
3. Åkerhøvdingens beskyttere
Disse gjenstandene stammer fra graven til en mektig krigerhøvding som 
døde engang på slutten av 500-tallet. Her ser vi rester av krigerutstyr som 
han fikk med seg i graven: et sverd og et sverdbelte med en praktfullt belte-
spenne og flere små beltebeslag. Skjoldet er pyntet med figurer i sølv og gull. 
På våpenutstyret finner vi kraftdyr: rovdyr, rovfugler og en «villsvinkriger». 
Fikk høvdingen fra Åker de store rovdyrenes krefter når han gikk ut i kamp? 
Virket dyrene avskrekkende på fiender?

Åkerhøvdingens utstyr var eksklusivt og kostbart. De lyser av sølv og gull. 
Detaljene er fremhevet med røde granater og svart sølv. De vakre gjenstand-
ene ligner de vi finner hos høvdinger andre steder i Skandinavia, England 
og på kontinentet. Dette viser at han må ha vært en del av et stort og mektig 
nettverk.  

I monteret

Funn fra Åker, Hamar, Innlandet (Hedmark)

1. Den store beltespennen er et fabelaktig gullsmedarbeid. I midten ser vi en mann med midtskill 
og bart. Bena bøyes utover og ender i to villsvinhoder med huggtenner som vokser opp av 
underkjeven. På hver side av kroppen og øverst på spennen ser vi rovfugler med krummede 
nebb. C4901

2. Fuglehoder med krumme nebb har vært en del av krigerens skjold. Flere av de kostbare 
beslagene har vært montert på baksiden og var ikke synlige fra forsiden. Kanskje deres 
oppgave var å beskytte krigeren og gi ham styrke? C4903, C8347, C14786, C38000/1, 2a og b

3. Rovfugler, slanger og andre dyr dekorerte krigerens belte og utstyr. C4902, C5651-2, C5897, 
C10379, C14785, C16605, C21406, C38000/4-9

4. Øverst på høvdingens sverd satt en knapp med ring. C16604

5. Sverdsliren var forsterket med beslag C38000/10 og pyntet med en ‘sverdperle’ C38000/12

6. Rovdyr med røde øyne og flott frisyre viser tenner. Fra et beltebeslag? C21406
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