sørøstlige Donau-området og området nord for 

Svartehavet. Slike smykker blir ofte omtalt som ”visigotiske”, og opprinnelses- og 

kjerneutbredelsesområdet til disse smykkene synes å kunne stemme overens med 

opphavsområdet til skalledeformeringsskikken
16

. Spennene er imidlertid dekorert med 

(romersk-)germansk geometrisk karvsnittsdekor, og utbredelsen av ”visigotiske” spenner med 

denne typen dekor konsentrerer seg til midtre Rhinområdet, og vestover nord for Seinen. 

                                                           
16

 Dvs. opprinnelsesområdet for skikken i folkevandringstid: Skikken er utbredt stort sett gjennom hele 

forhistorien og i ulike områder av verden (Buchet 1988). 
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Kvinnen i denne graven har dessuten båret de såkalte ”visigotiske” spennene horisontalt eller 

på skrått med hode pekende nedover, plassert side ved side ovenfor hverandre, nederst på den 

ene siden av brystet/overkroppen. Dette er i tråd med lokal nordfransk ”frankisk” skikk og 

ikke en ved hver skulder ”à la mode danubienne” (Buchet og Pilet 1994:119, 121; Effros 

2004:182; Pilet et al. 1994:99-105; Vallet 1995:88-91). Fysisk-antropologiske undersøkelser 

viser at kvinnen har skilt seg ut, bl.a. ved høyde og beinbygning (Alduc-le Bagousse og 

Buchet 1990:111-112). Kvinnen manifesterer altså en kulturell og/eller etnisk østlig 

forbindelse både ”kroppslig” pga. skalledeformeringens innvirkning på utseende, og gjennom 

bruk av smykker, men samtidig uttrykkes en lokal tilhørighet gjennom måten smykkene er 

festet på drakten og hvordan de er ornamentert.  

 

Eksempler slik som dette illustrerer at fremmed opprinnelse eller fremmedkulturell bakgrunn 

ikke nødvendigvis gjenspeiles direkte i draktskikk og smykkeoppsett
17

. I tilfeller der det 

forekommer bruk av ”fremmede” smykker, er det derimot sannsynlig at disse manifesterer en 

identitet eller dimensjon ved den avdøde som i samtiden oppleves som nødvendig eller 

ønskelig å uttrykke (jf. Hakenbeck 2004:49-51, 2006:159-160, 228-229). Bruken av 

fremmede smykker framstår i sin samtidige kontekst som ”avvikende” klesskikk, og dette er 

avgjørende for meningsinnholdet (se også Kaiser 1983:3):  

 

”[…] normative behavior in dress is not seen by society; it is ’invisible’ in seeming to 

be ’naturally’ appropriate. Deviant behaviour, on the other hand, is seen. It is seen as 

an intentional form of communication which stands out and directs attention to itself 

[…]. Deviance is an ‘interruption of symbolic order’. Thus the deviant burials must be 

regarded as bearing a message, which would be understood by those burying them, 

one equal in importance to, but different from, the normative burials. […] That the 

living chose to differentiate a person from the others around, and perpetuate this 

difference into death, must have been intentional behaviour” (Pader 1980:155).  

 

 

                                                           
17

 At det ikke finnes en direkte forbindelse mellom bruk av etniske markører og biologisk opprinnelse viser også 

strontium/isotopanalyser fra England (Lucy 2005:106). 
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Når det gjelder den ”skandinaviske” eller ”svenske” kvinnen fra (grav 421) Altenerding i 

Bayern (Werner 1970:78-81), kan det for eksempel av en eller annen grunn ha vært viktig å 

henspille på en fremmed skandinavisk forbindelse, eller at avdøde har vært av skandinavisk 

avstamning. Definisjonen av denne kvinnens smykker som ”skandinaviske” eller ”svenske” er 

imidlertid diskutabel (figur 6.5). Bitner-Wroblewska (2001:84, 88, 197) argumenterer for at 

spennene i graven er av en baltisk type, men at de er framstilt i et skandinavisk verksted. 

Magnus (2004b:281) hevder på sin side at ”[…] no grave find with a set of jewellery similar 

to that of the Altenerding grave is known from Scandinavia. It comprises an unusual mixture 

of Baltic and Anglo-Saxon items, and the only items that may tentatively be labelled 

Scandinavian are the two dress pins.” De to smykkenålene er såkalte vulsthodenåler; en type 

som er utbredt hovedsakelig i Mälardalen (Waller 1996). Det finnes imidlertid ingen identiske 

nåler fra Skandinavia, for de bayerske eksemplarene skiller seg, som Magnus (2004b:275) 

påpeker, fra sine svenske motstykker ved å ha flate og gjennomhullete soppformete hoder. 

Etterligningen av en opprinnelig skandinavisk smykketype, samt plasseringen av smykkene 

på drakten etter skandinavisk og/eller nordeuropeisk mønster, framstår kanskje helst som et 

Figur 6.5 Smykker og gravplan med plassering: Altenerding grav 421, etter Sage 

(1984:Tafel 54 og 180). 
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ønske om i alle fall på ett nivå bevare en ”fremmed” identitet. Et mulig beslektet tilfelle fra 

Skandinavia, er det overfor nevnte gravfunnet fra Medelpad
18

 med et ”sørvestnorsk” 

smykkesett med en fuglenål og en korsformet spenne som ligner på type Lima. Spennen 

skiller seg imidlertid fra sine norske sidestykker ved at den mangler ”fliker” på bøylen. 

 

 

 

Et interessant fenomen relatert til funn av ”fremmede” smykker, kanskje spesielt 

relieffspenner, er at de i enkelte tilfeller tydeligvis har vært i omløp i en lengre periode på det 

tidspunktet da de havner i graven (se for eksempel Hines 1997:226). Dette kan utledes av 

samtidige reparasjoner og sterk slitasje på spennene. I angelsaksisk England finnes for 

eksempel en slik ”gammel” relieffspenne i en rik kvinnegrav bl.a. fra Finglesham (grav D3) i 

Kent (figur 6.6). Spennen (samt et par gullbrakteater) er tolket som et arvestykke eller 

slektsklenodium som signaliserer den gravlagte kvinnens jyske opprinnelse (Hawkes and 

Pollard 1981:326, 330-340). En kvinne begravd i Szentes-Nagyhegy (grav 84) i Ungarn med 

en likearmet relieffspenne som var gammel og slitt da den havnet i graven, er tolket på samme 

                                                           
18

 SHM031286/A5: Näs, Skön sn., Medelpad. 

Figur 6.6 Relieffspenne og brakteater fra Finglesham grav D3, etter 

Haseloff (1981:figur 87, 1). 
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måte (figur 6.7): i dette tilfellet en signalisering av østsvensk/skandinavisk familieslektskap 

(Magnus 1999b:166-167, 2007:177, 190).  

 

 

 

En slik form for deponeringsskikk innebærer at det kan forekomme en viss tidsforskyvning 

mellom bl.a. relieffspennene som har vært i sirkulasjon i et lengre tidsrom, og andre smykker 

og gjenstander i gravfunnet, noe som i engelsk sammenheng gjerne omtales som ”the 

heirloom factor” (Hawkes and Pollard 1981:326, 340; Leigh 1980:17; Mortimer 1990:110). 

Figur 6.7 "Svensk" likearmet relieffspenne og rekonstruert drakt fra Szentoes-Nagyhegy 

grav 84, etter Magnus (2007:Abbildung 2 og 13). 
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Dette fenomenet kan sannsynligvis også settes i sammenheng med flere av de skandinaviske 

relieffspennene fra fase D1 som gjenfinnes i fase D2a-kontekster (jf. 4.2.2). Eksempler på 

dette er bl.a. relieffspennene fra Tu i Klepp, Rogaland og Vik i Fjære, Aust-Agder som er 

eldre enn de andre smykkene i gravene, og som begge viser tegn på slitasje da de ble nedlagt i 

gravene (Kristoffersen 2000:266-267, 318; Schetelig 1917b:198). I denne fasen manifesterer 

de skandinaviske relieffspennene først og fremst overregionale forbindelser og høy sosial 

status. Dette kan i og for seg støtte en tolkning av også de skandinaviske spennene som 

arvestykker. Disse ”slektsklenodiene” skiller seg ut i europeisk sammenheng fordi de ofte 

synes å representere genuine importgjenstander, dvs. smykker som er tatt med fra et område 

til et annet. Slike importfunn er imidlertid få sammenlignet med det totale antallet 

av ”fremmede” smykkefunn, for eksempel regnes kun to angelsaksiske relieffspenner av rundt 

200 eksemplarer (Hines 1997:1, 11, 233), og rundt fem av 100 kentiske relieffspenner 

(Haseloff 1981:21-23; Leigh 1980:11-34) som genuin skandinavisk import. De 

fleste ”kryssfunnene” er derimot tilvirket lokalt (jf. over).  

 

Smykker som er produsert lokalt og på denne måten framstår som ”etterligninger”, kan 

verken representere slike gamle arvestykker som er tatt med til fremmede områder, eller 

importerte ”byttevarer” eller gaver. Den tradisjonelle tolkningen er, som nevnt, at 

ekteskapsforbindelser og -allianser mellom slekter i ulike områder uttrykkes gjennom en 

bevaring av slike ”eksterne” eller fremmede draktelementer (Engevik 2007:174; Kristoffersen 

2000:140; Koch 1999:183; Solberg 1996, 2000:161). Sees denne typen funn mer generelt som 

uttrykk for slektskapsforbindelser og/eller allianser mellom slekter, uavhengig av individets 

(dvs. smykkebærerens) ”biologiske” opprinnelse og av smykkenes produksjonssted, 

kan ”kryssfunnene” representere overregionale forbindelser, for eksempel aner i andre 

områder (jf. Koch 1999:180), politiske allianser (bl.a. skapt gjennom oppfostring av 

hverandres barn), ekteskapsforbindelser med mer, men først og fremst en manifestering av et 

identitetsnivå som ”fremmed”. Når det for eksempel gjelder det tidligere nevnte eksemplet fra 

Kvåle i Sogndal (6.3), ville det være interessant om enkelte av de ”fremmede” (sørøstsvenske) 

smykkene tilhører den unge jenta slik jeg har argumentert for. Dette innebærer i tilfelle at 

både den voksne kvinnen og den unge jenta bærer ”fremmede” smykker. Funnet kan da tolkes 

som et uttrykk for at fremmede aner eller forbindelser signaliseres i flere etterfølgende 

slektsledd, noe som igjen kan forstås som en aktiv opprettholdelse av etnisk tilhørighet.  
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En slik tolkning av utbredelsen av fremmede smykker impliserer for øvrig at også de 

smykkene som tilhører hjemegnen geografisk, uttrykker slektskapsforbindelser og/eller 

allianser mellom slekter. Dette medfører at de fleste slektskapsforbindelsene og alliansene er å 

finne på et lokalt-regionalt plan. Etnologiske kilder viser imidlertid at praksis kan være ulik 

når det gjelder draktskifte ved ekteskapsinngåelse mellom distrikter der ulike regionale eller 

lokale drakter har vært i bruk: I enkelte tilfeller kan praksis være at bruden skifter drakt og 

følger lokal skikk i det området hun flytter inn i, mens andre eksempler viser at forhandlinger 

om eventuelt draktskifte kan foregå i forkant av ekteskapsinngåelsen, og at et draktskifte ikke 

nødvendigvis følger en ekteskapelig ”kryssforbindelse” mellom ulike draktdistrikter (Straume 

1995:99).  

 

Straume (1995:99-100) har imidlertid vist til en interessant etnologisk analogi som hun mener 

kan fungere som modell for et sosialt ”bondesjikt” i germanske samfunn i folkevandringstid: 

ekteskapsmønstre i Valdres mellom ca. 1600–1850 e.Kr. (Saugstad et al 1976). I løpet av 

dette 250 år lange tidsrommet inngås kun 1–2 % av til sammen ca. 1900 ekteskap mellom folk 

fra Valdres og naboliggende strøk eller bygder (Nord-Aurdal og Lærdal). De resterende 

ekteskapene arrangeres mellom slektninger i Valdres. I halvparten av tilfellene er avstanden 

mindre enn fem km mellom brud og brudgom. Dette til tross for at kongeveien mellom 

Bergen og Oslo passerer gjennom Valdres, noe som gjør at en kunne forvente mer kontakt 

mellom bygdene. De nevnte ekteskapsforbindelsene gjelder bondestanden, og den relative 

snevre geografiske rammen for inngåelse av ekteskap kan ha rot i et ønske om eller en strategi 

for å bevare jorden mest mulig ”i familien”, samt å forsterke og stabilisere sosiale strukturer i 

lokalsamfunnet, for eksempel samhold mellom naboer etc. ved hjelp av ekteskapsallianser 

(Saugstad et al 1976 hos Straume 1995:99-100). Ut fra denne analogien kan det altså stemme 

at smykkene signaliserer at slektskapsforbindelsene og alliansene i folkevandringstid først og 

fremst er lokale. De etnologiske kildene antyder også at bruken av drakt og draktsmykker er 

et bevisst valg eller en bevisst avgjørelse ved eksogami. Dette siste støtter at de eksterne 

forbindelsene representerer en bevisst signalisering av ”fremmedhet”. 
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6.4 Konsolidering av regionale gruppeidentiteter 

For å vende tilbake til de overordnete spredningsmønstrene i Skandinavia, skjer det flere 

endringer når korsformete spenner går ut av bruk ved overgangen til fase D2b og 

relieffspenner synes å ta over som regionale gruppemarkører (jf. 5.1.1). For det første går 

antallet markører ned ved dette skillet, med totalt 125 relieffspenner mot forrige fases 404 

korsformete. Jeg holder her foreløpig knappehekter, som finnes i begge fasene, utenfor, men 

kommer tilbake til disse under. Reduseringen av antall smykker kan tolkes som en reduksjon i 

investeringen i gruppesymboler. Det må likevel tas visse forbehold, fordi nedgangen kan 

skyldes andre forhold, eller endringer i samfunnet. Flere forskere har bl.a. hevdet at det skjer 

en naturkatastrofe rundt år 536-537 e.Kr. med påfølgende uår og pestspredning, som i siste 

konsekvens fører til en drastisk nedgang i befolkningen både i Skandinavia og resten av 

Europa (Gräslund 2008; Jensen 2004:136-140; Solberg 2000:197-198, 201-202). En 

samfunnsmessig utvikling mot større maktsentralisering og politisk stabilitet har også blitt sett 

som grunn til at det generelt investeres mindre i gravutstyr mot slutten av folkevandringstid 

og ved overgangen til merovingertid (se for eksempel Myhre 1992b:164, 2003:85-86; Solberg 

2000:176; Ystgaard 2014:261-264, jf. 7.1.1). Reduksjonen av spenner kunne slik sett vært en 

følge av befolkningsnedgang, eller mindre behov for sosial markering grunnet en politisk 

maktkonsolidering. Jeg vil komme tilbake til den politiske utviklingen i neste kapittel. 

 

Det skjer imidlertid også en annen endring ved overgangen fra korsformete spenner til 

relieffspenner: I forhold til det relativt høye antallet av unike (enkeltformer) korsformete 

spenner i fase D2a, finnes det i fase D2b få unike relieffspenner som ikke lar seg plassere inn i 

en bestemt regional undertype av relieffspenner. Av fasens 125 relieffspenner er det kun ni 

unike eller enkeltstående spenner som ikke lar seg passe inn i noen undergruppe (tre av 

Ågedalmesteren, en som defineres som en ”kopi” av Ågedalmesteren, to enkeltstående 

spenner, samt spennene som av Meyer (1935) karakteriseres som” tre sene arbeider”
19

). Seks 

av disse spennene dateres av Meyer (1935) til stadium 5
20

. Selv om det ikke er lagt vekt på å 

skille mellom Meyers to siste stadier her, da begge stadiene samlet utgjør fase D2b, kan 

muligens disse spennevariantene fra stadium 5, i likhet med eksemplaret som dateres til 

                                                           
19

 Henholdsvis: B3410: Ågedal, Vest-Agder, C7454: Gyland, Vest-Agder, S1969: Fristad, Rogaland, U.nr.: Vik, 

Aust-Agder, Cp. Dcccxxxiii: Trygsland, Vest-Agder, SHM2564, 2786,3309: Järnskogboda, Värmland, S2547: 

Rivjeland, Rogaland, B5362: Kvassheim, Rogaland, C13697: Hægebostad-ødegården, Vest-Agder.  
20

 B3410: Ågedal, Vest-Agder, C7454: Gyland, Vest-Agder, S1969: Fristad, Rogaland, Cp. Dcccxxxiii: 

Trygsland, Vest-Agder, SHM2564, 2786,3309: Järnskogboda, Värmland.  

C7453-62: Gyland, Flekkefjord k., Vest-Agder og B3410: Ågedal, Bjelland, Vest-Agder. 
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overgangen mellom stadium 4 og 5, tilhøre en tidlig del av fase D2b. I et par av disse 

funnene
21

 inngår de unike/enkeltstående spennene sammen med ”atypiske” korsformete 

spenner, noe som støtter en tidlig datering innen fase D2b eller rundt overgangen fase 

D2a/D2b da disse spennene forsvinner i fase D2b. De enkeltstående relieffspennene kan 

derfor muligens representere en form for ”eksperimentering” eller former som ikke slår 

igjennom i en overgangsperiode før de nye typene blir innarbeidet, slik det ble argumentert 

for når det gjelder C1i-hekter over (jf. 4.2.3).  

 

Også når det gjelder hektespenner, finnes svært få unike hekter. Det er bare hekter av listtype, 

samt et par C-hekter som skiller seg ut (jf. 4.2.3 og 6.2). Det er vanskeligere å påvise noen 

reduksjon i utbredelsen av hekter i fase D2b sammenlignet med foregående fase, men det 

tilkommer i alle fall ingen nye typer hekter i folkevandringstidens siste fase. Fasen preges slik 

sett av en standardisering i hektebruken. 

 

Den ”gjennomsystematiseringen” som fase D2b generelt er preget av når det gjelder 

relieffspenner og hektespenner, kan kanskje tyde på at situasjonen ikke lenger oppleves så 

fleksibel i forhold til signalisering av tilhørighet. Denne restriksjonen i bruk av spenner og 

hekter, samt den generelle nedgangen i antall ”smykkemarkører” i denne fasen i forhold til 

forrige fase, kan muligens forklares ved at de regionale grupperingene er så innarbeidet på 

dette tidspunktet at det ikke lenger trengs å investeres like mye i den materielle 

manifesteringen av dem. Samtidig kan den tilsynelatende mangelen på fleksibilitet tolkes som 

at alternative tilhørighetsforhold og grupperinger utover de eksisterende regionale 

grupperingene ikke lenger er tilgjengelig som ”identifiseringsmuligheter” på samme måte 

som tidligere. Sagt på en annen måte, kan dette sees som uttrykk for at potensielle 

identitetsnivåer hos de enkelte gruppemedlemmene er redusert i forhold til foregående fase. 

Dette kan tyde på at geografisk og sosial mobilitet på dette tidspunktet er mindre enn tidligere, 

noe som på sin side kan skyldes at de sosiale strukturene i folkevandringstidssamfunnet er i 

ferd med å konsolideres og konserveres etter en mer ”åpen” fase (Hines 1993a:91-95, 

Ringtved 1988b:49, jf. 7.1.1 under). Det kan allikevel ikke utelukkes at for eksempel små 

likearmete spenner og ”småspenner” (små bøylespenner) også overtar funksjon som markører 
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 C7453-62: Gyland, Bakke, Vest-Agder og B3410: Ågedal, Bjelland, Vest-Agder. 
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når de korsformete spennene går av moten, og at det finnes flere unike eksemplarer blant 

disse spennetypene
22

.  

 

En annen endring som skjer i fase D2b er, som nevnt, at flere tar del i den markeringen som 

foregår ved hjelp av relieffspenner sammenlignet med foregående fase. Spekteret av 

relieffspenner er samtidig langt bredere og mer variert enn tidligere, og det finnes parallelt 

både svært forseggjorte og verdifulle relieffspenner, og enkle varianter. Dette står i 

motsetning til de to foregående fasene av folkevandringstid, da relieffspenner i seg selv kan 

defineres som statusmarkører. Denne utviklingen kan tolkes som en ”demokratisering” av 

relieffspennene: Endringen kan gjenspeile en spredning av smykketypen til et videre sosialt 

register som dekker flere sosiale sjikt enn tidligere. En annen mulig tolkning er at samfunnet 

har gjennomgått en forandring der sosiale sjikt og roller har endret seg, og at spennene er 

tilpasset disse endringene. Det kan for eksempel ha skjedd en sosial utvikling der avstanden 

mellom det som tidligere utgjorde separate sosiale sjikt blant det øverste samfunnslaget, er 

utvisket. Alternativt kan endringen i spennebruken i fase D2b bety at gruppeidentiteten nå er 

viktigere enn individ-identiteten, og/eller individuell statusmanifestering.  

 

Et tilsynelatende paradoks er at samtidig som relieffspennene i denne fasen preges av klart 

utskillbare særegne regionale varianter eller undertyper, er alle relieffspennene allikevel likere 

hverandre i form enn det de har vært på noe tidspunkt tidligere. Så godt som alle har nå 

korsformet fot og rektangulær hodeplate (jf. 4.2.2). Korsformet fot og (tilnærmet) rektangulær 

hodeplate er dessuten trekk som også gjenfinnes hos angelsaksiske relieffspenner (jf. 4.2.2). 

Dette kan bety at relieffspennene også benyttes til en overregional markering i den siste fasen 

av folkevandringstid. Dette innebærer i så fall at én og samme smykketype på dette stadiet har 

en dobbel funksjon ved at den samtidig markerer både en regional identitet og tilhørighet til 

en overregional gruppering. I enkelte tilfeller der spennene er ekstra verdifullt utformet, kan 

disse i tillegg ha fungert som statusmarkører. Bruk av en felles type, den nordlige 

planfotgruppen, i store deler av Skandinavia, kan også tas til inntekt for underbygging av en 
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 Små bøylespenner av typen ”småspenner” utgjør en svært utbredt smykketype i siste halvdel av 

folkevandringstid, og det tilkommer stadig nye funn. Da småspenner (dvs. small-long brooches) i angelsaksisk 

sammenheng kan tolkes som etniske eller kulturelle markører (se Leeds 1945), er det, som nevnt, ikke 

usannsynlig at de har fungert på lignende måte i skandinavisk sammenheng. Det er imidlertid dessverre ikke 

foretatt noen gjennomgående undersøkelser av denne spennetypen i Skandinavia, og det ligger utenfor dette 

prosjektets rammer å gjennomføre en analyse av disse spennene (jf. 4.2.4).  
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felles overregional skandinavisk identitet ved hjelp av relieffspenner. Den overregionale 

identiteten som uttrykkes gjennom bruk av relieffspenner, synes imidlertid på dette 

tidspunktet ikke utelukkende å være tilknyttet et øvre samfunnsjikt, men gjelde for flere av de 

øvre samfunnslagene. Dette kan sees som en opprettholdelse av en overregional gruppering 

som i fase D2a manifesteres gjennom bruk av korsformete spenner av type Mundheim, samt 

fellesskandinaviske hektetyper.  

 

I fase D2b anes, som nevnt over (5.1.3), en tendens til at (deler av den kvinnelige) 

befolkningen i sørvestskandinavisk område i Danmark i økende grad distanserer seg fra folk i 

Nord- og Øst-Skandinavia ved bruk av en egen praktfibeltype. Knappehekter finnes imidlertid 

utbredt både i dansk område og i store deler av den skandinaviske halvøya. Dette kan tyde på 

at det ikke skjer en total kulturell distansering mellom områdene, men at det fremdeles finnes 

enkelte identitetsnivåer der en fellesskandinavisk identitet opprettholdes også i sørlige 

områder. I denne sammenhengen må det dessuten tas med i betraktningen at det her dreier seg 

om draktmanifesteringer som hovedsakelig kvinner står for, og at saken stiller seg annerledes 

om mannsdrakter og andre manifesteringsformer innlemmes.  

 

Den antatte distanseringen må heller ikke forstås som at områdene isoleres fra hverandre. Det 

er ikke mangel på kommunikasjon som fører til etnisk signalisering, snarere tvert i mot: 

Etnisk og kulturell markering utløses ofte idet kontakt mellom grupper intensiveres (jf. Barth 

1969). Reichstein (1975:112) har i overensstemmelse med dette kommentert at økende 

framstilling av forskjellige typer korsformete spenner, dvs. drakttilbehør, i fase D2a (hans 

Stufe D3), tyder på tilstedeværelsen av kulturelle forbindelser, ikke fravær av disse. 

Distanseringen bør heller oppfattes som et uttrykk for at det skjer en endring av hvordan 

sørvestskandinavisk identitet forhandles på dette tidspunktet, og at denne endringen synes å 

medføre en økt bevissthet om og kanskje behov for å uttrykke forskjellighet i dette området i 

forhold til resten av Skandinavia – i alle fall når det gjelder kvinnedraktens signalementer. Det 

virker for øvrig også som at lokale signalementer har avtatt i forhold til foregående fase da det 

fantes flere egne lokale varianter av korsformete spenner og en generelt større utbredelse av 

smykker som representerer kulturelle symboler. Det overordnete fokuset i fase D2b synes 

allikevel i likhet med foregående fase fremdeles å være på en rekke mindre regionale 

grupperinger. 
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6.5 Merovingertid og ny tids samlinger? 

Begynnelsen av merovingertid preges av økende differensiering mellom Nord-, Sør-, Øst- og 

Sørøst-Skandinavia ved utbredelsen av forskjellige smykketyper. Denne distanseringen kan 

tolkes som et økt behov for markering av forskjellighet mellom områdene. Samtidig er de 

enkelte områdene som underbygges ved bruk av like smykketyper større enn de regionale 

grupperingene som dominerer i foregående fase. Koniske spenner med geometrisk dekor 

finnes for eksempel, som nevnt, utbredt i så godt som hele Norge. Hele det danske området, 

inkludert Bornholm, og Skåne, domineres av nebbfibler og likearmete spenner, og selv om 

Mälarområdet fremdeles utmerker seg med en stor konsentrasjon av funn, finnes dette 

områdets karakteristiske smykketyper utbredt i et større østsvensk område. Likevel kan en 

tråd følges fra foregående fase, og til dels tilbake til fase D2a, ved at øyene Gotland og Öland, 

samt til dels også Bornholm, til en stor grad deler samme smykkeformer (se kart Nielsen 

1991:fig. 2). Også det faktum at Mälarområdet fortsatt utpeker seg som et 

konsentrasjonsområde for bestemte smykketyper, kan forklares som en viss kontinuitet i 

draktmarkeringen fra foregående fase. Dette skiftet i fokus som framstår ved at det skjer en 

slags ”omgruppering” i større, men færre, og klarere atskilte områder, kan forstås som 

tildannelsen eller formingen av flere ulike overregionale identiteter. Muligens baseres de nye 

overregionale grupperingene på aktivisering av et delvis latent plan av identitet som fungerer i 

tidligere faser. For eksempel sees en viss overensstemmelse mellom de områdene vi finner 

type Mundheim utbredt i fase D2a og koniske spenner i merovingertidens første fase. 

Distribusjonsområdet for korsformete spenner av type Lunde i fase D1 og koniske spenner 

med stil II-ornamentikk i merovingertid fase 1 er delvis likt. Som nevnt, finnes det også en 

opprettholdelse av ”øyidentiteter” på de skandinaviske Østersjø-øyene. 

 

Ved at fokuset skifter ved overgangen til merovingertid trer mindre eller snevrere avgrensete 

lokale og regionale grupperinger i bakgrunnen. Likevel kan regional manifestering anes 

gjennom en mer utbredt bruk av parspenner i Nord-Norge enn i andre norske eller svenske 

områder. Dette impliserer, som nevnt tidligere, at selve bæremåten også kan ha vært del av 

den kulturelle uttrykksformen. Koniske spenner med stil II-dekor finnes utbredt hovedsakelig 

i den sørlige halvdelen av Norge, og har ellers en lokal konsentrasjon i Lofoten-Vesterålen. 

Stil II-spennenes distribusjon kan tolkes som en manifestering av en snevrere regional og 
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lokal gruppering innen det området der koniske spenner er spredt. De to hovedtypene av 

koniske spenner finnes, som nevnt (jf. 4.3.1), kombinert med hverandre i flere (to) tilfeller, 

noe som kan antyde at de manifesterer ulike, eller eventuelt delvis overlappende, nivåer av 

identitet.  

 

I likhet med foregående faser, forekommer fremdeles enkelte smykkeformer som er felles for 

hele det skandinaviske området, bl.a. smykkenåler med polyedrisk hode, s-formete spenner, 

perleoppsett som er dominert av røde og gule glassflussperler, samt muligens også 

ryggknappspenner (se under). Kanskje kan det skimtes en henspilling på en 

fellesskandinavisk gruppeidentitet gjennom bruk av slike felles smykketyper
23

. Disse felles 

smykketypene blir for øvrig ofte kombinert med spenner som tolkes som regionale markører. 

De rødgule glassflussperlene er for eksempel svært ofte brukt i smykkeoppsett sammen med 

koniske spenner, og smykkenåler med polyedrisk hode forekommer i kombinasjon med både 

koniske spenner, slangefibler, nebbfibler og likearmete spenner. Det forekommer også 

kombinasjoner av ulike regionale typer med avvikende geografisk tilknytning, for eksempel 

er et par koniske spenner funnet i kombinasjon med en ”østsvensk” hvelvet 

hjulkorsspenne/firpasspenne
24

. Dette kan i likhet med det vi ser når det gjelder kombinasjoner 

av smykketyper i folkevandringstid, tolkes som uttrykk for ulike nivåer av gruppeidentitet hos 

én og samme person: Det kan for eksempel gjelde manifestering av tilhørighet til en østsvensk 

gruppering, parallelt med delaktighet i forbindelse med en større skandinavisk og/eller 

nordeuropeisk gruppering (jf. 6.3).  

 

Med unntak av de tidlige ryggknappspennene, er det et påfallende trekk at alle de ulike 

spennetypene som representerer gruppemarkører fra dette tidsrommet (dvs. merovingertid 

fase 1), er svært enkle og ikke spesielt kostbare gjenstander. Spennene er så godt som alltid 

framstilt av bronse, og utsmykning i form av forgylling, cloisonné, granulasjon og filigran 

mangler nesten fullstendig. Den vanligste dekorformen er stempeldekor og enkel inngravering. 

På periodens koniske spenner framstår denne type dekor dessuten ofte som ”hjemmesnekret” 

og lite forseggjort. Det er en utpreget forskjell i forhold til folkevandringstidens forseggjorte 
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 Smykkenåler med polyedrisk hode og s-formete spenner er også utbredt på Kontinentet og i England (Gjessing 

1934:130-133; Strauss 1992:58-61, 175; Waller 1996:48; Ørsnes 1966:144, 164-165, 185) og bør kanskje derfor 

tolkes som felleseuropeiske typer (jf. 4.3.2). 
24

 Ts3071: Ytre Elgsnes, Harstad k., Troms. 
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smykkegjenstander, kanskje spesielt relieffspenner, og sammenlignet med dem framstår 

spennene fra tidlig merovingertid nærmest som ”uprofesjonelle”. Et unntak er imidlertid 

koniske spenner med stil II-dekor som jevnt over er av høy kvalitet, og som i enkelte tilfeller 

har innlagte granater som for eksempel øyne. Også (grav)konteksten smykkene inngår i, kan i 

første fase av merovingertid generelt karakteriseres som relativ enkel. Det er gjennomgående 

uvanlig med gull og importfunn i gravene på dette tidspunktet (jf. 4.3.1, se også Helgen 1982; 

Gudesen 1980; Solberg 2000:186-188; Vinsrygg 1979)
25

. Også de fellesskandinaviske typene 

perlesmykker og smykkenåler representerer enkle smykkevarianter. Dette kan tyde på at 

draktmanifesteringen til en stor grad tilhører et øvre, men allikevel ikke det absolutt høyeste 

samfunnslaget.  

 

De mer kostbare ryggknappspennene utgjør et unntak, og kan muligens sees som felles 

markør for et høyeste sosialt sjikt. Ørsnes (1966:111, 184) argumenterer for likheter mellom 

både sør- og østskandinaviske, og norske ryggknappspenner i denne fasen. Imidlertid synes 

bl.a. typens spredningsmønster å motsi en slik tolkning da så mange ryggknappspenner 

kommer fra Gotland (og Øst-Sverige) i forhold til ellers i Skandinavia. På Gotland (og i Øst-

Sverige) har dessuten ryggknappspennene en særegen utforming som gjør at de kan skilles ut 

som en egen undertype (jf. 4.3.2). Spennene kan likevel ha fungert som regionale markører av 

et høyere samfunnssjikt på Gotland og i Øst-Sverige.  

 

Som jeg har vært inne på over (6.4), skjer det flere endringer i samfunnet ved overgangen til 

merovingertid som må sees i sammenheng med den utviklingen som foregår når det gjelder 

signalisering av gruppeidentiteter. Jeg vil komme tilbake til dette i neste kapittel, men vil først 

presentere en annen faktor som kan være utslagsgivende for bruken av smykker, nemlig alder. 

