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SUTTON HOO OCH BEOWULF* 

Av Sune Lindqvist 

D. 'en 14 augusti 1939 godtog en engelsk domstol under handläggning 
av ett rättstall en bevisning av säregen art. Det gällde att avgöra 
äganderätten till ett planmässigt ur en forntida gravhög framgrävt 
fynd av utomordentligt vetenskapligt men också betydande materiellt 
värde. Vid Sutton Hoo, nära Ipswich på Suftolks kust, nordost om 
London, hade man uppdagat det rikaste gravinventarium, som över
huvud grävts fram inom norra och mellersta Europa åtminstone allt
sedan frankerkonungen Childerik 1:8 grav år 1653 öppnades vid 
Tournai i norra Frankrike. 

Ett klinkbyggt fartyg av 24 m:s längd och 4,5 m:s bredd — till for
men närmast erinrande om den bekanta ekbåten från Nydam — hade 
sänkts ner i en ungefärligen mot dess djup svarande ränna, som man 
för ändamålet grävt i strandbräddens sand. I fartygets mittre del 
restes ett sadeltak av trä, stött mot relingarna, 5,8 m långt, i ömse 
ändar slutet av trekantiga gavelfält av trä, I övrigt hade hela skepps
rummet fyllts ut till marknivån med den uppskottade sanden; det 
skedde förmodligen innan gravsättningen företogs. Allt gravgods, 
varav spår iakttagits, lades i varje fall samlat i kammaren, som 
efteråt doldes under en 20—24 m vid och 3 m hög kulle av grästorvor. 

Allt delta kunde noggrant iakttagas, ehuru träet upplösts och en
dast efterlämnat en mörk avtärgning av kontaktytorna. Båtnitarna 
lågo kvar i tydliga rader. 

Gravrummet innehöll en rik vapenrustning — hjälm, sköld, svärd 
med gehäng, flera spjut och pilar in. m. —• och annan personlig ut
styrsel: att döma av gyllene beslag både fina kläder, ett brett bälte 
och en kanske därvid hängande börs. Under en del av dessa saker 
iakttogos textilier och fjäder, troligen rester av både dräkt och bädd. 

* Föredrag hållet i Svenska arkeologiska samfundet 14 nov. 1947. 

94 



S U T T O N I I O O O C H B E O W U L F 

Dessutom förekommo i stort antal kärl för mat och dryck av skilda 
storlekar ooh material — silver, brons, järn, horn och trä — även
som till kittlarna hörande kedjor av järn. Slutligen må nämnas ett 
par silverskedar, försedda med namnet Paulus eller Saulus, och två 
säregna föremål: ett. fantastiskt, symboliskt bryne och en hög järn
stång, avsedd att planteras fristående i marken. Den uppbär bl. a. ett 
stort, fyrkantigt galler och har tolkats än som lampställning, än som 
ett furstligt märke eller fälttecken; uteslutet är väl ej, att dessa 
tydningar kunna förenas. 

Enligt i England gällande lag har Kronan viss rätt till inlösen av 
forntida skatter, men denna lag befanns ej tillämplig här. Jordens 
ägare, Mrs E. M. Pretty, sora låtit igångsätta grävningen, tillerkän
des fri dispositionsrätt. Hon nyttjade den på förebildligt sätt: få dagar 
senare överlämnades hela fyndet som gåva till British Museum. 

Utslaget saknade sålunda praktisk betydelse; det ovärderliga fyn
det kom i alla händelser i nationens ägo. Den bevisföring, som blev 
vägledande för domstolen, har icke desto mindre anspråk på vårt liv
liga intresse. Motiveringen var följande: skatten hade nedlagts un
der full offentlighet och avsikten var, att den aldrig skulle hämtas 
upp igen. Bevisen för dessa påståenden lämnade två citat ur det forn
engelska Beowulfskvädet, berättelserna om hur danerna lade kung 
Scylds kropp jämte rika gåvor i ett skepp, som utan bemanning sköts 
ut i havet, och om hur geaterna i den minneshög, som uppförts på 
platsen för Beowulfs bål, sänkte kostbara ting, hämtade ur en drakes 
håla: 

»Ädlingars rikedom läto de jorden behålla, 
lämnade guldet i sanden, där det ännu ligger 
för mänskor så gagnlöst, som dot förut varit.> 

övers. E. Björkman 1902. 

En svensk domstol skulle näppeligen låta sig påverkas exempelvis 
av citat ur Eddan, men då det gällde att gendriva den engelska lagens 
mindre väl övervägda definition av hembudsskyldigt skattfynd hade 
man säkerligen gott fog för att, särskilt i detta fall, åberopa Beowulf. 
Enligt rådande uppfattning är nämligen detta kväde diktat omkring 
år 700, d. v. s. mödan många ännu levde, som bevittnat gravläggnin
gen i Sutton Hoo. Dialektala egendomligheter anses visa, att förfat
taren hört hemma inom Mercia, alltså i den västligaste delen av mel
lersta England. 
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Avgörande för dateringen av högen äro fyrtio små guldmynt, som 
förvarats i börsen vid bältet Alla äro merovingiska, intet engelskt. 
Den dåtida frankiska utmyntningen var klen, men chefen för den 
numismatiska avdelningen i British Museum, Mr John Allan, har 
funnit sig berättigad uttala, att denna myntkonstellation säkert bil
dats efter 650, med all sannolikhet först omkring 670. 

