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8. HEDMARKENS MEROVINGERTID I ET FUGLEPERSPEKTIV

Christian Løchsen Rødsrud 1 og Ingunn M. Røstad 1

Allerede før utgravningene i forbindelse med rv. 3/25
hadde begynt, ble det ved metallsøk gjort funn av en
spenne formet som en fugl (C61315) fra merovingertid
(ca. 550–800 e.Kr.). Denne fremkom på kokegrops
lokaliteten Rømma2, som er omtalt og kartfestet i
kapittel 7 i denne boken. Vi vil først beskrive spennen
og plassere den kronologisk, før vi vil redegjøre for
andre relevante funn i området. Dette vil lede videre
inn i en diskusjon av merovingertidens fuglesymbolikk
og hvordan denne spennen kan ha havnet nettopp på
Rømma. Formålet med artikkelen er følgelig å plassere
Rømma-spennen i en større kontekst, og derigjennom

fremheve den som del av den sterke tradisjonen med
bruk av fuglesymbolikk hos et overregionalt ledersjikt
på Hedmarken.
Spennen er laget av kobberlegering, og formuttrykket tar utgangpunkt i to plastisk modellerte bånd som
danner en fuglekropp med vinge. Disse slynger seg
om hverandre og avsluttes i et hode med et markert
øye, kraftig øyebryn og krummet nebb. På baksiden
er det bevart deler av nålefeste og nåleholder. Nålen
mangler, men korrosjonsrester viser at den har vært
av jern. Spennen er 4,2 cm lang og veier 6,3 g. Den
har klare likhetstrekk i C52837 fra Maridalen i Oslo.

Figur 8.1. Spenner med fugler med markerte øyne og nebb fra (venstre) henholdsvis Rømma (Foto: Ulla Schildt, KHM), Maridalen
(Foto: Ellen C. Holte, KHM) og Runsa borg (Foto: Camilla Hällbrink, konservator, Runsaprosjektet).
1 Kulturhistorisk museum, Universitet i Oslo.
2 Lokaliteten ligger på bruket Østre Rømma som tilsvarer matrikkelgården Rømmen lille.
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Hodet minner også om en spenne (F14128) fra Terass
III Runsa Borg, Stockholms län (fig. 1 og http://
aktuellt.runsaborg.se/#home).
Det krumme nebbet og vingen som er lagt om
fuglekroppen, er typiske trekk som gjenfinnes på spenner/smykker og skjolddekor i merovingertid (Magnus
1999:163–164; 2002). Fugleformen har likhetstrekk
med blant annet skjolddekor fra Sutton Hoo og ikke
minst fuglehodene på den berømmelige Åkerspennen
i forgylt sølv. Likevel har fuglen enkelte trekk som
virker alderdommelige, og som skiller den noe fra
merovingertidstypene. Dette gjelder bl.a. den særegne,
litt langtrukne «snabelformen» på nebbet. Dette kan
minne om utformingen av bl.a. profilhoder i sen stil
I på enkelte relieffspenner, eksempelvis B6516 fra
Kvåle i Sogndal kommune, Sogn og Fjordane (figur
8.2). Fugleformete spenner standardiseres dessuten i
merovingertid og finnes derfor hovedsakelig i to hovedtyper: Den ene typen er formet som en rovfugl med
krummet nebb fremstilt i profil (Ørsnes 1966:type L3,
også kalt «Vendelkråka» eller bird-of-prey brooches),
mens den andre typen er en fugl med sammenslåtte
vinger sett ovenfra. Denne typen benevnes gjerne som

Figur 8.2. Relieffspenne Kvåle. Foto: Svein Skare,
Universitetsmuseet i Bergen. Tegning: Ingvild Tinglum
Bøckman, KHM.