 

ALDERSKATEGORIER 

Det er viktig å være seg bevisst at antall smykker og smykkeutstyrets rikdom ikke 

nødvendigvis direkte gjenspeiler det gravlagte individets sosiale status (jf. 2.2.2). Når det 

gjelder gravkontekstene og antall spenner som opptrer i den enkelte grav, må det bl.a. tas med 
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 Tendensen med færre (jf. 5.1.2), samt enklere utformete smykker, og generelt enklere utstyrte graver 

gjenfinnes også på Kontinentet, bl.a. ved frankiske graver i Lorraine i Frankrike (Halsall 1996:11-12), jf. under. 
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i betraktning at antall spenner som opptrer i én grav, kan være aldersbetinget. Historikeren og 

arkeologen Guy Halsall (1996) illustrerer dette i en svært interessant undersøkelse av kvinners 

status og makt i Sentral-Austria/Austrasia (i dagens Lorraine i Frankrike) på 500- og 

begynnelsen av 600-tallet. Han viser at i dette området gjenfinnes det rikeste smykkeutstyret, 

dvs. de mest dyrebare og de største smykkesettene, på 500-tallet i gravene til unge kvinner i 

tenårene og begynnelsen av 20-årene (Halsall 1996:10-11)
26

. Han setter dette i sammenheng 

med en lovgivning som angir wergilden
27

 til kvinner i denne alderskategorien som svært høy, 

noe som begrunnes i kvinnenes fruktbarhet. Barn, dvs. jentunger og/eller spedbarn og kvinner 

over 40-års alderen kan også bære smykker ved gravleggingen, men de utstyres med merkbart 

færre smykketyper. De godt voksne kvinnene er ofte kun gravlagt med et halssmykke.  

 

Halsall mener at smykkeutstyret den enkelte bærer bestemmes ut fra hvilken rolle de har i 

husholdet og i samfunnet, og at alderskategorier på denne måten er infiltrert med genderrollen. 

Det investeres mye i drakten til unge kvinner fordi de er viktige for slektens framtidige 

posisjon gjennom potensielle ekteskapsallianser. Gifteklare unge kvinner ”utsmykkes” og 

vises fram i det offentlige rommet, og dette gjenspeiles i gravskikken. Han hevder at 

alderskategoriene har betydning for den sosiale statusen, men at eldre kvinner som er gravlagt 

med få eller ingen smykker allikevel ikke behøver å representere ”lavstatusindivider”. Den 

sosiale statusen kan ha blitt uttrykt på alternative måter for dette alderstrinnet. For eksempel 

er gravene til kvinner i alderen mellom 40–60 år ofte svært rikt utstyrt når det 

gjelder ”husholdningsutstyr” slik som keramikk, nøkler, lenker (chatelaines) og lignende, selv 

om de altså inneholder færre smykker (Halsall 1996:17, 23).  

 

Investeringen i gravgodset kan sees i forbindelse med graden av sosialt stress som utløses ved 

individets død. Den store investeringen knyttet til tenåringsjenter og unge kvinner opp til 

rundt 40-års alderen, har trolig sammenheng med deres viktige rolle i alliansebygging mellom 

slekter og kvinnenes rolle i husholdet, kanskje spesielt i forhold til oppfostring av en ny 

generasjon. Det er også et viktig poeng at det i Lorraine i folkevandringstid synes å eksistere 

en skikk som tilsier at det ikke ”passer seg” for godt voksne og eldre kvinner å bære smykker 
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 Lignende tendenser er også påvist i forbindelse med et angelsaksisk gravfelt fra Berinsfield, Oxfordshire 

(Williams 2006:55). 
27

 Wergild: økonomisk erstatning i sammenheng med drap og/eller legemsbeskadigelse.  
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og smykkeoppsett som forbindes med en annen livsfase (Halsall 1996:12-21). I henhold til det 

Halsall omtaler som ”the grammar of display” ble smykkene assosiert med en sosial rolle 

som ”gifteklar” ung kvinne, og voksne kvinner som har passert dette stadiet overlater derfor 

smykkene sine til tenåringsdøtrene. Han mener det er dette som ligger bak Gregor av Tours’ 

bemerkning i forbindelse med begravelsen av en sosialt høytstående kvinne i en kirke i Metz i 

585 e.Kr. Kirkefaderen Gregor legger vekt på to forhold: Kvinnen er barnløs, og hun 

gravlegges med ”much gold and a profusion of ornaments” / ”cum grandibus ornamentis et 

multa auro” (Halsall 1996:1, 20)
28

. Det er lett å sette seg inn i eksistensen av en slik eventuell 

skikk som er utslagsgivende for bruken av smykker ut fra moderne kleskoder som virker 

bestemmende for hvordan voksne kvinner (og menn) kler seg sammenlignet med tenåringer: 

Slike, ofte uskrevne regler har eksistert i mange perioder og er opphavet til folkelige uttrykk 

som ”mutton dressed as lamb”, noe som gjenspeiler at å bryte reglene ansees som upassende. 

Kanskje ligger det en slik praksis og sosial mekanisme bak plasseringen av de to nevnte 

relieffspennene og en gullring i Ommundrødgraven i et skrin ved den avdøde kvinnens føtter 

(jf. 4.2.2 og 6.3): Hadde Ommundrød-kvinnen passert et alderstrinn hvor det var naturlig å 

bære slike smykker uten å ha noen etterlevende døtre å overlate smykkene til? I denne 

sammenhengen er det også interessant at det andre gravlagte individet i samme grav, som kun 

har hatt et plagg med hektespenner og ellers ingen smykker, er antatt å kunne være et barn 

(Kristoffersen 2000:253)
29

. Dette kan ha vært den avdøde kvinnens arving. 

 

Undersøkelser av sammenhengen mellom smykker og alderskategorier har til dels vært 

vanskelig å gjennomføre i skandinavisk sammenheng, da mye av beinmaterialet har vært i 

dårlig forfatning, ikke ivaretatt ved eldre undersøkelser, eller helt fraværende (oppløst) ved 

utgravning. Dette gjelder spesielt i norsk område hvor bevaringsforhold for osteologisk 

materiale er overveiende ugunstige. Waller (1986, 1996) har imidlertid undersøkt 

alderskategorier ved bruk av smykkenåler i folkevandringstid og merovingertid med basis i 

relativt nylig utgravete branngraver fra Mälardalen i Sverige. Forholdet mellom alder og bruk 

av smykker i tidlig merovingertid har også vært undersøkt i sørskandinavisk område 

                                                           
28

 Det kan nevnes at det finnes lovgivning om bruk av smykker fra senere perioder i Italia som viser lignende 

tendens: En Florentinsk lov fra 1472 tillater nygifte kvinner å bære to spenner og ett halssmykke de første tre 

årene av ekteskapet. De neste tre årene reduseres antall spenner til én, mens det fortsatt tillates å bære 

halssmykke. Etter 6 års ekteskap forbys gifte kvinner å bære smykker. Om loven ble etterfulgt er en annen sak 

(Campbell 2009:96). 
29

 Antakelig tolkes individet som et barn på grunnlag av dimensjonene i gravleggingen, da skjellettet er 

fullstendig oppløst. 
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(Jørgensen 1994a:536). Begge disse analysene viser at situasjonen avviker noe fra Halsalls 

observasjoner om forholdene i Lorraine. Det gjelder for det første det faktum at enkelte 

smykkenålstyper i Mälardalen blir båret av både menn og kvinner. Ellers påpeker Waller 

(1986:146, 1996:126) at det er voksne kvinner (20–40 år) som utgjør den største gruppen 

av ”nålebærere”. Det er imidlertid viktig å være klar over at det i Wallers (1986:146, tabell 1) 

undersøkelse har vært vanskelig å skille mellom tenåringer og større barn. Nå kan for øvrig 

smykkenålene sees som relativt ”enkle” smykketyper, og det er slik sett vanskelig å knytte 

resultatene opp til Halsalls konklusjoner. I sørskandinavisk område bæres de største og fineste 

smykkeoppsettene med spennepar og praktfibler av ”voksne kvinner”, mens jenter og yngre 

kvinner normalt gravlegges med en enkelt liten spenne og ingen praktfibler (Jørgensen 

1994a:536).  

 

I denne undersøkelsen har jeg ikke hatt mulighet til å undersøke eventuelle alderskategorier i 

smykkematerialet systematisk, men i flere av de nordnorske gravfunnene fra merovingertid 

fase 1 er skjellettet bevart, noe som gjør det er mulig å utrede omtrentlig alder. I et funn fra 

Våje i Nordland
30

 med et smykkeoppsett bestående av kun én konisk spenne og 18 perler er 

den avdøde osteologisk bestemt til ”mulig kvinne av nordisk type rundt 50 år” (jf. database 

Schreinerske samlinger). I et funn fra Rønnvik i Nordland
31

 ble en ”voksen” kvinne gravlagt 

med et smykkeoppsett som bestod av en konisk spenne, 24 perler og to smykkenåler av bein. 

Også i et funn fra Storfosen i Sør-Trøndelag
32

 er den begravde osteologisk bestemt som 

kvinne mellom ca. 40–50 år. Graven omfatter en konisk spenne, to smykkenåler, samt 82 

perler. I grav 3 på Ytre Kvarøy i Nordland
33

 er det funnet bruddstykker av kraniet til et barn, 

og graven kan altså muligens defineres som en barnegrav. Den omfatter en konisk spenne 

med geometrisk dekor og rundt 32 perler. Det virker altså ikke som alderskriteriet har noen 

innvirkning på antallet spenner i norsk sammenheng i den første fasen i merovingertid.  

 

Det må for øvrig tas hensyn til at grensene mellom de ulike alderskategoriene i de 

osteologiske studiene er kunstige, og at det for eksempel ikke tas høyde for potensielle 

grupperinger innenfor den enkelte alderskategorien, for eksempel om individer befinner seg i 

                                                           
30

 Ts4465: Våje, Tjeldøya, Nordland. 
31

 Ts3978. 
32

 T15808. 
33

 Ts6372. 
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begynnelsen av 20-årene eller rundt 30 eller lignende. I de skandinaviske analysene nevnt her, 

oppgis det oftest ikke om i hvilken ende av skalaen de voksne kvinnene befinner seg: Nær 20, 

eller nærmere 40 år. Det er dermed vanskelig å sammenligne situasjonen i Skandinavia med 

Halsalls resultater i forbindelse med kontinentalt materiale. Et annet poeng er at de frankiske 

gravene tilhører en kristnet befolkning i motsetning til de skandinaviske. 

 

Selv om de påviste skikkene og tradisjonene angående bruken av smykker i Lorraine altså 

ikke uten videre kan overføres til skandinaviske forhold i samme tidsrom, finnes det en viss 

overensstemmelse når det gjelder den store investeringen i voksnes kvinners gravutstyr i 

begge områder. Situasjonen i Sentral-Austrasia endrer seg for øvrig rundt slutten av 500-tallet 

/ 600 e.Kr. I gravskikken skjer det en generell nedgang i gravgods. Kvinner utstyres sjeldnere 

med smykker enn tidligere, samtidig som smykkene endrer karakter og framstår som enklere 

og mer standardiserte (med enkelte unntak). Ved denne endringen faller alders- og til dels 

også genderkategoriene gradvis bort. Forandringen bør sannsynligvis sees i sammenheng med 

tilkomsten av et mer stabilt og veletablert aristokrati der slektens posisjon ikke lenger trenger 

å bekreftes og forhandles gjennom investering i gravsituasjonen. Kanskje skyldes endringen 

også at unge kvinner ikke lenger spiller den samme viktige rollen i politiske 

ekteskapsallianser (Halsall 1996:11-12, 24), fordi kirke- og kongemakt er trygt konsolidert. 

Det er mulig at det finnes en lignende grunn for at bruken av koniske spenner ikke reguleres 

av alderskategorier (jf. over), da disse dateres til etter det tidspunktet endringene i 

gravskikken skjer i frankisk område i Sentral-Austrasia. Lignende prosesser, med nedgang i 

gravgods og enklere utformete smykker, skjer, som nevnt, også i norsk område ved 

overgangen til merovingertid (jf. 4.3.2). 

 

I alle tilfelle er resultatene fra Halsalls og lignende undersøkelser en pekepinn om at enklere 

utstyrte ”smykkegraver” ikke nødvendigvis representerer et lavere sosialt sjikt. Det er viktig å 

ha med seg denne tanken også når man forholder seg til skandinaviske smykkefunn. Dette har 

for eksempel vært utgangspunkt for diskusjon i forbindelse med eksogami eller 

ekteskapsallianse-tolkninger, som nevnt over (6.3). Det har tradisjonelt vært antatt at 

ekteskapsallianser hovedsakelig forgår blant samfunnets absolutt øverste sjikt i 

undersøkelsesperioden, da det er dette fenomenet som omtales i samtidige skriftlige kilder. 

Enkelte av gravene fra folkevandringstid som inkluderer for eksempel svært verdifulle 
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relieffspenner, kan relativt uproblematisk tilskrives dette sjiktet (Koch 1999:178; Magnus 

1999b:167, 2004b:280). Dette gjelder for eksempel funnet fra Kvåle og muligens Krosshaug 

som jeg har diskutert tidligere, samt Hole på Inderøy i Nord-Trøndelag (Solberg 2000:161). 

Likevel framstår langt fra alle slike funn med ”fremmede” smykker som spesielt ”rike” 

(Arrhenius 1995a:88; Koch 1999:183; Magnus 2004b:280). For eksempel gjelder dette den 

omtalte ”skandinaviske” kvinnegraven fra Altenerding i Bayern (Magnus 2004b:280), samt 

tilsvarende ”grensekryssende” funn fra merovingertid.  

 

Det kan for øvrig påpekes at selv i de tilfellene der antall spenner som benyttes bestemmes av 

individets alder, vil det overordnete inntrykket av smykkenes spredningsmønstre i alle 

områder bestemmes ut fra voksne. Det finnes overveiende langt færre barnegraver enn 

voksengraver i kildematerialet. Dette innebærer at det hovedsakelig er smykkebruken til 

voksne kvinner som undersøkes og sammenlignes her. I de tilfellene der det finnes unntak, 

slik som Kvålegraven der et barneskjelett er bevart (6.3), antyder funnomstendighetene at 

også barn kan gravlegges med etniske markører. 

 

6.6 Overgang til merovingertid: Brudd eller kontinuitet i draktskikk? 

Hines (1993a:95) har hevdet at bortfall av hekter og andre smykketyper fra folkevandringstid 

ved overgangen til merovingertid tyder på at det er en bestemt type kvinnedrakt som går ut av 

bruk, og at dette er et resultat av at det skjer et gjennomgripende brudd med fortiden og hva 

denne kvinnedrakten tidligere har symbolisert. Jeg kan langt på vei si meg enig i Hines’ 

tolkning. Fremveksten av færre, klart avgrensete og større regioner, samt økende distansering 

gjennom bruk av særegne spennetyper for de enkelte områdene, kan tolkes som et nytt aspekt 

ved måten draktmanifesteringen foregår på. Likevel mener jeg at de påviste geografiske 

spredningsmønstrene (jf. kap. 4 og 5.1) også kan tas til inntekt for at overgangen mellom 

folkevandringstid og merovingertid preges av en viss kontinuitet: Det er, som vist, til dels de 

samme områdene som markeres i de to periodene (for eksempel Mälarområdet, Danmark-

Skåne i sørskandinavisk område, samt Gotland), og spredningsmønstrene i både 

folkevandringstid og tidlig merovingertid karakteriseres av en grad av overlapping mellom 

områdene, og utbredelse av enkelte felles typer på tvers av grensene.  
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Det kan også legges vekt på de bruddene som skjer i løpet av folkevandringstid, med bortfall 

av spiralhekter ved overgangen til fase D2a, og da korsformete spenner går ut av bruk ved 

overgangen til D2b. Begge deler kan sees som relativt markerte brudd i drakttradisjonen (se 

også Hines 1993b:120). Vi vet likevel ikke om disse endringene opplevdes sånn for en 

samtidig, da utskiftningen kan ha skjedd i løpet av flere år og kanskje pågått over flere 

generasjoner. Dessuten behøver ikke frafallet av typene gjenspeile bortgangen til en kulturell 

gruppering eller identitet: Kanskje er markeringen tvert i mot ikke lenger nødvendig, fordi 

tilstedeværelsen av grupperingen er fullstendig innarbeidet i habitus. Dette kan ha gjort en 

materiell manifestering overflødig. En slik innarbeidet gruppering kan ha bidratt til å endre 

den etniske forhandlingssituasjonen og ført fokuset over på markeringer som har vært mer 

omstridte, eller av større strategisk betydning i samtiden.  

 

Et annet poeng er at selv om folkevandringstidens smykketyper forkastes, og stoffdrakten 

muligens endrer snitt (jf. 2.2), så opprettholder kvinnedrakten allikevel sin funksjon som 

kulturelt signalfelt. Hines kan uansett ha rett i at endringen representerer et bevisst oppgjør 

med en foreldet eller utdatert symbolikk. Jeg vil komme tilbake til dette i kap. 7.1.1 under 

gjennom en problematisering av den spesifikke historiske konteksten disse 

draktmanifesteringene hører hjemme i. 

 

6.7 Gender og etniske identitetsartikuleringer i folkevandringstid og 
merovingertid 

Hittil har det hovedsakelig dreid seg om smykker som er tilknyttet kvinnegraver. Som jeg har 

vært inne på tidligere (1.3.1 og 2.2.3), synes etnisk og kulturell manifestering i 

folkevandringstid og merovingertid å være infiltrert med genderartikuleringer. Forenklet kan 

forholdet uttrykkes på følgende måte: Mens kvinner gravlegges med smykker, blir menn 

begravd med våpen. Virkeligheten er selvfølgelig mye mer nyansert: Enkelte kvinner 

gravlegges uten smykker, og heller ikke alle mannsgraver omfatter våpen. Dessuten tilhører 

enkelte smykker mannsgraver. Hovedinntrykket forblir imidlertid at det finnes en klar tendens 

til en genderrelatert todeling, der smykker er brukt for å uttrykke eller underbygge en sosial 

rolle forbundet med kvinner (Hjørungdal 1991:71-72; Kristoffersen 2000:102, og jf. 2.2.3). 

Selve våpengravskikken kan på sin side sees i sammenheng med oppkomsten av 

krigerforbundene og et krigeraristokrati (jf. 7.1.1), og som uttrykk for at krigeren er en sentral 
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sosial rolle i samtiden og derfor viktig å formidle og reprodusere i gravleggingen (jf. 

Hakenbeck 2006:160; Halsall 1998:154-156; Hanisch 2003:29-30; Hedeager 1990:136-137; 

Kristoffersen 2000:143, 183; Steuer 1987:190). Periodens våpen er imidlertid i langt større 

grad enn smykker preget av overregionale fellestrekk (Bemmann og Hahne 1994:353; Effros 

2004:171; Hakenbeck 2006:160, 227; Jørgensen 1999:13, 164; Kristoffersen 2000:171, 188; 

Nielsen 1991:130; Siegmund 1998:188-189; Steuer 1987; Ystgaard 2014:130-132)
34

.  

 

Selv om smykkegjenstander hovedsakelig tilhører kvinnegraver, finnes det, som nevnt, 

enkelte unntak. Dette gjelder for det første beltebeslag som utgjør del av 

bandolæret/våpenbeltet. Disse kan være svært forseggjort og rikt utsmykket, noe som kan 

eksemplifiseres gjennom det kjente Åkerfunnet (Åker, Vang i Hedmark), der våpenbeltet har 

vært smykket med forgylte stil II-ornerte beslag, rem- og beltespenne. I likhet med våpen er 

også beltebeslag vanligvis likt utformet i større områder (Bemmann og Hahne 1994:497; 

Hakenbeck 2006:227). Beltegarnityret fra Åker har for eksempel svært like paralleller i funn 

fra Tyskland (Gjessing 1934:26-27). Hakenbeck (2006:227) har i sammenheng med funn fra 

Bayern argumentert for at de overregionale spredningsmønstrene kan tas til inntekt for at slike 

mannsrelaterte smykke- (dvs. beslag til våpenbelter) og våpengjenstander manifesterer 

medlem av et krigerfølge eller -forbund, snarere enn en lokal eller regional bundet identitet. 

Dette er i overensstemmelse med tolkninger av det ensartete våpenutstyret i samme periode 

(Effros 2004:171; Hedeager 1992a:294-295; Steuer 1987). 

 

I tillegg til beltebeslag forekommer smykkegjenstander som perler, spenner, hekter og 

hengesmykker også i enkelte tilfeller i våpengraver, dvs. sammen med gjenstandstyper som 

tradisjonelt oppfattes som ”mannlige” og forbindes med en maskulin sosial rolle. Av de 

utvalgte smykketypene som er undersøkt over, gjelder dette hektespenner og korsformete 

spenner
35

. Dette utgjør imidlertid relativt få funn i forhold til det totale antallet smykkefunn. 

Et problem i denne sammenhengen er at det selvfølgelig ikke kan utelukkes at smykker som 

                                                           
34

 Det finnes allikevel noen unntak, for eksempel den såkalte Kvammegruppen som ifølge Bemmann og Hahne 

(1994:320, 322) representerer en særegen vestnorsk våpengruppe i folkevandringstidens første fase. Her er det 

imidlertid smykkebruk som er forskningsobjektet, og det ligger derfor utenfor rammene av dette prosjektet å 

undersøke om våpenutrustningen kan representere etniske regionale manifesteringer. 
35

 I et gravfunn fra Sörfors, Attmar i Medelpad (SHM12220) er det funnet en relieffspenne av den botniske 

gruppen sammen med brente bein og et tveegget sverd. Det er usikkert om dette er et sammenblandet gravfunn, 

eller om det kun er en mannsgrav. Funnet vil derfor ikke regnes med her. 
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verken er funnet i kombinasjon med diagnostiserende kvinne- eller mannsgjenstander, tilhører 

mannsgraver. Det vil være svært vanskelig å fange opp slike eventuelle funn, men enkelte 

osteologiske undersøkelser antyder at dette er tilfelle, bl.a. i Mälardalen (se for eksempel 

Bennett 1987:102, fig. 73a; Waller 1986, 1996:126). Systematiske osteologiske analyser av 

bein fra det gravmaterialet som inngår i denne undersøkelsen, er til en stor grad utført på et 

østsvensk materiale (Gejwall og Persson 1970; Iregren 1972a, 1972b, 1983; Waller 1986:157; 

Persson 1972; Bennett 1987:111; Petré 1984:88-113), bl.a. i forbindelse med 

prosjektet ”Mälardalen i folkevandringstid”. Da ikke hele grunnlagsmaterialet har vært 

gjenstand for lignende systematiske osteologiske undersøkelser, vil det kunne skape et uriktig 

bilde av den faktiske situasjonen hvis kun resultatene fra de østsvenske analysene innlemmes i 

undersøkelsen her
36

. Kjønnsbestemmelser av dette materialet var dessuten ofte problematisk, 

fordi det dreide seg om svært fragmenterte skjelettrester fra branngraver (Bennett 1987:102). 

 

Det er for øvrig også et poeng at selv om en osteologisk analyse kan gi en pekepinn om den 

gravlagte er en mann eller kvinne, så forteller undersøkelser av skjelettet oss egentlig kun 

individets biologiske kjønn, og dette kan ikke uten videre jevnstilles med sosialt kjønn eller 

gender (jf. 2.2.3, Kristoffersen 2000:102; Solli 2002:94, 96-104; Sørensen 1991:121-122, 

2004:42-52). Funn av smykker sammen med våpen derimot, uttrykker et aspekt ved en sosial 

rolle og gjør det dermed mulig å undersøke smykkenes funksjon i denne spesifikke 

sammenhengen nærmere. Her dreier det seg mer konkret om hvilken eller hvilke type(r) 

identitet som manifesteres gjennom smykker i våpengraver i denne perioden. I det følgende 

vil det altså dreie seg om en utvalgt sosial rolle som ”kriger” når smykkefunn i ”mannsgraver” 

diskuteres. Krigerrollen blir tradisjonelt oppfattet som en mannsrolle, men det finnes visse 

unntak, f.eks. folkevandringstidens krigerkvinner eller ”amasoner” (Geary 2006:26-34; Pohl 

2004, jf. 8.2). Det kan altså ikke helt utelukkes at enkelte våpengraver som ikke er osteologisk 

bestemt, representerer kvinnelige krigere
37

. 

 

Jeg vil benytte en litt vid definisjon av våpengraver, der jeg i tillegg til funn som omfatter 

sverd, innbefattet våpenkniver, sverdknapper og doppsko til sverdslirer, spyd, og/eller skjold, 

                                                           
36

 I forlengelse av dette vil jeg heller ikke benytte meg av genderindikerende gjenstander som håndtakskam 

og/eller kamfutteral og søljer, som i dette området antas være ”mannlige” gjenstandstyper (Bennett 1987:110). 
37

 Takk til Lene Melheim for å gjøre meg oppmerksom på dette! 
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også inkluderer funn med kun pilspisser eller kun øks. Når det gjelder piler, kan dette 

representere jaktredskap, så definisjonen som våpen er noe usikker. Det er imidlertid bare i to 

funn piler opptrer alene
38

. Økser er dokumentert i mannsgraver i jernalder, men det kan 

argumenteres om øksene representerer redskap eller våpen eller begge deler. Beinpiler kan på 

sin side opptre i graver som vanligvis tilskrives kvinner (Hjørungdal 1991:71-72). Det er altså 

heftet et lite usikkerhetsmoment til økse- og pilegravene. 

 

Av totalt 629 skandinaviske funn av hekter er 46 funnet i våpengraver
39

. Dette omfatter 21 

svenske, 22 norske, og tre danske funn. Gravfunnenes geografiske fordeling gjenspeiler 

hektenes generelle distribusjonsmønster (jf. 4.2.3 og appendiks, tabell 6.1). Om de ulike 

typene hekter som finnes i våpengravene undersøkes nærmere, framgår det at det i alle 

tilfeller unntatt ett er snakk om knappehekter. Unntaket er et funn med B-hekter av den 

såkalte listtypen (type B2/B enkeltform) (jf. 4.2.3) som inngår i et funn sammen med 

knappehekter. 17 funn er av typen med knapper uten dekor (type B1i), fem funn omfatter 

hekteknapper med ringdekor (B1iii /B1ii c), tre funn relieffknapper med stil I-dekor (B1v), 

det opptrer ett funn hver av typene med fasettert dekor (B1ii b/e), norralatypen / trearmet 

stempeldekor (B1iv b) og typen med punktsirkelstempel (B1iv c), mens sju funn omfatter 

uklassifiserbare knappehekter. I tillegg opptrer ti kombinasjoner av ulike hektetyper i samme 

funn i 11 våpengraver. Kombinasjonene omfatter to typer i åtte funn, tre ulike knappetyper 

inngår i to funn, og fire ulike typer inngår i ett funn. Som nevnt tidligere (tekstvedlegg til 

tabell 4.51-4.53), kan bruk av flere enn to hektetyper/hekteknapper representere et fenomen 

som er knyttet til våpengraver. 

 

De vanligste hektetypene i våpengraver er altså enkle, uornamenterte hekter, hekter med 

ringdekor og hekter med stil I-dekor. Knappehektene uten dekor (B1i) og typen med 

ringdekor i relieff (B1iii /B1ii c), er som vist (jf. 4.2.3) overregionale skandinaviske 

fellestyper. De flate relieffknappene med stil I-dekor (B1v) grupperer seg, som nevnt, til 

Sørvest- og Vestlandet i Norge og til Mälarområdet i Sverige, men finnes ellers også relativt 

jevnt spredt på den skandinaviske halvøya, og kan derfor også regnes som en overregional 

                                                           
38

 Dette er også bemerket i kommentarfeltet i tabellene. 
39

 Jeg ser bort fra hekter fra sammenblandete funn, eller graver med flere individer av ulikt kjønn der gravgodset 

ikke lar seg skille med sikkerhet. Jeg utelater dessuten funn fra romertid. 
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type for hele dette området. Når det gjelder typen med stempeldekor i form av punktsirkel og 

sirkeldekor (B1iv c) bør denne, som nevnt (4.2.3), også helst sees som en overregional type da 

de relativt få eksemplarene som utgjør gruppen har en vid pannordisk spredning, men med en 

viss tendens til konsentrasjon i Medelpad. Sammenlagt omfatter 28 funn, dvs. over halvparten 

av våpengravfunnene, hektetyper som er av disse fire typene med en overregional utbredelse, 

mens kun 10 våpengravfunn inkluderer hektetyper som har en mer regional avgrenset 

utbredelse i spesielle områder av Skandinavia
40

. At hekter som er forbundet med krigerens 

drakt domineres av typer som er felles for større områder, stemmer godt overens med at også 

våpenbelter og -utstyr krigeren får med seg i graven er overregionalt (jf. over). Det er dermed 

først og fremst de 10 funnene som bryter med dette mønstret, funnene med regionale 

hektetyper, som blir interessante. Jeg vil derfor gå spesielt inn på disse.  

 

Fem av våpengravfunnene med regionale hektetyper stammer fra steder som ligger innenfor 

kjerneutbredelsesområdet til de respektive typene som skissert i kapittel 4.2.3: Typen med 

fasettert dekor (B1ii b/e) fra Lunde, Farsund k., Vest-Agder og fra Snartemo, Vest-Agder, 

norralatypen (B1iv b) fra Borg, Norrala, Hälsingland, hekter med hvelvete relieffknapper 

(B1vi) og spiraldekor (B1ii d) fra Salby, Södermanland, og med hvelvete relieffknapper (B1vi) 

fra Viken, Lövo, Uppland. Funnene tilhører noen av de geografiske områdene som markerer 

seg mest gjennom bruk av andre smykketyper i folkevandringstid (jf. 4.2.1-4.2.2, 5.1-5.3 og 

7.1.1), og hvor hekter har en generell stor utbredelse (jf. 4.2.3 generell geografisk utbredelse i 

Skandinavia): Sørvest-Norge, Mälarområdet i Øst-Sverige og til dels også Nordøst-Sverige, 

selv om dette sist nevnte området markerer seg noe mindre når det gjelder særegne 

smykkevarianter av de utvalgte typene som er diskutert her (jf. kap. 4.2.1-4.2.2) 

sammenlignet med de andre to områdene. Området har imidlertid enkelte andre egne 

smykketyper eller -varianter av for eksempel likearmete spenner (jf. 7.1.1).  

 

De fem andre funnene med regionale hektetyper bryter i mindre og større grad med de vanlige 

distribusjonmønstrene til hektetypene som vist i kapittel 4.2.3. For det første forekommer et 

våpengravfunn fra Skåra/Skreia i Vestfold
41

 med hekter av typen med fasettert dekor (B1ii 

                                                           
40

 I tillegg kommer de sju funnene med uklassifiserbare knappehekter, og et funn som omfatter typen uten dekor 

(B1i) og B2-listtype (B enkeltform). 
41

 C18892-18904. 
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b/e), som regnes for en særegen sørvest- og vestnorsk type, med en konsentrasjon i Hordaland 

og Vest-Agder (jf. 4.2.3). Funnet ligger altså litt i utkanten av hoveddistribusjonsområdet. To 

mannsgraver med våpen fra Skyttberg/Prästbolet og Högom (gravhaug 2) i Medelpad
42

 

inkluderer en lokal hektetype som overveiende finnes utbredt i Mälardalen: Typen med 

spiraldekor (B1ii d). Högomfunnet inkluderer dessuten også hekter med hvelvete 

relieffknapper (B1vi) som er en særegen sørøst- og østskandinavisk (østnordisk) type med en 

konsentrasjon i Mälarområdet og på Gotland. Dette kan altså også regnes som et brudd med 

vanlig distribusjonsmønster. Et funn fra Salands på Gotland
43

 omfatter hekter av type R.268 

(B1ii a / B1 iv a) som er en sørvest- og vestnorsk, samt vestdansk type. Hekten dateres ut fra 

at den er i nydamstil til fase D1, mens to andre gjenstander i gravkonteksten, en 

armbrøstspenne og en beltespenne, kan plasseres i Nermans (1935) periode VI.2 (Hines 

1993a:16), dvs. litt senere i folkevandringstid og innen det som her regnes for fase D2a eller 

D2b. Til sist finnes et interessant funn fra Rasagården i Västergötland der hekter av typene 

med fasettert dekor (B1ii b/e) og hvelvete knapper (B1vi) er funnet i en våpengrav. 

Funnstedet ligger utenfor og mellom kjerneutbredelsesområdene til de to respektive 

hektetypene. Oppsummerende gjenfinnes altså halvparten av de regionale typene hekter i 

våpengraver som ligger utenfor typens konsentrasjonsområde.  

 

Når det gjelder konteksten til hektene som opptrer i våpengraver, finnes hekter i 16 funn kun 

sammen med våpen utover leirkar eller andre beholdere av organisk materiale, redskaper som 

for eksempel ildslagningsutstyr og bryner, eller annet enkelt utstyr som kammer, beltespenner 

eller lignende. 12 av disse funnene omfatter kun én hektetype. I 19 funn, hvorav ett usikkert, 

er det funnet beltebeslag. I 15 graver inngår det gullgjenstander eller gullfragmenter: Det 

vanligste er gullfingerringer, og ellers forekommer gullbrakteater og andre typer 

hengesmykker av gull. Ett funn omfatter en gullmynt-medaljong
44

. Bøylespenner av bronse- 

eller sølv (inkludert armbrøstspenner), opptrer i seks eller muligens sju funn. Korsformete 

spenner forekommer i to funn. Drikkebegre eller skår av slike av glass finnes i 13 funn
45

, 

mens bronsefat eller -kjeler opptrer i sju funn. Generelt kan det utledes at både antallet gull- 
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 SHM25518/II og Sundvall museum: Högom grav 2. 
43

 SHM25386. 
44

 Högomfunnet omfatter både to fingerringer, to triangulære hengesmykker og en rund plate av gull. 
45

 B3731: Øvsthus, Hordaland er en dobbeltgrav, men glassets plassering like i nærheten av to spydspisser og et 

bryne (Schetelig 1912:154-159) kan tyde på at det har tilhørt mannens utstyr. 