Försök ha gjorts att ytterligare precisera datum genom att utreda, 
när en gravläggning av detta säregna slag ur historisk synpunkt va
rit möjlig inom det av mynten utpekade skedet och om graven kar 
knytas till någon historisk person med känt dödsår.1 

Senast har R. L. S. Bruce-Mitford-' på sistnämnda vägar nått fram 
till den visserligen endast med uttrycklig reservation framlagda slut
satsen, att högen tillhör den östangliske kungen _thelhere, i vilket 
fall depositionen skett i slutet av år 655 eller i början av år 656. 

Han utgick därvid bl. a. från två förutsättningar, av vilka ingen
dera enligt min mening är hållbar. 

Den ena stödjer sig på att inga spår av någon mänsklig kropp fun
nos i högen. Högen betecknas därför som kenotaf. Att _thelhere fått 
en sådan skulle göras sannolikt av att han föll under en strid i 
Yorkshiré, varom Beda förtäljer, att där drunknade fler än de, som 
föllo för vapenhugg. Rimligt vore alltså, att JR: B kropp var bland 
dem, som aldrig återfunnos. Häremot kan invändas att frånvaron av 
synbara rester efter den mänskliga kroppen intet betyder i en hög, där 
alls inga ben bevarats. Erfarenheten från Valsgärde visar, att de 
mänskliga kropparna så gott som regelbundet förtärts, på helt obetyd
liga rester när, även i de båtgravar, där kreatursbenen voro rätt väl 
bevarade. Först år 1947, då vi väntade oss få undersöka den tionde 
båtgraven, lärde vi på den gravbacken känna en anläggning, som sy
nes förtjäna benämningen kenotaf. Den var nästan utan innehåll. 

Den andra premissen var följande: begravningsskicket skulle bero 
av föreställningar, som kännetecknat de hedniska germanerna. Där
för vore jEthelhere den siste tänkbare angliske kungen; hans bror 
och efterträdare JEthelwald hade framträtt som ivrig kristen och se
nare exempel på återfall i hedendom vore ej tänkbara. (Att den, till 
vars ära eller tjänst anläggningen gjorts, skulle varit främling i trak
ten, t. ex. en svensk hövding, fann Bruce-Mitford på goda grunder 

1 Jfr H. M. Chadwick, Who was he? Antiquity 1940. 
2 The Sutton Hoo ship burial, ed. British Museum 1947. 
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uteslutet; jfr nedan.) — Att den slösande rika utrustningen skulle 
vara ett bevis på hedniska tänkesätt och önskemål, måste jag livligt 
bestrida. Utan tvivel ha visserligen de flesta av dem, som lagts till 
vila i de uppländska båtgravarna, varit hedningar. Men skälet till att 
båtgravskicket vidmakthållits oavbrutet genom fem sekler på Vendels 
och Valsgärde gravbackar är väl framför allt det, att på vardera stäl
let en anstolt storbondeätt pietetsfullt har bevarat sin släkttradition. 
Religiösa motiv kunna på sin höjd ha spelat in, när den första rikt 
utrustade skelettgraven på vardera platsen kom lill. Dessa förstlings-
gravar tillhöra en lid, då Norden, och ej minst Uppland, var utsatt 
för så starka inflytelser från kontinenten, att också ifrågavarande 
begravningssätt kan förutsättas vara en tillämpning av sydligare sed
vänja. I sydvästra Tyskland, Schweiz, Nord- och Mellanitalien — de 
länder, som vendelkulturen hämtat sina avgörande impulser från — 
förekomma också ett ej ringa antal mod vapen och matkärl m. m. rikt 
utrustade gravar, som med fördel kunna betraktas som förebilder för 
de uppländska, låt vara att båtar saknas i dem. I många av dessa 
kontinentala gravar har man funnit ett ur guldbleck klippt, likarmat 
kors, som kan förmodas ha varit fäst på den avlidnes mantel och 
utan tvivel betecknat honom som kristen. 

I arbetet Uppsala högar och Ottarshögen sökte jag med hjälp av 
arkeologiska och litterära dokument belysa de två principiellt skilj-
aktliga begravningsskick, som under folkvandrings- och vikingatid 
bröto sig mot varandra inom germanskt område. 

Det ena var likbränningen, som ansågs bereda den döde en snabb 
färd till ett avlägset Valhall. Likt den motsvarande romerska akten, 
consecratio, föregicks den germanska bränningen, åtminstone vid för
näma personers bortgång, av allehanda upptåg till folkets förlustelse. 
Tydligen var det av hänsyn till publikintresset, som romarna, enligt 
Herodianus, brände en vaxbild, när den döde kejsaren tillhörde en 
familj, som ej hade för sed att bringa sina döda i bål. 

Det andra skicket var jordandet. Det förknippades i regel med före
ställningar om att den döde i graven avvaktar en kommande uppstån
delse i köttet. Denna åsikt hyllade ju också den kristna kyrkan. Re
dan nära tre sekler före bisättningen i Sutton Hoo diktade Prudentius 
i den ännu alltjämt, hos oss i J. O. Wallins bearbetning, nyttjade 
gravpsalmen (Nu tystne de klagande ljuden) bl. a. följande: 
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Nam quod requiescere corpus 
uacuum sine mente uidemus, 
spatium breue restat, ut alti 
repetat collegia sensus. 

Venicnt cito saecula, cum iam 
socius calor ossa reuisat 
animataquc sanguine uiuo 
habitacula pristina gestct. 