«fuglefibler» (Ørsnes 1966:type D). Fuglespennen
fra Rømma kan ikke klassifiseres som noen av disse
typene. Blandingen av alderdommelige trekk som hører
hjemme i folkevandringstid, og typiske merovingertids
karakteristika, kan derimot antyde at den tidsmessig
hører hjemme i overgangen mellom de to periodene,
eller muligens helt i begynnelsen av merovingertid,
før standardiseringen av typene tar til.
8.1 RØMMA-OMRÅDET

Kokegropslokaliteten ligger på en høyde i terrenget
og er beskrevet i kapittel 7 i denne publikasjonen. På
Klammerbakken3 (Cramerbakken), 550 meter sør for
tunet på Vestre Rømma, ligger en lokalitet hvor det er
kjent én kokegrop (id 116185), og noe lenger sør for
denne restene av en gravhaug som delvis ble sprengt
bort på 1950-tallet (id 77436). Gravhaugen regnes av
Steinar Sørensen som en storhaug (1978:20). Etter
sprengningen skal en gutt ha observert røyk som sivet
ut av et hulrom ifølge opplysninger i kulturminne
databasen Askeladden. Gutten brukte et spett og mente
å kunne kjenne trevirke som gav etter innenfor 20 cm
jord. Gerhard Schøning (1777 [1775]) forteller at det
i 1730 ble funnet et helt «sjakkspill» i en gravhaug på
Vestre Rømma. Sjakkspillet hadde blitt pakket inn i
en silkeduk, som da var nesten råtnet bort. Funnet
skal ha blitt sendt til Det kongelige kunstkammer i
København omtrent samtidig, men er nå tapt. Schøning
nevner haugen i forbindelse med «Kjæmpe-Høie», og
det er ikke utenkelig at det er snakk om samme haug
som ble utsatt for sprengningsarbeidene. Schøning
nevner for øvrig at det på gården har vært en del
«Offer-Lunde og Offer-Høie, hvor man især skal
have dyrket en Afgud, Ræmen kaldet, under skikkelse
av en Geedebuk».
Utover disse to lokalitetene må det nevnes at det
er gjort to vikingtidsfunn fra gravhauger på Rømma.
Den ene var en regulær haug med en branngrav der
brente bein var nedlagt i en skjoldbule sammen med
et bissel (C4955–4956), mens den andre haugen angivelig var en røys bygd opp av små rullestein, men det
lå et lag bryggestein rundt gjenstandsfunnene (sverd,
spyd, øks, skjoldbule, kniv, bissel, fil/stekespidd, hank
til kleberkar – C3858–3865). Funnopplysningene
er i begge tilfeller så gamle at det ikke finnes eksakt
informasjon om funnstedet utover at de er fra Rømmen
store/lille. Fra Rømmen-gårdene er det også innlevert
en spydspiss av Jan Petersens type A (C5887). Viktigst
i denne sammenheng er at beretningene og funnene
vitner om flere slettede gravminner i området, og at
den ene haugen som er bevart, ikke er representativ