355 

 

og importgjenstander er relativt høyt i våpengravene med hekter i forhold til det totale antall 

graver. 

 

Seks av til sammen 10 funn som omfatter regionale hektetyper, inneholder gullgjenstander, 

mens ett sjuende funn omfatter rester av et glass. I henhold til kriterier for statusmarkering 

(Hedeager 1990:103-112, 1992b:92; Myhre 1987a:169-170, 1992a:165; Ringstad 1992:118; 

Storli 2006:90, 94) innebærer dette at en relativt høy andel av våpengravene med geografiske 

hektetyper kan regnes som statusgraver. I denne gruppen finnes dessuten to av de rikest 

utstyrte gravene fra skandinavisk folkevandringstid: Våpengravene fra Snartemo (grav II) i 

Vest-Agder og Högom (gravhaug 2) i Medelpad. To andre graver i denne gruppen utpeker seg 

også som ekstra rike statusgraver med importert glass og bronsekjele/fat i tillegg til 

gullgjenstander: Våpengravene fra Lunde på Lista, Vest-Agder
46

 og Skåra i Tjølling, 

Vestfold
47

. Denne sist nevnte graven er ifølge katalogbeskrivelsen blitt utsatt for inngrep og 

forstyrret i forhistorisk tid, og kan derfor ha omfattet enda flere gjenstander. Til 

sammenligning inngår knappehekter uten dekor (B1i)
48

 i ni funn sammen med bare våpen, 

leirkar eller andre organiske beholdere, enkelt utstyr som kammer eller ildslagningsutstyr e.l., 

mens fem øvrige funn utover dette omfatter beltebeslag (tre funn) og små bøylespenner (to 

funn). Dette utgjør til sammen 14 av totalt 17 graver med udekorerte knappehekter som eneste 

hektetype. Våpengravene med denne hektetypen framstår altså som relativt enkelt ustyrte 

graver. Kun seks av disse gravene inkluderer for øvrig sverd blant våpnene, noe som kan ha 

betydning siden sverd inngår i 26
49

 av totalt 46 våpengravfunn med hekter. Sverd inngår 

dessuten i alle de 10 funnene med regionale hektetyper
50

.   

Når det gjelder funn med de overregionale fellestypene med ringdekor (B1iii  / B1ii c), 

punktsirkelstempel (B1iv c) og stil-I dekor (B1v), enten enkeltvis eller i kombinasjon med 

hverandre eller knappehekter uten dekor (B1i), er kontekstene litt mer varierte
51

. Fire av fem 

gravfunn med hekteknapper med stil I-dekor (B1v) omfatter én eller flere gullgjenstander. Tre 

av gravene omfatter dessuten også importerte glass og/eller bronsekar i tillegg til 
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 B3203. 
47

 C18892-C18904. 
48

 Jeg mener her våpengraver som omfatter udekorerte knappehekter som eneste hektetype. 
49

 Inkludert ett funn med en våpenkniv. 
50

 I ett av disse funnene, en grav fra Salands i Linde på Gotland (SHM25386), inngår det kun en u-formet 

doppsko til sverdsliren og noen jernfragmenter, men dette tyder på at det enten har ligget et sverd i graven, eller 

så kan sliredelen ha symbolisert et sverd ved en pars-pro-toto-symbolikk. 
51

 Jeg utelater i det følgende funn av disse typene i kombinasjon med regionale typer. 
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gullgjenstandene. Blant disse gravene finner vi den svært rikt utstyrte mannsgraven fra Evebø 

i Gloppen
52

. Den gravlagte mannen fra Evebø fikk foruten et plagg med forgylte 

knappehekter ved ermet også med seg et belte med beltebeslag, en ornamentert remspenne og 

innfattet beltestein, en gullsolidus med hempe og en skålvekt (figur 6.8). Sølv- og gullmynter 

brukt som hengesmykker tolkes gjerne som et statussymbol og uttrykk for en eliteidentitet i 

samtidige kontinentale gravfunn, som for eksempel gravene fra under St. Denis i Paris og 

Kölnerdomen (Bursche 2001:95-98; Effros 2003:147). Skålvekter er satt i sammenheng med 

et juridisk aspekt tilknyttet en lederrolle (Kristoffersen 2000:145; Solberg 2000:106), og kan 

slik tolkes som en statusmarkør. Alle fem graver med denne typen hekter inkluderer sverd 

blant våpnene.  

 

 

 

To av fem graver som omfatter hekter av typen med ringdekor (B1iii / B1ii c), inneholder 

gullgjenstander eller fragmenter av gull. Den ene av disse gravene og en videre grav fra 

Skottsund, Njurunda, Medelpad,
53

 inkluderer i tillegg stykker av glassbegre. Funnet fra 

Skottsund kan ha blitt plyndret (Baudou og Selinge 1977:248-261; Straume 1987:114). I 

denne graven ble det funnet 33 hele og fragmenterte dekorerte beltebeslag av forgylt sølv.  I 

likhet med gull, sees våpenbelter med beslag og utsmykning som et makt- og rangsymbol 

(Bemmann og Hahne 1994:495). To av de fem gravene med ringdekor-hekter (B1iii / B1ii c) 

inkluderer sverd eller våpenkniv blant våpnene, iberegnet den omtalte graven fra Skottsund. 

                                                           
52

 B4590: Evebø, Gloppen, Sogn og Fjordane. 
53

 SHM25337/6. 

Figur 6.8 Hekter, beltebeslag, remspenne og gullsolidus fra Evebø (B4590), etter 

Schetelig (1912:figur 258 og 259). Foto hekter: Universitetsmuseet i Bergen. 
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Når det gjelder den ene våpengraven med hekter av typen med punktsirkelstempel (B1iv c), 

en grav fra Veiem i Grong i Nord-Trøndelag
54

, inneholder denne beltebeslag, et rikt 

våpenutstyr med sverd, to spyd, øks, piler, bue og skjold, en rekke beholdere av tre og annet 

organisk materiale, men ingen gull- eller importgjenstander som glass og bronsekjele.  

 

Knappehektenes hovedutbredelsesperiode er, som nevnt tidligere (4.2.3), fase D2a og D2b. 

Hines (1993a:76-81), som også inkluderer hekter fra romertid i sin undersøkelse, har tidligere 

pekt på en interessant forskjell mellom spiral- og kringleformete hektespenner (type A) og 

knappehekter (type B) i gravsammenheng: A-hektene tilhører så godt som utelukkende 

kvinnegraver, mens B-hekter i romertid og begynnelsen av folkevandringstid overveiende 

finnes i mannsgraver. I knappehektenes hovedutbredelsesperiode derimot, dvs. i fase D2a og 

D2b, inngår også denne type hekter fortrinnsvis i kvinnegraver (jeg vil komme tilbake til 

unntakene under). Videre finnes det en påfallende tendens til at hektene i kvinnegravene som 

regel brukes i ermet ved håndleddene, mens bruken i mannsgravene er mer variert, bl.a. har de 

også vært brukt i buksebenet ved kne eller ankel (figur 6.9), som beltespenne, og i skjorte- 

eller jakkelinningen (Hines 1993a:76-81)
55

. En slik variasjon i bruk kan eksemplifiseres 

gjennom den omtalte graven fra Högom (Ramqvist 1995:151), samt i våpengravene fra Borg i 

Norrala, Hälsingland
56

 (Bennett 1987:109), Skottsund i Njurunda i Medelpad (Badou og 

Selinge 1977:258-261) og Vestly i Time, Rogaland
57

 (Kristoffersen 2000:307-308; Møllerop 

1961:6). Kobles disse observasjonene opp mot det som er utredet over om hvordan 

kvinnedrakten fungerer som et signalfelt for identitet (jf. 6.2-6.4), kan disse tendensene til 

gendertilknytning tyde på at det først er når hektene blir integrert som element i en 

standardisert drakt, at de også blir genderspesifikke: A-hektene blir som vist, et innarbeidet 

element av kvinnedrakten i fase D1, mens knappehektene (B1-hekter) først overtar 

funksjonen som et standardisert draktelement ved kvinnedrakten i begynnelsen av fase D2a. 

 

                                                           
54

 T19624. 
55

 I England finnes alle typer hektespenner kun i kvinnegraver der de har sittet i ermet ved håndleddene (Hines 

1993a:81). 
56

 SHM26520/6. 
57

 S8635. 
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Det finnes altså en tendens til at enkelte smykkegjenstander som får en funksjon som 

kulturelle eller etniske identitetsmarkører, også blir genderspesifikke. Imidlertid finnes det et 

 

annet aspekt ved bruken av disse smykkegjenstandene i krigergraver. Selv om det (ifølge 

Hines 1993a:76-81) er uvanlig, forekommer det at enkelte menn bruker hekter også på et 

tidspunkt da disse er blitt en integrert del av kvinnedrakten: Rundt halvparten av 

våpengravene med hekter kan dateres i tidsrommet fase D1/D2a–D2b
58

. Det er spesielt 

interessant at noen av de rikeste skandinaviske gravene fra folkevandringstid hører inn under 

denne gruppen (se Ramqvist 1995:154 for lignende observasjoner). Dette gjelder for det første 

                                                           
58

 To funn kan plasseres i fase D1, mens de øvrige funnene ikke kan dateres nærmere innen folkevandringstid i 

henhold til det systemet som benyttes her (jf. kap. 3.1). 

Figur 6.9 Hekter ved 

ankel i mannsgraven fra 

Högom haug 2, etter 

Ramqvist (1992:plate 11). 
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funnet fra Evebø i Gloppen i Sogn og Fjordane, som dateres til overgangen mellom D1 og 

D2a, eller tidlig D2a (Kristoffersen 2000:373; Straume 1987:80). I tillegg gjelder det Högom 

gravhaug 2 og Snartemo grav II som dateres til henholdsvis fase D2a og D2b (Kristoffersen 

2000:276; Straume 1987:110). Også andre av de rikt utstyrte våpengravene som er omtalt i 

det foregående med bl.a. import- og gullgjenstander dateres til dette tidsrommet: Graven fra 

Lunde, Vanse i Vest-Agder (Hines 1993a:19), Vestly i Time og Vatshus i Klepp i Rogaland 

(Kristoffersen 2000:308, 322), Øvsthus i Kvinherad i Hordaland
59

 (Straume 1987:106), 

Skåra/Skreia i Tjølling, Vestfold (Hines 1993a:16; Hougen 1924:46), og Viken på Lovö i 

Uppland (Hines 1993a:21). Også en relativt rik våpengrav med uklassifiserbare knappehekter 

fra Kvassheim i Rogaland kan dateres til fase D2a (Kristoffersen 2000:297; Straume 1987:89-

90), og antakeligvis en rik våpengrav med udekorerte knappehekter fra Barsaldershed på 

Gotland
60

.  

 

Konteksten kan dermed tyde på at når hekter forekommer i våpengraver, forbindes de ofte 

med rikt utstyrte graver og et høyere sosialt sjikt. Dette gjelder som vist spesielt de funnene 

som inkluderer hektespenner av egne, regionalt avgrensete typer. Dessuten er det ikke kun 

hekter alene som brukes for å smykke drakten i disse rike gravfunnene: Også andre 

smykkegjenstander som gullfingerringer, gullmedaljonger og beltegarnityr bæres av krigerne 

(se også Solberg 2000:168-169). Bildet blir imidlertid litt mer nyansert ved at hovedvekten av 

funnene med enkle knappehekter uten dekor som eneste hektetype, ikke er spesielt velutstyrte 

når det gjelder statusgjenstander som importartikler og/eller gull, jf. over. Menns bruk av 

denne typen hekter synes altså ikke kun å være tilknyttet et utpreget høyt sosialt miljø (se 

også Bennett 1987:110). Det samme gjelder, som nevnt, enkelte funn med de overregionale 

fellestypene av hekter med ringdekor (B1iii / B1ii c) og punktsirkelstempel (B1iv c). 

Preferansen for hektespennene uten dekor (B1i) kan, som jeg vil komme tilbake til under, 

settes i sammenheng med manifestering av en overregional identitet. Denne kan igjen 

muligens sees som uttrykk for et behov for en mer ”åpen” eller dynamisk identitet i 

forbindelse med krigerrollen, noe jeg vil komme tilbake til i et senere kapittel (8.3). 
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 B3731. 
60

 SHM19535 og SHM 32260 A. Graven omfatter en skjoldbule av jern som tilhører Nermans (1935) periode 

VI.2 (Rundqvist 2003:124). 
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I flere av gravene inngår det som vist flere hektetyper, for eksempel grav 3 i Viken på Lovö i 

Uppland som omfatter hekter både av typen uten dekor (B1i), ringdekor (B1iii / B1ii c) og 

hvelvete knapper (B1vi). Bennett (1987:109-110) mener dette kan forklares ved at det har 

vært status å bruke flere typer og at dette også gjenspeiler at det har inngått flere plagg i 

graven. Samtidig framhever hun at antall plagg må sees i sammenheng med i hvilken årstid 

gravleggingen har funnet sted. I likhet med det jeg har argumentert for når det gjelder ulike 

smykketyper og -varianter som bæres av samme kvinne (6.3), kan bruk av ulike hektetyper 

manifestere flerdimensjonale identiteter hos de gravlagte krigerne. Mannen fra Viken kan ved 

hjelp av hektespennene ha artikulert både en fellesskandinavisk og en østskandinavisk 

identitet. Høvdingen eller småkongen fra Högom som bar både de fellesskandinaviske 

hektetypene av typen med ringdekor (B1iii / B1ii c) og punktsirkelstempel (B1iv c) og en 

hektetype med spiraldekor (B1ii d) som er typisk for Mälardalen, og en som er felles for både 

Mälarregionen og Gotland, typen med hvelvete knapper (B1vi), kan ha benyttet hektene til å 

formidle både en fellesskandinavisk identitet som kriger, men samtidig framheve forbindelser 

til området sør og sørøst for Medelpad
61

. I denne forbindelse er det for øvrig et poeng at flere 

av funnene som inkluderer særegne regionale hektetyper også omfatter fellesskandinaviske 

typer. Dette gjelder seks av 10 funn. Overregional(e) identitet(er) framstår slik som spesielt 

viktig å formidle i våpengravene. En nesten fullstendig likhet mellom draktstoff/tekstiler 

(brikkevevde bånd) i gravene fra Högom og Evebø kan dessuten tyde på at stoffet og 

utformingen av drakten har vært en fellesnevner for det øverste sjiktet av krigeraristokratiet 

(Nockert 1991; Ramqvist 1995:154). 

 

Når det gjelder korsformete spenner stammer kun 13 funn med 15 av totalt 934 spenner fra 

funn som med rimelig sikkerhet kan sies å representere mannsgraver (appendiks, tabell 6.2). 

Det vil si funn i kombinasjon med våpen som ikke bærer tegn på å være sammenblandet 

manns- og kvinnegraver (jf. over). Alle funnene kommer fra Norge. Av disse 13 funnene 

dateres ett til overgangen fase C3/D1
62

, seks fra fase D1
63

, tre fra fase D2a
64

 og de resterende 
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 Det er interessant at våpengraven fra Skottsund, Njurunda, Medelpad fra fase D1 gjennom deler av inventaret 

(sverd og beltebeslag) også viser kontakter til Mälarområdet/Uppland og Gotland. Dette funnet viser imidlertid 

også kontakter til Vest-Norge gjennom leirkar (Straume 1987:115). 
62

 C335: Veien, Nordrehov, Buskerud (type: enkeltform). 
63

 B2258-68: Gjervik, Hamre, Hordaland (type Røssøy og Gross Siemss), B3353: Viblemo, Audedal, Vest-

Agder (type Lunde), C15286: Åmot, Kvinesdal, Vest-Agder (type Lunde), C2646-C2680: Holmegård, Mandal 

k., Vest-Agder (type Lunde), C5153: Veien, Nordrehov, Buskerud (enkeltform, nær type Eine) og B4842: Bø, 

Stryn, Sogn og Fjordane (enkeltform m/spadeformet fot). 
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tre er ikke nærmere daterbare innenfor tidsfasen C3/D1–D2a i folkevandringstid. Seks funn 

fra våpengraver med til sammen sju korsformete spenner kan tilskrives bestemte undertyper: 

Type Skogøya (to funn), type Røssøy og Gross Siemss (i ett og samme funn), og type Lunde 

(tre funn). Fire funn omfatter enkeltformer, og resten er uklassifiserbare spenner.  

 

Det er bemerkelsesverdig at tre av funnene omfatter nordnorske typer, noe som ved første 

øyenkast kunne tyde på en særegen regional nordnorsk draktskikk for menn. Både funnet med 

type Røssøy (og Gross Siemss) og ett av funnene som inkluderer en spenne av type Skogøya, 

stammer imidlertid fra Hordaland. De kommer altså ikke fra typenes kjerneutbredelsesområde 

som er Nordland og Troms. Funnet av type Gross Siemss ligger også (langt!) utenfor denne 

typens hovedutbredelsesområde i Danmark og Nord-Tyskland. De tre resterende funnene med 

regionale typer tilhører derimot områder innenfor de respektive typenes 

kjerneutbredelsesområder: Type Lunde fra tre steder i Vest-Agder og type Skogøya fra 

Skogøya i Nordland. De mannsrelaterte funnene av korsformete spenner har ellers en vid 

geografisk spredning innen Norge. Menns bruk av korsformete spenner er altså ikke et uttrykk 

for noen regional forankret draktskikk. At funnene bare kommer fra norsk område kunne 

potensielt tolkes som en overregional ”norsk” skikk, men dette synes urimelig fordi 

spennetypen har absolutt størst utbredelse i norsk område (jf. 4.2.1). En lignende tendens til 

den som ble antydet i forbindelse med hektefunnene over, kan anes for korsformete spenner: 

En forholdsvis stor andel av særegne regionale smykketyper som opptrer i mannsgraver, har 

en tendens til å tilhøre områder utenfor typens geografiske kjerneområde. Funnene av 

korsformete spenner i våpengraver er imidlertid så få at dette kun kan framlegges som et 

tentativt mønster. 

 

Av de 13 funnene med korsformete spenner omfatter åtte funn ingen andre 

smykkegjenstander, to funn inkluderer glassperler, to funn omfatter hekter, to funn en 

bøylespenne, og to funn inneholder beltebeslag. Fire funn inneholder gullgjenstander: I tre 

tilfeller dreier det seg om gullfingerringer og i ett tilfelle om en gullmedaljong som er en 

myntetterligning med hempe
65

. Ett av funnene med gullgjenstander er en grav fra Veien på 

                                                                                                                                                                                     
64

 B3175: Lygra, Lindås, Hordaland (type Skogøya), Ts2685-92/2790: Skogøya, Salten/Steigen, Nordland (type 

Skogøya), C18892-18904: Skåra/Skreia, Tjølling, Vestfold (uklassifiserbar). 
65

 B560: Hove, Vik, Sogn og Fjordane. 



362 

 

Nordrehov
66

 i Buskerud som omfatter to gullfingerringer og en større ring, en såkalt 

betalingsring av gull
67

. Kun ett av våpengravfunnene med korsformete spenner inkluderer 

importgjenstander i form av drikkeglass og bronsekjeler, det tidligere omtalte funnet fra 

Skåra/Skreia i Tjølling i Vestfold, som også omfatter hekter. I Veienfunnet, hvor det også 

inngår et lærbelte med bronsebeslag, og en sverdslire med ornamenterte prydbeslag, finnes 

det imidlertid drikkehornsbeslag av bronse. To funn omfatter for øvrig skålvekter, det nevnte 

funnet fra Veien og funnet med gullmedaljongen fra Hove, Vik i Sogn og Fjordane. Slike 

vekter kan, som nevnt tidligere, settes i sammenheng med en lederrolle og tolkes som 

statusmarkører. Gullmedaljongen som består av en ”mynt”, kan også sees som uttrykk for en 

kontakt til de øverste samfunnssjikt, jf. over. Åtte av funnene inkluderer for øvrig sverd
68

. Det 

er ellers verdt å merke seg at ingen av gravene med regionale spennetyper 

inkluderer ”statusindikatorer” som gull og/eller importgjenstander. 

 

Sammenlignet med de regionale og stil I-ornamenterte knappehektenes sosiale kontekst, 

virker det ikke som våpengraver med korsformete spenner i like stor grad har vært forbundet 

med et utpreget høyt sosialt sjikt. Funnene med korsformete spenner synes å dekke et bredere 

sosialt lag. Dette stemmer for øvrig overens med den sosiale konteksten til korsformete 

spenner som gjenfinnes i kvinnegraver (jf. 4.2.1 og 6.2).  

 

Da koniske spenner er den eneste smykketypen fra merovingertid som utgjør del av 

hovedmaterialet her, blir det vanskeligere å utrede noe detaljert om forholdet mellom krigere, 

smykker og identitetsartikuleringer i dette tidsrommet. Det finnes imidlertid ingen sikre 

våpengraver som omfatter koniske spenner. Trenden med at krigere som artikulerer kulturell 

eller etnisk identitet ved bruk av smykkegjenstander og drakt ofte tilhører et utpreget høyt 

sosialt sjikt, kan imidlertid gjenfinnes i merovingertid. Dette fremtrer gjennom funnene fra for 

eksempel Åker, Vendel, Valsgärde, Kobbeå (Bornholm) og Kylver (Gotland) der ”krigerne” 

er utstyrt med våpenbelter med bl.a. forgylte stil II-ornamenterte beslag og remspenner av 

svært høy kvalitet. I flere av gravene har den avdøde også vært utstyrt med hjelm og ringsverd. 
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 C325-C339, C343-C348. 
67

 Betalingsringen kan være sekundært deponert i haugen (Gustafson forthcoming). 
68

 I en grav fra Holmegård, Mandal k., Vest-Agder (C2646-2680) opptrer det to korsformete spenner. Graven 

omfatter imidlertid også et dobbelt våpenutstyr med bl.a. to sverd og to skjoldbuler. Det dreier seg derfor 

sannsynligvis om to våpengraver, men det er usikkert om det opprinnelig har inngått én spenne per mann, eller 

om én mann har fått med seg to spenner. 



363 

 

Hjelmene er i likhet med beltespennene utsmykket med dekor og tolkes av enkelte 

som ”kroner” eller tegn på svært høy sosial status (Almgren 1983; Härke 1992:159; Steuer 

1987:196, 202). Det har blitt argumentert for at disse gravene representerer hird- eller 

krigerfølgemedlemmer, og/eller lokale høvdinger eller småkonger som ligger begravd i 

periferien i forhold til sentret der den øverste ”krigerlederen”/kongen holder til (Ambrosiani 

1983; Hedeager 1992a:294; Myhre 1992a:170; Steuer 1987:203, 225).  

 

Det fremtrer altså tre tendenser når det gjelder hvordan smykkegjenstander fungerer i 

forbindelse med en sosial rolle som kriger i folkevandringstid og merovingertid: For det første 

synes det å eksistere et behov for manifestering av tilhørighet gjennom bruk av smykker i 

tilfeller der den gravlagte tilhører et utenforliggende område i forhold til den regionale 

grupperingens kjerneområde. For det andre inntrer ofte kulturell eller etnisk regional 

manifestering ved bruk av regionale hektetyper når den gravlagte tilhører et utpreget høyt 

sosialt sjikt. Den tredje tendensen er at i et bredere sosialt lag innen krigergruppen uttrykkes 

hovedsakelig en overregional tilhørighet gjennom bruk av en fellesskandinavisk hektetype, de 

uornamenterte knappehektene (B1i), samt muligens også type B1ii c / B1iii og B1iv c. Den 

generelle preferansen for overregionale hektetyper, kan bety at krigerrollen først og fremst 

henspiller på et overregionalt kulturelt eller etnisk nivå når det gjelder potensial som medlem 

av en sosial krigergruppe eller krigerforbund. Dette gjenspeiles som jeg har vært inne på også 

til en viss grad i bruk av et ensartet våpenutstyr i hele Skandinavia, samt i andre ”germanske” 

områder (se også kap. 8).  

 

Når det gjelder et høyere sosialt lag, kan bruken av ”regionale” hektetyper på krigerdrakten 

tyde på at saken har stilt seg annerledes. I denne forbindelsen kan det ha vært ønskelig at 

manifesteringen skal finne gjenklang i regionale draktsignalementer som også gjenfinnes mer 

generelt hos kvinner. Dette kan igjen bety at tilhørighet eller tilknytning til en regional 

gruppering har vært et element ved krigerens identitet i en utvalgt sosial rolle som gjenfinnes i 

de øvre samfunnssjiktene. Kanskje bør dette sees i sammenheng med at det er i de høyeste 

sosiale sjiktene av samfunnet at mobiliteten har vært størst (Odner 1973:116), og dermed 

medført mest kulturell kontakt. Om krigerne som er utsmykket med ”regionale” 

hektesignalementer representerer lokale ledere, høvdinger, småkonger/dronninger eller 

lignende sosiale rollefunksjoner, kan manifesteringen av regional tilhørighet ha sammenheng 
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med bl.a. rettigheter eller tilgang til ressurser (jf. Barth 1969 og Hodder 1979, se 1.2.2). 

Alternativt eller samtidig kan personer i denne sosiale rollen ha en funksjon som kulturelle 

eller etniske ”markører” for den gruppen (krigere?) de leder. Dette vil i så fall kunne settes i 

sammenheng med en antatt politisering av etnisitet som skjer i folkevandringstid (Pohl 1998b, 

jf. 7.1.1).  

 

Sammenlignes krigeres bruk av smykker slik det framtrer gjennom periodens våpengraver, 

med de mønstrene som er påvist her i forbindelse med hvordan smykker opptrer på 

kvinnedrakten, virker det som forholdet mellom gender og etnisistet opererer på ulikt nivå for 

henholdsvis krigere og kvinner. Hos periodens kvinner synes etnisitet å være infiltrert med 

flere sosiale roller som er genderrelaterte, i alle fall i folkevandringstid. For eksempel har det 

blitt argumentert for at den manifesteringen som skjer ved hjelp av relieffspenner, er tilknyttet 

en rolle som ”husfrue” (Kristoffersen 2000). Samtidig kan relieffspenner uttrykke både 

regional og lokal tilhørighet, samt overregionale forbindelser (jf. 6.2-6.4, 7.1.1, 7.1.3). 

Dessuten blir en gruppe enklere relieffspenner (den simple bronsegruppen), som nevnt over 

(6.2), assosiert med ”weniger bemittelte Damen” (Meyer 1935:102), dvs. et sosialt sjikt som 

antakelig ligger under ”husfruestanden”. Det samme gjelder også ofte korsformete spenner og 

hekter som kan opptre i relativt enkelt utstyrte kvinnegraver. I det tidligere omtalte funnet fra 

Kvåle i Sogndal (6.3), var en jente i 10-års alderen antakeligvis gravlagt med korsformete 

spenner. Den avdøde jenta må hatt en sosial rolle eller identitet som skiller seg fra både 

husfruerollen og andre ”voksne” sosiale kvinneroller. Dette kan tas til inntekt for at etnisk 

eller kulturell manifestering også opererer på et nivå der artikuleringen er tilknyttet en rolle 

som barn, eller eventuelt ikke fullvoksen kvinne
69

 (se for øvrig 6.5 over om alderskategorier).  

 

Den etniske og kulturelle identitetsartikuleringen som er ”infiltrert” med krigeridentiteten, 

synes generelt, i likhet med selve krigerrollen, å være tilknyttet et overregionalt nivå. I denne 

forbindelse kan det nevnes at også hekter som er funnet i våpenofferfunn er av 

fellesskandinaviske formvarianter, med unntak av ett funn av en regional type fra Ejsbøl mose 
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 Lignende observasjoner er gjort i forbindelse med unge jenter gravlagt på rekkegravfelt i Lorraine i Frankrike 

(Halsall 1996:10-11, 1998:154). 
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(4.2.3)
70

. Det er et poeng i denne sammenhengen at hekten tilhører et 400-

talls ”erstatningsoffer”, der det er offiserenes eller krigerledernes gjenstander som er deponert, 

og at flere av gjenstandene er av ”fyrstlig” karakter (Ørsnes 1984:43, 1988:25-26, 105). Kun 

når det gjelder samfunnets ledersjikt, virker det som krigerens etniske eller kulturelle 

regionale tilknytning blir et aspekt som vektlegges. Dette er spesielt interessant fordi det 

stemmer overens med det som kan utledes av samtidige skriftlige kilder fra Kontinentet, der 

etnisitet er et fenomen som kun artikuleres i forbindelse med kongelige eller aristokratiet 

(Geary 1983). Regionale undertyper av korsformete spenner fra enkelt utstyrte våpengraver 

kan imidlertid representere et unntak da ingen av funnene som vist indikerer at ”bærerne” av 

spennene har tilhørt de øvre samfunnssjiktene.  

 

De våpenrelaterte funnene av regionale smykketyper fra utenfor kjerneutbredelsesområdet 

utgjør som vist ikke mange funn totalt, men de er likevel et interessant fenomen: Tradisjonelt 

har lignende ”utenforliggende” funn i kvinnegraver blitt tolket som tegn på eksogami, dvs. 

kvinner som er giftet inn fra et annet område (jf. 6.3 over). Bør disse krigergravene tolkes på 

samme måte? Det kan selvfølgelig ikke utelukkes, men funnet fra Gjervik i Hordaland med to 

ulike ”fremmede” regionale typer som viser tilknytning til på den ene siden Sør-Skandinavia 

og nordtysk område, og den andre siden til Nord-Norge, støtter ikke en slik tolkning. En 

alternativ tolkning som jeg har antydet over, er at disse våpengravene representerer 

medlemmer av krigeraristokratiet som markerer tilgang til ressurser, eller eventuelt gruppens 

rettigheter til et område. 

 

Situasjonen endrer seg som vist i merovingertid. De etniske eller kulturelle smykkemarkørene 

i denne fasen, som for eksempel koniske spenner, synes å tilhøre et jevnere sosialt sjikt: Ingen 

av spennene tilhører utpreget rike gravfunn. Gravene med koniske spenner er relativt likt 

utstyrt og synes verken å representere det høyeste, eller det laveste samfunnslaget, men kan 

snarere karakteriseres som et mellomliggende sjikt (6.5). Et beslektet fenomen er, som nevnt 

(jf. 6.5), observert på Kontinentet (Hakenbeck 2006:138-139; Hallsall 1996:11-12, 24). 

Billedframstillinger av drakter fra merovingertid tyder ifølge Mannering (2006:223) på at 

                                                           
70

 Funnet omfatter en knappehekte av type B1ii a med nydamstil. Denne skiller seg, som nevnt, med sin 

relieffstil fra hovedgruppen som har stempelornamentikk (2.2.3). Den eneste andre hekten av denne varianten 

med nydamstil, er fra våpengraven fra Salands på Gotland nevnt over. 
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mannsdrakten derimot har vært mer variert enn kvinnedrakten på dette tidspunktet. Muligens 

antyder dette at tekstiler til en viss grad har overtatt smykkenes funksjon som sosiale og 

kulturelle markører i forbindelse med mannsdrakten i merovingertid. 

 

I dette kapittelet har jeg argumentert for at draktsmykker i løpet av folkevandringstid erverver 

en funksjon som et redskap i sosiale, kulturelle og/eller etniske differensieringsstrategier (jf. 

Pohl 1998 red.), og forsøkt å vise hvordan smykkene fungerer som et signalfelt i en kompleks 

sosial diskurs. I neste kapittel vil jeg gå nærmere inn i draktsignalementenes historiske 

kontekst og undersøke den gjensidige påvirkningen som skjer mellom smykker og samfunn. 
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Kapittel 7 Smykker og identitetsforhandlinger i Skandinavia ca. 

400–650/700 e.Kr. 

7.1 Spredningsmønstre og samfunn 

I hvilken sosial sammenheng inngår de påviste draktmanifesteringene i folkevandringstid og 

begynnelsen av merovingertid? Hvilket samfunn skal vi forstå denne formen for signalisering 

på bakgrunn av, og hva påvirker endringene i de påviste manifesteringene? Markeringen av 

gruppeidentitet skjer ikke i et sosialt eller historisk vakuum: Etniske eller kulturelle kategorier 

dannes, opprettholdes, forhandles og transformeres i forhold til bestemte ”kulturelle andre”, 

og den sosiale konteksten der kulturelle møter skjer, vil være utslagsgivende for den kulturelle 

manifesteringen (jf. 2.1). I det følgende vil jeg derfor undersøke hvilke premisser som ligger 

bak de ulike kulturelle signalementene som er presentert over (jf. 6.1-6.5). Dette vil bli gjort 

gjennom en vurdering av sosial organisasjon og den historiske utviklingen i det undersøkte 

tidsrommet. I denne forbindelsen vil maktfordelingen mellom de ulike kulturelle, etniske 

og/eller sosiale gruppene som er involvert i de kulturelle møtene tas opp til vurdering, da dette 

ansees som av betydning for hvordan kulturell og etnisk manifestering gir seg uttrykk (jf. 2.1). 