Quae pigra cadauera pridem 
tumulis putrefacta iacebant, 
uolucres rapientur in auras 
animas comitata priorcs. 

Hinc maxima cura sepulcrls 
impcnditur, hinc resolutos 
honor ultimus accipit artus 
et funcris ambitus ornat: 

candore nitentia claro 
praetendere lintea mos est 
aspersaque myrra Sabaco 
corpus medicamine scruat. 

Quidnam sibi saxa cauvata, 
t|uid pulchra uolunt monumenta, 
nisi quod res creditur illis 
non morlua sed data somno? 

Hoc prouida christicolarum 
pietas studet utpote credens 
före prolinus omnia uiua, 
quae nunc gelidus sopor urget. 

Ty fastän vi kroppen se vila 
tom, ande förutan, vad mera? 
En liten tid än, och han åter 
skall finna med själen förening. 

En dag skall ock känslan och modet 
de domnande benen uppliva 
och värman och spelande blodet 
de stannade pulsarna driva. 

Och vissnade lemmar, dem griften 
i mörker och tystnad förblandar, 
högt över förgängelsens skiften 
förklaras kring saliga andar. 

Och därför stor omsorg vi ägna 
åt griftcrna, därför all heder 
beredes de domnade lemmar, 
och ståt dem till likfärden smyckar. 

Med linne av skinande vithet 
är sed, a l t man kroppen betäcker, 
och stänkning med myrra bevarar 
den med sin sabeiska balsam. 

Vad säga de fredliga vårdar, 
vad är det, som runorna lova ? 
»De sälla, som bo i Guds gårdar, 
de äro ej döda, de sova.» 

Dit syftar de kristtrognas omsorg, 
som skådar framåt i förtröstan, 
och snarligen allting skall leva, 
som sömnen den kalla nu tynger.3 

F ö r k l a r l i g t ä r , a t t k y r k a n s k r a v p å i a k t t a g a n d e t a v e t t b e g r a v -

n i n g s s ä t t , s o m m o t s v a r a d e d y l i k a f ö r v ä n t n i n g a r , s k u l l e v å l l a s v å r i g 

he te r , om den n y o m v ä n d e t i l l h ö r d e en a n s t o l t ä t t , d ä r e l d b e g ä n g e l s o 

t i l l ä m p a t s med s t y r k a n av l å n g v a r i g h ä v d . Ö v e r g å n g e n blev s å m y c 

ke t s v å r a r e , om k y r k a n d ä r j ä m t e fö rb jöd en geni del a v de c i r k u s -

a r t a d e u p p t å g , s o m m a n b r u k a d e i n l e d a a k t e n med och s o m a l l m ä n 

h e t e n m e d ive r s å g f r a m emot . Men f ö r m o d l i g e n blev skif te t l ä t t a r e , 

3 Översättningen till strof 1, 4, 5 och 7 ovan benäget lämnad av prof. G. 
Thörnel l . Stroferna 2, 3 och 6 i J . O. Wall ins friare tolkning. 
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om de efterlevande hade tillfälle visa, att det ej var av snålhet, som 
de hävdvunna festligheterna beskurits. Troligt är alltså, att kyrkan 
ej hindrade de nykristna från att förse de avlidna med allt vad de 
kunde önska sig för att på uppståndelsens dag framträda i all den 
glans, de med bördens rätt väntade sig. Rn annan sak är, att kyrkan 
nog hellre såg till, att de offrade föremålen kommo i dess förvar. 
Sedan den ändringen vidtagits, har det kristna prästerskapet som 
bekant fullt ut tolererat, om ej direkt gynnat sedens vidmakthållande. 
— Talrika äro ju vittnesbörden om hur man under medeltiden, ja 
åtminstone ända fram på 1600-talet, vid kungliga och adliga begrav
ningar avlämnade den dödes rustning oeh häst till kyrkan. Hur 
snabbt man i allmänhet lyckats genomföra denna praktiska ändring, 
betyga talrika kontinentalgermanska gravfält från merovingertid, där 
ej blott de slösande rika gravarna upphört, utan även alla medel
måttigt försedda gravar så gott som undantagsvis ersatts av fattiga 
(för svepta lik) redan efter loppet av elt par generationer. Endast i 
nordisk miljö, dit kyrkans makt ej så snart nådde, kunde gravlyxen 
upprätthållas oavbrutet fem sekler igenom! 

Mot denna bakgrund framstår graven vid Sutton Hoo som utan tvi
vel kristen, anlagd för en konvertit. Delta redan genom den från före
gående sekler ej betygade rikedomen på gravgåvor. Uteslutet är väl 
icke heller, att kostbarheternas nedläggning skedde offentligen, såsom 
man hävdade vid den säregna rättegången 1939. För gravens kristna 
karaktär talar också, att där funnos dels två med namnet Paulus eller 
Saulus märkta silverskedar (dopgåvor?), dels nio vida silverskålar, 
dekorerade med stora kors. Korset i central placering iakttages t. ö. 
också på en del guldarbeten. Betydelsen av denna symbol kan ej ha 
varit dem okänd, som skötte urvalet av gravgods. 

Skall ägaren till graven sökas inom den östangliska dynastien — 
vilket också jag för min del anser naturligt, ehuru naturligtvis inga
lunda visst — så ha vi följaktligen större skäl att nämna _lhelwald, 
som veterligen ådagalagt stort kristligt nit, än hans nyssnämnde, 
hedniskt sinnade broder. .-Ethelwalds dödsår torde få beräknas till 
663 eller 664, åtta år närmare den tid, som mynten anses hänvisa till 
såsom den mest sannolika. Är detta för tidigt, få vi hänvisa till hans 
år 713 avlidne efterföljare Aldwulf. Arkeologiskt är likväl en så sen 
anläggningstid svårligen möjlig. 