3 Klammerbakken ligger på matrikkelgården Rømmen store, som tilsvarer dagens bruk Vestre Rømma.
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for situasjonen før det moderne jordbruket tok til
på stedet. Flere gravhauger er, som omtalt, slettet,
og ingen forhistorisk gårdsbosetning på Rømma er
kjent. Dette vanskeliggjør en rekonstruksjon av det
forhistoriske landskapet, men beliggenheten til både
kokegropsfeltet og storhaugen på Klammerbakken
på naturlige høyder i terrenget antyder at det var
nettopp de tørreste, høyereliggende områdene som
ble benyttet til bosetning og andre gårdsaktiviteter.
Kokegropslokaliteten rommet 79 strukturer, hvorav 59
kokegroper, og bør dermed kunne regnes som en viktig
samlingsplass der mange mennesker har møttes. Selv
om kokegroper kan ha hatt mange funksjoner, er det
viktigste aspektet møteplassen mellom mennesker og
et politisk spill som kan ha pågått der (Narmo 1996;
Gjerpe 2001:84; se for øvrig Ødegård 2018: for en
tolkning av spesialiserte kokegropfelt som tingsteder).
I forbindelse med gjestebud, ritualer og alkoholinntak er det ikke utenkelig at noen kan ha mistet en
gjenstand som en spenne. Det kan også tenkes at
spennen er bevisst deponert, dvs. gravd eller lagt ned
i jorden, kanskje som et offer eller av andre årsaker.
Fuglespennen har for øvrig høyst sannsynlig vært et
kvinnesmykke, da menn sjelden eller aldri pyntet seg
med spenner i denne tidlige fasen av merovingertid
(Røstad 2016:349–351, 362–366). Dette impliserer at
en kvinne trolig har oppholdt seg på feltet, noe som kan
bety at hun har tatt del i de aktivitetene som foregikk
i forbindelse med møtene eller forsamlingene der.
På Rømma er det riktignok bare én C14-datering
som gir holdepunkter for aktivitet i merovingertid
(430–613 e.Kr.), jf. denne bokens kapittel 7, og denne
dekker da kun merovingertidens eldste del. Som nevnt
ovenfor kan imidlertid spennen være en tidlig form
og ha en brukstid som faller innenfor den radiologiske tidfestingens rammer. Ytterligere fire av 12 av
dateringer fra feltet omfatter folkevandringstid som
hovedfase, og ytterligere tre av 12 inkluderer den eldste
delen av folkevandringstid. Oppsummert kan man
si at dateringene på lokaliteten i noen grad svekker,
men umuliggjør ikke, teorien om at spennen kan være
tapt eller deponert under kokegropsfeltets brukstid.
Likevel er et viktig aspekt ved kokegropfeltene at de
oppviser kontinuitet gjennom århundrer, og at båndene
til stedet stadig styrkes gjennom repeterende bruk av
kokegroper (Semple & Sanmark 2013:522–524), slik
at ferdsel i landskapet også etter at kokegropfeltet
var ute av bruk, godt kan ha utløst assosiasjoner til
stedet som en fortidig samlingsplass og derigjennom
en tilknytning til forfedrene på gården.
En annen mulighet er at spennen er pløyd opp fra
en grav på stedet. De nevnte vikingtidsfunnene vitner
om at det har ligget flere gravhauger spredt i landskapet
på Rømma, og at graver også kan ha blitt etablert i
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merovingertid, ville ikke være urimelig. Kanskje ble
en grav anlagt allerede i tidlig merovingertid, like
etter at kokegropsfeltets brukstid var over, for å hedre
minnet om stedet og knytte seg til forfedrenes bruk
av landskapet slik det er kjent fra en rekke andre sammenhenger (Williams 1998; Stenholm 2012; Williams
2013; Dahl 2016). Et gravmonument ville eventuelt
også fremstå fremtredende i landskapet på toppen
av høyden som i utgangspunktet skiller seg naturlig
ut i lokalmiljøet.
8.2 MEROVINGERTID PÅ HEDMARKEN

Ofte har merovingertiden i Norge og Sverige blitt
omtalt som en nedgangsperiode på grunn av de
mange endringene som finner sted i samfunnet i
tiden 550–600 e.Kr. Generelt avtar antallet gravfunn
sterkt, og en forenkling i gravutstyr og gravgjemmer er observerbar ved overgangen til merovingertid (Shetelig 1925; Stenberger 1933; Gudesen 1980;
Solberg 2000:186–197). Vesentlige elementer er at
keramikkproduksjonen opphører (Fredriksen mfl.
2014; Rødsrud 2016), men det er også et bortfall av
draktelementer som hekter, relieffspenner og små
bøyleformete spenner (Solberg 2000:192–195; Røstad
2016:99–170, 348–349; 2018:76–78). Ikke bare i gravinventaret øynes spor etter urolige tider. Et markant
oppsving i nedleggelser av gullskatter sammenfaller
tidsmessig med endringene i gravinventaret, noe som
både er tolket som tegn på at folk har gjemt unna
kostbarheter, og som ofre til guder og makter for hjelp
i krisetider (Bøe 1923; Stenberger 1979:493; Axboe
1999), og en rekke gårder og åkersystemer legges øde
(Welinder 1975; Rønneseth 1981; Pedersen 1999:50;
Widgren 2012). Ødeleggingen er også satt i forbindelse med en omlegging av jordbruket og endring i
eiendomsstrukturen der jord etter hvert samles under
store jordegods (Skre 1998, men se også Hamerow
2002 for europeiske eksempler; Iversen 1999; Myhre
2002:191; Ljungkvist 2006). Basert på odelsrettigheter
i middelalders lovverk er det sannsynlig at rettigheter
arves (Zachrisson 1994, 2011; Iversen 2013), men det
finnes også forskning som antyder at retten til land
reguleres fra en sentral myndighet (Holst 2010). Det
ser ut til at mindre gårder forlates og store eiendommer
etableres av en elite på den beste jorden rundt maktsentre, kjennetegnet bl.a. av monumentale gravhauger
(Myhre 1987, 2002). Alt dette skjer samtidig som de
lange og stabile kontaktene med Romerriket opp
hører med imperiets fall, og dette er i nyere forskning
igjen satt i forbindelse med ustabile maktforhold og
mulig geriljakrig (Ystgaard 2014). Særlig populær de
senere årene er også teorien om en naturkatastrofe i
år 536 e.Kr. som kan ha medført dårlige avlinger og
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Figur 8.3. Fuglefigurer fra Rømma store (Foto: Christian Løchsen Rødsrud), Gotland (etter Almgren og Nerman 1923:Taf. 18) og
Haugen i Fyresdal (UNIMUS: Fotoportalen). Montasje: Ingvild Tinglum Bøckman, KHM.