Følgende faktorer vil bli trukket fram i denne sammenhengen: 1) Maktpolitiske forhold, 2) 

pågående bredere etniske diskurser i nordskandinavisk sammenheng der forholdet mellom 

germansk/norrøn og samisk kultur vil bli nærmere undersøkt, og videre vil 3) 

utenomskandinaviske kulturelle forbindelser og spesielt kontaktflater med angelsaksisk 

England vurderes i forhold til manifestering av kulturell tilhørighet og avstand.  

 

7.1.1 Smykker og sentralisering: Makt, politikk og kulturell identitet. 

Et spørsmål som det er naturlig å stille i denne sammenhengen, er hvorfor det finnes et behov 

for å signalisere etnisk eller kulturell identitet ved bruk av kvinnedrakten i denne perioden. I 

europeisk sammenheng framstår folkevandringstid som en urolig periode der det skjer store 

sosiale og politiske omveltninger med folkevandringer og kriger idet det vestromerske riket 

bryter sammen. Perioden kjennetegnes av gjennomgripende samfunnsendringer ved 

etableringen av de tidligste europeiske kongedømmene, og etter hvert også fremveksten av 

frankisk overherredømme i Vest-Europa (Brown 2001; Geary 2003; Hamerow 2005; 

Hedeager 2011; Hedeager og Tvarnø 2001:138-191; Hills 2003; James 1991, 2001; Todd 

2004; Vallet 1995; Yorke 1990). Både arkeologisk og historisk forskning har vist at den 

etniske situasjonen er svært kompleks i denne tiden. Tradisjonelt ble tidlige germanske folk 
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som frankere og gotere osv. forstått som etniske statiske og endimensjonale størrelser hvis 

vandringer kunne følges over Det europeiske kontinentet (jf. kap. 1). Nyere forskning har, 

som nevnt, vist at et ledd i utviklingen av de tidligeuropeiske småkongedømmene er 

formingen av nye etniske og sosiale grupperinger ved at folk fra ulike stammer slår seg 

sammen og skaper nye konføderasjoner eller stammeforbund. Historisk kjente folk som 

alemannere, frankere, saksere, visigotere, anglere, jyder, daner osv. representerer slike nye 

konstellasjoner. Konføderasjonene er dynamiske, og stammeforbund dannes og oppløses etter 

behov og ut fra hvordan sosiale omstendigheter endres. Det har blitt argumentert for at 

stammeforbundene først og fremst må forstås som multietniske krigerfølger; en politisk og 

militær leder med en egen, kulturelt sammensatt hird som er selvstendig og frigjort fra 

stammen og slekten. De nye gruppeidentitetene formes og underbygges aktivt i en politisk 

kontekst (se for eksempel Geary 1988, 2003; Halsall 1998; Harrison 1991; Hedeager 1992a, 

1993, 2000, 2011:33-50; Hedeager og Tvarnø 2001:143-144; James 1991; Pohl red. 1998; 

Wolfram 1970). I denne virkeligheten eller settingen får germansk kultur en ny 

identitetsformende funksjon. Den blir et symbol for den nye samfunnsformen bestående av 

politiske stammeforbund eller ”nasjoner” (Hedeager 1992a:282, 2011:48-58; se også Härke 

1992:155; Näsman 1998:274-278), og etnisitet fungerer som en politisk maktfaktor (Hedeager 

2000; Pohl 1998b:1-2). 

 

I likhet med store deler av Vest- og Sentral-Europa er situasjonen i Skandinavia i 

folkevandringstid og tidlig merovingertid preget av økende politisk og økonomisk 

maktsentralisering og etablering og konsolidering av de tidligste småkongedømmene
1
.  

Krigerfølget blir også sett som medvirkende til den politiske maktsentraliseringen som skjer i 

skandinavisk sammenheng. Ved innføringen av denne sosiale institusjonen blir en sosial 

mobilitet som ikke var til stede i tidligere slektsbaserte samfunn mulig. Dette resulterer i 

dannelsen av et nytt krigeraristokrati med kontroll over jordeiendom som igjen legger 

grunnlaget for etableringen av sentralkongemakter
2
. Etableringen av krigeraristokratiet er en 

prosess som påbegynnes alt i det 2. århundret e.Kr., men som skyter fart fra rundt 200 e.Kr. 

(Hedeager 1990:134-145, 183-194, 1992a:280; Hedeager og Tvarnø 2001:104-107, 113, 144; 

Näsman 1998:277; Steuer 1982:55-56, 522-532, 1987). Et samfunn som utvikles fra 

                                                 
1
 Farbregd 1980, 1986; Hedeager 1990, 1992a:286-287, 289-291; Jensen 2004:52-71, 178, 193-204; Lars 

Jørgensen 1991:122; Myhre 1987a, 1987b, 1991, 1992a:308-313, 1992b, 2002:160-213, 2003:69-90; Näsman 

1998, 2006; Odner 1973, 1974; Ramqvist 1991:305-306, fig. 1 og 2; Ramqvist og Müller-Wille 1988:104-106, 

133-134; Ringstad 1992:115-127; Särlvik 1982:102-112, 119-125; Stenvik 1996; Storli 2006:129-153; Watt 

1991:105; Wik 1985:231-238, 247; Ystgaard 2014:52-53. 
2
 Slekten beholder allikevel sin betydning innenfor hirden (Evans 1997:51-52, 69-70; Kristoffersen 2000:42). 
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høvdingdømmer til småkongedømmer vil ofte være preget av omskiftninger og pågående 

stridigheter mellom sosiale og politiske enheter. Kivingene resulterer gjerne i at noen må 

underkaste seg andres overherredømme. Grensene mellom de politiske og økonomiske 

maktsentrene har sannsynligvis vært flytende, og tilgang til ressurser i omliggende eller 

tilstøtende områder kan ha vært grunnlag for konflikter og konkurranse mellom sentrene. 

Høvding- eller småkongedømmene kan på dette tidspunktet altså ikke regnes for statiske 

geografisk bundne enheter, men politiske forbund som er avhengig av allianser, lojalitetsbånd 

og personlige forbindelser mellom lederen og hans følge, ledere i mellom og mellom 

høvdingen og den øvrige befolkningen. Dette er et system som innebærer en fleksibel struktur 

ved at de politiske enhetene stadig endres gjennom skiftende maktallianser: Maktalliansene 

forhandles og omdefineres kontinuerlig. Den politiske utviklingen er derfor sannsynligvis 

ikke lineær, men preges av oppbygging av større politiske og økonomiske enheter med 

stadige sammen- eller tilbakefall og oppløsning. Likevel skjer det en gradvis sentralisering i 

siste del av folkevandringstid da makten kommer på færre hender (Hedeager 1990, 

1992a:291, 1992b:91, 2011:49; Myhre 1991:18, 2002:160-161, 168-169, 185-186, 2003:76-

77, 82-93; Näsman 1998, 2006; Storli 2006:45-46, 151). 

 

Spørsmålet er om de politiske og økonomiske enhetene som de ulike skandinaviske høvdinge- 

og/eller småkongedømmene utgjør, gjenspeiler etniske og/eller kulturelle regionale 

grupperinger. Ifølge Knut Odner (1973:158) er det sannsynlig at økonomiske og sosiale 

grupper sammenfaller i folkevandringstid. Myhre (1991:15) har også argumentert for at folk 

innen for de enkelte politiske og økonomiske enhetene har hatt en ”sosial tilhørighet og 

binding til lederne i sentralbygdene”. Videre mener han den sosiale organisasjonen kan ha rot 

i en eldre stammeinndeling og refererer i den forbindelse til Jordanes’ liste over skandinaviske 

stammenavn fra 500-tallet (se også Myhre 1987a:186-187). Myhre (1991:10) hevder dessuten 

at tidlige statsdannelser skjer gjennom samling av flere mindre territorielle enheter med 

lignende sosial struktur, språk, kultur og etnisitet (min uthevelse). Er det uproblematisk å 

sammenstille politisk-økonomiske grupperinger med kulturelle/etniske kategorier og forstå 

dette som to aspekter ved samme sosiale størrelse? Den samtidige situasjonen på Kontinentet 

preges, som nevnt, av fremveksten av nye etnopolitiske enheter. Disse kan på ett nivå sies å 

representere et sammenfall mellom politiske og etniske grupperinger, men samtidig har de 

grunnlag i multikulturelle/etniske konstellasjoner/forbund. På denne bakgrunnen blir det også 

relevant å undersøke forholdet mellom stammer eller politiske stammeforbund og 

kulturelle/etniske grupperinger i Skandinavia i denne perioden.  
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En sammenligning av de spredningsmønstrene som er påvist i smykkematerialet i forhold til 

utpekte økonomiske og maktpolitiske territorier, vil kunne gi en pekepinn om hvilke forhold 

som har eksistert mellom kulturelle og/eller etniske og maktpolitiske enheter i Skandinavia 

gjennom perioden. Sammenligningen vil kunne vise i hvilken grad kulturelle og politisk-

økonomiske grupperinger har sammenfalt, vært divergerende og/eller påvirket hverandre. 

Sammenstillingen av smykkenes utbredelsesmønstre med definerte sentra medfører imidlertid 

en viss fare for å foreta ringslutninger, fordi enkelte av smykkene kan ha fungert som del av 

grunnlagsmaterialet for inndelingen av sentrene. Importgods, gull og edelmetall, 

monumentale gravhauger, samt gunstige jordbruksforhold og strategisk beliggenhet sees ofte 

som indikerende for sentrene (Hedeager 1990; Myhre 1987a:170, 182-183, 1992a:165; 

Ringstad 1992; Storli 2006:90-94, 99-100). Ut fra slike kriterier er det særlig relieffspenner 

som kan inngå i grunnlagsmaterialet fordi de ofte er framstilt av sølv og/eller forgylte, og da 

faller inn under edelmetallkriteriet. Noen få hektespenner og korsformete spenner er også lagd 

av sølv. Flere forskere (Hedeager 1990:110-111; Myhre 1987a:169, 1992a:165; Ringstad 

1992:118) bygger imidlertid kun på gullfunn, noe som altså med unntak av forgylte 

gjenstander ellers ikke vil inkludere de utvalgte smykketypene
3
. Smykkene kan allikevel 

inngå i enkelte spesielt rike gravfunn sammen med gullgjenstander og/eller importgods og på 

den måten utgjøre del av basisen for senterinndelingen. Igjen vil dette særlig gjelde 

relieffspenner som kan være svært kostbare gjenstander og inngå i rike kontekster (jf. 4.2.2). 

Som vist, gjelder dette imidlertid spesielt funn fra D1 og D2a, dvs. i et tidsavsnitt der det 

finnes relativt sett få relieffspenner, men det vil også omfatte noen funn fra fase D2b da 

spennetypen er mer utbredt (jf. 4.2.2).   

 

Hoveddelen av smykkematerialet som er undersøkt her, utgjøres imidlertid av relativt enkelt 

utformete bronsesmykker, og er for en stor del funnet i kontekster som ikke omfatter 

importgods eller edelmetall. Dette gjelder for eksempel korsformete spenner og hoveddelen 

av knappehektene, som for øvrig er de absolutt største gjenstandsgruppene som er undersøkt 

over. Det gjelder også for koniske spenner, og størsteparten av smykkematerialet fra 

merovingertid fase 1 (jf 4.3). Jeg mener derfor at den ”dobbeltrollen” enkelte smykker har i 

sammenstillingen, ikke vil være utslagsgivende for resultatet i denne sammenhengen. De 

draktmanifesteringene som er undersøkt her, representerer også kun et utvalg av potensielle 

                                                 
3
 Ringstad (1992:118) og Hedeager (1990:110) regner dessuten ikke med forgylte sølv- og bronsegjenstander, 

kun gullgjenstander. 
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kulturelle markeringer i det undersøkte tidsrommet, og forbindes dessuten først og fremst med 

periodens kvinnedrakter (jf. kap. 1, 2.2.3 og 7.2, men se 6.7). Sammenstillingen vil derfor 

ikke gi et fullstendig bilde av situasjonen, men vil allikevel kunne gi et innblikk i hvordan 

samspillet mellom ulike sosiale kategorier har foregått i denne perioden.  

 

Om smykkenes utbredelsesmønster i første fase av folkevandringstid (fase D1) sammenstilles 

med økonomiske og politiske sentra som det er argumentert for i Skandinavia, synes 

utbredelsen av de enkelte smykketypene til en stor grad å gå på tvers av økonomiske og 

politiske territorier (kart 7.1). En tilbøyelighet til en markering av mer avgrensete regionale 

enheter gir seg som vist over (jf. 5.1) likevel til kjenne. Dette gjelder særlig i norsk 

sammenheng ved framstilling av egne undertyper av korsformete spenner på Vestlandet og i 

Nord-Norge. De enkelte typene dekker allikevel relativt store områder på dette tidspunktet. 

Sammenstilles utbredelsen av de enkelte undertypene korsformete spenner med antatte sentre, 

viser det seg at for eksempel type Nygard finnes innenfor et område som omfatter flere 

vestnorske sentre: Et senter i indre Sognefjorden, samt et senter på Sunnmøre og ytterst i 

Romsdalen (Myhre 1987a:fig. 7; Ringstad 1992:114-121). Det samme gjelder for type Røssøy 

som finnes utbredt innen flere utpekte nordnorske sentre (som definert av Myhre 2002, 

2003:89; Solberg 2000:114-116; Storli 2006; Wik 1985:238).  

 

I Sør-Skandinavia finnes det (jf 4.2.3), tilløp til en særegen jysk markering gjennom 

utbredelsen av kringleformete hekter (A2a) og spiralhekter (A1) av bronse i fase D1. Den 

sistnevnte typen er dessuten karakteristisk for nordjysk område, og muligens representerer 

slike bronsehekter en lokal undertype fra Sejlflod (jf. 4.2.3). Tidspunktet for gjennomføringen 

av en politisk-økonomisk sentralisering av et ”dansk” område er omdiskutert. Enkelte har 

hevdet at dette skjer så tidlig som begynnelsen av yngre romertid. I lys av omfattende 

arkeologiske undersøkelser de siste 20–25 årene, virker det imidlertid nå mest sannsynlig at 

dette tidligst skjer rundt slutten av folkevandringstid (Hedeager 1990; Näsman 2006)
4
. Jytte 

Ringtved (1988a, 1988b) har ut fra en undersøkelse av urner fra branngraver, 

kistekonstruksjoner og keramikk inndelt Jylland i to sosiale- og politiske kjerneområder i 

                                                 
4
 Se imidlertid Hedeager (2002:371) om at riksfellesskap under én konge først skjer fra begynnelsen av 700-

tallet. Hedeager hevder imidlertid her at: ”I århundreder må danernes land, i lighed med både det angelsaksiske 

England og det øvrige Norden, have udgjort en variabel størrelse, til tider delt i konkurrerende 

småkongedømmer, til tider samlet i større enheder og – formentlig allerede fra begyndelsen av 700-tallet – ikke 

helt sjældent samlet i et rigsfællesskab under én konge […].” I dette ligger muligheten for at en maktpolitisk 

sentralisering av store deler av Danmark også kan ha vært et faktum på et tidligere stadium (jf. Näsman 2006). 
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folkevandringstid: et nordjysk og et (midt- og) sørjysk område. Ringtved (1988a:111) påpeker 

imidlertid at både A-hekter og fibeltyper er felles for begge de to områdene i slutten av yngre  

Kart 7.1 Spredning av utvalgte smykketyper i fase D1 og inntegnet politiske 

senter/kjerneområder etter Myhre (1987a:fig.7) og Ramqvist (1991:fig.1). Skravert område 

viser utbredelsen av spiralhekter. OBS: Den politiske inndelingen i Sørvest-Norge følger 

Myhre (1987a). 
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romertid og folkevandringstid. Ved en mer detaljert undersøkelse av A-hekter, har det 

imidlertid her vist seg at et regionalt skille mellom Sør- og Nord-Jylland delvis gjenspeiles i 

anvendelsen av hekter. Imidlertid karakteriseres hele det danske området av utbredelse av 

korsformete spenner av typen Gross Siemss i fase D1, en type som ellers hovedsakelig har 

utbredelse i et større nordtysk område (jf. 4.2.1) (se Reichstein 1975:abb. 10). Det 

overordnete inntrykket av situasjonen i Sør-Skandinavia tilsvarer dermed til en stor grad det 

som observeres i norsk område: Grensene mellom økonomiske og maktpolitiske sentre i fase 

D1 gjenspeiles ikke direkte i kvinnedrakten. Hvordan forholdet mellom politiske og kulturelle 

grupperinger er i Øst- og Sørøst-Skandinavia kan ikke utledes av de smykketypene som 

danner grunnlagsmaterialet i denne forbindelsen, fordi spredningen for det meste begrenser 

seg til de vestlige områdene av Skandinavia i denne tidligste fasen (jf. 4.2.1-4.2.3). 

 

Når spredningsmønstrene i den påfølgende fasen, fase D2a, sammenstilles med de hypotetiske 

maktsentrene med tilhørende territorier, ser det derimot ut til at situasjonen har endret seg i 

store deler av Skandinavia. Nå framgår det at det i flere tilfeller eksisterer et påfallende 

sammenfall mellom utbredelsen av enkelte smykketyper og utpekte økonomiske og sosiale 

territoriale enheter (kart 7.2). Dette gjelder spesielt i Norge på Vest- og Sørvestlandet hvor 

flere undertyper av de korsformete spennene nå kan plasseres fortrinnsvis innenfor et utvalgt 

territorium som definert av Myhre (1987a): bl.a. type Valandsmoen i Vest-Agder, Sagland 

sentrert rundt Jæren og Byrkje ved Ryfylket i Rogaland, Draugsvoll i Nord-Hordaland, samt 

type Mo/Skaim i Sogn og Fjordane. Det virker også som det er et visst samsvar mellom et 

antatt senter i Telemark/Vestfold og type Gjerla. Det samme forholdet gjenfinnes også i Vest-

Sverige hvor det sentrale området av Västergötland nå markeres ved en egen variant av 

korsformete spenner: type Götene/Brunnhem (se også Särlvik 1982:102-112, 119-125). 

Mälarområdet/Svealand skiller seg dessuten også ut gjennom bruk av (særegne) 

knappehekter
5
. Begge disse svenske regionene er utpekt som sentre i folkevandringstid 

(Gräslund 1993; Hyenstrand 1996; Ramqvist 1991; Särlvik 1982; Åberg 1953:34-79). 

Gotland, Öland og Bornholm markerer seg gjennom bruk av relieffspenner med halvrund 

hodeplate (A-5 og A-6), og, som nevnt, finnes en tendens til at undertype A-5 konsentrerer  

                                                 
5
 Mälarområdet skiller seg for øvrig også ut ved en konsentrasjon av en type smykkenåler som benevnes 

”vulsthodenåler” (Waller 1972; Bennett 1987:105-106). Vulsthodenålene forekommer ofte sammen med 

knappehekter og relieffspenner (Bennett 1987:106-107). Dette tyder på at de trolig tilhører tidsrommet som 

dekker fasene D2a og D2b, da relieffspenner i fase D1 har en utpreget vestlig utbredelse (dvs. ikke finnes i 

Mälarområdet), og knappehektene hovedsakelig tilhører de to siste fasene av folkevandringstid. Ut over nålene, 

relieffspenner og hekter, oppgir Bennett (1987:105-107) husbyfibler og belteringer som typisk for Mälardalens 

kvinnedrakt i folkevandringstid. 
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Kart 7.2 Spredning av utvalgte smykketyper i fase D2a og inntegnet politiske 

senter/kjerneområder etter Myhre (1987a:fig.7) og Ramqvist (1991:fig.1). OBS: Den 

politiske inndelingen i Sørvest-Norge følger Myhre (1987a). 
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seg til Gotland, mens A-6 dominerer på Bornholm. Gotland, og Öland med Smålandkysten 

utgjør trolig egne politiske enheter (Welinder 2009:441). På Bornholm representerer muligens 

dette tidspunktet oppstarten på en etableringsfase for et sentralkongedømme (Lars Jørgensen 

1991:121-123; Näsman 1991b:174-175). I dansk område skiller fremdeles Jylland seg ut med 

en egen type korsformete spenner, type Sejlflod, innenfor det som etter hvert begynner å 

utpeke seg som en ”dansk” maktpolitisk konstellasjon (jf. Näsman 1998, 2006:220).  

 

Selv om det til en stor grad synes å eksistere et samsvar mellom spredningen av spesielle 

smykkevarianter og politiske grupperinger i fase D2a, anvendes for eksempel korsformete 

spenner av type Mundheim innenfor flere av de definerte nordskandinaviske politiske 

sentrene. Dette gjelder, som vist, også enkelte hektetyper (udekorerte knappehekter, samt 

knappehekter med henholdsvis ringdekor og dyrestil), og relieffspenner av type plan- og 

takfot. Sistnevnte type representerer imidlertid først og fremst statussymboler på dette 

tidspunktet og fungerer sannsynligvis som markering av overregionale grupperinger blant de 

øvre samfunnssjiktene. I likhet med forrige fase markeres en gruppering i Nord-Norge 

gjennom en egen undertype korsformete spenner som synes å dekke flere ulike politiske 

enheter. Det er omdiskutert hvor tidlig Helgelandskysten og Lofoten–Vesterålen samles til en 

felles maktpolitisk enhet som utgjør det senere historisk dokumenterte Hålogaland (Storli 

2006). Det finnes for øvrig i tillegg en rekke maktpolitiske sentre som ikke skiller seg ut 

gjennom egne smykkeformer. Dette gjelder for eksempel Inntrøndelag, og flere sentre på 

Østlandet i Norge inkludert Østfold/Bohuslän-området. Åberg (1953:34-79) har, som nevnt, 

pekt på at Norrland skiller seg ut med egne smykketyper, men dette ”Norrlandsriket” 

(Ramqvist 1991; Åberg 1953) antydes på dette tidspunktet kun svakt i spredningsmønstrene 

til de smykketypene som er undersøkt her
6
. I dette bestemte tilfellet kan forholdet forklares 

ved at det dreier seg om andre smykketyper, som for eksempel en særegen type likearmete 

spenner med dyrehodeavslutning (figur 6.1). 

 

Sammenfallet mellom utbredelsen av regionale smykketyper eller -varianter og politisk-

økonomiske sentre synes å vedvare i fase D2b. Som vist over (jf. 5.1 og kart 5.5), er det i 

mange tilfeller de samme områdene som peker seg ut, bl.a. Sogn, Rogaland og Mälarområdet, 

men det har også skjedd visse endringer i forhold til foregående fase. Dette gjelder kanskje 

spesielt den manifesteringen som nå framtrer i et større midt- og nordnorsk, samt midt- og 

                                                 
6
 Gjennom hekter av undertype B1iv b ”norralatypen” som bare omfatter tre funn. 
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nordsvensk område gjennom bruk av relieffspenner av den Botniske gruppen, samt den 

nordlige takfotgruppen. Disse manifesteringene går på tvers av antatte maktpolitiske grenser 

mellom bl.a. Svealand, Trøndelag, og Helgeland–Lofoten–Vesterålen. Den dekker også den 

maktpolitiske enheten i Norrland, men det har blitt argumentert for at ”Norrlandsriket” på 

dette tidspunktet er en redusert maktfaktor som er i ferd med å bli underlagt det mektigere 

Sveariket (Ramqvist 1991:317; Åberg 1953:154). Enkelte av de sentrene som gjenfinnes i 

utbredelsen av smykkematerialet i forrige fase, synes nå å forsvinne, bl.a. Bornholm, 

Västergötland og Vestfold–Telemark. Da kun utvalgte smykketyper er undersøkt her, kan det 

imidlertid ikke utelukkes at disse senterområdene gjenfinnes gjennom utbredelsen av andre 

typer smykker. I likhet med forrige fase, finnes det for øvrig en rekke sentre som ikke 

manifesteres gjennom bruk av særegne smykker. Som tidligere gjelder dette antatte 

maktpolitiske grupper på Østlandet, bl.a. på Ringerike, Romerike, og i kystsonen fra 

Oslofjordsområdet i Akershus til Østfold–Bohuslän. 

 

Om forholdet mellom politiske og etniske/kulturelle regionale grupperinger slik det framtrer 

gjennom kvinnedrakten undersøkes på et mer detaljert nivå, noe jeg vil eksemplifisere 

gjennom utviklingen i Vest-Norge, er det svært interessant at de hypotetiske territoriene som 

er utpekt her, ifølge Myhre (1987a:186) antakelig har eksistert som likeverdige eller 

jevnsterke politiske maktsentre tidlig i perioden, mens det i løpet av 400- og 500-tallet 

sannsynligvis foregår en maktsentralisering som medfører at enkelte sentre trer fram på 

bekostning av andre. Om Myhres iakttakelser stemmer, skjer det altså en slags omvendt 

politisk utvikling i forhold til den som skjer når det gjelder markering av identitet gjennom 

bruk av smykker: Som vi har sett blir både den regionale og lokale draktmanifesteringen 

sterkere fra fase D2a, og den regionale markeringen fortsetter utover i siste fase av 

folkevandringstid. Det vil si at regional og lokal markering gjennom bruk av kvinnedrakten 

tiltar på et stadium da flere av sentrene synes å være samlet inn under en felles politisk 

styring, og muligens danner småriker eller småkongedømmer. Myhre (1987a:171, 

1992a:165,167) peker også på at sentrene i Nordfjord, på Lista–Lyngdal og Jæren utmerker 

seg gjennom rike graver med importutstyr på 500-tallet, noe som altså skulle tyde på at disse 

sentrene har ”overherredømme” over omliggende sentre. Den politiske markeringen synes 

imidlertid ikke å ha noen direkte sammenheng med manifestering av kulturell identitet ved 

bruk av smykker i de tre (eller fire) områdene på dette tidspunktet: Det antatte sentret i 

Nordfjord er ikke framtredende i smykkematerialet verken i fase D2a eller D2b, da det kun er 

gjort et par funn av korsformete spenner i fase D2a og et (løs)funn av en relieffspenne i fase 
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D2b
7
. Jæren derimot framtrer som undersøkelsen over har vist, gjennom massiv markering i 

begge disse 500-talls fasene. Lista–Lyngdal framstår som en tredje variant med en viss grad 

av manifestering av regional og lokal tilhørighet ved bruk av smykker, men sammenlignet 

med Jæren allikevel mer moderat. Det finnes altså ikke noe en-til-en forhold mellom 

maktpolitiske enheter og etniske/kulturelle/regionale manifesteringer av gruppeidentiteter på 

500-tallet (dvs. i fase D2a og b), slik det framstår i en vestnorsk sammenheng.  

 

Det finnes likevel et kontaktpunkt mellom de to nivåene av sosial identitet, dvs. politisk og 

kulturell/etnisk regional identitet: Den maktpolitiske situasjonen ser ut til å påvirke den 

etniske og/eller kulturelle regionale markeringen som foregår gjennom kvinnedrakten i 

folkevandringstid. Dette viser seg i det faktum at den regionale manifesteringen som tar til i 

fase D2a til en viss grad gjenspeiler en politisk og økonomisk struktur som sannsynligvis 

eksisterer allerede fra overgangen mellom yngre romertid og folkevandringstid. (Igjen 

begrenser jeg meg til en vestnorsk sammenheng.) Dette kan bety at etniske eller kulturelle 

regionale grupperinger formes og skiller seg ut under innflytelse av den politiske 

sentraliseringsprosessen som foregår i folkevandringstidssamfunnet. Det er imidlertid også 

mulig – og kanskje mer sannsynlig – som Myhre (1987a:186-187,1991:15) har argumentert 

for, at de regionale grupperingene og signaliseringen av disse henspiller på eldre 

stammeskiller. Dette innebærer i så fall at den politiske konteksten medvirker til at latente 

eller tidligere tilstedeværende, men materielt uartikulerte (i alle fall i smykkematerialet) 

regionale gruppeidentiteter framtrer som viktige å forhandle og formidle i en endret sosial 

virkelighet og annet politisk klima. Med andre ord kan utviklingen sees som uttrykk for at 

ubevisste eller latente kulturelle disposisjoner som en slik mulig stammetilhørighet 

representerer, blir konkretisert og framstilt som logisk sammenhengende i forhold til bestemte 

”andre” i de ”kulturelle møtene” som sentraliseringsprosessen og den politiske maktkampen 

medfører (jf. 2.1 over).  

 

Myhre (1987a:187) foreslår at de politiske og økonomiske territoriene i Grenland, Agder, 

Rogaland og Hordaland kan representere stammesentrene til henholdsvis granii, augandzi, 

rygi og arochi som omtales av Jordanes. Sammenstilles de historiske folkene som nevnes hos 

Jordanes og Procopius gjennom stedsnavn med de regionale grupperingene som finnes i det 

arkeologiske smykkematerialet i de to siste fasene av folkevandringstid, finnes det også 

                                                 
7
 Alle tre funn er fra Gloppen kommune: B6588: Skrøppa, B7008: Steinsåker, B12549: Gjemmestad. 
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åpenbare overensstemmelser: Flere av de områdene som utpeker seg gjennom konsentrasjoner 

av egne smykketyper og -varianter, tilsvarer mer eller mindre områder som er blitt forbundet 

med bestemte folk. Dette gjelder for eksempel Götaland, Svealand, Danmark, Hålogaland, 

Rogaland, Agderfylkene og Hordaland. Formålet i foreliggende undersøkelse er ikke å 

identifisere bestemte folk som er kjent fra historiske kilder, men en slik sammenstilling 

antyder at det finnes en artikulering av identiteter i skriftlige kilder som til en viss grad 

tilsvarer en (av flere) draktmanifesteringer av kulturelle grupperinger i det arkeologiske 

smykkematerialet i de to siste fasene av folkevandringstid, dvs. fra D2a. Utviklingen med økt 

materiell artikulering av regionale grupperinger som er basert på eldre stammetilhørighet, kan 

tyde på at etnisk og/eller kulturell identitet blir en politisk maktfaktor (jf. Pohl 1998b) rundt 

dette tidspunktet. 

 

Hines (1993a:91-95) har diskutert sammenhengen mellom den intensiveringen eller 

oppblomstringen som finner sted i gjenstandsutformingen og utbredelsen av smykker i 

begynnelsen av fase D2a og den politiske utviklingen i folkevandringstid. Han påpeker at 

denne eksplosive fasen for smykkeproduksjon sammenfaller med andre sosiale endringer, og 

at dette trolig har sammenheng med framveksten av et mer individualistisk eller 

individorientert samfunnssystem. Dette settes i forbindelse med innføringen av hirdsystemet 

og gryende statsdannelser. Den kulturelle oppblomstringen mener han tyder på en sosialt 

stresset situasjon som er preget av sterk politisk konkurranse, en konkurranse som tilspisses i 

takt med grunnleggelsen av de tidligste skandinaviske kongedømmene. Reduseringen i 

utbredelsen og typeframstillingen av smykker i fase D2b, mener han kan tolkes som tegn på at 

den politiske situasjonen har stabilisert seg, og at de nye aristokratiske lederne i denne fasen 

konsoliderer sin stilling. Analysen over har imidlertid vist at selv om antall smykker i fase 

D2b reduseres i forhold til foregående fase, opprettholdes likevel til en stor grad regional 

markering i denne fasen. Dessuten har sammenstillingen av politisk-økonomiske sentre og 

grupperinger gjenspeilet i smykkenes utbredelsesmønster vist at det sannsynligvis ikke finnes 

et en-til-en forhold mellom politiske og kulturelle kategorier i folkevandringstid. Hines kan 

allikevel ha rett i at den politiske konkurransesituasjonen medvirker til økt produksjon og 

bruk av smykker: Den økende graden av regional markering gjennom første del av 

folkevandringstid gjenspeiler kanskje at den sentraliseringsprosessen som pågår, aktiverer et 

behov for sterkere vektlegging eller synliggjøring av regionale og/eller etniske identiteter som 

står i fare for å forsvinne eller oppslukes gjennom sammenslåinger og oppløsninger av 

tidligere separate kulturelle enheter? Den politiske situasjonen kan slik sett være 
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utslagsgivende for intensiveringen av markering som finner sted (jf. 2.1). Sett i en slik 

sammenheng blir også den massive regionale (og lokale) markeringen som foregår i Rogaland 

i fase D2a og D2b, spesielt på Jæren, mer forståelig: Gjennom store deler av forhistorien 

framstår dette som et hovedområde for kontakt med Jylland. Behovet kan kanskje derfor ha 

vært størst akkurat her for å markere seg som forskjellig i forhold til den framvoksende 

maktpolitiske konstellasjonen som daneriket representer (jf. Hedeager 1990, 1992a, 1993, 

2011; Näsman 2006)? 