En överraskande detalj i Sutton Hoo, som saknar motsvarighet 
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bland kända merovingert idsgravar på kontinenten, var skeppet un

der högen. Dess förekomst bragte naturligtvis genast de svenska båt

g ravarna från samma tid i åtanke. Bland engelska arkeologer dryf

tades tidigt den möjligheten, att graven skulle vara anlagd för en nor

disk, snaras t svensk furste ' Även i vårt land har samma mening 

förfäktats. Sedan jag under den gångna sommaren haft tillfälle att i 

nära tre veckor studera de i British Museum förvarade skatterna, an

ser jag emellertid att denna tydning — såsom förut Bruce-Mitford 

framhållit — är utesluten. 

En fyndkombination av denna ar t hör utan tvivel hemma på en

gelsk botten. Den germanska, såsom läget unders t ryker närmast 

angliska prägeln dominerar, men tre hängkit l lar av brons, försedda 

med emaljerade ringfästen och andra prydande beslag, visa upptagan

det av hantverkstradit ioner från brittiskt-keltisk miljö. 

Av guldet, frånsett mynten, är det mesta, om ej allt, från verkstä

der på de brit t iska öarna. Om en stor, 415 gr. vägande remsölja, som 

Bruce-Mitford ej utan skäl betecknar som det konstnärl igt förnäm

ligaste bland guldsmidena, säger han visserligen, att den i intet av

seende skulle verka främmande bland innehållet u r de äldre båtgra

varna i Vendel. Orimligt vore det ju ej heller att en dylik pjäs, åt

minstone av silver eller brons, kunnat dyka upp i någon bland de 

avsedda uppländska storbondegravarna. Men den skulle då säkerli

gen, likt söljan från grav X I V vid T u n a i Alsike eller likt en sölja 

och ett par svärdsfästen från Endre på Gotland, blivit betecknad som 

ett importstycke från kontinenten.4 

Fle ra av de r ika granatarbetena, svärdet och en rad vanligen rek

tangulära rembeslag till gehängct ni. m., t i l lhöra en karakteris t isk 

stil, även känd genom ganska närstående, ehuru sällan lika fint ut

förda produkter både u r Childeriks grav m. fl. kontinentala fynd och 

u r nordiska, främst svenska skatter och gravar . Av allt att döma ha 

4 1 förbigående må nämnas, att då denna sölja våren 1947 diskuterades i 
Uppsalaserainariet för nordisk och jämförande fornkunskap med stöd av en 
god avbildning, framhöll fil. dr Pär Olsén, att ornamentiken på ringen 
tydligt skilde sig från och antagligen var yngre än den pä tornskölden och 
remfästet. Den förra saknar, de senare äga niello. Men de olika delarna 
äro så väl hoppassade, att ringen utan tvivel gjorts för söljan, ooh Mr 
Bruce-Mitford har av erfarna guldsmeder erhållit en försäkran om att någon 
skillnad i guldets renhetsgrad, såsom jag i förstone trott, ej föreligger. I 
alla händelser tror jag atl Olsén sett rätt. 
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dylika arbeten utförts av ambulerande mästare, som de mäktige på 
skilda håll tävlat om att knyta till sina hov. Andra guldarbeten, så
som börsen, axelspännena och svärdsslidans eleganta knappar, kunna 
däremot, såsom de engelska forskarna mena, antagas vara originella 
produkter av en eller flera lokala, mycket högtstående yrkesmäns id. 

Den rika uppsättningen silverkärl har troligen en mer skiftande 
härkomst. Såsom andra fynd i British Museum tydligt visa, ha de 
förmögna i England under romartiden varit väl försedda med präk
tiga bordsserviser av denna metall. En del av detta bohag har be
varats i långliga tider, ty ett stort fat från Sutton Hoo överraskar 
oss genom två stämplar, som visa, att vi ha framför oss ett i Bysans 
hallstämplat arbete från kejsar Anastasius' tid (491—518)! 

Detta föremål, som uppenbarligen, ehuru alltjämt i gott stånd, var 
150—175 år gammalt, då det lades ned i högen, ger en värdefull, 
ehuru ingalunda överraskande påminnelse om, hur försiktiga vi böra 
vara vid datering av de enskilda objekten i ett större fynd, även när 
vi tro oss känna nedläggningstiden. Utan tvivel ha också flera andra 
föremål från Sutton Hoo tillverkats cn eller ett par, i vissa fall vida 
fler generationer före 670. 

I eminent grad bör en högre ålder förutsättas beträffande tvenne 
vapen, som för svenska betraktare äga ett särskilt stort intresse: 
hjälmen och skölden. Båda upptogos i starkt fragmenterat tillstånd 
och ha i museet blivit ånyo hopsatta eller riktigare uttryckt rekon
struerade av Herbert Maryon, som också publicerat rikt illustrerade 
redogörelser för sitt arbete (Antiquity 1946, 1947). 

Tack vare stort tillmötesgående från museitjänstomännens sida hade 
jag tillfälle att under den gångna sommaren ägna dessa föremål ett 
ganska ingående studium. Då den detaljerade bearbetningen av hela 
fyndet bör förbehållas mr Bruce-Mitford, skall jag begränsa mig till 
några mer allmänna omdömen utöver vad redan genom engelska for
skares publicerade uttalanden och bildmaterial är känt. 