ha vært med på å utløse de nevnte endringsprosessene
(Moreland 2018 med videre referanser).
Til tross for at merovingertiden er en periode
som er ganske lite utforsket i Norge, så synes den
å stå sterkt i Hamar-området med særlig mange
funn rundt Åker gård og lokaliteten Smørkollen.
Åkerfunnet, som er datert til ca. 600 e.Kr., består,
foruten Åkerspennen, av ytterligere remutstyr samt
deler av et praktsverd (ringsverd) og rikt dekorerte
beslag til et skjold. Gjenstandene i Åkerfunnet har
blitt satt i sammenheng med et skandinavisk eller
kontinentalt ledersjikt i et vidstrakt kontaktsystem,
med sine nærmeste paralleller i Uppland og de rike
gravene i Vendel og Valsgärde, men også på frankisk
område og i England med den samtidige skipsgraven
ved Sutton Hoo i Suffolk (Carver 2005 [1998]). Dette
forsterkes også av funn av jernskinner, bronseblikk,
bronsebånd og et dyrehode tilhørende en hjelm fra
haug 6 på By og ikke minst en rik våpengrav med likehetstrekk i Vendel grav 14 fra Rustad Store. Funnene
kan brukes til å fremheve teorien om en forbindelse
til de Upplandske høvdingsjikt i Vendel og Valsgärde,
og videre til teorien med utgangspunkt i Ynglingatal
om at Øst-Norge ble erobret av svenske høvdinger
ved starten av yngre jernalder (Martens 1969:70–72,
76–83; Helgen 1975; Nybruget 1976:8; Sørensen
1976:19; 1977:13–14; men se også Røstad i trykk).

8.3 OM FUGLEN SOM MAKTSYMBOL

Etter at undersøkelsene i forbindelse med rv. 3/25 var
ferdige, ble det funnet ytterligere en fugl ved metallsøk
på nabogården Rømmen store4. Denne fuglen (figur
8.3) var riktignok av en annen type enn de typiske
merovingertidsfuglene og har sin nærmeste parallell
i en fugl som sitter på en hank av kobberlegering
til et drikkebeger fra yngre romertid på Bläsnungs,
Vestkinde, Gotland (Almgren & Nerman 1923:Taf.
18, fig. 280). I tillegg har fuglen stor formlikhet med
en fugleformet spenne av kobberlegering (C21715) fra
Haugen i Fyresdal. Spennen fra Fyresdal er imidlertid
ikke helstøpt, som de to ovennevnte, og har nålefeste
på baksiden. Den ble funnet i en grav sammen med en
liten bøylespenne av kobberlegering (som Schetelig
1911:Fig.39), et leirkar med hank ved randen (R.365),
en jernkniv, et spinnehjul av kleber (R.170), harpikstetning/trekarkitt og kull. Graven kan dateres til yngre
romertid /folkevandringstid, trolig 400-tallet (Munch
1965:73). Det er ikke mulig å avgjøre hva fuglefiguren
fra Rømmen store har sittet på, men jernkorrosjon
under fuglens buk antyder at den sannsynligvis har
vært festet til et jernbeslag eller lignende.
Fuglemotivet opptrer allerede fra yngre romertid
i Skandinavia. Det finnes blant annet på våpenutstyr
som munnblikk, doppsko, sverdslirebeslag og rembeslag
(Røstad 2008:108–109) i tillegg til fingerringer av gull,