 

Den fortsatte regionale manifesteringen i fase D2b kan tolkes som uttrykk for at den politiske 

situasjonen fremdeles utgjør en stressfaktor for eksistensen av regionale kulturelle 

grupperinger. Situasjonen har imidlertid samtidig endret seg, noe som gjenspeiles i at ”nye” 

eller tidligere uartikulerte grupperinger kommer til syne. For eksempel framstår nå en 

tydeligere markering med en kjerne i Trøndelag og Jämtland gjennom bruk av relieffspenner 

av den nordlige takfotgruppen, og til en viss grad med den botniske gruppen som har 

tyngdepunkt øst i området (Gästrikland og Medelpad). Ramqvist (1991:317) har, som nevnt, 

argumentert for at det eksisterer et smårike/kongedømme i (Mellan)Midt-Norrland med et 

hovedsenter ved Högom i første del av folkevandringstid, men at dette blir underlagt 

Sveariket med senter rundt Mälaren og Gamla Uppsala mot slutten av folkevandringstid. Han 

har også argumentert for sosiopolitiske forbindelser mellom Norrland og Trøndelag 

(Ramqvist 1991:315-317). Enkelte har også hevdet at Sveariket tar makten over Götaland 

rundt samme tid (Gräslund 1993:195), mens andre har pekt på muligheten for at 

Västergötland underkastes dansk overherredømme i løpet av folkevandringstid (Hyenstrand 

1996:131-132). Kanskje kan den oppblomstringen som skjer i smykkebruken på dette 

tidspunktet sies å underbygge kulturelle forbindelser mellom Norrland i øst og Trøndelag i 

vest. Dette kan være en følge av distansering fra en stadig sterkere politisk maktfaktor som 

Sveariket representerer, og som kan være en trussel mot kulturelle tilhørighetsforhold på tvers 

av den skandinaviske halvøya og på tvers av eksisterende og skiftende politiske grenser.  

 

Det er imidlertid interessant at det gjennom hele folkevandringstid finnes maktpolitiske sentre 

og enheter som ikke kan gjenfinnes i utbredelsen av spesielle smykkevarianter. Flere av disse 

områdene har for øvrig relativt få smykkefunn i det hele tatt. Dette gjelder til dels dansk 

område, der et generelt fravær av gravfunn, men rike depoter, bl.a. gulldepoter, har blitt tolket 

som tegn på at den politiske maktsentraliseringen gjennomføres, og at ett eller flere 

sentralkongedømmer er etablert og konsolidert så tidlig som i løpet av folkevandringstid 
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(Hedeager 1990:204-206; 1992b:94; Näsman 1998, 2006). Solberg (2000:176, jf. under) har 

argumentert for lignende forhold i indre østlandsområder i Norge. Dette er distrikter som på 

tilsvarende måte er preget av et generelt fravær av rike gravfunn og få smykkefunn. Også i 

disse områdene finnes det gulldepoter. Hva kan dette generelle fraværet av smykker i slike 

områder bety? Få rikt utstyrte gravfunn blir ofte tolket som tegn på at det ikke har vært behov 

for sosial markering fordi den politiske situasjonen er stabil og lederne har konsolidert sin 

maktposisjon (jf. Hedeager 1990:204-206, 1992b:94, 1993; Lars Jørgensen 1991:123; Myhre 

1992a:164, 171, 2003:85-86, Nielsen 1991:146; Ringtved 1988a:201; Solberg 2000:176). 

Fraværet av graver med smykker kan imidlertid ikke tas til inntekt for at kvinner i disse 

områdene ikke har anvendt smykker på drakten. I Danmark forekommer ulike spennetyper i 

depoter gjennom hele folkevandringstid, noe som tyder på at spenner har vært i bruk i dette 

området, selv om de ikke utgjør en stor funngruppe verken i depoter eller graver: Den 

dominerende trenden er at korsformete spenner er deponert alene, mens relieffspennene og 

prydfiblene ofte er funnet sammen med perler og gullbrakteater (jf. 4.2.1-4.2.2). Selv om 

klesdrakten skulle være gjenstand for endring, f.eks. i bruk av andre tekstiltyper, et nytt snitt 

e.l., så ser derfor ikke slike eventuelle endringer til å ha betydning for smykkebruken. 

 

Også i Hedmark og i Östergötland, områder med få smykkefunn generelt i folkevandringstid, 

er det funnet relieffspenner i depoter i siste fase av folkevandringstid. Relieffspennene er av 

typer som er vanlige i nærliggende områder (jf. 4.2.2). Dette kan skyldes at de samme 

spennevariantene har vært brukt i et større område enn der de inngår i graver. Som nevnt 

tidligere (4.1.3), er det dessuten funnet smykker på produksjonsplasser i strøk hvor smykker 

ikke inngår i graver. Et eksempel på dette er funn av likearmete relieffspenner fra fase D2b fra 

Sättuna i Östergötland og Uppåkra i Skåne (jf. 4.2.2). Det kan altså være flere grunner enn 

mindre sosial markering som følge av politisk stabilitet til at smykkene ikke har havnet i 

gravene i disse forskjellige områdene. Smykkene kan eventuelt ha fortsatt i sirkulasjon ved å 

ha inngått i arveforhold mellom for eksempel mor og datter (jf. 6.5). De kan på denne måten 

allikevel hatt betydning for signalisering av opphav, kulturell eller etnisk tilknytning og/eller 

tradisjon, selv om det ikke lenger har vært påkrevd å uttrykke dette i begravelsessituasjonen 

(jf. 2.2.2 over).  

 

Undersøkelsen over har vist at tross relativt få smykkefunn fra Danmark, skiller likevel 

spesielt Jylland, men også Bornholm seg ut gjennom enkelte særegne smykkesorter opp 

gjennom folkevandringstid, bl.a. egne typer korsformete spenner og varianter av hekter (jf. 
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4.2.1, 4.2.3 og 5.3). Dette kan representere manifesteringer av kulturelle grupperinger 

innenfor den framvoksende ”danske” maktkonstellasjonen (jf. Näsman 1998:272; Ringtved 

1988a:201-202).   

 

I begynnelsen av merovingertid har bildet igjen endret seg, og smykkematerialet domineres nå 

av fire større grupperinger i henholdsvis Nord-, Sør-, Øst- og Sørøst-Skandinavia (jf. 5.2-5.3, 

6.5 og kart 5.6). Nielsen (1991:133-134, 151, 2002:20-21) har argumentert for at regional 

variasjon i det arkeologiske smykkematerialet fra Sør- og Øst-Skandinavia i merovingertid 

representerer forskjellige etnopolitiske grupper, og at utbredelsesmønstrene gjenspeiler at det 

skjer en politisk ekspansjon i løpet av perioden. Som jeg har forsøkt å vise her, kan forholdet 

mellom politiske og kulturelle grupperinger være svært kompleks, og disse størrelsene 

behøver ikke nødvendigvis utgjøre sammenfallende kategorier. I en norsk kontekst antas det 

for eksempel å eksistere flere småkonge- og/eller høvdingdømmer på dette tidspunktet 

(merovingertid fase 1), bl.a. et østnorsk med senter på Åker ved Mjøsa, på Romerike, ved 

Borre i Vestfold, sør i Østfold ved Fredrikstad–Sarpsborg, eller i området fra Oslofjorden 

t.o.m. Bohuslän, ved Bertnem i Nord-Trøndelag, samt ett eller flere sør- og inntrøndske ved 

Trondheimsfjorden, ved Tjøtta, Steigen, Lofoten/Vesterålen, samt Bjarkøy i Troms, og flere 

vestnorske politiske enheter, og grensene mellom kongedømmene har trolig vært flytende 

(Lillehammer 1994:181, 206-212, 223; Myhre 1992a:168-173, 1992b:308-313, figur 60, 

2002:201-213, 2003:87-89; Näsman 2006:figur 6b; Skre 1998:252, 292, 322; Storli 2006:151-

153, 184-185; Welinder 2009:441). Undersøkelsen over har imidlertid vist at fasen preges av 

en tilnærmet fellesnorsk eller felles nordvest-skandinavisk draktmarkering gjennom bruk av 

koniske spenner.  

 

Situasjonen kan imidlertid være annerledes i Sør-Skandinavia på dette tidspunktet. Her 

manifesteres også nå en kulturell eller etnisk regional identitet gjennom kvinnedrakten som 

stort sett synes å være sammenfallende med det historisk kjente Danmark (inkludert Skåne). 

Muligens representerer dette områder som faller inn under dansk overherredømme og har 

felles maktpolitisk styring (med mulig unntak av Bornholm) (Näsman 1991b:174-175, 

1993:33-34, 1998:272-273, 2006:figur 6a, 220, 226-228)
8
. Denne potensielle politiske 

sentralmakten gjenspeiles imidlertid ikke direkte i utbredelsen av smykkematerialet i 

folkevandringstid, da Jylland og Bornholm, som nevnt over, utskiller seg gjennom bruk av 

                                                 
8
 Det må imidlertid ansees som usikkert om hele området er under felles politisk styre på et så tidlig tidspunkt, jf. 

Hedeager 2002:371 over. 
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egne særtyper. Da spredningen av de enkelte sørskandinaviske smykketypene for 

merovingertid fase 1 ikke er undersøkt detaljert her, kan det ikke utelukkes at en slik jysk og 

bornholmsk manifestering fremdeles finner sted. Allikevel tyder smykkenes samlete 

utbredelse, slik det framstår hos Ørsnes (1966) og Nielsen (1991) på at det i alle tilfeller 

foregår en draktmanifestering av en felles sørskandinavisk gruppering på dette tidspunktet. 

Det vi ser, er altså artikulering av en kulturell og/eller etnisk regional identitet som muligens 

eksisterer som en politisk identitet eller virkelighet allerede mot slutten av folkevandringstid 

(jf over). Om Danmark har vært underlagt et relativt stabilt styresett og utgjort en maktpolitisk 

enhet fra slutten av folkevandringstid og i tidlig merovingertid (jf. Näsman 1993:34, 

1998:273, 2006:220), så kan utviklingen i Sør-Skandinavia tolkes som uttrykk for at den 

politiske situasjonen påvirker opplevelsen av kulturell tilhørighet. I dette tilfellet medfører 

eller bidrar dette da til forming av en felles sørskandinavisk identitet i kjølvannet av en 

samling av området til en maktpolitisk enhet. Nielsen kan i tilfelle ha rett i at 

smykkematerialet i sørskandinavisk sammenheng kan representere en etnopolitisk gruppering 

på dette bestemte, tidligste stadiet av merovingertid. Dette sammenfallet av kulturelle/etniske 

og politiske kategorier gjenfinnes imidlertid (som vist) ikke på et tidligere stadium og behøver 

heller ikke nødvendigvis gjelde for de påfølgende fasene av merovingertid
9
. Om maktpolitisk 

sentralisering derimot er en senere realitet i dette området (jf. Hedeager 2002:371), antydes 

samme forløp som i norsk område, der en felles identitet ligger forut for politisk samling av 

området under ett styre. 

 

I Øst-Skandinavia er det, som nevnt, særlig to områder som i begynnelsen av merovingertid 

(fase 1) skiller seg ut med egne smykketyper. Det ene omfatter Gotland og Öland. Det andre 

er et område på fastlandet som sentrerer seg til Svealand/Mälarregionen, men som også 

omfatter, om enn i mindre grad, Öster- og Västergötland. Fra Norrland finnes det nå i det hele 

tatt få smykkefunn, noe som må sees i sammenheng med at det skjer en generell reduksjon av 

funn i området (Åberg 1953:154). Det er omdiskutert hvordan den politiske situasjonen i disse 

områdene er i denne tidligste fasen av merovingertid. Sveakongene etablerer seg med Uppsala 

som kongesete i løpet av folkevandringstid, og begravelsen i Västhögen i første fase av 

merovingertid (Arrhenius 1995b:320-330; Gräslund 1993:192; Hyenstrand 1996:91) kan 

tolkes som tegn på at kongslekten fremdeles markerer sin maktposisjon på dette tidspunktet. 

Det har, som nevnt over, blitt hevdet at svearne dominerer, dvs. posisjoneres som 

                                                 
9
 Dette innebærer at smykkers distribusjonsmønstre ikke uten videre kan tolkes som politisk ekspansjon gjennom 

merovingertid (jf. Nielsen 1991). 



383 

 

overkongedømme over Väster- (og Öster)götland og Norrland i slutten av folkevandringstid 

(se også Gräslund 1993:195). Om denne posisjonen opprettholdes inn i merovingertid fase 1 

er mer usikkert, og, som nevnt over, har også dansk overherredømme over Västergötland blitt 

sett på som en mulighet (Hyenstrand 1996:121-122, 131-132). Gjennom smykkebruken 

underbygges en felles østskandinavisk/svensk identitet, men det som kanskje er mest 

påfallende når smykkenes spredningsmønstre holdes opp mot den politiske situasjonen, er den 

omfattende markeringen som skjer i kjerneområdene til de to ”stormaktene” daner (inkludert 

Skåne, jf. over) og svear, mens manifestering av gruppeidentitet (ved hjelp av smykker) i 

mellomliggende områder i Midt-Sverige holdes på et ”lavt nivå”. Dette kan i utgangspunktet 

virke som et paradoks i forhold til etnisitetsteorier som framhever nettopp markering i 

grenseområder (jf. 2.2.1). Utbredelsesmønstret kan allikevel forklares ved at graden av 

kontakt sannsynligvis har vært størst mellom nettopp de ulike sentrene: Det er her mobiliteten 

har vært størst og kulturell kontakt mest utbredt, fordi sentrene har fungert som kulturelle 

møteplasser. I denne sammenhengen er det interessant at flere koniske spenner er funnet i 

nærheten av antatte ”norske” sentre som ikke har vært markert i smykkematerialet med egne 

typer i slutten av folkevandringstid: Åker og omegn ved Hamar i Mjøsregionen, Hundorp i 

Gudbrandsdalen, i Fredrikstad–Sarpsborg området i Østfold og i Brunlanes-Tjølling i 

Vestfold, samt ved Tyrifjorden på Ringerike. Dette kan sees som uttrykk for at det nå er 

ønskelig å signalisere en felles identitet med andre sør-, vest- og nordnorske sentre for 

eksempel på Jæren (Sola), på Helgeland og Lofoten–Vesterålen (hvor det også er gjort funn 

av koniske spenner). Det finnes for øvrig også en relativ stor grad av ”overlapping” av 

smykketyper mellom det østsvenske fastlandsområdet og Öland og Gotland (Nielsen 

1991:148-149). Disse øyene utgjør, som nevnt over, antakelig atskilte politiske enheter. 

Øyene signaliserer ved dette en egen identitet, men samtidig finner et nivå gjenklang i en 

felles identitet hos befolkningen både på fastlandet og øyene.  

 

Det ser altså ikke ut til å finnes noe enkelt en-til-en forhold mellom etnisk eller kulturell 

regional draktmarkering og maktpolitiske enheter i begynnelsen av merovingertid, selv om 

enkelte materielt artikulerte grupperinger, slik som det for eksempel framtrer gjennom 

utbredelser av utvalgte smykketyper i Danmark og Skåne, muligens kan tilsvare en politisk 

enhet (se imidlertid Harrison 2009:67 som argumenterer for eksistensen av et eget 

småkongedømme i Skåne med sete i Uppåkra.) Det skiftet som skjer i Skandinavia ved 

overgangen til merovingertid da området deler seg i fire større ”smykkeregioner” som 

tydeligere distanserer seg fra hverandre gjennom bruk av forskjellige smykketyper (jf. 4.3.2 
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og 5.2), kan derimot representere en mentalitetsendring i forhold til kulturelle grupperinger: 

Endringen kan gjenspeile at forholdet mellom ”de andre og vi” nå forskyves over til et mer 

overregionalt nivå der ”vi” omfatter flere, og der det er mer fokus på større kulturelle enheter. 

Samtidig synes det å bli mer distanse mellom de ulike grupperingene. Endringen antyder også 

en forskyvning fra sosiopolitiske (hierarkiske) enheter til geopolitiske grupperinger (region): 

Smykkematerialet fra tidlig merovingertid karakteriseres ved ”enkelthet”, og det framstår ikke 

lenger som spesielt preget av ”statusmarkering” (med mulig unntak av bruken av 

ryggknappspenner på Gotland, jf. 4.3.2 og 6.5). Ved dette skiftet virker det som forskjeller 

mellom mindre regionale/kulturelle grupperinger nedtones, mens et fellesskap på tvers av 

tidligere og samtidige kulturelle og politiske grenser underbygges. Utviklingen i Skandinavia 

synes altså å være parallell med det som skjer på Kontinentet når det gjelder de politiske 

prosessene som der fører fram mot grunnleggelsen av de tidligste europeiske kongedømmene 

(jf. over).  

 

Den nærmest totale utskiftningen av smykketyper som skjer ved overgangen til 

merovingertid, kan sees i sammenheng med at ”[i]nnovation in dress often expresses more 

fundamental changes in society, and usually goes along with actual or intended social 

advancement of new groups.” (Schubert 1993:19-20 i Pohl 1998a:49) (se også 2.2.1).  Dette 

er forenlig med Hines’ tolkning av smykkeutskiftningen ved overgangen til merovingertid 

som et oppgjør med gammel draktskikk og hva denne skikken tidligere har representert i 

samfunnet (jf. 6.6). Endringen kan slik sett gjenspeile en kime til politisk endring som peker 

fram mot senere statsdannelsesprosesser i likhet med det vi ser på Kontinentet der tidligere 

multietniske stammeforbund som for eksempel frankere, visigotere og østgotere etter hvert 

erverver felles identitet som regionalt forankrete grupperinger konstituert i egne 

rikskongedømmer (for eksempel Geary 2003; Hedeager og Tvarnø 2001:165-180; James 

1991; Vallet 1995). De draktendringene som skjer i skandinavisk sammenheng ved 

overgangen til merovingertid bør kanskje nettopp settes i forbindelse med den politiske 

utviklingen på Kontinentet der etableringen av frankisk overherredømme er et faktum fra 

rundt midten av 500-tallet (Todd 2004:193). Den endrete politiske situasjonen på Kontinentet 

kan ha vært utslagsgivende for den etniske og/eller kulturelle manifesteringen i Skandinavia 

ved å ha utløst et behov for å henspille på en felles regionalt forankret identitet i et større 

område i kontrast mot en ”imperial” frankisk identitet, og andre tidlige europeiske politiske 
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grupperinger
10

. Et annet moment er at det er lettere å samle større områder til et rike når det 

finnes en felles identitet å henspille på. 

 

Forholdet mellom etnisk og/eller kulturell identitet og politisk identitet i Skandinavia framstår 

som kompleks: Undersøkelsen antyder at det finnes en dynamikk mellom de to størrelsene, og 

at etnisk/kulturell og politisk identitet har vært infiltrert på ulike måter i forskjellige områder 

gjennom folkevandringstid og merovingertid. Dette er kanskje ikke så overraskende når det 

tas med i betraktning av både de maktpolitiske og kulturelle forholdene må ha vært 

forskjellige i de ulike områdene. I Sør-Skandinavia er for eksempel veien kortere til Det 

europeiske kontinentet, og forbindelser dit har vært tettere enn det som har vært tilfellet i 

nord. Nord-Skandinavia er på sin side preget av tilstedeværelsen av en annen kulturform: På 

store deler av den skandinaviske halvøya finnes det i denne perioden samiske 

(fangst)befolkninger. Møtet mellom germansk eller norrøn kultur og samisk kultur må også ha 

vært en faktor som har virket inn på aktivisering av kulturell forskjellighet og signaliseringen 

av denne (jf. 2.1). Det vil derfor være av interesse å undersøke hvordan forholdet mellom 

disse kulturelle og etniske hovedgrupperingene har artet seg i dette tidsrommet, og hvordan 

dette kommer til uttrykk gjennom draktmanifesteringene.  

 

7.1.2 Kulturelle møter i nord og i innlandet: Norrøn og samisk 

I det tidsavsnittet som undersøkes her, kan samisk(e) kultur(er) defineres som særegne 

fangstkultur(er) som formes og reproduseres gjennom samhandling med en norrøn/germansk 

kulturform (Hansen og Olsen 2004:38-42, 52-136). I jernalderen framstår Malangen i Troms 

som en hovedgrense mellom samisk og norrøn bosetning i Nord-Norge. Nord og øst for denne 

grensen er trolig samisk kultur enerådende. Sør for grensen i Sør-Troms og i Nordland 

dominerer norrøn/germansk kultur i det ytre kystområdet, mens samisk kultur råder i de indre 

fjordarmene og i innlandet. En samisk befolkning har imidlertid også trolig holdt til innenfor 

det norrøne/germanske området i Sør-Troms og Nordland (Hansen og Olsen 2004:78-82, fig. 

10). Utstrekningen av en samisk bosetning i Sørøst-Norge og i Mellom-Sverige i dette 

tidsrommet er mer omstridt. Det later imidlertid til å være vanlig å anta at det i det minste 

finnes en samisk befolkning i de områdene hvor de historisk kjente sørsamene holder til, dvs. 

deler av Trøndelag, Hedmark, Dalarna, og Jämtland, Härjedalen, og Gästrikland i Norrland 

(Bergstøl 1997:83-92; Hansen og Olsen 2004:103-109; Magnus og Myhre 1976:318-319; 

                                                 
10

 Se Näsman (1998:277-278) for betydningen av merovingernes maktdominans for skandinavisk identitet.   
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Zachrisson 1997:7-10). Ut fra historiske kilder som tidlig-middelalderske lovtekster etc., 

finnes det imidlertid grunn til å tro at samer har holdt til i et langt større område i Sørøst-

Norge enn det som utgjør det moderne sørsamiske området (Bergstøl 1997:fig. 8.1, 2004:20, 

2008:146-149; Hansen og Olsen 2004:108-109; Zachrisson 1997:7-10). Dette synes etter 

hvert også å finne støtte i arkeologiske funn, bl.a. rektangulære rekkeildsteder av samisk 

karakter fra Dovre i Lesja kommune i Oppland. Disse dateres imidlertid til vikingtid (Bergstøl 

og Reitan 2008).  

 

Samisk identitet i det sørlige området ser imidlertid etter hvert ut til å ha skilt seg fra det 

nordlige området, bl.a. gjennom en langt større grad av kreolisering med den norrøne 

kulturen/befolkningen (Hansen og Olsen 2004:107). Jostein Bergstøl (2004:8) definerer 

kreolisering på denne måten:  

 

”When cultural traits are disconnected from their former contexts and melded with other 

cultural trais, new entities can be built. Such a mixture and new creation is called 

”creolization”.  

 

Flere funn som tolkes som tegn på kreolisering dateres til vikingtid og tidlig middelalder, men 

Bergstøl (2004:18-20, 2008:225-230) trekker fram jordbruk og fangstmarksgraver som tidlige 

kreoliseringsfaktorer i Østerdalen ved overgangen mellom eldre og yngre jernalder. Han ser 

dette som kulturelle trekk som er påvirket og hentet fra germansk kulturform, og som opptas 

av en samisk befolkning i området i en etnisk stressituasjon. Disse kulturelle trekkene bidrar 

til å skille befolkningen i dette området både fra den germanske befolkningen og den samiske 

befolkningen lengre nord (Hansen og Olsen 2004:107). Bergstøl (2004) argumenterer for at 

kreoliseringsprosessen skjer i forbindelse med ekspansjon av en germansk/norrøn 

bosetningsform ved overgangen til merovingertid, da gårdsbruk anlegges innover i tidligere 

samiske fangstområder i Øst-Norge. Dette medfører hyppigere og mer direkte kontakt mellom 

de kulturelle gruppene i dette området (Bergstøl 2004:18-20).   

 

Relieffspenner, korsformete spenner, hekter og koniske spenner tolkes tradisjonelt som 

germanske/norrøne gjenstandstyper, dvs. som uttrykk for en germansk/norrøn kulturform (jf. 

kap.1). Samisk identitet i denne perioden manifesteres på andre måter. I nord skjer dette bl.a. 

gjennom markering av territorial tilhørighet ved anleggelse av bl.a. hellegroper (jf. under), 

gjennom en særegen bosetningsform som representeres av runde tufter med en spesiell 
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inndeling av gulvet og til dels også gjennom en spesiell gravform: Såkalt urgravskikk. I 

sørsamisk område skjer manifesteringen gjennom bl.a. anleggelse av såkalte 

fangstmarksgraver som i folkevandringstid bygges som flate steinsetninger og i merovingertid 

hovedsakelig som røyser (men flatmarksgraver forekommer også) (Bergstøl 2004:18-20; 

Hansen og Olsen 2004:40, 56-58, 69-72, 104, 117).  

 

Sammenstilles smykkenes spredningsmønstre med det vi vet om utstrekningen av samisk og 

germansk/norrøn bosetning, ser vi likevel at det ikke eksisterer noe absolutt sammenfall 

mellom germansk/norrønt bosetningsområde og utbredelsen av smykker. Det er for eksempel 

et generelt trekk med hensyn til det nordskandinaviske, og spesielt det norske og nordsvenske 

spredningsmønsteret, at de fleste funn av smykker kommer fra kystområder. Dette gjelder 

kanskje særlig i folkevandringstid, men til en stor grad også i tidlig merovingertid da en 

konsentrasjon av koniske spenner følger den nordnorske kyststripen, og med en ellers jevn 

utbredelse nedover Trøndelag- og Mørekysten. Det finnes enkelte unntak, bl.a. framgår det av 

undersøkelsen over (4.2.2) at en egen type relieffspenner fra fase D2b finnes utbredt i både 

Nord- og Inn-Trøndelag og Storsjöbygden i Jämtland. Dessuten finnes det som jeg vil komme 

tilbake til, en viss konsentrasjon av koniske spenner fra den første fasen av merovingertid i 

Mjøsbygdene og i Gudbrandsdalen, i indre dalstrøk i Sør-Trøndelag, samt enkelte spredte 

funn ellers i indre daler og områder på Østlandet (jf. 4.3.1 og 7.1.1). 

 

I nordnorsk sammenheng kan for øvrig smykkenes kystnære utbredelsesmønster passe godt 

overens med området for germansk/norrøn bosetning. I enkelte områder i den sørøstlige 

halvdelen av Norge, samt Midt- og Nord-Sverige, hvor jordbruket har gode betingelser og 

hvor det også finnes en germansk/norrøn jordbruksbefolkning, er det derimot påfallende få 

smykkefunn (jf. 7.1.1, se for øvrig også Hansen og Olsen 2004:106, men angående unntak se 

under). I folkevandringstid gjelder dette for eksempel de ”brede innlandbygdene” på 

Romerike, Ringerike, Toten, Hadeland og Mjøsbygdene, jordbruksbygder i Sør-Trøndelag 

som Klæbu, Melhus, Meråker, Meldal osv, samt indre dalfører på Østlandet som for eksempel 

Gudbrandsdalen, Gauldal, og Hallingdal. Disse områdene er preget av et generelt fravær av 

rike gravfunn. Når det gjelder Østlandet, har det, som nevnt over (7.1.1), blitt argumentert for 

at dette skyldes at maktsentraliseringen gjennomføres tidligere i innlandsområdene enn langs 

kysten (Solberg 2000:176). Germansk/norrøn bosetning ekspanderer imidlertid i løpet av 

slutten av romertid og folkevandringstid ut i det som også oppfattes som ”marginalområder”, 

dvs. i områder der jordbruksforholdene ikke er ideelle, bl.a. til høyereliggende strøk i for 
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eksempel Valdres, indre Telemark og tilsvarende høylands-, skogs- og fjellområder (Magnus 

og Myhre 1976:292, 299-304; Solberg 2000:111-113, 146-148, 153, 177). Det finnes altså 

grunnlag for å hevde at det finnes en germansk/norrøn befolkning i store deler av innlandet 

som ikke markerer seg gjennom bruk av smykker i gravfunn slik som det er vanlig i 

kyststrøkene (jf. over). 

 

I samiske områder finnes det svært få funn av de ”germanske/norrøne” smykketypene. Et 

funn som er nevnt tidligere (jf. 4.2.1) er en korsformet spenne fra et gravfunn fra Grunnes i 

Vardø kommune i Finnmark
11

. Dette er det nordligste funnet av en korsformet spenne og 

kommer altså fra et sted som ligger godt innenfor samisk område. Spennen som er av type 

Mundheim, tilhører en såkalt samisk urgrav. Graven som var plassert under en heller og murt 

opp rundt, inneholdt ubrente menneskebein av en ung, ikke helt fullvoksen kvinne. Det er 

også funnet flere urgraver på samme sted, og plassen oppfattes som et samisk gravfelt 

(Schanche 2000:115, 219, 391; Sjøvold 1962:118). I lys av at det er så få smykkefunn fra 

samiske områder i denne perioden, blir dette funnet ekstra betydningsfullt. Det vi ser er altså 

en sammenblanding av to etniske markører representert av en typisk ”germansk/norrøn” 

gjenstandsform og en spesiell ”samisk” gravform og gravplass. Er det en samisk kvinne som 

ligger begravd her med en typisk ”germansk/norrøn” gjenstandsform, eller kommer kvinnen 

opprinnelig fra den germanske/norrøne del av befolkningen, men begraves på en samisk 

gravplass i følge samisk gravskikk, fordi hun ved begravelsestidspunktet tilhører det samiske 

samfunnet? Uavhengig av kvinnens biologiske avstamning kan (gravleggingen av) denne 

kvinnen sies å manifestere en identitet som bærer preg av både en ”germansk/norrøn” og en 

”samisk” tilhørighet ved at symbolspråket henspiller på trekk fra begge disse kulturene (se for 

øvrig 6.3). Muligens er dette uttrykk for en selvforståelse og identitet som tokulturell, dvs. 

både germansk/norrøn og samisk. Kanskje kan det også være av betydning at den korsformete 

spennen ikke er av en regional avgrenset form, men en felles nordskandinavisk type: En felles 

germansk/norrøn smykkeform kan ha blitt oppfattet som best til å uttrykke kontrasten til den 

samiske konteksten. 

 

Et interessant aspekt ved dette funnet er at urgravskikken, som oppfattes som en særegen 

samisk gravform, på dette tidspunktet faktisk synes å begrense seg til Varanger. Det er først 

etter ca. år 800 at denne gravskikken spres eller tas opp i andre samiske områder i resten av 

                                                 
11

 Ts4307. 
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Figur 7.1 

Smykkenål fra 

Österbotten av 

samme eller 

lignende type som 

funnet i 

Mortensnes grav 

145, etter Aspelin 

(1880:fig 1262  

(Ts6482). 

Nord-Norge, Trøndelag, Jämtland, Norrbotten og Västerbotten (Hansen og Olsen 2004:117; 

Schanche 2000:160-164, 171-181). Det er for øvrig også funnet enkelte andre smykker i 

urgraver i Varanger i folkevandringstid; en grav med ”skandinaviske” (”germanske/norrøne”) 

typer perler
12

 og en med ”finske” smykkenåler
13

 (Schanche 2000:169, 176-177, 213) (figur 

7.1). Ved siden av urgravskikken, som altså er regionalt avgrenset i det undersøkte 

tidsrommet, har samer i de nordlige områdene med all sannsynlighet også gravlagt sine døde 

på andre måter, for eksempel i enkle ”jordgraver” og gjennom fremgangsmåter som ikke vil la 

seg spore arkeologisk. Dessuten har gravrøyser vært brukt både i germansk/norrøn og samisk 

kultur, de skilles vanligvis fra hverandre kun på grunnlag av konteksten de forekommer i 

(Schanche 2000:159, 164). Potensielle samiske graver i røyser i nær tilknytning til germansk 

bosetningsområde, for eksempel langs den ytre kysten av Troms der samer trolig holder til 

innenfor germansk bosetningsområde (jf. over), vil derfor i flere tilfeller være umulig å skille 

fra germanske graver. Det framstår likevel som påfallende 

at tre graver med ”ikke-samiske” smykker forekommer 

innenfor et område der det praktiseres en særegen samisk 

gravskikk i denne perioden. Om smykker forekommer i 

andre samiske gravkontekster, depoter eller lignende 

utenfor Varanger, skulle man kunne forvente i alle fall 

noen ”løsfunn” av smykker.  Kanskje tyder dette på at 

tilstedeværelsen av de ”ikke-samiske” smykkene må 

forstås nettopp ut fra tilknytningen til den spesielle 

samiske gravskikken: Kan forholdet gjenspeile at det har 

vært påkrevd med en materiell manifestering av samisk 

kulturell tilhørighet for å ”åpne opp for” signalisering av 

”ikke-samiske” forbindelser på et annet nivå i 

begravelsesritualet? 

 

Det er altså få smykkefunn fra samiske områder i nord. Audhild Schanche (2000:176-177) 

nevner et funn av en relieffspenne fra Rovaniemi (Finland)
14

 som kan stamme fra en samisk 

kontekst, men med unntak av den, stammer de øvrige smykkefunnene fra Varanger. Heller 

                                                 
12

 U.nr. Perlarsenvik, Nesseby k., Finnmark. Perlene (en rund blå, åtte hele og to halve dobbelkoniske blå perler) 

daterer muligens til 300-tallet (Schanche 2000:386 nr. 135-137), men kan etter min mening også tilhøre 

begynnelsen av folkevandringstid.  
13

 Ts6482: Mortensnes, Nesseby k., Finnmark.  
14

 NM19807: Tammenharju, Rovianiemi (Koivunen 1975:5). 
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ikke i samiske områder lengre sør, i Trøndelag, Øst-Norge, Jämtland, Härjedalen, Dalarna og 

Gästrikland foreligger det mange smykkefunn fra folkevandringstid og tidlig merovingertid. 

Det er imidlertid gjort enkelte funn av perlesmykker fra fangstmarksgraver som dateres til 

600–700-tallet, bl.a. fra Rena i Østerdalen og nord i Dalarna (Bergstøl 1997:70; 2004:12; 

Zachrisson 1997:49). Av de smykketypene som undersøkes i denne avhandlingen, kommer 

enkelte fra perifere eller høytliggende strøk som Nord-Aurdal i Valdres
15

, Skåbu i Vinstra
16

 

og Oppdal
17

, og Storsjöområdet i Jämtland, men funnene ligger i tilknytning til områder som 

har hatt jordbruksbosetning siden romertid eller tidligere (Biörnstad 1962:73, 80; Magnus og 

Myhre 1976:292, 299-304; Solberg 2000:111-113, 146-148, 153).  