Sköldens rekonstruktion tarvar enligt min övertygelse korrigering 
i flera viktiga punkter. Iakttages detta, understrykes än starkare 
den överraskande överensstämmelsen mellan denna och dess motsva
righeter från Ultuna, Vendel, Valsgärde och Vallstenarum. Tekniskt 
sett är tillverkningen fullt enhetlig, men värdet härav förringas av 
typens uppenbara beroende av från sydvästra Tyskland och Italien 
kända förebilder. Det pressade guldbleck, som klätt en av ursprung-
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ligen flera rombiska sköldribbor och på ett mindre tillfredsställande 
sätt rekonstruerats och avbildats av Maryon 1946, överensstämmer 
mycket nära med det av M. återgivna sidostycket från Vendel (eller 
fragmentet Vendelpubl. pl. XXXIX: 9). 

Ehuru skölden från Sutton Hoo uppenbarligen gjorts med större 
omsorg och av dyrbarare material, d. v. s. för en mer kräsen bestäl
lare, ser jag intet hinder för att den tillverkats på svensk botten, i så 
fall snarast på Gotland eller inom Uppland. Denna möjlighet stödes, 
om det bekräftar sig, att annorstädes i England ej påträffats ens 
smärre rester av fullt likartade skyddsvapen. 

Skölden hade utan tvivel avsevärd ålder, när den lades ned i hö
gen vid Sutton Hoo. Dessförinnan hade den plundrats på flera av sina 
beslag och berövats delar av andra. Med påtaglig omsorg har man 
emellertid sökt råda bot för dessa brister, ehuru mest för syns skull. 
Felande delar ha ersatts med förgylld gips, en oväntad parallell till 
moderna konservatorsknop! Jfr tig. 1. 

Avgörande för tidsställningen bli kanske analogier i Vallstenarum 
och Vendel XII (och I), vilkas sköldar emellertid också de synas ha 
ägt betydande ålder, då de lades ned i respektive gravar. Om ett år
tal måste nämnas, säger jag: omkr. år 600. Men med reservation även 
för en eventuellt ännu tidigare datering. 

Även om hjälmen från Sutton Hoo gäller, att den verkställda re
konstruktionen tarvar viss revision, jfr fig. 2. Det är emellertid tyd
ligt, att överenstämmelserna äro mycket stora med de svenska hjäl
marna från Vendel XIV och Valsgärde 5, 7 och 8. Ett av de figur-
bärande pressblecken äger sin enda hittills kända parallell på hjäl
men från Valsgärde 7, ett andra en fullständigare parallell i ett 
wiirttembergskt guldbleck än på hjälmarna från Valsgärde 7 och 8. 
Den engelskfunna hjälmen synes-ha blivit utförd med något större 
omsorg än de svenska, men har naturligtvis ändå aldrig betraktats 
som ett fullt värdigt sidostycke till de i samma grav nedlagda arbe
tena av guld och granater. 

I fråga om näck-, kind- och (det i rekonstruktionen något skevt 
placerade) ansiktsskyddet visar Sutton Hoo utan tvivel ålderdomli
gare former än de övriga. Typens härstamning från sådana senklas
siska hjälmar, som jag i Fornv. 1925, sid. 201 ff. hänvisat till, fram
står nu såsom än mer sannolik. T utsmyckningen saknas totalt klar 
»stil II», men förekomma pressbleck av den variant inom »stil I», 
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Eig. 1. Dekorativt beslag av förgylld brons till skölden, Sutton Hoo, Sedan sisla 
benparet och foten lill närmaste benet på övre sidan brutits borl, ha de ersatts med 
guldfolium på gips före nedläggningen i graven. Efler Bruce-Mitford. —• Decora-
live gill-bronze fitting from the Sutton Hoo shield. The last pair of legs and the 
foot of the next leg on the upper side had been broken off and replaced in gilded 

plaster before being put in the grave. After Bruce-Mitford. 

som Greta Arwidsson kallar »vendelstil A». De härma djurmönstradc 
guldblcck med guldfiligran från tiden före och omkring år 500. 
Hjälmen är sålunda utan tvivel från helt annan verkstad än skölden 
och efter all sannolikhet åtskilligt äldre än denna ej bara stilistiskt 
utan även med hänsyn till utförandet. Tidigare har jag vågat fram
föra den åsikten, att hjälmen från Vendel XIV tillverkats ungefär
ligen omkring 500. Beträffande den från Sutton Hoo måste jag räkna 
med, att den i ålder ej står det i Bysans stämplade silverfatet långt 
efter. 

Både sköld och hjälm voro sålunda rena antikviteter, när de lades 
ned i graven vid Sutton Hoo. Av vad anledning uppträda de i denna 
miljö? 