4 Grunneier på Vestre Rømma, Kristin Solberg, informerte i januar 2019 Christian L. Rødsrud om at det skal være rester av overpløyde
gravhauger på omtrent samme sted som metalldetektorfunnet ble gjort.
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såkalte «ravne-» eller «ormehoderinger» (Petersen
2003:290).
I folkevandringstid gjenfinnes fuglesymbolet blant
annet gjennom fuglenåler (Engevik 1995), enkelte fugleformete spenner (som regel av fugler sett i profil) og som
dekorelement i form av fuglehoder på relieffspenner.
Fuglehodene på relieffspennene ligner rovfugler med
krummet nebb (Magnus 1999:163–164; 2002). Et lignende «rovfuglhode» finnes også som en utskåret hank
til en treskål eller kopp i et våpendepot fra Vimose på
Jylland (Engelhardt 1869:27, pl. 16 – fig. 11 og 13; se også
Rødsrud 2012 for en tolkning av fugleformet keramikk fra
romertid/folkevandringstid). Fugler finnes også avbildet
på gullbrakteater (Hedeager 1999b; Wiker 2008).
Også i merovingertid opptrer avbildninger av fugler
i flere sammenhenger. Først og fremst gjelder det de
to hovedtypene av fugleformete spenner, fuglefibler
og rovfuglspenner (også kalt vendelörn hos Molin
2000), nevnt ovenfor. I tillegg gjenfinnes motivet
som rovfuglhoder på ryggknappspenner (Ambrosiani
1983:25–26; Magnus 1999:167). Det er imidlertid
ikke kun i forbindelse med smykkematerialet vi finner fuglefigurer. Rovfugler med krumt nebb finnes
bl.a. på beltespenner, beltebeslag og på (pressblikk
til) hjelmer. Det er dessverre ikke mulig å avgjøre om
det er avbildet fugler på hjelmfragmentene fra By,
jf. Martens 1969:71–72. Motivet forekommer også
som beslag på skjold: «predatory-bird board mounts»
(Dickinson 2005:114–119, 123, 128–129, 133–163).
Peter Vang Petersen (2003:290) argumenterer for
at fuglesymbolet ble tillagt beskyttende egenskaper
siden det opptrer på våpenutstyr, men smykkene med
fuglemotiver bør også være uttrykk for en tilsvarende
symbolikk omkring dyr med spesielle, overnaturlige
krefter (Kristoffersen 1995; Hedeager 1999b). Når
krigeraristokratiet vokser frem i yngre romertid /
folkevandringstid, blir krigerguden Odin en sentral
skikkelse i kosmologien (Näsman 1998:274–275; Kaliff
& Sundqvist 2004; Hedeager 2005:522–523). På bakgrunn av dette settes fuglemotivet gjerne i sammenheng med en sjamanistisk Odin-kult, der fugler kan
symbolisere Odins hjelpeånder eller «fylgje», og som
et av dyrene Odin kan skape seg om til gjennom et
«hamskifte» ved hjelp av «seid»/«transe» (Ambrosiani
1983:26; Hedeager 1999b:108–111; 2004:230–231;
Magnus 2005). Fuglene er tolket både som ravner
og ørner og settes i forbindelse med Odin-mytene
(se Røstad 2008 med videre referanser). Spesifikt er
det også foreslått at fugleformede spenner forestiller nettopp ravner, og at det har vært vanlig å bære
en spenne ved hver skulder som representasjoner av
Hugin og Munin på kvinnedrakten (Petersen 1990;