 

Det kan imidlertid settes spørsmålstegn ved etnisk tilknytning for enkelte funn fra fjell- 

og/eller skogsområder i østre Hedmark som oppfattes som samiske bosetningsområder eller 

eventuelt bebodd av en kreolisert samisk-germansk/norrøn befolkning (Bergstøl 2008). Dette 

gjelder for eksempel et funn av en relieffspenne fra Fonnås i Øvre Rendalen (jf. 4.2.2). 

Spennen ble funnet ved nybrottsarbeid, og Brøgger (1942:21) hevder at spennen trolig ikke 

stammer fra noen grav, sannsynligvis fordi verdifulle gjenstander som denne relieffspennen 

vanligvis inngår i rikt utstyrte graver og man da skulle kunne forvente flere gjenstandsfunn, 

og det kunne også forventes at det ble observert kull eller humusholdig jord i forbindelse med 

funnet. Han tar allikevel funnet til inntekt for at gården Fonnås må være den tidligste anlagte i 

det øvre dalstrøket. Det finnes imidlertid ingen gravhauger herfra fra folkevandringstid 

(Bergstøl 2008:92-104). Brøgger påpeker ellers funnstedets beliggenhet i forhold til et 

karakteristisk fjell som utpeker seg som et godt synlig kjennemerke i et vidstrakt landskap. 

Undersøkelser av folkevandringstidens depotfunn har vist at de ofte ligger i grenseområder 

mellom innmark og utmark, samt ellers i nærheten til vann, myr, fjell og ur (Hedeager 1999a; 

Wiker 2000:124-139). Jeg har derfor regnet funnet som et depot over (4.2.2).  

 

Fonnåsspennen kan representere et depot i et perifert strøk eller utmarksområde i forhold til 

den germanske/norrøne bosetningen lengre sør i dalen. Sølvdepoter fra yngre jernalder og 

middelalder stammer oftest fra grenseområder mellom samisk og germansk/norrønt område 

(Bergstøl 2008:103-104; Hansen og Olsen 2004:82-85). I denne sammenhengen blir det 

derfor interessant at et yngre jernaldersdepot er funnet litt lenger nord (ved Undset) i dalføret 

                                                 
15

 C15066: Hippesbygda: korsformet spenne, C12280: Skrautvål: relieffspenne. 
16

 C5700: Kvalen/kvålen: korsformet spenne. 
17

 T5310: Grøte: korsformet spenne, T3880: Rise: konisk spenne, T18758: Vang, koniske spenner.  
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som strekker seg nordøstover fra Fonnås (Bergstøl 2008:96-97). Beliggenheten i et 

grenseområde opp mot fjellet, og tilknytningen til et geografisk ”kjennetegn” som 

Fonnåsfjellet, kan tyde på at funnet representerer et religiøst depot (Hedeager 1999a; Wiker 

2000:123-127). Spennen har dessuten en runeinnskrift på baksiden, noe som kan ha gjort den 

spesielt ”magisk” (Andrén 1991:249-250; Axboe 1991:191; Hedeager 1999b:230). 

 

Det er imidlertid også mulig at funnet bør forstås som uttrykk for en påbegynnende 

kreoliseringsprosess (jf. Bergstøl 2004, 2008; Hansen og Olsen 2004:107), ved at det 

representerer et opptak av en germansk/norrønassosiert draktskikk innenfor den samiske 

kulturen. Flere har påpekt at samisk og germansk/norrøn førkristen tro har klare likhetstrekk, 

og at utøvelse av religion kan ha vært et samfunnsområde hvor de to kulturformene har 

tangert og gjort det lettere å foreta et etnisk skifte (Bergstøl 2004:14, 18; Hansen og Olsen 

2004:108-109; Price 2002:275-278, 324; Solli 2002:169-190). Relieffspenner med 

dyrestilsdekor har dessuten blitt tolket som benyttet av ”volver” eller sjamaner innenfor det 

germanske samfunnet (Magnus 1995:39, 1999b:167, 170-171; Wiker 2000:83-84, jf. 6.3). En 

kreolisering av nettopp sjamaner innen det sørsamiske området har vært framhevet tidligere, 

og det har da blitt lagt spesielt vekt på ”crossdressing”. Dette innebærer at sjamanene bryter 

gendergrensene for påkledning ved å benytte både genderspesifikke kvinne- og 

mannsgjenstander/draktelementer. Crossdressing er en skikk tilknyttet disse religiøse 

spesialistene som antas å stamme fra germansk/norrøn kulturform (Bergstøl 2004:14; Solli 

2002:176-178). Kan Fonnåsspennen ha tilhørt en religiøs spesialist, en sjaman som har 

praktisert innen både samisk og germansk/norrønt samfunn?  

 

Også noen funn fra tidlig merovingertid stammer fra mer perifere områder i innlandet. En 

konisk spenne er funnet sør i Ljørdalen helt øst i Trysil
18

, et område som kan defineres som et 

utmarksområde i forhold til gårdsbosetning både i folkevandringstid og merovingertid 

(Brøgger 1942:20-22; Bergstøl 2008:118-123). Dette er et enkeltfunn uten nærmere 

funnopplysninger, noe som gjør det vanskelig å tolke. Ut fra beliggenhet bør det kanskje helst 

forstås som uttrykk for en germansk/norrøn-samisk forbindelse. Et annet funn som har en 

tydeligere sammenheng med samisk kultur, er det tidligere nevnte depotet fra Vilhelmina i 

Lappland. Her ble, som nevnt, fem koniske spenner funnet på en samisk kåteplass (jf. 3.2.3 og 

4.3.1), og det har blitt argumentert for at funnet må oppfattes som et samisk depot (Serning 

                                                 
18

 C17166: Nordgården, Ljørdalen Søndre, Trysil k., Hedmark. 
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1960:153-154). Funnet er imidlertid datert til ca. 700 e.Kr. på grunnlag av assosiasjon med 

skålformete spenner og perler. Et løsfunn fra ukjent sted i Norrland
19

 kan også muligens 

representere et likeartet 700-talls depot med to koniske spenner sammen med en skålformet 

spenne og perler (jf. 4.3.1), men fordi omstendighetene rundt funnforholdene i dette tilfellet er 

ukjent, forblir tolkningen, som nevnt, mer usikker (Serning 1960:163-164). En morsom detalj 

i denne sammenhengen er at koniske spenner også er utbredt i Finland i merovingertid (jf. 

4.3.1). Som kjent opptrer det østlige smykker fra hovedsakelig Finland og baltisk område i 

samiske kontekster i Nord-Norge i vikingtid (Schanche 2000:213-214; Solberg 2000:224; 

Zachrisson 1997:206-207). Det er også gjort funn av østlige vikingtidssmykker i det 

sørsamiske området, for eksempel i enkelte fangsmarksgraver og depoter (Zachrisson 

1997:206-208). Kan de koniske spennene i Vilhelminafunnet, samt det andre mulige depotet 

fra Norrland representere opptakten til denne tradisjonen? Om de koniske spennene fra disse 

nordsvenske funnene stammer fra Finland, ville dette i så fall kunne forklare at dekoren som 

finnes på flere av spennene avviker fra den som er vanlig på norske spenner (jf. 4.3.1). 

 

Vilhelminafunnet og det andre funnet fra ukjent sted i Norrland kan imidlertid ikke sees i 

sammenheng med draktskikken i merovingertid fase 1, da konteksten, som nevnt, tilhører en 

senere fase, og det ikke finnes grunnlag for å si noe om at smykkene har vært brukt i 

påkledning i samisk område i det tidsrommet som undersøkes her. (Selv om dette selvfølgelig 

ikke er utenkelig da de kan ha sirkulert hos en samisk eller eventuelt kreolisert samisk-

germansk/norrøn befolkning før de ble deponert.) Enkelte andre smykkefunn, som de to 

nevnte funnene av spenner fra utmarksområder i Hedmark
20

 (Fonnås og Ljørdalen), kan 

derimot i likhet med perlesmykkene som inngår i fangstmarksgraver, kanskje sees i 

tilknytning til samisk kultur i samme tidsrom. De to spennefunnene dateres til henholdsvis 

fase D2b i folkevandringstid og fase 1 av merovingertid
21

. Funnene kan antakelig settes i 

sammenheng med den kreoliseringsprosessen som pågår i deler av sørsamisk område rundt 

slutten av folkevandringstid og begynnelsen av merovingertid, der enkelte kulturelle trekk 

hentes ut av den germanske/norrøne kulturen og tas opp i den samiske, der de gjennom å 

omplasseres i en annen kulturell kontekst bidrar til formingen av en ny kulturell enhet (jf. 

over). Bruk av germanske/norrøne draktsignalementer kan i likhet med jordbruk og 

                                                 
19

 Uten nummer. Norrland. 
20

 Samt det nevnte funnet av en relieffspenne fra Rovaniemi, Finland. 
21

 Funnet fra Rovaniemi dateres også til fase D2b. 
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fangstmarksgraver ha vært et slikt trekk. Kanskje bør også de ikke-samiske smykkene fra 

Varanger nevnt over, tolkes på lignende måte.  

 

Generelt ser vi altså at i de indre områdene av den skandinaviske halvøya er det relativt få 

blant den germanske/norrøne befolkningen som manifesterer gruppetilhørighet gjennom bruk 

av smykker (i alle fall de typene som er undersøkt her). Dette gjelder (som nevnt tidligere) 

spesielt i folkevandringstid. Samtidig adopterer muligens enkelte i de samiske områdene 

germanske smykketyper, noe som kan settes i forbindelse med en kreoliseringsprosess som 

pågår rundt slutten av folkevandringstid og begynnelsen av merovingertid. Smykkenes 

overveiende kystbundne spredningsmønster kan i utgangspunktet tolkes som uttrykk for at 

markeringsbehovet mot ”kulturelle andre” var størst i de kystnære områdene. Distribusjonen 

kan med andre ord gjenspeile at etnisk draktmarkering ved bruk av smykker i forhold til de to 

hovedgrupperingene samisk og germansk/norrøn ikke har vært nødvendig eller ønskelig i 

innlandet i denne perioden. Dette kan skyldes at den gjensidige økonomiske og sosiale 

avhengigheten mellom de to befolkningene for eksempel er så betydelig på dette tidspunktet 

at de etniske forskjellene underkommuniseres. Alternativt kan den etniske og kulturelle 

posisjoneringen for hvordan økonomiske og sosiale transaksjoner/samhandlinger foregår være 

avklart i denne perioden, slik at en materiell manifestering av den kulturelle forskjelligheten 

ikke er påkrevd. Dette kan igjen tyde på at den økonomiske og/eller politiske situasjonen ikke 

er preget av konkurranse om tilgang til ressurser, og at det derfor ikke er nødvendig å markere 

de etniske skillelinjene (jf. Barth 1969, jf. 1.2.2 og 2.1).  

 

Dette bildet modereres noe gjennom utbredelsen av relieffspenner av den nordlige 

takfotgruppen i slutten av folkevandringstid (fase D2b) som signaliserer en felles identitet 

blant (deler av) befolkningen i innlandsområder i Trøndelag og i Storsjöbygden i Jämtland (jf. 

4.2.2 og 7.1.1). Manifesteringen av denne felles identiteten behøver ikke bare ha fungert opp 

mot andre germanske/norrøne grupperinger, signaliseringen kan samtidig også ha uttrykt en 

felles germansk/norrøn identitet vis-à-vis en samisk befolkning i mellom- og omliggende 

områder. Denne tendensen til etnisk/kulturell draktmanifestering i indre områder kan 

forfølges inn i begynnelsen av merovingertid med utbredelse av koniske spenner fra 

Mjøsbygdene sentrert rundt Hamar, Hundorp i Gudbrandsdalen, og ellers i indre (fjell- eller 

skogs)bygder og dalstrøk som Oppdal i Sør-Trøndelag, Koppang i Østerdalen, Tinn i 

Telemark og Lockne i Jämtland (jf. 4.3.1 og 7.1.1).  
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En annen faktor som kan trekkes inn for å nyansere bildet av en avklart kulturell posisjonering 

mellom en germansk/norrøn og samisk befolkning, er de nordnorske hellegropene. 

Hellegroper er rektangulære eller ovale hellelagte nedgravninger som finnes i strandlinjen i 

Nord-Troms og Finnmark. Gropene dateres fra ca. 100 e.Kr. til 1000 e.Kr. Bruken av 

hellegroper intensiveres fra 300-tallet, og det finnes spesielt mange groper fra ca. 600–900 

e.Kr. Hellegropene blir satt i forbindelse med produksjon av tranolje fra hval- og selspekk. 

Tranolje kan brukes til både lys og oppvarming, smøring og impregnering av bl.a. treverk og 

tau, samt behandling av lær. Tranoljen har derfor vært et svært viktig produkt helt opp i nyere 

tid. Gropenes utbredelsesområde ligger umiddelbart nord for det germanske/norrøne 

bosetningsområdet. Den sørlige grensen for hellegropsområdet sammenfaller med en grense 

for det området hvor russere og karelere innkrevde skatt fra samene i senmiddelalderen. På 

grunnlag av hellegropenes beliggenhet, deres nære tilknytning til samiske bosetningsspor 

(små runde torvhus og/eller telt med ildsted i midten og en særegen ”samisk” inndeling av 

gulvet), samt historiske beskrivelser, er det vanlig å anta at tranoljeproduksjonen er en samisk 

spesialitet og handelsvare i jernalderen (Hansen og Olsen 2004:69-77).  

 

Gropenes bruksfase sammenfaller med konsolideringen av de germanske/norrøne 

høvdingsamfunnene med basis i bl.a. gårdsbosetning i Nordland og Sør-Troms, og den største 

konsentrasjonen av hellegroper finnes på nordsiden av Lyngenfjorden nettopp opp mot 

grensen til det germanske/norrøne bosetningsområdet (Hansen og Olsen 2004:fig. 9). Dette 

utbredelsesmønstret har blitt tolket som uttrykk for at gropene i løpet av perioden blir brukt 

som territorielle etniske markører innen det samiske området. Gropenes store konsentrasjon 

sør i det (nord)samiske området tas til inntekt for at markering av rettigheter til den ressursen 

som tranoljeproduksjonen representerer, har vært av størst betydning i forhold til den 

germanske/norrøne befolkningen. Det har også blitt argumentert for at den sørlige 

konsentrasjonen av hellegropene skyldes praktiske årsaker som nærheten til handelsparter 

blant den germanske/norrøne befolkningen (Hansen og Olsen 2004:69-77). Inger Storli 

(2006:38) har i denne forbindelse argumentert for at man i den samiske kulturen satt inne med 

en spesialkunnskap om naturressurser som det øvre sjiktet i den norrøne befolkningen var 

avhengige av for å oppnå og konsolidere sin lederposisjon. Ut over utnytting eller framstilling 

av tranolje, pels, bein, horn og lignende, gjelder dette spesielt enkelte prestisjevarer som 

hvalrosstenner, dun og pels. Avhengighetsforholdet fremmet ifølge Storli en avklart og 

respektfull etnisk samhandling mellom gruppene. 
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Om hellegropene sees i forhold til den etniske signaliseringen som foregår ved bruk av 

smykker eller drakt, slik det er vist over, framgår det at den etniske manifesteringen hos de to 

befolkningsgruppene til en viss grad sammenfaller: Bruken av hellegroper økes gradvis fra 

300-tallet og framover med en massiv bruksfase fra rundt 600 e.Kr. Undersøkelsen av 

smykker har vist at den etniske draktmanifesteringen i graver i det germanske området også 

forsterkes gjennom første del av folkevandringstid, når en topp i fase D2a og fortsetter helt til 

slutten av perioden. Den kulturelle/etniske draktsignaliseringen i germansk/norrønt område 

fortsetter i begynnelsen av merovingertid, og da med en relativ stor utbredelse i nordnorsk 

område, samt i innlandsområder i Sør-Trøndelag og på Østlandet. På dette tidspunktet 

transformeres imidlertid smykkemanifesteringen ved at regionale typer stort sett forsvinner og 

erstattes av en enkelt ”hovedtype”, koniske spenner, for så godt som hele Norge. Dette tyder 

på en økt fokusering på en felles nordskandinavisk germansk/norrøn identitet (jf. 6.5 og 

7.1.1). I Nord-Norge finnes det dessuten en påfallende konsentrasjon av koniske spenner 

langs østsiden av Hinnøya, ved Tjeldsund og Lødingen, inn mot fastlandet ved den påviste 

grensen mellom norrønt/germansk og samisk område (kart 7.3, sammenlign også Vinsrygg 

1979:fig. 15 og Hansen og Olsen 2004:fig. 10. Se for øvrig Baardsen 2014:63 som også 

påpeker funnkonsentrasjonen i dette området). Også langs Helgelandskysten grupperer de 

koniske spennene seg. Det ser altså ut til at det skjer en forsterkning av de etniske skillelinjene 

mellom en samisk og en norrøn/germansk befolkning i Nord-Norge i begynnelsen av 

merovingertid. Den tydeligere markeringen av de etniske grensene i nord, kan skyldes økende 

press på ressurser i denne landsdelen. Dette må igjen sees i sammenheng med 

maktsentralisering og den endrete politiske situasjonen (jf. kap. 7.1.1).  

 

Økt press på ressurser som følge av politisk maktsentralisering, er også trukket fram som en 

medvirkende faktor for kreoliseringen av den samiske befolkningen i innlandsområdene 

lengre sør. Dette viser seg bl.a. ved anlegging av gårdsbruk og jernframstillingsplasser i 

tidligere samiske fangsområder (Bergstøl 2004:14, 20). Det skjer dessuten en økning i antall 

fangstmarksgraver som anlegges i sørsamisk område fra overgangen til merovingertid 

(Bergstøl 2004:7, 167, 2008:129; Hansen og Olsen 2004:104-107), noe som også kan tolkes 

som økt samisk territoriell markering. Som jeg har vist over, akselererer også den etniske 

draktmarkeringen fra siste fase av folkevandringstid og i begynnelsen av merovingertid i disse 

innlandsområdene. Overgangen til merovingertid preges altså av en endring av den etniske 

forhandlingssituasjonen mellom samiske og germanske/norrøne befolkninger både i nord og i 

innlandområder lengre sør på den skandinaviske halvøya. Utfallet av endringen er imidlertid  



396 

 

  Kart 7.3 Kart over utbredelse av hellegroper og koniske spenner. Punkter for hellegroper 

er hentet fra Askeladden, 20.06.2014. 
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noe forskjellig i nord og sør: Mens man i begge områder får en økende differensiering mellom 

de to befolkningene med tydeligere markering av de etniske grensene, virker det som de 

endrete forholdene i sør i enkelte tilfeller samtidig fører til en transformering eller kreolisering 

av en tidligere samisk fangstbefolkning. Denne nærmer seg den germanske befolkningen i sitt 

symbolske uttrykk eller identitetsspråk, noe som medfører en delvis utvisking av de etniske 

skillelinjene på enkelte felt (Bergstøl 2004:18, 2008:185, 228-229).  

 

Kontrasteringen mellom germansk/norrøn og samisk kultur opprettholdes altså både i 

folkevandringstid og begynnelsen av merovingertid, men mens forholdene rundt den etniske 

samhandlingen synes å være avklart i begynnelsen av folkevandringstid, medfører den 

politiske sentraliseringen en endring av den etniske forhandlingssituasjonen i slutten av 

folkevandringstid og ved overgangen til merovingertid. Underbygging og henspilling på en 

felles germansk/norrønrelatert identitet i store deler av Nord-Skandinavia/Norge gjennom 

kvinnedrakten (jf. 4.3.1), kan også ha bidratt til endringene av den etniske samhandlingen 

mellom de samiske og den germanske/norrøne befolkningen: Den nye sosiale konteksten i 

begynnelsen av merovingertid åpner opp for en mer fundamental transformering av 

identiteter, ikke bare når det gjelder de germanske/norrøne grupperingene (jf. 7.1.1), men også 

i forbindelse med samiske grupperinger. 

 

7.1.3 Kulturelle forbindelser i sør og vest: Skandinavia, England og Kontinentet 

Folkevandringstid karakteriseres av utstrakte forbindelser mellom Skandinavia, England og 

Kontinentet, noe som bl.a. gjenspeiles i periodens smykker. Flere av de smykketypene som er 

undersøkt her, finnes, som nevnt, ikke bare i Skandinavia, men i et større midt- og 

nordeuropeisk område som bl.a. inkluderer angelsaksisk England og deler av dagens 

Tyskland, Nederland, Belgia og Frankrike (jf. kap. 1). Dette gjelder korsformete spenner, 

relieffspenner med rektangulær eller halvrund hodeplate og rombisk fotplate, samt 

hektespenner (jf. 4.2.1-4.2.3). Også andre smykketyper som ikke er undersøkt her, slik som s-

formete spenner, små likearmete spenner, fugleformete- eller såkalte rovfuglspenner (bird-of-

prey brooches / profilstilte fuglespenner), og skivefibler med stil II-dekor finnes utbredt både i 

Skandinavia og på Kontinentet. Tidligere forskning har påvist en tendens til at det skjer en 

parallell utvikling av enkelte av smykketypene innen dette europeiske området når det gjelder 

gjenstandenes utforming. Blant annet gjelder dette detaljer i utformingen av relieffspenner på 

begge sider av Nordsjøen gjennom perioden (Hines 1997:232) og en parallell utvikling av 
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foten på kontinentale og skandinaviske sølvblekk- og relieffspenner, ornamentikk m.m. 

(Åberg 1922:41-68). Også utformingen av korsformete spenner i norsk område og i England 

med stadig mer ”svulstige” eller ”barokke” former, har vært trukket fram som en parallell, 

selv om de angelsaksiske eksemplarene utvikler seg mye lengre i denne retningen enn de 

skandinaviske gjør (Hines 1984:250-253; Mortimer 1990:71, 155, 170-171; Schetelig 

1906:106-112).  

 

Slik det framgår gjennom utformingen og utbredelsen av disse smykketypene, finnes det altså 

klare tegn på gjentatt eller vedvarende kontakt mellom disse ulike europeiske områdene 

gjennom folkevandringstid og begynnelsen av merovingertid. Hvilken betydning har denne 

kontakten når det gjelder smykker og formidling av identitet gjennom draktuttrykk i dette 

tidsrommet? Jeg vil forsøke å drøfte dette nærmere ved å sammenstille de skandinaviske 

spredningsmønstrene som har framkommet gjennom undersøkelsen over, med utviklingen i 

engelsk område i samme tidsrom. Det vil i denne sammenhengen legges spesielt vekt på 

forholdet mellom Norge og England, da disse to områdene har en relativt lik situasjon når det 

gjelder funnforhold og i tillegg deler flest felles smykketyper. Et annet område som jeg vil 

trekke inn i diskusjonen, er Bayern. Det foreligger undersøkelser fra flere gravfelt der som 

legger forholdene til rette for en sammenligning av spredningsmønstrene i dette området med 

Skandinavia og England. 

 

Skandinavisk og engelsk område har ikke bare enkelte gjenstandstyper felles. På begge sider 

av Nordsjøen skjer det en oppblomstring av smykkeformer og varianter, og en sterk økning i 

antall smykker i folkevandringstid i fase D2a. Dessuten følges utviklingen i de to områdene 

ved en reduksjon i både antall smykker og smykkeformer mot slutten av folkevandringstid i 

fase D2b (Hines 1993a:92, 94-95)
22

. Også utviklingen i påfølgende periode, begynnelsen av 

merovingertid/mellom-angelsaksisk periode, kan sees i sammenheng med hverandre. I begge 

områder preges overgangen mellom periodene av en utskiftning av smykketyper. Det er for 

øvrig en del av de samme smykketypene som går ut av bruk, bl.a. hektespenner og 

relieffspenner. De nye smykkeformene som introduseres, er forskjellige i de to områdene. 

Dette ligner forholdene innad i Skandinavia der de ulike skandinaviske områdene skiller seg 

fra hverandre når det gjelder smykketyper på dette tidspunktet. Enkelte fellestrekk finnes 

allikevel fremdeles på begge sider av Nordsjøen: Både i Skandinavia og angelsaksisk England 

                                                 
22

 Hines jevnstiller den intensive fasen med fase VWZ III, og den påfølgende reduktive fasen med VWZ IV. 

Dette kan samstilles med fase D2a og D2b (jf. kap. 3.1 over). 
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brukes for eksempel smykkenåler (bl.a. nåler med polyedrisk hode, se Lethbridge 1936:fig. 

4C.1; Waller 1996:48; Ørsnes 1966:164-165, 185) og små, runde spenner. Dessuten er både 

norsk og engelsk område preget av en reduksjon av antall utstyrte graver, noe som gir seg 

utslag i færre funn av smykker generelt sammenlignet med folkevandringstid. I begge 

områder er det også svært få funn som inkluderer både folkevandringstids- og 

merovingertidssmykker (Geake 1997:123-124, Hines 1997:231, 302-303). Utviklingen i de to 

områdene synes altså å følge hverandre når det gjelder kvalitative, kvantitative og 

kontekstuelle forhold rundt smykkenes utbredelse. 

 

Det finnes imidlertid enda et felles trekk ved smykkenes spredningsmønstre i Skandinavia og 

i angelsaksisk England: I angelsaksisk område er det påvist lignende tendenser som de som er 

påvist her for Skandinavia (jf. 5.1-5.3) når det gjelder hvordan smykkenes geografiske 

distribusjon utvikler seg gjennom folkevandringstid og i begynnelsen av merovingertid 

(Dickinson 1991:55-60; Hines 1997; Mortimer 1990, 1993:122; Røstad 2001, 2003; Sørensen 

1999:71-77; Åberg 1926:29-31,1953:30). Angelsaksisk område av England kan i 

folkevandringstid deles inn i tre ”konsentrasjonsområder” som markeres gjennom bruk av 

særegne smykketyper eller smykkevarianter. Disse områdene har tradisjonelt blitt benevnt 

anglisk, saksisk og jysk eller kentisk område på grunnlag av en sammenstilling mellom 

smykkenes spredningsmønstre og det Beda forteller om hvor de tre gruppene slår seg ned da 

de invaderer England rundt midten av 400-tallet e.Kr. (Hines 1984:6-14; Hills 1979:313). 

Smykkenes etniske tilskriving eller identifisering har imidlertid vært gjenstand for debatt, og 

nyere forskning har ført til erkjennelsen av at den etniske situasjonen er langt mer kompleks 

enn det den historiske nedtegnelsen gir grunn til å tro (Hines 1984, 1993a, 1994, 1995; Hills 

1979:313, 316; Pohl 1997; Røstad 2001, 2003).  

 

Skillet mellom de tre områdene kan for øvrig ikke gjenfinnes i første del av folkevandringstid. 

Distriktene utskilles derimot gradvis fra slutten av 400- og fram til slutten av 

folkevandringstid. Utskillelsen skjer ved en polariseringsprosess, som resulterer i en økende 

markering av forskjellighet mellom områdene. Dette skjer hovedsakelig gjennom bruk av 

smykker som er et draktelement tilknyttet kvinnedrakten (jf. 2.2.1). Polariseringsprosessen 

kan tolkes som uttrykk for at mennesker med mange ulike kulturelle bakgrunner, for 

eksempel folk fra dagens Danmark, Sverige, og Norge, samt forskjellige områder på 

Kontinentet (i tillegg til anglere og saksere trolig også bl.a. frankere og frisere), og 

representanter fra en romansk-britisk befolkning inngår i formingen av nye regionale bundne 
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gruppeidentiteter (Røstad 2001, 2003). De nye identitetene får betegnelsene jyder, anglere og 

saksere (Hamerow 2005; Hines 1995; Røstad 2001, 2003). I begynnelsen av mellom-

angelsaksisk periode, dvs. merovingertid, byttes de fleste av de smykketypene som bidrar til å 

skille områdene fra hverandre ut, og samme typer smykker tas i bruk over stort sett hele det 

angelsaksiske området (Carver 1999:25, 30-36; Geake 1997:123, 126, 130, 133; Hines 

1995:83, 1997:302-303; Hyslop 1963:190-191; Vierck 1978a:255-256). Dette resulterer i en 

utvisking av grensene mellom de tre områdene
23

. Denne endringen kan representere et skifte i 

fokus og mentalitet der underbyggingen av en felles-angelsaksisk identitet blir viktig (Hines 

1994, 1995:83; Røstad 2001, 2003).  

 

Sammenstilles utviklingen i angelsaksisk område med de endringene som er påvist i 

skandinavisk sammenheng (jf. 4.2.1-4.3.1 og 5.1-5.3), viser det seg at utskillelsen av de tre 

angelsaksiske områdene tar til rundt samme tidspunkt som den massive markeringen av 

regionale grupperinger begynner i Skandinavia. Polariseringsprosessen i England pågår og 

intensiveres i siste fjerdedel av 400-tallet, dvs. fra omlag det tidspunktet stil I introduseres, og 

ut folkevandringstid (Røstad 2001:63-70, 80, 108), altså fra rundt begynnelsen av fase D2a og 

utover i fase D2b. Den mest intensive markeringsfasen er, som nevnt, samtidig i begge 

områder. Manifesteringen av regionale grupperinger skjer altså parallelt på begge sider av 

Nordsjøen i folkevandringstid, og det er til dels de samme smykketypene som inngår i 

markeringen: Relieffspenner, hekter og korsformete spenner (men også angelsaksiske 

smykketyper som ikke finnes utbredt i Skandinavia, som for eksempel ”saucer brooches”). 

Også de endringene i de geografiske spredningsmønstrene som skjer ved overgangen til 

merovingertid, følger hverandre i begge områder: Distribusjonen i begynnelsen av 

merovingertid preges begge steder av at felles smykketyper eller drakt brukes i områder som 

tidligere var atskilt gjennom ulike smykketyper- og/eller varianter. Markeringen gjenspeiler 

nå hovedsakelig gruppeidentiteter som deles av mennesker innen større områder, dvs. 

overregionale gruppeidentiteter. I likhet med det vi ser i Norge, underbygges dessuten også i 

angelsaksisk kontekst en overregional identitet på tvers av politiske enheter: På slutten av 

500- og rundt begynnelsen av 600-tallet, dvs. samtidig som draktmanifesteringen av den 

overregionale identiteten foregår, er England delt inn i en rekke mindre kongedømmer 

(Bassett 1989:26; Blair 1977:27-28; Yorke 1990:9-15, 157-162; Hamerow 2005). De politiske 

                                                 
23

 Det må tas et visst forbehold når det gjelder Kent, der det i tillegg til de felles-angelsaksiske typene finnes 

enkelte egne ”kentiske” smykketyper i begynnelsen av mellom-angelsaksisk periode (Geake 1997:123-125). Se 

for øvrig under. 
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grenselinjene kan imidlertid ikke skilles ut i det arkeologiske smykkematerialet (Geake 

1997:126, 130, 133; Hines 1995:83). 

 

Hines (1993a:88) har pekt på at det i angelsaksisk område synes å eksistere et behov for 

“material-cultural sameness […] with folk 400 miles across the sea in Norway” i 

folkevandringstid (jf. 2.2.1). Dette behovet synes, som Hines framhever, særlig å gjelde likhet 

i påkledning eller drakt. Drakten har i begge områder fungert som et medium for å 

manifestere identitet (jf. kap. 1, kap. 2, og 6.2-6.6, for England, se Dickinson 1991:40; Geake 

1997:107; Hines 1993a, 1994:52-54, 1995; 1997; Røstad 2001, 2003). Det kan dermed virke 

som behovet for draktlikhet har sammenheng med et identitetsnivå som er felles for disse 

områdene, og at dette uttrykker eksistensen av en felles nordgermansk/nordeuropeisk 

identitet. Denne identiteten underbygges gjennom bruk av samme gjenstandstyper som 

korsformete spenner, hektespenner og relieffspenner med rektangulær hodeplate og 

”korsformet” fot.  

 

En slik potensiell nordgermansk/nordeuropeisk identitet kan arte seg forskjellig i ulike 

sammenhenger og hos ulike folk. Dette kan eksemplifiseres gjennom bl.a. utbredelsen av 

henholdsvis korsformete spenner og hektespenner i Nordvest-Europa, som er delvis, men ikke 

fullstendig sammenfallende. Når utviklingen gjennom perioden i Skandinavia og England 

sammenstilles, framstår det også, som vist, et påfallende parallelt forløp. Selv om utviklingen 

forløper likt i de to områdene, betyr ikke dette at den skjer samtidig i den forstand at den 

absolutte kronologien stemmer overens. Jeg vil allikevel hevde at den parallelle utviklingen i 

skandinavisk og angelsaksisk område ikke kan være tilfeldig, men må skyldes at situasjonen i 

de ulike regionene gjensidig påvirker hverandre gjennom de kontinuerlige forbindelsene som 

er påvist mellom områdene. Dette gjelder uavhengig om det foregår en viss tidsmessig 

”forskyvning” regionene i mellom. Den etniske diskursen og forhandlingen av kulturell 

identitet mellom områdene ser ut til å bli opprettholdt gjennom hele tidsrommet. Den 

kulturelle eller etniske draktdialogen påvirkes gjennom de kulturelle møtene som finner sted, 

og samtidig gjennom endringer i den sosiale strukturen i de to områdene. Begge deler bidrar 

til en gradvis forandring av den etniske forhandlingssituasjonen.  