Innan denna fråga definitivt skulle kunna besvaras, borde vi bl. a. 
äga en fullständigare kännedom om de talrika, med pressbleck och 
annan sirning försedda dryckeshorn, som fyndet innehåller. Dessa 
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Fig. 2. Hjälmen frän Sulton Hoo. PrincipielT rekonstruktion genom fotomontage, 
antydande hur den av Morgon gjorda hopsättningen av funna fragment sannolikt 
bör korrigeras. I brist på foto i rätt projeklion\av ansikisskyddet en face har delta 
här försetts med falska tillökningar vid undre kanten av öppningarna för ögonen. 
— The Sutton Hoo helmet. Pholomontage reconstruction of its basic design, showing 
suggested corrections to Maryon's reconstruction. No photograph showing lhe face-
mask from the front, sel atj ils corrected angle, (as seen above, top), was available, 
so that for lhe purposes of lhe pholomontage, false additions have had to be provided 

lo the lower edges of the eye-openings, in the front view. 
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föremål ha ännu ej hunnit bearbetas i museet. Personligen har jag 
endast stiftat flyktig bekantskap med dem. Av tre offentliggjorda teck
ningar är emellertid redan känt, att också där föreligga prov på »ven
delstil A». Hjälmens ornamentik skall kanske mod ledning av horn-
beslagen befinnas höra närmare samman med engelsk miljö än vad 
nu är möjligt se. I varje fall kvarstår, att nära föregångare till de 
här i fråga varande sköld- och hjälmtyperna nyttjats av germanska 
stammar vid och söder om den längs övre Donau gående delen av 
romargränsen. Från dem kunna typerna samtidigt ha spritt sig direkt 
både till England och till skilda delar av nutida svenskt område. Men 
lilläventyrs kan även t. ex. en anglisk stam i speciella fall ha funge
rat som förmedlare mellan syd och nord. 

I samband härmed böra ett par problem av annan art upptagas till 
diskussion. 

I Rökstenens långa runtext ingår följande mening: »Jag säger den 
unge mannen, vilka de tvenne stridsbyten voro, som tolv gånger togos 
som byte, båda på en gång från man efter annan» (övers, av O. v. 
Friesen 1920). Även Beowulfskvädet talar om stridsbyten, som över
lämnats från man till man. Uteslutet är sålunda ej. att hjälmen ooh 
skölden varit troféer av detta slag, i vilket fall de naturligtvis inte! 
ha att säga rörande den vid Sutton Hoo jordades nationalitet. 

En annan tydning förefaller emellertid mer lockande. Beowulfs
kvädet talar ofta, säkerligen på goda grunder, om förekomsten av 
ärvda vapen, exempelvis det gamla svärd (ealdsweord v. 1558 o. 
1663) med fäste helt av guld, som Beowulf under striden i drakhålan 
rycker till sig från väggen och hugger av huvudena med på Grendels 
moder och Grendel själv. I den yngre vendeltidens svenska båtgra
var är det regel, att framför allt sådana vapen, som likt sköldar och 
hjälmar lämpat sig väl till väggdekoration, bära en betydligt äldre 
stilprägel än respektive gravars yngsta föremål. Tydligen ha de länge 
ingått i ättegårdarnas »rustkammare», innan de tagits ned för att 
följa sina döda ägare. Vid ett sådant förfarande hände det naturligt
vis ofta, att de olika vapnen råkade tillhöra skilda tider och verk
städer. 

Att tyda hjälmens och sköldens förekomst i Sutton Hoo på detta 
vis blir särskilt lockande av den anledningen, att ett skepp ingick i 
den dödes utrustning. Så vitt hittills är känt, förekom båtgravskicket 
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vid denna tid eljest endast på uppländsk botten, där seden redan då 

torde ha vilat på nä ra nog sekellång tradition. 

Förklar l ig t nog är alltså, att man velat beteckna ägaren till de r ika 

skat terna från Sutton Hoo som en svensk hövding. Men förvisso inne

bär detta ett förhastande. 

Den rikt utrustade skeppsgraven tillhör en grupp av 11 högar. En 

av dessa hade en diameter av drygt 30 m och översteg sålunda i vidd 

den fyndrika högen, som likväl var högre. Av de övriga ha fyra 

drygt samma vidd som den sistnämnda, omkring 26 m, medan fyra 

mäta omkring 20 m, en 15 m i tvärmått. Ar 1938 företogos föga gi

vande grävningar i (re av dessa högar. En båt av 5,5 m:s längd fanns 

i en av dem, gravgruppens vidaste hög. 

C. W. Phill ips, som ledde skeppshögens utgrävning, har ifrågasatt, 

att de förmodade spår av plundring, som den yttre formen på åtmin

stone en av de 1938 utgrävda högarna visade, kunde bero av att ett 

inre hål rum fyllts ut, nä r trätaket multnat, såsom fallet var i Ven

dels båtgravar . Rimligheten av detta antagande styrkes väsentligen 

av de iakttagelser, som fil. lic. Bertil Almgren gjort vid ett besök å 

platsen hösten 1947. Han har benäget tillåtit mig att hä r meddela 

dessa iakttagelser: flera av de ännu ej utgrävda högarna äga en 

mycket vid platå med cn långsträckt, svagt markerad ränna i5; till 

det yttre er inra de påtagligt om båtgravarna 5—7 i Valsgärde (600 

—750). Att goda skäl finnas till att räkna med förekomsten av båt-

gravar bland de ännu ej undersökta högarna ha r jag också hört ut

talas av mr Bruce-Mitford. vilken likt Almgren äger visuellt intryck 

av såväl Sutton Hoos som Valsgärde gravbackar . 