2003:290). På den annen side er det påpekt at spennene ligner rovfugler og derfor har en klar assosiasjon
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til falkonering ( Jennbert 2007), en jaktform som ble
innført til Skandinavia som en aristokratisk praksis
i løpet av 500-tallet e.Kr. (Vretemark 2013). Denne
jaktformen og livsstilen var i Norden knyttet til krigerideologien, og rovfuglmotivene opptrer også på
krigerelitens våpenutstyr (Lie 2018:731). Ørnen er
blant rovfuglene som kan ha blitt dressert til jakt,
og trekkes også frem som en viktig fugl som gjerne
gestalter Odin. Det såkalte Vendelörn-motivet er også
kjent fra Frankrike, Tyskland og England, og opptrer i
sammenheng med Romerrikets oppløsning. Ørnen var
for øvrig byen Romas symbol og sterkt forbundet med
både keiserne og det romerske gudepanteonet, hvilket
kan ha påvirket germanerne (Molin 2000:193–195).
Fuglesymbolikken i forbindelse med våpen kjennes
i norsk sammenheng så godt som utelukkende fra Åker
i Hedmark, der den opptrer på flere av gjenstandene
i det kjente Åkerfunnet. Våpenrelatert utstyr med
fuglesymboler er imidlertid assosiert med det over
regionale ledersjiktet/krigeraristokratiet, nevnt ovenfor
(Dickinson & Härke 1992; Hedeager 1999a:233;
2004:244; Dickinson 2005). Denne forbindelsen til
krigeraristokratiet, dvs. et samfunnssjikt som representerte en klar maktposisjon i merovingertidssamfunnet,
samt dette sjiktets relasjon til den øverste blant gudene,
nemlig Odin, har trolig bidratt til at symbolet har blitt
oppfattet som et maktsymbol. Denne betydningen
kan dessuten ha blitt forsterket gjennom maktelitens
befatning med jakt med rovfugler. Da Åker er et av de
viktigste østnorske sentrene i merovingertid (Hagen
1992), er det også forståelig at det er nettopp her vi
finner våpenutstyret med denne typen symbolikk.
Fuglefiguren fra Rømmen store kan i likhet med
Rømma-spennen kanskje sees som et tidlig uttrykk
for fuglesymbolikkens utbredelse i Hedmark.
Funnspredningen av fugleformede spenner (av typen
«fuglefibler») fra merovingertid er en annen faktor som
fremhever Hedmarkens sentrale posisjon og ikke minst
karakteriserer bruken av fuglen som maktsymbol i
regionen. I 2008 fantes totalt ti spenner i Norge, hvorav
to var funnet på Åker i Hamar og en på By i Løten
(Røstad 2008), noe som understreker Åkers posisjon
som sentralsted med Løten som viktig støtteområde
i merovingertid. En oversikt over funn innlevert til
KHM, samt søk i Unimus’ gjenstandsdatabase, viser
at antallet funn har steget til rundt ca. 57 totalt på
landsbasis per mai 2019 (se figur 8.4 og tabell 8.1).
Hedmark dominerer fremdeles i funnbildet og er et
av fylkene med flest funn (16 stk.). Sammen med
Østfold, der det er gjort 18 funn, er Hedmark for øvrig
det eneste fylket med over 10 funn. Hovedvekten av
de andre fylkene har i underkant av fem funn. Innad
i Hedmark konsentrerer funnene seg til Ringsaker,
Hamar og Løten.