 

Sammenstillingen av norske og angelsaksiske smykkers spredningsmønstre viser altså at det 

finnes en sammenheng når det gjelder hvordan draktmanifesteringene i de to områdene 

utvikler seg gjennom undersøkelsesperioden. En etnisk undersøkelse av flere gravfelt i 
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Bayern (Hakenbeck 2004, 2006) antyder at det finnes tilsvarende tendenser for hvordan 

kvinnedrakten manifesterer etnisk gruppetilhørighet også i dette (fra en skandinavisk 

synsvinkel) fjerntliggende distriktet. Jeg vil derfor gå mer detaljert inn på forholdene i Bayern 

i det følgende. 

 

I begynnelsen av folkevandringstid (dvs. fra rundt 450 e.Kr.) skiller situasjonen i Bayern seg 

noe fra skandinaviske forhold ved at smykke/draktmaterialet karakteriseres av et variert 

utvalg smykketyper med en rekke ulike etniske assosiasjoner, bl.a. ”romersk”, 

”skandinavisk”, frankisk/alemannisk og thyringisk tilknytning. I løpet av perioden tas den 

karakteristiske fire-spenners-drakten (som ikke alltid, men ideelt sett inkluderer fire spenner) i 

bruk. Denne drakttypen, samt frankisk/alemanniske smykketyper dominerer ut 

folkevandringstid, men det finnes likevel et relativt stort innslag av andre ”etniske” 

smykketyper. Disse bæres imidlertid stort sett alltid i overensstemmelse med lokal skikk når 

det gjelder plasseringen av smykkene på drakten. Samtidig markeres en lokal identitet i to 

forskjellige områder innen Bayern gjennom hvordan spennene plasseres på drakten (som 

nevnt i kap. 2.3 og avbildet figur 2.3.), henholdsvis i en vertikal linje og to symmetriske par 

plassert overfor hverandre horisontalt. Hen i mot et tidspunkt som sammenfaller med 

overgangen til merovingertid i Skandinavia, erstattes de ulike lokale fire-spenners-draktene 

med en felles en-spennes-drakt i hele området. På dette tidspunktet reduseres også antall 

graver med smykker, og smykkene er enklere utformet. Bøylespennene fra folkevandringstid 

blir byttet ut til fordel for runde, skiveformete spenner. Samtidig opptrer dessuten et 

bysantinsk innslag i smykkemoten. Utviklingen skjer gradvis, men endringen omfatter en 

utskillelse av lokale eller regionale grupperinger i løpet av folkevandringstid og vektleggingen 

av en overregional ”bayersk” identitet i begynnelsen av den fasen som kan sidestilles med 

skandinavisk merovingertid (Hakenbeck 2004, 2006:121-142, 159-161).  

 

Utviklingen i Bayern er bemerkelsesverdig lik det som skjer i England i samme tidsrom (jf. 

over), og de angelsaksiske spredningsmønstrene har som vist store likhetstrekk med de 

skandinaviske. Noe som imidlertid skiller situasjonen i Skandinavia fra England og Bayern, er 

at i begge de to sist nevnte områdene adopteres smykker som er ”importert” eller 

imiterer/kopierer smykker som finnes utbredt i et annet geografisk område på et tidligere 

tidspunkt. Disse benyttes gjennom hele folkevandringstid. På bakgrunn av en 

sammenblanding av smykketyper med ulik geografisk opprinnelse og sammensetningen og 

plasseringen av smykkene på drakten, argumenteres det for at smykkene i Bayern og England 
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henspiller på den kulturelt sammensatte befolkningens (reelle og/eller mytiske) kulturelle og 

”etniske” opprinnelsesområder (Hakenbeck 2006:226; Hamerow 2005:268-270; Hines 1984, 

1993a:92, 1994, 1995; Røstad 2001:79, 2003:13). Et lignende mønster kan imidlertid ikke 

påvises i Skandinavia. Denne forskjellen kan likevel ikke uten videre tas til inntekt for at 

befolkningene på Kontinentet og i England er polyetnisk eller multikulturell, mens 

innbyggerne i Skandinavia har en homogen befolkningsbakgrunn. Ulikheten kan derimot 

manifestere en forskjell når det gjelder hvilke kulturelle og materielle trekk som vektlegges 

når de ulike befolkningene henspiller på kulturell bakgrunn.  

 

En polyetnisk bakgrunn framstår ved en slik synsvinkel som av større betydning på 

Kontinentet og i England enn i skandinavisk sammenheng: I både England og Bayern 

benyttes slike smykketyper med forskjellige ”etniske” konnotasjoner i en periode på ca. 100 

år, fra rundt 450/475 og framover (Hakenbeck 2006:226; Røstad 2001:79-80, 2003:12-13). 

Dette innebærer at den etniske materielle manifesteringen finner resonans i ulike kulturelle 

grupperinger. Den vedvarende vektleggingen av kulturell bakgrunn gjennom bruk av 

smykkematerialet kan tolkes som et tegn på at kulturell og etnisk tilknytning til bestemte 

områder er av sosial betydning.  

 

Et annet fellestrekk mellom England og Bayern (og frankisk område generelt [Hakenbeck 

2006:99-106; Owen-Crocker 2004:128; Schulze 1976; Vierck 1981]) er en bysantinsk eller 

klassisk innflytelse på smykkematerialet i tidlig merovingertid
24

. Dette skiller seg fra 

situasjonen i Skandinavia, der det ikke finnes noen bysantinsk-klassisk påvirkning
25

. 

Påvirkningen tolkes av enkelte som tegn på en romersk ”renaissance” (Geake 1997), mens 

andre først og fremst fremhever bysantinsk innflytelse. Uavhengig av hvordan detaljene i den 

kulturelle manifesteringen arter seg, er det et poeng at denne klassisk-bysantinske 

tilhørigheten først synes å komme i fokus ved begynnelsen av merovingertid (Geake 1997; 

Hines 1995:83; Hakenbeck 2006:225; Hyslop 1963; Owen-Crocker 2004:128; Schulze 

1976:149-150, 157, Vierck 1981:65-70, 83-94). Kanskje aner vi her kimen til den kulturelle 

distanseringen som etter hvert skjer mellom Skandinavia på den ene siden og England og 

                                                 
24

 Dette gjelder også andre gjenstandstyper slik som f.eks. bysantinske luksusvarer og prestisjegjenstander 

(importerte eller etterligninger) som adopteres av ledende familier i hele Europa (Pohl 1991:48). 
25

 Vierck (1981) argumenterer for at det finnes en slik påvirkning også i Skandinavia, men jeg mener denne i 

tilfelle er vesensforskjellig fra den man ser på Kontinentet og i England, da den er langt mindre framtredende i 

smykkematerialet. En bysantisk innflytelse kan imidlertid sies å komme til uttrykk i de sørskandinaviske 

”perlekragene” i tidlig merovingertid (se for eksempel Vierck 1981:abb. 17, 1). Vierck (1981:99) henviser til 

Arrhenius (1960b) når det gjelder den bysantinske påvirkingen på skandinaviske perleoppsett, men Arrhenius 

(1960b:75-76, 83-87) viser til angelsaksiske paralleller for enkelte perle- og spennetyper. 
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Kontinentet på den andre. Distanseringen synes å intensiveres fra rundt 700, og fortsetter inn i 

vikingtid (jf. Nielsen 1991:147, 151; Myhre 2003:93). Motsetningen kan være et uttrykk for 

at det skjer en kulturell tilnærming mot bysantinsk kultur på Kontinentet og i England, mens 

skandinavisk område distanserer seg gjennom ikke å ta opp de samme kulturelle trekkene 

(Owen-Crocker 2004:128). Muligens kan det bysantinske innslaget også settes i sammenheng 

med hele det bysantinske kulturkomplekset som inkluderer kristendommen og den nære 

forbindelsen som på dette tidspunktet er etablert mellom kirke og kongelige hus på store deler 

av Kontinentet og i England (Blair 1977:211; Geake 1997:133-136; Hakenbeck 2006:113-

144; Scull 1993:76; Yorke 1990:173-175, 2003:187-195). De kulturelle disposisjonene 

utvikler seg bl.a. ved dette i forskjellig retning i Skandinavia og de to andre nevnte områdene 

i England og Bayern, og kanskje er det dette som gjenspeiles i smykkematerialet. 

 

Den sosiale eller historiske konteksten er ikke identisk i Skandinavia, England og på 

Kontinentet. Allikevel kan det påvises lignende tendenser i den politiske utviklingen som 

preges av rivalisering mellom flere småkongedømmer der enkelte riker oppnår hegemoni for 

så å miste overherredømme igjen mens utviklingen går i retning av stadig større 

maktsentralisering (Bassett 1989:26; Blair 1977:27-28; Geary 2003:136-139; Hamerow 

2005:280-288; Stenton 2001:32-94; Yorke 1990:9-15, 157-162). Sammenstillingen av 

smykkenes spredningsmønstre i de tre ulike områdene gir et innblikk i det komplekse etniske 

og kulturelle samspillet som med all sannsynlighet har eksistert i en utstrakt europeisk 

sammenheng i folkevandringstid og begynnelsen av merovingertid. Mens det på ett plan pågår 

en lokal eller regional forhandling av gruppeidentitet innen for de enkelte landeområdene i 

Skandinavia, kan et annet identitetsnivå samtidig åpne opp for kommunisering av kulturell 

tilhørighet og avstand i en overregional diskurs som (bl.a.) strekker seg over Nordsjøen og 

trolig også til områder sørover på Kontinentet. Spredningsmønstrene tyder på at det pågår 

identitetsdialoger på et slikt overregionalt plan. De kulturelle og/eller etniske grupperingene 

reproduseres og transformeres gjennom deltakelse i denne flerdimensjonale sosiale diskursen, 

og de ulike kategoriene må forstås på bakgrunn av den dynamikken som den kontinuerlig 

pågående draktkommunikasjonen medfører.  

 

7.2 Oppsummering: Identitetsdialoger i endring 

Undersøkelsen av den sosiale og historiske konteksten til smykkenes spredningsmønstre har 

åpenbart faktorer som tyder på at kvinnedrakten har spilt en rolle ved å ha fungert i en svært 
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omfattende og kompleks diskurs om identitet. Diskursen foregår parallelt på mange nivåer. På 

ett plan foregår interne bredere etniske diskurser i deler av Skandinavia, for eksempel når det 

gjelder forholdet mellom samisk og germansk/norrøn kultur. I denne sammenhengen synes 

draktmanifesteringens betydning å øke fra slutten av folkevandringstid og ved overgangen til 

merovingertid, da de etniske skillelinjene mellom kulturformene synes å vektlegges mer, eller 

på en annen måte enn tidligere. Muligens blir også drakten tildelt en rolle i formingen av en 

hybrid eller ”kreolisert” samisk-germansk/norrøn gruppering innen for det sørlige samiske 

området rundt dette tidspunktet. I en annen dimensjon dreier forhandlingene seg om 

reproduksjonen av ulike lokale eller regionale grupperinger innen for den germanske/norrøne 

kulturen. Fokuset i forbindelse med manifesteringen av disse grupperingene endres stadig, 

men enkelte ”kjerneområder” synes å bestå gjennom lengre tidsrom, slik som for eksempel 

Lofoten/Vesterålen–Helgelandskysten, Jæren, Mälarområdet og Jylland. Parallelt med den 

pågående kommunikasjonen av lokal og regional etnisk gruppetilhørighet, manifesteres også 

flere overregionale eller panskandinaviske identiteter på ulikt hold gjennom 

folkevandringstid. Dessuten tyder en samstilling med angelsaksiske og bayerske smykkers 

spredningsmønstre på at også mer utstrakte europeiske forbindelser innvirker på opplevelsen 

og draktsignaliseringen av kulturell tilhørighet og avstand i både folkevandringstid og tidlig 

merovingertid. Når det gjelder denne siste forbindelseslinjen, kan det imidlertid merkes en 

antydning til et ”veiskille” i begynnelsen av merovingertid ved at den identiteten som 

artikuleres ved hjelp av smykker tilknyttet kvinnedrakten i flere vesteuropeiske områder på 

dette tidspunktet (bl.a. i England og i Bayern, jf. over), henspiller på klassiske eller 

bysantinske forbilder.  

 

Undersøkelsen av den historiske konteksten viser at det også finnes en dynamikk mellom 

formingen av maktpolitiske enheter og (re)produseringen av etniske og/eller kulturelle 

grupperinger gjennom det undersøkte tidsrommet. Dette medfører imidlertid ikke at det finnes 

et konstant forhold mellom disse ulike sosiale kategoriene som gjør at de forholder seg som 

identiske størrelser til hverandre. Forholdet gir seg derimot uttrykk i at den politiske 

utviklingen i enkelte tilfeller synes å innvirke på de kulturelle manifesteringene. Dette skjer 

ved at formingen av politiske enheter påvirker eller bidrar til dannelsen av kulturelle eller 

etniske grupperinger. Denne type dynamikk skimtes i sør- og vestnorsk sammenheng, der 

lokale og regionale sosiopolitiske grupperinger som later til å være til stede allerede rundt 

slutten av romertid og overgangen til folkevandringstid først blir etnisk ”signifikant” og gjør 
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seg gjeldende og dominerer i draktmanifesteringene i folkevandringstidens to siste faser
26

. På 

samme tid ser det ut til at den systematiske kommunikasjonen som foregår gjennom 

draktmanifesteringer, i andre tilfeller kan virke tilbake på den politiske konteksten ved at 

etniske kulturelle enheter danner grunnlag for samlingen av politiske konstellasjoner, slik som 

i angelsaksisk England (jf 7.1.3 over) og ”norsk” sammenheng (jf. under): I begge disse 

regionene virker det som en felles overregional kulturell og/eller etnisk identitet er under 

utforming på et tidspunkt da de politiske forholdene fremdeles er preget av eksistensen av en 

rekke mindre kongedømmer
27

.  

 

Smykkenes romlige, kontekstuelle og kronologiske spredningsmønster viser at det trolig ikke 

skjer en enkel lineær utvikling som går fra mange små stammer med ulik identitet til samling 

av større områder gjennom assimilasjon av de forskjellige befolkningene til en felles kulturell 

og politisk gruppering. Tvert om sees et omvendt forløp i folkevandringstid ved at 

begynnelsen av perioden preges av underbygging eller manifestering av gruppeidentiteter på 

et overordnet nivå, der den eller rettere sagt de, identitetene som uttrykkes på forskjellige 

stadier/trinn og i ulike områder, synes å være felles for større områder av Skandinavia. I løpet 

av perioden utskilles så flere og mindre regionale og lokale grupperinger i smykkematerialet. 

Dette utelukker imidlertid ikke at slike regionale grupperinger også er til stede i begynnelsen 

av folkevandringstid, men at de da er uartikulerte i det arkeologiske smykkematerialet. Ingrid 

Ystgaard (2014:285, 296-298) har for øvrig vist at det skjer en lignende utvikling når det 

gjelder periodens krigføring: I romertid og begynnelsen av folkevandringstid er denne 

overregionalt orientert, mens krigføringen mot slutten av folkevandringstid i større grad 

preges av regional og lokal rivalisering.  

 

I alle tilfeller vektlegges snevrere regionale grupperinger i draktuttrykket i større grad utover i 

folkevandringstid, og artikuleringen av disse gjenspeiler en endring i fokus når det gjelder 

formidling av kulturell og/eller etnisk identitet. Spredningsmønstrene gjenspeiler at 

mobiliteten – sosialt og geografisk – antakelig når sitt høydepunkt i fase D2a, og gradvis avtar 

gjennom D2b da grupperingene synes å konsolideres (jf. 6.2-6.4 og 7.1.1 over). Den økende 

vektleggingen av regionale etniske og/eller kulturelle grupperinger kan kanskje også settes i 

sammenheng med den politiseringen av etnisitet som skjer i løpet av folkevandringstid, da 

                                                 
26

 Hakenbeck (2006:223) argumenterer for at en politisk konsolidering av Bayern påvirker til formingen av en 

felles etnisk identitet. 
27

 Det samme kan gjelde i Danmark, men forløpet i den politiske utviklingen er, som nevnt over, omdiskutert. 
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etnisk tilhørighet i store deler av Europa blir et redskap for å oppnå politisk makt (jf. Pohl 

1998, kap. 1.2.2 og 7.1.1). Politiseringen synes imidlertid å ha en klar tilknytning til 

krigermentaliteten og de framvoksende multietniske stammeforbundene (for eksempel Geary 

1983, 2003; Hedeager 2000; Pohl 1998b; Pohl red. 1998), mens draktsignalementene som er 

undersøkt her stort sett er forbeholdt kvinner. Hvordan skal dette forholdet forstås? Jeg vil 

forfølge dette temaet i neste kapittel. 

 

I overgangen til merovingertid domineres igjen situasjonen av større kulturelle og etniske 

grupperinger. Muligens gjenspeiler denne utviklingen en endring i strategi når det gjelder 

kulturell distinksjon (jf. Pohl 1998b:5). Etter en periode der mindre regionale grupperinger 

konsolideres og derfor trolig ikke trengs å bli artikulert like tydelig som tidligere, erverver 

overregionale identiteter ny aktualitet i et endret politisk klima der kampen om hegemoni 

tilspisses. Enkelte av grupperingene i begynnelsen av merovingertid synes mer eller mindre å 

sammenfalle med områder som på et senere tidspunkt utgjør tidlige skandinaviske stater. 

Myhre (1982:112) har pekt på at en felles ”norsk” identitet trolig eksisterer før Norge samles 

til et politisk rike. Kan utbredelsen av koniske spenner representere et tidlig stadium i 

formingen av en slik felles ”norsk” identitet? Det finnes ikke et enkelt svar på dette 

spørsmålet, og dessuten er utviklingsforløpet mer komplekst enn det framstilles her. For det 

første kan signaliseringen gjennom smykker, som nevnt, representere et medium for 

formidling av én av flere identiteter som kan være felles for en bestemt gruppe mennesker på 

ett nivå. Den samme gruppen mennesker deler imidlertid ikke nødvendigvis identiteter på alle 

trinn eller nivåer. For det andre er de slutningene som dras her hovedsakelig basert på 

signalisering av identitet gjennom utvalgte smykker som hovedsakelig har tilhørt en 

kvinnedrakt. Innlemmes andre potensielle etniske og/eller kulturelle manifesteringsformer, for 

eksempel identitetssignalementer ved periodens mannsdrakt (jf. 6.7), våpen eller keramikk 

(Engevik 2007), vil bildet se annerledes ut. For det tredje vil et blikk inn i påfølgende 

perioder, siste del av merovingertid og vikingtid, trolig kunne nyansere en slik tolkning: Hvis 

smykker brukes til manifestering av identitet i dette påfølgende tidsrommet, noe det har blitt 

argumentert for (Magnus 2005), tyder standardiseringen og likt utformete smykker i så å si 

hele Skandinavia på at underbygging av en fellesskandinavisk identitet igjen trer i forgrunnen.  

 

Fenomenet sosial og kulturell/etnisk identitet i folkevandringstid og merovingertid framtrer 

gjennom drakt- eller smykkematerialet som omskiftelig. Fokuset i den kulturelle og/eller 

etniske diskursen endres stadig gjennom det undersøkte tidsrommet: Draktmanifesteringene 
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synliggjør ulike grupperinger som kommer til syne, forsvinner og i enkelte tilfeller 

gjenoppstår (jf. Heather 1998) i det som framstår som en kontinuerlig forhandling og 

transformering av identiteter. I et slikt perspektiv kan senere manifesteringer av en felles 

”norsk” identitet kanskje sies å henspille på en identitet som allerede i tidlig merovingertid 

artikuleres gjennom kvinnedrakten ved bruk av koniske spenner. Denne identiteten deles på 

ett nivå i begynnelsen av merovingertid av en befolkning som hovedsakelig holder til innenfor 

et område som siden skulle utgjøre Norge. Den ”norske” identiteten på de ulike tidspunktene 

vil imidlertid ikke være den samme, da identiteter er i kontinuerlig endring. Patrick Geary 

(2003:174) har uttrykt dette forholdet på en treffende måte ved å sitere Heraclit: ”One cannot 

step into the same river twice.” 

 

Jeg har her argumentert for at forskjellige smykkeoppsett gjennom å inngå som et element i 

en drakt, anvendes til systematisk kommunisering av kulturell likhet og forskjellighet i 

folkevandringstid og begynnelsen av merovingertid, og at kategoriseringene som framstår på 

denne måten kontinuerlig opprettholdes, forhandles og endres gjennom aktivisering av ulike 

identitetsnivåer i bestemte sosiale kontekster. Den sosiale situasjonen utløser en mekanisme 

eller et fokus versus bestemte kulturelle andre som kommuniseringen foregår i forhold til 

gjennom deltakelse i en slags ”draktdialog”. På samme tid bidrar den materialiserte 

kommuniseringen som skjer gjennom drakten, sannsynligvis også til endringer i samfunnet. 

Drakten er trolig medvirkende til en konsolidering av identiteter, som igjen i enkelte 

situasjoner har gitt seg utslag i at den kulturelle signaliseringen avtar, bl.a. fordi det ikke 

lenger er påkrevd med like stor investering i manifesteringene. På denne måten skjer det altså 

en slags vedvarende vekselvirkning og gjensidig påvirkning mellom identitet, etnisk og/eller 

kulturell manifestering og maktpolitiske og økonomiske samfunnsstrukturer i det undersøkte 

tidsrommet.  
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Kapittel 8 Folk, konger, krigere og kvinner: Kulturelle og etniske 
diskurser i folkevandringstid og tidlig merovingertid 

 
“The scholar, therefore, needs to interpret an ethnic label within a kaleidoscope of changing 

discourses, while, at the same time, he or she should also identify the particular discourse 

which is of immediate relevance“ (Wood 1998:300). 

 

8.1 Drakt og folk i tidlig europeisk middelalder: Fra smykketyper til 
stammeforbund  

Gjennom en detaljert undersøkelse av utvalgte skandinaviske smykketyper har jeg forsøkt å 

vise hvordan dette arkeologiske kildematerialet kan åpne opp for en ny forståelse av etniske 

og/eller kulturelle forhold i Skandinavia i folkevandringstid og merovingertid. Jeg har 

argumentert for at bruk av draktsmykker kan forstås som en sosial praksis, og at denne 

praksisen bidrar i (re)produksjonen av ulike former for – og nivåer av – kulturell og/eller 

etnisk gruppeidentitet (kap. 1 og 2). Smykkenes kronologiske og geografiske 

spredningsmønstre antyder en prosess der standardisering av smykketyper inngår som ledd i 

en systematisk kommunisering av kulturelle og/eller etniske forskjeller (jf. 6.2). Gjennom 

standardiseringen skapes et symbolsk språk og et sosialt felt hvor drakten benyttes for å 

manifestere flerdimensjonale identiteter. Den systematiske kommuniseringen åpner dessuten 

opp for bevisste ”avvikende” draktartikuleringer som gjør det mulig å uttrykke og/eller 

framstille ”fremmede” identiteter gjennom bruk av ”fremmede” smykker og smykkeoppsett. 

Slike ”fremmede” identiteter kan ha blitt manifestert for å framheve viktige sosiale eller 

politiske forbindelser (6.3). Draktsmykkene inngår på denne måten i en diskurs der ulike 

regionale, sosiale, kulturelle og/eller etniske grupperinger tillegges verdi og skifter på å være i 

fokus (kap. 7). Jeg har argumentert for at den overordnete utviklingen går fra en artikulering 

av større, overregionale grupper i begynnelsen av perioden, til manifestering og konsolidering 

av mindre, regionalt bundne grupperinger i de to siste fasene av folkevandringstid, for igjen å 

svinge til markering av felles kulturelle og/eller etniske identiteter over større områder i 

begynnelsen av merovingertid (6.2-6.5, kap. 7). 

 

For å konkretisere hvilke nye perspektiver og kunnskap som denne undersøkelsen av 

draktsmykker bringer fram, er det imidlertid nødvendig å sette resultatene mer spesifikt opp 

mot dominerende oppfatninger av hvordan fenomenet etnisitet har artet seg i det undersøkte 

tidsrommet. Jeg har tangert dette temaet flere ganger i det foregående (1.2.2, 7.1.1, 6.7), men 

vil i det følgende gå mer detaljert inn i dette problemfeltet. 
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Forskning rundt etniske grupperinger i folkevandringstid og tidlig merovingertid har, som jeg 

var inne på innledningsvis (kap. 1), vært preget av to ulike ståsteder eller utgangspunkt: Mens 

den tidlige forskningen domineres av en identifisering av historiske folks vandringer og 

utbredelse, ofte ved hjelp av en kartlegging av den geografiske spredningen til bestemte 

smykketyper og begrepet folkedrakt, har diskusjonen i de siste årene først og fremst sentrert 

rundt etniske prosesser i formingen av periodens krigerfølger eller stammeforbund (jf. 1.2.2, 

7.1.1). Denne dominerende retningen i de senere års etniske undersøkelser omtales som 

”etnogeneseteorien” eller ”etnogenesemodellen” (min oversettelse) (se for eksempel Gillett 

red. 2002), og har hatt spesielt stor innflytelse innen middelalderhistorie
1
. Retningen har også 

relativt hurtig vunnet innpass i arkeologien og fått betydning for hvordan etniske forhold 

oppfattes i folkevandrings- og merovingertid – også i skandinavisk sammenheng (jf. 1.2.2 og 

7.1.1)
2
.  

 

Det kan imidlertid synes å eksistere et mislighetsforhold mellom den forståelsen av fenomenet 

som framgår i de arbeidene som er influert av etnogeneseteorien og i arkeologiske 

undersøkelser som fokuserer på utbredelsen av smykker som uttrykk for etniske og/eller 

kulturelle, regionale draktsignalementer: På den ene siden finnes stammeforbundene eller 

krigerfølgene, og på den andre de regionalt forankrete etniske og/eller kulturelle 

grupperingene som framgår gjennom draktmanifesteringene (jf. 7.2). Jeg vil avslutningsvis 

derfor diskutere mer detaljert hvordan de resultatene som har framgått av undersøkelsen over 

når det gjelder etniske og/eller kulturelle draktsignalementer i dette tidsrommet, forholder seg 

til såkalte ”etnogenese”-framstillinger av etniske forhold i folkevandrings- og merovingertid. I 

diskusjonen vil jeg også trekke inn nyere forskning fra engelsk og kontinentalt område 

angående etnisk drakt (jf. 7.1.3). Jeg vil med dette forsøke å vise hvordan både de senere års 

etnogeneseforskning og etnisk draktforskning kan integreres og sammen gi oss en mer 

velfundert forståelse av hvordan fenomenet etnisitet arter seg i denne perioden. Først er det 

imidlertid nødvendig å belyse de underliggende premissene i etnogeneseteorien. 

 

                                                 
1
 Retningen forbindes først og fremst med den såkalte Wien-skolen som har vært spesielt inspirert av Reinhard 

Wenskus’ Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen gentes (1961), og som er 

representert bl.a. av Herwig Wolfram, Walter Pohl og Patrick Geary (Gillett 2002b:85; Hakenbeck 2006:24-25), 

jf. 1.2.2 over. 
2
  Arkeologisk forskning i enkelte områder, kanskje spesielt i kontinental forskning, er imidlertid fremdeles 

fortsatt preget av en tradisjonell tilnærming til etnisitetsproblematikk (Effros 2004:171-173; Fehr 2002:199; 

Gillett 2002a:3-4; Halsall 1998:151), jf. 1.2.2 over. 
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8.2 Fra krigerfølger til folk?  

 

“[...] organizing a large group of warriors and their following always meant setting off an 

ethnogenesis; only ethnic bonds, supported by traditional myths and rites, could be strong 

enough to hold such a group together, to give it a structure that could resist failure” (Pohl 

1991:44). 

 

”[…] the adoption of a new ethnic identity could be important in striving for authority and 

power against rivals […]” (Halsall 2005:53). 

 

I den såkalte etnogeneseteorien oppfattes periodens krigergrupper eller stammeforbund som 

etniske folk med multikulturell bakgrunn. Til grunn for denne forståelsen ligger oppfattelsen 

av etnisitet som en sosial konstruksjon (se for eksempel Geary 1983, 1988, 2003; Harrison 

1991; Hedeager 1992a, 1993, 2000; Hedeager og Tvarnø 2001:143-144; Pohl 1991:40-41, 

1997:23, 1998b:1-4, 2004:23-24) (jf 1.2.2). Et sentralt begrep i forståelsen av 

stammeforbundenes oppkomst eller tilblivelse er ”Traditionskern” (Wenskus 1961): 

Samfunnets ledende familier bærer og overleverer videre folkets tradisjoner og kollektive 

minne, bl.a. opprinnelsesmyter som er avgjørende for formingen av en felles etnisk identitet 

(Hedeager 2000; Pohl 1991:40; Wenskus 1961), og nye folk eller nasjoner ”fødes” ved at 

resten av krigerfølget eller hæren adopterer lederens eller ledernes kulturelle tradisjon 

(Kolikowsky 2002:72; Pohl 1991:44, jf. sitatet over).  

 

Ifølge etnogeneseteorien er det altså kongens og/eller den kongelige families etniske 

tilhørighet som bestemmer eller avgjør hele folkegruppens etnisitet (Harrison 1991:27; Geary 

1983:22, 2003:74-78, 108, 2006:18-19; Halsall 2005:53; Hedeager 1992a:282, 1993:123, 

2000:48; James 1989:47; Pohl 1997:23, 1998b:3-4; Wenskus 1961; Wolfram 1970:4, 

1990:17). Et eksempel på dette er hvordan stammeforbundet ”frankerne” til å begynne med 

først og fremst identifiserer seg som en politisk gruppering i møte med og kontrast til andre 

større grupperinger som for eksempel romere og alemannere, mens gruppemedlemmene ellers 

oppfatter seg selv som medlemmer av mindre stammer (James 1991:6-9). Fra slutten av 400- 

og i løpet av 500- og 600-tallet blir den frankiske identiteten dominerende som en følge av at 

den politiske konføderasjonen kontinuerlig styres av frankiske konger, noe som i følge 

Edward James (1991:9) medfører at ”[…] their subjects, of whatever origin, [began to] think 

of themselves as Franks.” James hevder imidlertid at den frankiske identiteten i denne 

perioden snarere uttrykker politisk underkastelse enn etnisk tilknytning.  
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Et annet eksempel er hvordan krigere med ulik etnisk bakgrunn blir lombarder, alemannere 

eller frankere gjennom å delta i ulike konger eller hærføreres krigerfølger. En og samme 

person kan på denne måten framstå og oppfatte seg selv som for eksempel gallisk, frankisk 

eller alemannisk avhengig av den sosiale konteksten han (eller hun?) befinner seg i (Geary 

1983:25, 2003:84, 104-105; Kulikowski 2002:83-84). Det finnes historiske eksempler på 

enkeltpersoner, slik som bl.a. Odoaker, den germanske hærlederen og senere ”romersk” konge 

i Italia, som identifiserer seg med så mange som seks forskjellige etniske grupperinger i løpet 

av sitt livsløp og politiske karriere (Pohl 1991:41). Pohl (1998b:4) uttrykker forholdet på 

følgende måte:  

 

”One may debate whether, and in what cases, ’Gothicness’ og ’Frankishness’ was a matter of a 

Traditionskern of a few dozen, a few hundred, or of an army of some thousand men. But any 

schematic answer would miss the point. One was a Goth, or a Frank, in the full sense as long 

as one maintained direct participation in the affairs of the gens.”  

 

De eksemplene han gir på relevante virkeområder som er utslagsgivende for aktivering av 

etnisk tilskriving og etnisk selvoppfattelse, er forbundet med politiske affærer og 

krigshandlinger (Pohl 1991:42, 1998b:4). Hos lombardene var for eksempel det å underkaste 

seg lombardisk lov synonymt med å være lombard, og lombardene krevde underkastelse av 

sine allierte fra ulike folkegrupper (bl.a. saksere) (Harrison 1991:25). Slike etnisitetsskift er 

historisk belagt bl.a. i forbindelse med lombardenes/langobardenes inntog i Nord-Italia: Den 

lombardiske hæren består (i likhet med det som framstår som normen gjennom hele 

folkevandringstid) av krigere med forskjelligartet etnisk tilknytning og/eller kulturelt opphav 

slik som gepider, suevians, alemannere, bulgarere, saksere, gotere, romere m.fl. (Pohl 

1991:41). Det bildet som etnogenese-framstillingene danner av hvordan etnisitet fungerer i 

folkevandringstid og tidlig merovingertid, preges altså av en fleksibel og situasjonsavhengig 

identitet som først og fremst er politisk. 