Skäl tala för att fler eller färre av dessa båtgravar, om ej alla, 

skola befinnas ha blivit anlagda före den år 1939 undersökta, r ika 

skeppshögen. Efter all rimlighet bör sålunda den kontakt England 

—Uppland, som förklarar uppträdandet av båtgravar på ömse håll, 

6 Jfr C. W. Phillips, The Antiquaries Journal 20, 1940, s. 152: >Thero 
is no definite information about atterapts to find out their contents, but nos. 7 
and 10 show clear signs of having had a trench cut along a diameter from 
east to west. The exeavation of nos. 2 [gruppens största hög] and 4 in 
1938 gave evidence which suggested that thay had been rifled, espedally 
in the latter case. It is always possible that, as in the case ol the Vendel 
graves, these depressions may bo the result of the collapse of planking 
placed över a buried boat.> 
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förmodas ha knutits under samma skede, som hjälmen och skölden 
från Sutton Hoo anvisa. Om England i detta fall varit givande eller 
tagande part, kunna vi ännu e] avgöra. Tydligt är tillsvidare endast 
att skeppet lika litet som hjälm och sköld utgör något stöd för den 
i förstone framkastade förmodan, att den år 1939 öppnade gravens 
ägare skulle ha varit en svensk hövding. 

I den ovisshet, som det omedelbara studiet av föremål ooh gravfor
mer sålunda lämnat oss beträffande svensk eller engelsk prioritet för 
det gemensamma, kan det vara skäl att söka stöd i material av annan 
art: i Beowulfskvädet. 

Det slår oss då omedelbart, att om hjälmen och skölden från Sut
ton Hoo skulle vara svenska vapen från tiden 500—600. så beteckna 
de i den eljest klart angliska miljön av omkring 670 en insprängning 
av precis samma art som de i kvädet från omkring 700 inneslutna 
fornsångerna om 500-talets nordiska hjältar och deras inbördes stri
der. — Mindre vikt få vi naturligtvis därvid fästa vid den omständig
heten, att kvädet huvudsakligen skildrar händelser, sedda ur götisk 
(eller dansk) synpunkt, medan svenskarna i regel uppträda endas! 
i egenskap av götarnas fiender. 

Även ur andra synpunkter torde mycket vara att vinna på en när
mare konfrontation av Sutton Hoo och Beowulfskvädet. Nyss har jag 
sökt visa, att skeppsgraven bör betraktas som en typiskt kristen an
läggning, men tänkbar endast under en övergångstid, som i varje del 
av England varit mycket kort. Jag har även instämt i den inför den 
engelska rätten hävdade åsikten, att nedläggningen skett under full 
offentlighet. Redan ett 30-tal år senare — då kvädet diktades — bör 
denna och andra eventuella begravningar av samma slösande art ha 
tett sig som en underlighet, vilken tarvade särskild förklaring. Natur
ligt nog kan man i förstone ha sökt den i föreställningen, att man 
endast en sista gång tillämpat ett dessförinnan under långliga tider 
övligt, hedniskt bruk. Så menade synbarligen Bcowulfskvädets kristne 
författare. 

Då jag för mer än tjugo år sedan sökte komma till rätta med 
hans utförliga skildring av Beowulfs bål och hög, fann jag att denna 
omöjligen kunde sägas motsvara ett arkeologiskt styrkt eller ens san
nolikt begravningsskick. Bl. a. tycktes den mig innehålla rester av en 
eller ett par äldre, sakligt trovärdiga bränningsskildringar, vilka den 
senfödde referenten delvis missförstått och därför anfört i oriktig 
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följd. Dessa äldre fragment syntes mig inkapslade i strofer av bearbe-
tarens egen hand, strofer som saknade historisk hemul. 

Efter beskrivningen av bålets byggnad och brand läses sålunda en 
skildring av det efterföljande högbygget, men ordalagen tyckas mig 
visa, att skalden här nyttjat en äldre dikt, egentligen åsyftande upp
förandet av en annan hjältes om en vårdkase erinrande, ihåliga bål. 
Än mer överraskade det mig att finna, hurusom man till slut i solenna 
former invigde den färdiga minneshögen och i den sänkte ned rika 
gravgåvor. Detta strider mot all sannolikhet och arkeologisk erfaren
het, ja även mot en tidigare i dikten lämnad föreskrift, att drakguldet 
skulle brännas med den döde. Nu blir mig detta mer begripligt. På 
så vis har den kristne skalden lyckats lägga in som avslutning på 
såväl begravningsskildringen som på dikten i sin helhet just de ord 
och synpunkter, som det föll sig naturligt att åberopa inför rätten 
angående Sutton Hoo. 

På liknande sätt låter skalden den förste gestalt, han för fram, 
undfå en överdådigt rik utrustning efter döden, ja t. o. m. läggas i 
en båt. 

Kan den fornengelske skalden med detta verk, där han med stor 
omsorg flickat in allehanda rester av nordisk diktning, som kommit 
till hans kännedom, ha velat hylla och hedra en dynasti, som med 
stolthet hävdade sitt nordiska ursprung? 1 så fall finner Beo
wulfskvädet många analogier i annan äldre poetisk och prosaisk 
ordkonst. Jag erinrar endast om Ynglingatal, som åtminstone i sin 
slutgiltiga form förts fram av en norsk skald till ära för en norsk 
ätt, som gjorde anspråk på svenskt ursprung. Hans program, att om 
varje förfader nämna, hur han dog och hur han begrovs, gav honom 
rikliga tillfällen till anspelningar på för hans samtid välkända norska 
ättehögar. Eljest var programmet ju detsamma, som redan Jordanes 
uttryckligen förelagt sig i inledningen till goternas historia. 