180

Ingen vei utenom

Figur 8.4. Kart over fuglespenner funnet i Norge per mai 2019. Kart: Ingvild Tinglum Bøckman, KHM.
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NR

Museumsnr.

Gård

Kommune

Fylke

2

T27628

Eggen

Levanger

Trøndelag

1
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

T18649/a
T26920
T27687
S4260

C8292

A2018/729
C23175

C39063/b

A2016/201

A2017/1320
A2017/1078
C58110
C58785
C59329
C60125

A2019/911
A2019/910
A2019/907
A2019/908
C50641

C53469/1

A2019/909
C58300
C61471

A2017/731
A2017/732
A2018/864

A2018/1499
A2019/202
A2019/218
C9521

C61380

A2017/594
C56532/4
C61472

A2018/1142
A2017/1382
C56186

A2016/801
A2018/311
C58525

C59577/25
C61473

A2018/319

Sandvik
Vennevold
Grøtta

Ferkingstad
Lunde

Lindem nordre
Nordrum
Manvik
Manvik
Manvik

Elgestad østre

Gjesvald nordre/søndre
Seielstad søndre
Listad
Gile

Midtre Gaarder 109/1
Dynna 239/1
Almø 84/1

Huseby 77/1
Åker
Åker

Vestre Hanum 179/1
Ringsaker prestegård
Gaalaas

Jessnes nedre
Asla

By vestre m/gatejordet
Kvalstad

Flisaker 11/1
Rør 202/1
By

Storhov

Sorknes søndre
Holter nedre
Foss nordre

Sørum søndre
Hov

Bygdøy kongsgård
Løken

Evje m/Vang søndre
Hovland

Missingen
Huseby
Huseby

Jøa, Fosnes
Sunndal
Rauma

Karmøy

Farsund

Sauherad
Larvik
Larvik
Larvik
Larvik

Nøtterøy
Hole

Sør-Fron
Sør-Fron

Østre Toten
Østre Toten
Gran

Stange
Stage

Hamar
Hamar
Hamar

Ringsaker
Ringsaker
Ringsaker
Ringsaker
Ringsaker
Ringsaker
Ringsaker
Ringsaker
Løten

Elverum
Grue
Nes

Sørum
Sørum
Fet

Oslo

Våler

Rygge
Råde
Råde
Råde
Råde

Nord-Trøndelag
Møre og Romsdal
Møre og Romsdal
Rogaland

Vest-Agder
Telemark
Vestfold
Vestfold
Vestfold
Vestfold
Vestfold

Buskerud
Oppland
Oppland
Oppland
Oppland
Oppland

Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Akershus
Akershus
Akershus
Akershus
Oslo

Østfold
Østfold
Østfold
Østfold
Østfold
Østfold
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NR

Museumsnr.

Gård

Kommune

Fylke

47

A2018/1037

Jørsøe store

Råde

Østfold

46
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

2016/1182

A2016/879

A2016/1088
A2017/337
A2018/262
A2018/279
C57429/2

A2018/979
A2019/858
A2019/859
A2019/889

Huseby 42/1

Råde

Lundeby

Råde

Borge

Råde

Lundeby

Råde

Kåpegodt

Hauge nordre

Råde

Glemminge vestre/ Nøkleby vestre
Nordby

Bø mellem 192/1
Bø mellem 192/1
Bø mellem 192/1

Fredrikstad
Fredrikstad
Halden
Halden
Halden
Halden

Østfold
Østfold
Østfold
Østfold
Østfold
Østfold
Østfold
Østfold
Østfold
Østfold
Østfold

Tabell 8.1. Oversikt over funn av fugleformede spenner i Norge. C, S og T indikerer museumsnummer og A indikerer aksesjonsnummer.

Den store ansamlingen av fuglesymboler til de sentrale områdene av Hedmark danner bakteppet for den
lille fuglespennen fra Rømma. Rømma-spennen og den
lille fugleformete figuren fra nabogården kan tyde på at
fuglesymbolikken i området har røtter tilbake til eldre
jernalder. Det er imidlertid først i løpet merovingertid at
fuglemotivet virkelig får gjennomslagskraft. Funnet på
en samlingsplass i et utkantsområde vitner fuglespennen
om forbindelser både til den sentrale makten på Åker og
andre sentralbygder i Hedmark, men også til en norrøn
gudeverden. Akkurat hvem denne spennen tilhørte og
hvordan den endte opp på et kokegropfelt på Rømma,
får vi nok aldri vite. Spennen gir likevel både kunnskap
om og et innblikk i de omfattende kontaktnettene som
fantes i området i merovingertid.
8.4 ABSTRACT: THE MEROVINGIAN PERIOD
IN HEDMARK IN A BIRD’S-EYE VIEW

Metal detecting at a cooking pit site at Rømma in
Løten, Hedmark (discussed in chapter 7), lead to the
discovery of a brooch formed like a bird. The brooch is
unusual and has no exact parallels. This paper presents
the bird brooch and discusses its chronological dating
to the early Norwegian Merovingian Period, ca. 550
AD. Similar and associated iconography within the
Hedmark region is considered, and we discuss why and
how the brooch ended up at the cooking pit site. The
aim of the paper is to consider the bird brooch from
Rømma in a wider context and thus to regard it as part
of a distinct tradition surrounding bird images in this
period that is associated with a supra-regional warrior
elite in Hedmark.
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