 

I etnogenesemodellen kan krigergruppenes dynamikk i enkelte henseender framstå som styrt 

av enkeltindividenes personlige vinning, der etnisk identitet blir et redskap som nærmest fritt 

kan benyttes for å oppnå politisk makt (Pohl 1997:23, 1998b:1-2) og/eller andre sosiale 

privilegier (Halsall 1998:151-152, 2005:53; Pohl 1991:41). Det er imidlertid et poeng at ”[…] 

to some extent, custom dictates which identities may be ’played’ in which situations; the 

social actor does not have a completely free choice” (Halsall 1998:142) (se også Barth 
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1969:14-17; Eriksen 2002:56-57, 92; Olsen og Kobiliński 1991:11-12). Det må altså finnes en 

aksept for denne type etniske skift i folkevandringstid. Selv om krigerne, dvs. medlemmene 

av hæren, sannsynligvis opplevde hverandre som likere eller mer forskjellig fra hverandre 

som følge av bl.a. ulike språk og skikker (Bowlus 2002:245; Pohl 1991:41), ble dette 

underkommunisert, i alle fall i historiske nedtegnelser og i materiell kultur. Samtidig ble den 

felles ”etnopolitiske” identiteten underbygd gjennom bl.a. opprinnelsesmyter, 

dyrestilsornamentikk, våpenutstyr og beltegarnityr (Hakenbeck 2006:160, 227; Halsall 

1998:152, 154; Härke 1992; Hedeager 1992a:282, 289-292, 1993:123-127, 2000:17-18, 46-

49, 2011:41-58; Kristoffersen 2000:171, 188; Pohl 2004; Siegmund 1998:188-189; Steuer 

1987:190, 225) og (i skandinavisk sammenheng) muligens også enkelte draktsmykker som 

uornamenterte knappehekter (6.7). Krigerens etniske identitet har altså en politisk dimensjon 

som i folkevandringstiden synes å være overordnet andre identitetsnivåer tilknyttet denne 

sosiale rollen.  

 

Den overregionale, felles krigeridentiteten er et kulturelt fenomen som germanerne kan ha 

arvet av romerne (Pohl 1991:42-43). Den romerske hæren var polyetnisk, men allikevel 

romersk. Det er kjent at germanere og andre ”barbarer” deltok i den romerske hæren allerede 

fra Cæsars tid: I begynnelsen som hjelpetropper og leiesoldater, etter hvert som regulære 

”romerske” soldater. På 300-tallet og begynnelsen av folkevandringstid på 400- og 

begynnelsen av 500-tallet var ”barbarene” i stort flertall (Geary 1988:20-26; Hakenbeck 

2006:160; Harlow 2004:66; Hedeager og Tvarnø 2001:82-86, 98-100; James 1991:39-58). 

Krigerens overregionale identitet har altså antakelig en forutsetning i generasjoner av 

germansk-romerske (leie)soldater, men den politiske ”etnifiseringen” av krigeridentiteten 

synes å skje nettopp i kontrast til den romerske kulturen. Slik de germanske krigerfølgene 

og/eller hærene blir beskrevet i klassiske kilder, oppfatter de seg selv som et folk med en 

felles opprinnelse (Bowlus 2002:245; Gillett 2002a:17; Hakenbeck 2006:159; Hedeager 

1992a: 282, 1993:122-123; Hedeager og Tvarnø 2001:153, 178; Kulikowski 2002; Pohl 

2004:23-24; Wolfram 1990:17). Den germanske krigeridentiteten er altså etnisk, og er med 

det vesensforskjellig fra den romerske krigeridentiteten (Geary 2003:63; Hedeager 1993:122; 

Hedeager og Tvarnø 2001:143-144).  

 

Det er likevel diskutabelt hva som ligger i det faktum at hæren oppfattes som et ”folk” 

(Kulikowski 2002). Menn som ikke er krigere, samt kvinner, eldre og barns deltagelse i 

formingen og opprettholdelsen av etniske grupperinger er relativt ”usynlig” i historiske 
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framstillinger. Et (lite) unntak er temaet ”krigerkvinner” (amasoner) og deres rolle i 

forbindelse med opprinnelsesmytene til ulike folkegrupper i folkevandringstid, samt disse 

kvinnenes etniske identitet (Geary 2006:26-34; Pohl 2004). Også i denne sammenhengen 

gjelder det med andre ord krigerrollens etnopolitiske identitet, selv om det dreier seg om 

kvinnelige krigere (Pohl 2004:24). Generelt kan imidlertid fokuset i de senere årenes 

historiske og arkeologiske arbeider om folkevandringstidens folk først og fremst sies å ha 

vært på de mannlige gruppemedlemmene (Effros 2004:167; Gillett 2002a:17), og spesielt på 

krigerne (se for eksempel Pohl 1997:23). 

 

Spørsmålet blir om den fleksible, etnopolitiske identiteten som er påvist hos 

folkevandringstidens krigere uten videre kan overføres til periodens kvinner, eller til den 

øvrige del av den mannlige befolkningen, eller rettere sagt: til andre sosiale mannsroller enn 

krigerrollen. Ifølge framstillinger som bygger på etnogenesemodellen, er det mer sannsynlig 

at identiteten til de bredere lag av befolkningen – med unntak av kongelige og ledende sosiale 

sjikt (inkludert hæren), er ”[…] rooted in smaller local groups, like clans or villages”, og det 

er tvilsomt om de i det hele tatt identifiserer seg med ”any large-scale ethnical group” (Pohl 

1991:41). Etnisitet er altså et fenomen som forbeholdes et høyere sosialt sjikt, og det oppstår 

et klasseskille mellom en ”etnisk” høystatusbefolkning som for det meste består av kongelige 

og krigere, og en lavstatusbefolkning av ”commoners” som i prinsippet er ”etnisitetsløs”. 

Modellen kan med dette sies å redusere begrepet etnisitet til å bli ensbetydende med 

etnopolitisk identitet, og i prinsippet et fenomen som først og fremst skal relateres til 

kongelige og krigere. Det som kan utledes om etnopolitisk identitet og krigergrupper som 

etniske folk, synes altså ikke å innbefatte hele befolkningen, men kun å være forbeholdt menn 

(Gillett 2002a:17), eller mer spesifikt: menn i en krigerrolle. 

 

8.3 Krigere, etnogenese og kvinner: Et nytt blikk på historiske folk  

Ut fra denne forståelsen av etnisitet er det naturlig at tolkninger av smykker – der de 

behandles – også først og fremst tillegges et politisk meningsinnhold i arbeider som er influert 

av etnogeneseteorien:  

 

“In the new, emerging political units of the post-Roman West, dress-style and artefact-forms 

were important in demonstrating one’s political affinity, and this is shown archaeologically in 

brooch fashions and so on” (Halsall 2005:54). 
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Utover dette hevdes påkledning gjennom klesdrakt og smykker å fungere som ” […] a social 

marker rather than for ethnic distinction, that is vertically […]. Horizontally, it rather 

distinguishes small communities, for instances villages, in a neighbourhood that falls within 

the limited horizons of most of its members.” (Pohl 1998a:40). Drakten plasseres altså i en 

etnisitetsløs, eller ikke-etnisk sfære. 

 

Kvinnedrakten og smykker er imidlertid etter min oppfatning også et opplagt medium for 

etnisk og/eller kulturell manifestering i denne perioden: En rekke arkeologiske undersøkelser 

har, som nevnt, vist at det finnes et visst samsvar mellom spredningen av bestemte typer 

draktsmykker slik disse er bevart i gravfunn, og historisk dokumenterte folks utbredelse på 

Kontinentet og i England i folkevandringstid (jf. 1.2.1 og 7.1.3). I den foreliggende 

undersøkelsen er det vist at utvalgte draktmanifesteringer i flere tilfeller også i Skandinavia til 

en viss grad overensstemmer med historisk belagte ”stammeområder” i folkevandringstid 

(7.1.1) (selv om det ikke må glemmes at flere områder, bl.a. enkelte politiske enheter, ikke 

avgrenser seg slik [jf. 7.1.1 og 7.1.3]). Det er med andre ord påfallende at det i mange tilfeller 

finnes et noenlunde samsvar mellom bestemte draktsignalementer og den artikuleringen av 

gruppeidentiteter som finner sted i periodens historiske nedtegnelser. En kunne derfor kanskje 

forvente at også dette temaet ble tatt opp til diskusjon ut fra en instrumentell 

etnisitetsforståelse i forbindelse med etnogeneseteorien. Å forklare overensstemmelsen som 

kun utslag av politisk eller sosialhierarkisk markering, er etter min oppfatning å undervurdere 

draktsmykkenes potensial i den samtidige sosiale praksisen.  

 

Kvinners rolle i formingen av etniske og/eller kulturelle grupperinger på forskjellige nivå har 

imidlertid forblitt et underkjent felt, både innen den historiske forskningsgreinen og i 

arkeologiske studier hvor etnogenesemodellen har dominert (jf. 1.2.2). Dette kan til en viss 

grad være en (utilsiktet) følge av det paradigmeskiftet som har skjedd innen disse disiplinene, 

der man har gått fra et biologisk til et instrumentelt etnisitetsbegrep (Effros 2004:170; Pohl 

2004:23). Etnisk draktforskning er, som nevnt, et forskningsfelt som gjerne oppfattes som 

bakstreversk, antakelig fordi feltet er så tett forbundet med arbeider basert i en 

”primalistisk”/biologisk tradisjon (jf. 1.2.2). En annen medvirkende grunn er utvilsomt det 

faktum at det finnes få etniske observasjoner angående kvinner og drakt i de samtidige 

skriftlige kildene. Dette har medført at historikere som befatter seg med tidlig middelalder 

nøler med å ta opp dette temaet (Geary 2006; Pohl 1998a:42-51, 2004; Wood 1998:299-300). 
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Dette ser igjen ut til å ha påvirket arkeologer som jobber med lignende problemstillinger og 

som avskriver drakt som innfallsvinkel til å bedrive etnisk forskning (jf. 1.2.2).  

 

Det er derfor påtakelig at mens en dynamisk og konstruktivistisk forestilling av fenomenet 

etnisitet dominerer forståelsen av krigerforbundene, forblir de etniske tolkningene av 

periodens kvinnedrakter, som jeg har vært inne på (jf. kap. 1.2.1-1.2.2), ofte preget av en 

”gammeldags” eller avleggs oppfatning av etnisitet som en homogen, uforanderlig og 

endimensjonal identitet (se også Effros 2004:167 og Hakenbeck 2006:116 for lignende 

synspunkt)
3
. Effros (2004:174-175, 183) påpeker for eksempel at i tolkninger av smykker som 

etniske markører finnes det ofte en konservativ framstilling av kvinners etnisitet: Kvinnens 

etniske identitet framstår som statisk, den er medfødt og forblir uendret fra vugge til grav. 

Kvinnen beholder sin biologiske ”opprinnelige” etnisitet selv om hun ”plantes om” i 

fremmede omgivelser gjennom å bli med sin ”krigermann” til fremmede strøk, giftes bort i 

ekteskapsallianser, røves eller kidnappes av omflakkende hærer. Gjennom slike framstillinger 

framstår kvinner som passive og ute av stand til aktivt å medvirke til eller innvirke på den 

etniske manifesteringen gjennom for eksempel å endre på drakten og/eller smykkeoppsettet 

(se også Hakenbeck 2006:120). Den sosiale sammenhengen synes heller ikke å påvirke 

opplevelsen av etnisk tilhørighet i denne type tolkninger: Den etniske identiteten er biologisk 

bestemt og uforanderlig og opererer dermed uavhengig av den historiske og sosiale 

konteksten.  

 

Den foreliggende undersøkelsen av skandinaviske kvinnedrakter er fundert i et dynamisk og 

flerdimensjonalt etnisitetsbegrep (jf. kap. 2). Dette har avdekket at draktuttrykkene langt fra er 

så statiske som det kan virke i de tradisjonelle undersøkelsene: Det er vist at det for eksempel 

foretas endringer av draktsmykker og smykkeoppsett i tilfeller der ”eksterne” eller 

”fremmede” smykker benyttes. I slike tilfeller, som tradisjonelt blir tolket som eksogami og 

ekteskapsallianser, skjer ofte en delvis tillemping til lokal skikk, selv om smykkene på et nivå 

samtidig kan representere en manifestering av allianser med folk i fjerntliggende strøk eller 

opprinnelsesområdet (jf. 6.3). Dessuten pågår det en kontinuerlig endring av 

draktmanifesteringer gjennom hele undersøkelsesperioden, samtidig som ulike dimensjoner 

av kulturell og/eller etnisk gruppetilhørighet artikuleres parallelt gjennom smykkeoppsettene 

og smykkeutformingen (jf. 6.2-6.5). Undersøkelsen av hvordan draktmanifesteringene 

                                                 
3
 Det finnes, som nevnt, unntak (jf. 1.2.2 og 7.1.3). 
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forholder seg til den politiske utviklingen i perioden, viser at den etniske og/eller kulturelle 

identiteten naturlig nok omformes idet sosiale forhold endres, og at forskjellige 

identitetsnivåer aktiveres i bestemte situasjoner og i takt med hvordan den historiske 

konteksten utvikler seg (7.1.1-7.1.3). 

 

Undersøkelsen av de utvalgte skandinaviske smykketypenes utbredelse viser for øvrig at den 

formen for etnisk identitet som gjenfinnes hos periodens krigere, der etnisitet fungerer som en 

maktpolitisk faktor i det sosiale feltet i kretsen rundt de kongelige og/eller øverste 

samfunnslagene, og der ”folkets” etnisitet er synonymt med kongens/lederens etniske 

identitet, kun uttrykker én dimensjon av et fenomen som i denne perioden er langt mer 

kompleks: Mens draktsmykker som kan knyttes opp mot krigerrollen, dvs. smykker funnet i 

”krigergraver”, til en stor/viss grad bekrefter eksistensen av en overregional krigeridentitet 

(6.7), uttrykker kvinnedrakten tilstedeværelse og kommunisering av langt flere etniske 

og/eller kulturelle identitetsnivåer. ”Krigerfolkene” og sidestillingen av hær med folk er altså 

en sannhet med modifikasjoner. Dette gjelder, som nevnt, ikke bare i skandinavisk 

sammenheng: Også i andre områder av Europa antyder draktmanifesteringer at den kvinnelige 

befolkningen på denne tiden signaliserer en flerdimensjonal etnisk og/eller kulturell 

stedbunden identitet som bryter med den overregionale etnopolitiske krigeridentiteten (jf. 

1.2.2 og 7.1.3). Hvordan skal da sammenhengen mellom den fleksible og mobile hæren, dvs. 

”krigerfolkene” og de stedsbundne historisk kjente ”folkene” som nevnes i skriftlige kilder –  

og som gjenspeiles i kvinnenes draktbruk – forstås?  

 

Forholdet mellom materielle kulturtrekk – og kanskje spesielt smykker – som framviser klar 

regional variasjon, og historiske overleveringer som forteller oss om et mobilt og dynamisk 

”krigerfolk” med en fleksibel etnisk tilhørighet, har forvirret både arkeologer og historikere. 

Den tyske arkeologen Frank Siegmund (1998:188) prøver å forklare forholdet ved å skille 

mellom på den ene siden såkalte nomadefolk (gepider og avarer) som er polyetniske, og på 

den andre siden ”ordinary people of mostly stable ethnic groups” representert av frankere og 

alemannere. Han påpeker at eliten deler felles trekk når det gjelder enkelte utvalgte høystatus-

objekter (som for eksempel gullgrepssverd, ringsverd og hjelmer), men at de ellers har en 

materiell kultur som overensstemmer med den etniske identiteten til ”deres eget folk” 

(Siegmund 1998:191-194). Denne forståelsen står imidlertid i kontrast til flere historikere og 

arkeologers tolkninger av både frankere og alemannere som multietniske krigerforbund (jf. 

8.2 over).  
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Hedeager (1992a:287-289) har foreslått at de etniske hærenes folkevandringer i Skandinavia, i 

alle fall i dansk område, hovedsakelig foregår før den arkeologiske perioden 

folkevandringstid, og at danene, et tidligere etnopolitisk mobilt krigerfolk, alt fra begynnelsen 

av 400-tallet har etablert seg som en territorial definert enhet i Øst-Danmark. Det kan ha 

foregått en forming av nye grupperinger i Skandinavia som et resultat av etnogenese slik dette 

fenomenet er beskrevet gjennom etnogeneseteorien: Dvs. at multietniske krigerfølger kan ha 

delt et ideologisk og etnisk fellesskap med lederen av gruppen, og gruppeidentiteten kan ha 

blitt underbygd gjennom bl.a. opprinnelsesmyter (jf. 8.2). Samtidig antyder 

draktmanifesteringer – som hovedsakelig er forbundet med kvinner i Skandinavia i dette 

tidsrommet – at i alle fall ett aspekt av gruppetilhørigheten innebærer en regional/territorial 

tilhørighet helt fra begynnelsen av folkevandringstid og framover til merovingertid (jf. kap. 5, 

6 og 7.1.1). Utstrekningen av regional manifestering er imidlertid som vist, overlappende: I 

Danmark skimtes for eksempel både en tilknytning nordover til Norge (bl.a. gjennom 

utbredelsen av spiralhekter) og sørover til Kontinentet (ved bruk av felles dansk-kontinentale 

typer korsformete spenner) i samme fase. Draktmarkeringene endres dessuten gjennom 

perioden ved at ulike geografiske grupperinger fremtrer til ulik tid. Det finnes altså et 

fleksibelt og dynamisk aspekt også ved kvinners etniske og/eller kulturelle identitet.  

 

Sett fra en annen synsvinkel kan forholdet forklares ved at de ulike manifesteringsformene 

representerer to kontrasterende fokus i identitetsartikuleringene til henholdsvis kvinner og 

krigere: Krigere signaliserer overveiende en politisk overregional ”interessestyrt” 

(”situasjonell”) etnisk identitet. Ifølge Olsen og Kobilinski (1991:21) vil ”the cultural stuff” 

slike interessestyrte fleksible etniske grupperinger innehar, ikke skille seg noe særlig fra ”that 

of other such groups”. Dette stemmer vel overens med krigerforbundenes materielle 

manifestering som ”seg i mellom” er ganske ensartet over hele Europa: Krigere benytter, som 

nevnt, hovedsakelig utsmykningselementer som uttrykker medlemskap i overregionale 

enheter (jf. Hakenbeck 2006:227-228). Kvinner manifesterer derimot overveiende en etnisk 

og/eller kulturell regionalt forankret identitet. 

 

Igjen må det påpekes at dette er en forenkling av de reelle forholdene. For det første har den 

foreliggende undersøkelsen vist at enkelte krigere (fortrinnsvis) tilknyttet et høyere 

samfunnsjikt kan være utstyrt med regionale smykkemarkører (jf. 6.7). Det er også blitt 

påpekt at våpenkombinasjoner kan variere i ulike områder (Siegmund 1998:183-184). Både i 



419 

 

skandinavisk, engelsk og kontinental sammenheng finnes det dessuten, som jeg har vært inne 

på flere ganger og diskutert mer utførlig i kap. 6.3, for eksempel såkalte ”kryssfunn”: Dvs. 

fremmede smykker med opprinnelse i et annet område. Disse tolkes ofte som tegn på 

eksogamiske forbindelser.  

 

Et annet trekk som går igjen i alle områder, er at selv om det finnes konsentrasjoner av 

bestemte smykketyper eller -oppsett i enkelte distrikter, har smykketypene oftest litt 

forskjellige, og kun delvis overlappende spredningsmønstre. Dette gjelder såvel på 

Kontinentet som i engelsk og skandinavisk sammenheng (Hakenbeck 2006:116; Røstad 

2001:2, 48, 2003:7-12; Scull 1993:71). Over (6.3 og 7.1.1 og 7.1.3) er slike overlappende 

distribusjonsmønstre tolket som uttrykk for manifestering av flerdimensjonale identiteter. Det 

er imidlertid en trend både i Skandinavia, England og på Kontinentet at mer markerte 

regionalt og lokalt avgrensete grupperinger dominerer det kvinneassosierte smykkematerialet 

i folkevandringstid (Hines 1995:81), og at disse grupperingene utkrystalliseres fra rundt siste 

kvartal av 400-tallet og begynnelsen av 500-tallet. 

 

Den regionalt forankrete etniske og/eller kulturelle identiteten som fortrinnsvis kvinner 

manifesterer, sammenfaller heller ikke nødvendigvis med politiske grupperinger (jf. kap. 

7.1.1). Til bestemte tidspunkt og i utvalgte områder kan det eksistere et viss samsvar mellom 

politisk-økonomiske regioner og den etniske og/eller regionale gruppemarkeringen som skjer 

ved hjelp av draktsmykker. Likevel finnes det antakelig ikke et en-til-en forhold mellom disse 

størrelsene i Skandinavia i folkevandringstid (jf. 7.1.1). Hines (1995:83) påpeker at det heller 

ikke finnes noe samsvar mellom politiske og etniske enheter i anglisk-engelsk område på noe 

tidspunkt i folkevandringstid. Den politiske situasjonen er sannsynligvis så ustabil at politiske 

konstellasjoner skifter raskt (se også Scull 1993:75). Både i skandinavisk, engelsk og bayersk 

sammenheng eksisterer det imidlertid et samspill mellom den politiske konteksten og 

draktmanifesteringene (jf. 7.1.1 og 7.1.3, se også Hakenbeck 2006:223). Samspillet fremtrer 

ikke bare gjennom den ”overlappingen” som på et tidspunkt finnes mellom materielle 

kulturtrekk og historiske kjente folks (dvs. stammeforbunds) bosetningsområde. Det framtrer 

også bl.a. gjennom den pågående maktsentraliseringen som medfører at stadig større områder 

samles inn under felles politisk styring, og utviklingen av det etniske og/eller kulturelle 

draktuttrykket som i alle de tre områdene preges av lik markering innen større geografiske 

områder i tidlig merovingertid. I denne sammenhengen er det for øvrig interessant at både i 

Norge og England (jf. 7.2) (Hamerow 2005:268-269; Hines 1995:83) uttrykker 
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draktsignalementer en felles identitet på et tidspunkt som ligger flere hundre år forut for 

samlingen av de respektive områdene i egne kongeriker. I både Bayern og England gjenfinnes 

i tillegg en manifestering av respektive en bayersk og en felles-angelsaksisk identitet i 

skriftlige kilder fra henholdsvis folkevandringstid og merovingertid (Hakenbeck 2004:40, 

2006:2; Hines 1994:51, 1995:83).  

 

Sist og ikke minst framtrer samspillet mellom den politiske situasjonen og 

draktartikuleringene gjennom krigerledernes/hærkongenes/høvdingenes bruk av 

draktelementer som gjenfinnes i kvinnedrakten i bestemte områder: I Skandinavia gjenfinnes, 

som vist (jf. 6.7), særegne regionale hektetyper i noen av de rikeste krigergravene i 

folkevandringstid. Krigerledernes bruk av hekter sammenfaller for øvrig med den mest 

intensive perioden for bruk av regionale smykkevarianter (fase D2a og D2b) (jf. 6.7), dvs. i et 

tidsrom da en regional markering er mest påkrevd (jf. 6.2 og 7.1.1). Ledersjiktets bruk av 

denne type kulturelle og/eller etniske symboler stemmer, som nevnt, godt med 

etnogenesemodellens tilskriving av etnisk dominans hos folkevandringstidens konger/ledere. 

Over har jeg tolket dette som et uttrykk for at tilhørighet eller tilknytning til en regional etnisk 

og/eller kulturell gruppering er en dimensjon ved krigerledernes etnisitet (6.7). Her vil jeg 

imidlertid trekke fram det faktum at krigerlederne velger å benytte et medium for 

kommunikasjon som i stor grad domineres av kvinner: etnisk/kulturell drakt. Lederrollen 

synes sånn sett ikke å ha vært uavhengig av de samtidige, regionalt forankrete, kulturelle 

og/eller etniske grupperingene som manifesteres gjennom kvinnedrakten. Hektebruken kan 

derimot tyde på en gjensidig påvirkning mellom de ulike etniske størrelsene representert av 

”krigerledere” og ”kvinner av folket”.  

 

I forlengelsen av dette er det et poeng når det gjelder de to kontrasterende fokusene hos 

henholdsvis den kvinnelige del av befolkningen og hos krigere i identitetsdiskursen, at selve 

framveksten av krigerfølge-institusjonen representerer en dimensjon som medfører 

forandringer også på andre områder i en etnisk diskurs (Halsall 1998:143). Formingen av en 

overregional krigeridentitet påvirker med andre ord hvordan etniske og/eller kulturelle 

identiteter manifesteres på annet hold. De identitetene som er påvist i forbindelse med bruk av 

kvinnedrakten må derfor sees i sammenheng med den etnopolitiske krigeridentiteten og vice 

versa. Jeg har vært inne på dette over (jf. 7.1.1 og 7.2), bl.a. i forbindelse med Hines’ 

(1993a:91-95) diskusjon av sammenhengen mellom oppkomsten av hirden og 

oppblomstringen av smykkematerialet i fase D2a. Han ser, som nevnt (7.1.1), en forbindelse 
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mellom et mer individorientert samfunn, sosialt stress og en intensivering av 

draktmanifesteringen. Det er imidlertid ikke individet som er mest fremtredende i den 

identitetsartikuleringen som foregår gjennom kvinnedrakten på dette tidspunktet, men derimot 

kollektive regionale og lokale gruppeidentiteter. Det er videre en iøyenfallende motsetning 

mellom en økende grad av regional markering i folkevandringstid og etableringen og 

konsolideringen av en overregional krigerfølgeinstitusjon. Dette kan innebære at den sosiale 

mobiliteten og de dyptgripende sosiale endringene som innføringen av krigerfølget åpner opp 

for, setter i gang en slags sosial ”reguleringsmekanisme” ved sterkere markering av mer 

stabile kulturelle regionale grupperinger. Disse grupperingene kan ha vært basert på eldre 

stammetilhørighetsforhold (jf. 7.1.1). Dette kan være en måte å isolere den fleksible etniske 

tilhørigheten til krigerfølget fra andre sjikt av befolkningen der kulturelt og/eller etnisk 

gruppemedlemskap forblir, i alle fall tilsynelatende, både geografisk og sosialt mer fastlåst og 

stabilt. Slik sett kan etableringen av krigerfølgeinstitusjonen ha medvirket som en ”utløser” av 

den omfattende regionale draktartikuleringen som finner sted i store deler av Europa i 

folkevandringstid.  

 

Den fleksible, etnopolitiske identiteten til krigerne kan på denne måten ha fungert isolert fra 

den øvrige befolkningen. I likhet med det som er påvist når det gjelder draktmanifesteringene, 

som i de aller fleste tilfeller kan knyttes til kvinner, kan imidlertid også menn inneha flere 

identiteter. Bonde og kriger behøver for eksempel ikke nødvendigvis vært uforenlige roller 

som er tillagt forskjellige individer, snarere tvert i mot: Det er et kjent faktum at soldater i den 

romerske hæren drev jordbruk både ved grensestasjoner og i okkuperte områder på 300- og 

400-tallet, noe som for øvrig er kjent fra flere andre historiske krigssituasjoner (Geary 

1988:15-16; Kulikowski 2002:78; MacMullen 1967:1-22). På lignende måte kan 

skandinaviske menn ha hatt alternerende roller som bønder og krigere i ulike situasjoner: 

Bønder kan i perioder ha søkt krigerrollen for så igjen å vende tilbake til jordbruket
4
. Enkelte 

har antakelig deltatt i strider på Kontinentet som romerske soldater for siden å vende hjem til 

sine opphavsområder, slik bl.a. den gravlagte mannen på Evebø i Gloppen fra 400-tallet vitner 

om (Solberg 1996:30). Mens noen, trolig et mindretall menn, var faste medlemmer av 

krigeraristokratiet med en egen livsstil som kriger (Evans 1997:2, 56, 66-68), bestod kanskje 

størsteparten av hæren av medlemmer som kun var krigere i perioder da de for eksempel slo 

seg i lag med ”krigerbander” og ble med på tokt, eller tok del i konflikter mellom tilgrensende 

                                                 
4
 Ifølge sagalitteraturen synes det for eksempel å være vanlig praksis i vikingtiden å være bonde i deler av året, 

og tilpasse vikingtoktene til årstider da det ikke foregår såing, innhøstning eller lignende. 
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områder i Skandinavia (jf. Hedeager 1990:140-141, 203-206; Näsman 2006:218-220). Om det 

kun er krigerrollen som har gitt aksept for etniske skift, er det sannsynlig at de fleste 

hjemvendte krigere fikk gjenaktivert en lokal og regional gruppeidentitet som medlemmer av 

en (eller flere) geografisk(e), kulturell(e) og/eller etnisk(e) gruppering(er) som for eksempel 

ryge, egde, trønder, gøte, jyde, dane osv. 

 

I denne sammenhengen er det nok en gang interessant å trekke fram de såkalte 

”grensekryssende” smykkefunnene. Selv om slike funn av ”eksterne” smykker og 

draktelementer ikke nødvendigvis representerer verken importerte smykker eller ”fremmede” 

kvinner (jf. 6.3), tyder disse funnene på at en regional og/eller kulturell ”omplassering” av 

individer ikke automatisk medfører etniske og/eller kulturelle identitetsskift i form av 

”assimilasjon”. Med andre ord foreligger det kanskje ikke samme aksept for etniske 

identitetsskift utenfor krigerrollen. Etniske draktskift for kvinner godtas tydeligvis og skjer i 

enkelte tilfeller, jf. de ”orientalske” (”hunniske?”) kvinnene fra Bayern som er begravd iført 

lokale bayerske drakter (jf. 6.3). I andre sammenhenger virker det imidlertid som ”fremmede” 

signalementer etterstrebes, dvs. opprettholdes aktivt. Dette framtrer bl.a. gjennom opplagte 

etterligninger av smykker fra andre geografiske områder. Et annet poeng er at siden 

krigeraristokratiets mannlige medlemmer hovedsakelig benytter felles og overregionale 

markører, er det tenkelig at behovet for å uttrykke ulike politiske allianser på et regionalt nivå 

dekkes gjennom kvinnenes draktutstyr (Arrhenius 1995a:85; Hjørungdal 1991:128).  

 

Undersøkelser av draktmanifesteringer og spesielt kvinnedraktenes utvikling gjennom 

perioden kan, som jeg har argumentert for her, bidra til å nyansere det bildet vi gjennom 

fokuset mot krigerfølgene har dannet oss av etniske grupperinger som synonymt med 

maktpolitiske enheter i dette tidsavsnittet (jf. 7.1.1). Ved å inkludere drakt og smykker som 

etniske markører, mener jeg at man skaper en mer velfundert forståelse av hvordan fenomenet 

etnisitet arter seg i folkevandringstid og tidlig merovingertid. Sett samlet gir 

etnogenesemodellen og etnisk draktforskning et blikk inn i et kompleks ”kaleidoskopisk” felt 

der pågående etniske diskurser foregår, og hvor forskjellige nivåer av identitet tillegges 

relevans i ulike situasjoner og til ulikt tidspunkt. Sammen gir de to innfallsvinklene en ny 

forståelse av det samfunnet diskursene har preget.  

 

Det fremtrer et system der det på den ene siden finnes en etnopolitisk dimensjon som 

aktiveres hos krigere og som fungerer i en sosial situasjon der identitetsskift tillates: Den 
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etnopolitiske identiteten trer i kraft når en kriger blir medlem av en etnisk hær eller 

krigerfølge. Samtidig gjenfinnes en lokal og regionalt forankret dimensjon hos en mer eller 

mindre fastboende befolkning. Her gjenfinnes også til tider individer som i andre livsfaser og 

-situasjoner inngår i krigerfølgene og de etniske hærene. Jeg har argumentert for at det er i 

tilknytning til dette nivået at kvinnedrakten inngår i tildannelsen og omformingen av etniske 

grupperinger.  

 

8.4 Avslutning 

Studiet av smykker fra tiden mellom ca. 400–650/700 e.Kr. åpner opp for en ny forståelse av 

samfunnet i folkevandringstid og tidlig merovingertid gjennom å fortelle oss om hvordan 

mennesker oppfattet hverandre som medlemmer av ulike grupperinger, og hvordan de 

kategoriserte hverandre som kulturelt like og forskjellige for om lag 1500 år siden. Smykkene 

viser hvordan kulturelle og etniske skillelinjer gradvis endres gjennom perioden, og de vitner 

om diskurser som pågår på forskjellig plan. Regionale og lokale forhold virker inn på den 

materielle manifesteringen, bl.a. i nord og i innlandet på den skandinaviske halvøya, der et 

kulturelt møte mellom en samisk og germansk/norrøn befolkning preger diskursen. Andre 

diskurser strekker seg så langt som til England og Mellom-Europa – og kanskje enda lenger. 

På den politiske arenaen åpner det seg en mulighet for fordelaktige etniske identitetsskift for 

menn i ”krigerfør” alder da de kunne verve seg til hærtjeneste for ulike ”krigerfolk” eller 

stammeforbund. De materielle symbolene krigerne benyttet seg av var felles for større 

områder og antyder at deres etniske identitet hadde et ”overregionalt” aspekt. I andre 

sammenhenger var det viktigere å markere regionale forskjeller: Smykker og kvinnedrakten 

underbygger regionale og lokale kulturelle og/eller etniske grupperinger, samtidig som 

eksterne forbindelser uttrykkes gjennom en etterstrebet opprettholdelse av en ”fremmed” 

identitet ved å bryte med lokal draktskikk og beholde eller adoptere fremmede smykketyper. 

Kommuniseringen mellom ”de andre” og ”vi” framstår som en prosess der en maktpolitisk 

samling av større geografiske områder ved overgangen til merovingertid bidrar til etnisk 

tilhørighet for større grupperinger, men hvor formingen av de etniske grupperingene allikevel 

”går lenger” og i flere tilfeller ligger forut for felles politisk styresett. 
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