Har jag gått så långt på gissningarnas fält, bör jag ej stanna på 
halva vägen. Har Beowulfskvädet verkligen diktats för en dynasti, 
som berömde sig av härstamning från Norden, så borde någon man 
ur denna dynasti också vara nämnd. Huvudhjälten själv, Beowulf, 
är utesluten; han saknade tydligen avkomlingar. Vem skulle det då 
vara, om ej den tappre ädling, som ensam vågar följa Beowulf i den
nes sista drakstrid och som sedan sörjer för hans begravning. Skal
den presenterar honom sålunda (v. 2 602): 
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Wiglaf han hette, Weohstans son, 
ädel sköldkämpe, scylfingars furste, 
Alfheres frände. 

(Erik Björkmans övers. 1902.) 

Scylfingar eller skilfingar var som bekant beteckningen för Upp
salakungarnas ätt. 

Därmed har jag nått fram till ett överraskande klart besked i na
tionalitetsfrågan. Dess innebörd fyller de högsta förväntningar, som 
med fog kunna ställas från svensk sida. Men tvivel råder om vittnets 
förmåga att ge ett tillförlitligt svar på en dylik fråga. Hans svar gäl
ler också endast sista ledet i en lång och luftig tankekedja. 

Riktigast är fördenskull att bida tiden. Vi tarva fylligare kunskap 
i många avseenden, både om redan gjorda fynd och om många nya, 
som spaden och grävkniven må bringa i dagen. 

Under tiden få vi nöja oss med att etter förmåga reda ut problem
ställningen. Medlen därtill äro mångahanda. Tydligt är i alla hän
delser, att den omedelbart gjorda sammanställningen mellan gravfyn
det från Sutton Hoo och innehållet i Beowulfskvädet var väl befogad 
och innesluter stora möjligheter. Av allt att döma komplettera dessa 
två dokument på utmärkt sätt varandra. Båda vinna i klarhet vid 
jämförelsen. 

S U M M A R Y 

Sune Lindqvist: Sutton Hoo and Beowulf. 
After a short account of the important find at Sutton Hoo, the author 

disagrees with prevailing English opinion, firstly ir. maintaining that tho 
monument should not be regarded as a cenotaph, — in spite of the fact 
that no traces of bones wero found in it — and secondly, in maintaining 
that there is nothing pagan about the burial arrangements. The author 
maintains, on lhe contrary, Ihat the Sutton Hoo ship-burial should be 
considered to be a real grave (i. c. as originally having contained a body) 
arranged for a person nowly converled to christianity but belonging to a 
family that was proud of its traditions and had hitherto cremated its dead 
in accordance with long established custom. The early Christian Church's 
conception of the resurrection ot the dead in fact led to the rich furnishing 
of graves, a practice which was certainly toleratod at first by the Church, 
although it was soon modifiod so that the offerings were left in charge of 
the Church instead of in the ground. Since the Sutton Hoo grave probably 
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belonged to a King, it is more likely to be that of Aethelwald (a Christian) 
than Aethelhere (probably a pagan), as has been suggested by Bruce-Mitford. 

Most of the contents belongs to the English milieu. Of the finds so far 
made known, only the shield and helmet can be directly connected with 
Swedish specimens. Both were quite old when they were placed in the 
grave. The formor without doubt datos from about 000 A. D. and is very 
closely related lo works from Gotland and Uppland; the latter is a great 
deal older, perhaps as old as the silver dish dated to the reign of Anasta
sius I (491—518 A. D.), and has its closest analogies with finds from 
Uppland. Since prototypes of the above-mentioned shield and helmet were 
used by Uermanic tribes on the Continent, it is as yet irapossible to say 
whether the similarity is due to English connexions with Sweden, or 
whether the English and the Swedish piéces devdoped along parallel 
lines from some cominon continental source. 

If these two objects in fact came from Sweden to Sutton Hoo, they are 
either war trophies, or elso family heirlooms that had been decorating the 
walls of a hall a long time before they came to ba used as burial gifts. 
Tlie fact that the grave-chamber was arranged in a ship supports the latter 
suggestion. Previous excavations on tha site, and the appearance of some 
of the barrows not yet excavated, as Bruce-Mitford and Fil. lic. Bertil Alm
gren have confirmed, suggest that ship-burial had been practised at Sutton 
Hoo for several generations. Most, i t not all, of these other ship-burial B, 
must bo regarded as earlier than the great ship-burial. The existence of 
boat-graves in both places in fact suggests contact between England and 
Sweden, and the presence of the earlier boat-graves at Sutton Hoo suggests 
that this contact was established during the period to which the shield and 
helmet belong. 

It the helmet and shield are in fact Swedish weapons ot about 500—600 
A. D., they signify, in this otherwise pronouncedly Anglian milieu of 
ubout 670 A. D., an intermingling ot the samo kind as that represented by 
the appearance in the Sth century Anglian poem, Beowulf, of lays about 
Nordic heroes of the 6th century. The author suggests that Beowulf was 
written for an Anglian family ('? the Uffingas, as the East Anglian kings 
were called), probably originating from Uppland, and suggests that the 
opening description of Scylds funeral in a floating ship and the final account 
of the placing of rich offerings in Beowulfs memorial mound, were alike 
influenced by the poefs knowledge of the Sutton Hoo burial, which he 
imagined was typical of earlier times, since accurate information about 
burials in the early pagan period was no longer current when Beowulf 
was composed. At this time, however, the great ship-burial at Sutton Hoo 
was still within living memory, and it was moreover just the sort of ex-
ceptional event that would be rememberod. 
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