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SUTTON H O O - E N SVENSK KUNGA-

ELLER HÖVDINGGRAV?* 

Av Birger Nerman 

K, ..ort före utbrottet av det sista världskriget gjordes vid en plats 

Sutton Hoo på östra stranden av floden Deben, mitt emot staden 

Woodbridge, i Suffolk i Öst-Angeln i England (fig. 1) det r ikaste 

fornfynd, som någonsin anträffats i detta land: en hövdinggrav från 

600-talet e. Kr. med en utrustning så praktfull, att fyndet blivit en 

världssensation. Icke minst hä r i Sverige blev Sutton Hoo-fyndet 

uppmärksammat. Föremålen måste emellertid vid krigsutbrottet eva

kueras , och under de följande åren ha endast ofullständiga publika

tioner om fyndet eller studier över vissa partier av det r ika fynd

beståndet sett dagen.1 Efter krigets slut ha r Sutton Hoo-fyndet åter

förts lill Brit ish Museum i London, för vilket det förvärvades, och 

ha r nu till stor del utställts. Ännu kominer det givetvis att dröja 

många år, innan en vetenskapligt uttömmande publikation kan fär

digställas. I r iktig känsla av att den arkeologiska världen så fort 

som möjligt borde få taga del av det märkliga fyndet ha r emellertid 

Brit ish Museum 1947 publicerat en visserligen mycket kort över

sikt »The Sutton Hoo Ship-burial», författad av R. L. S. Bruce-

Mitford, biträdande föreståndare för museets avdelning för brittiska 

antikviteter. 

Läsningen av denna skrift ha r övertygat mig om — något som 

jag länge misstänkt och även i ett par skrifter2 antytt — att vi hä r 

* Föredrag hållet i Svenska fornminnesföreningen den 8 november 1947. 
1 En första behandling gavs i en tämligen utförlig uppsats »The Sutton 

Hoo Ship-burial» av olika författare i Antiquity 1940; här saknas dock 
avbildningar av inånga av de viktigaste pjäserna, t. ex. vapnen, liksom 
kartor och planer saknas. 

1 B. Nerman, Sveriges rikes uppkomst, Stockholm 1941, s. 195 ff. och 
Sveriges första storhetstid, Stockholm 1942, s. 86 ff. 
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F/i/. 7. Karta över sydöstra England. — Map of soulh-east England. 

ha att göra med en svensk kunga- eller hövdinggrav.3 Denna slutsats 
har visserligen icke dragits av författaren, som tror den ha tillhört 
en medlem av den östangliska konungaätten. Jag skall emellertid 
här söka motivera min mening. 

Först några ord om fyndets upptäcktshistoria. 
På en hed på ägor, som 1938 tillhörde en Mrs. E. M. Pretty, nu av

liden, befinner sig en grupp av 11 låga högar. Ägarinnan föranstal
tade nämnda år en undersökning av 3 bland dem. 2 visade sig vara 
tidigare förstörda; en av dessa innehöll ingenting, den andra spår 
av en båt och av brandbegravning. Den tredje rymde däremot två 
brandgravar med några fynd, som icke närmare beskrivits. 

1939 beslöt Mrs. Pretty att låta undersöka den största av högarna, 
något oval, nu med en största diam. av ca 25 m och en höjd av ca 2,75 

3 Från engelskt håll har denna ståndpunkt, så vitt jag vet, endast hävdats 
av H. Maryon i uppsatsen The Sutton Hoo Shield i Antiquity 1946 s. 21 ff. 
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Eig. 2. Hålgraven vid Sutton Uno; jönnullnade Iräresler, kliiiknaglar och spikar 
markera båtformen. — The boat-grave at Sutton Hoo; decayed wood, cleneh-nails 

and bolls show lhe shape of lhe boat. 

m (högen var skadad ooh torde tidigare haft cn längd av över 35 m).4 

Undersökningen leddes av en arkeolog Basil Brown, som utfört det 
föregående årets utgrävningar. Då det emellertid snart visade sig, att 
i denna hög började komma till synes märkliga fynd, satte man sig 
i förbindelse med British Museum och H. M. Office of Works. Led
ningen av utgrävningen övertogs nu av en arkeolog C. W. Phillips i 
spetsen för en rad specialister. I slutet av juli — alltså en månad före 
utbrottet av det and ra världskriget — utgrävdes själva det centralaste 
partiet, en med föremål fylld gravkammare. Den 23 augusti skänkte 
Mrs. Pretty, sedan en jury den 14 augusti fällt utslaget, att fyndet; 
enligt engelsk lag såsom icke skattefynd borde tillfalla henne och 
icke kronan, med storartad generositet hela fyndkomplexct till British 
Museum. Den 26 augusti — då kriget stod alldeles inför dörren — 
avslutades grävningen, och man hann endast skänka en nödtorftig 

4 Genom att en del av högen tidigt bortschaklats har en på 1500-talet eller 
i början av 1600-talet skedd inbrytning ifrån högens dåvarande topp lyck

ligtvis icke träffat själva gravgömman. 
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Fig. 3. Guldsölja med nielloinläggningar. Sutton Hoo. — Gold belt-buckle with 
designs inlaid wilh niello. Sultan Hoo. 3/4. 

konservering åt de ömtåligaste föremålen och sända allt på evakue
ring till okänd plats. 

Graven utgjordes av en båt, ca 25 m lång och över 4 m bred, för 
vilken man grävt en fördjupning i marken. Båtens trä hade nästan 
helt förmultnat. Emellertid framgick skeppets form av de längsgående 
rader av klinknaglar och spikar av järn, som voro bevarade och vilka 
sammanhållit bordsplankorna och fästat spant och årtullsbaser vid 
dessa (fig. 2). Båten har varit öppen och saknat mast; den har haft 
19 par åror. I mitten av skeppet hade man byggt en gravkammare av 
trä av ca 5% m längd med spetsiga gavlar — av denna kammare 
voro obetydliga rester kvar. Över det hela hade man så uppfört högen 
av torv. 

Märkligt nog fann man inga spår av någon människa. De engelska 
arkeologerna ha velat tolka delta så, att graven varit en kenotaf, en 
minnesgrav över den döde, vilkens lik man av någon anledning icke 
fått rätt på. Emellertid är jag icke övertygad om riktigheten härav. 
Ofta kunna benen i en grav, beroende på jordmånen, vara totalt för
multnade; särskilt är detta ofta fallet, om, sora här, benen befunnit 
sig i sand. Ej heller ben av några djur förekommo. 

Gravkammaren har så småningom störtat in, och genom detta ras 
har givetvis en viss oordning uppstått bland föremålen, men i stort 
befunno sig dessa dock på någorlunda riktiga platser. Om man tän
ker sig den döde begravd i kammaren i skeppets längdriktning, hade 
han svärdet vid sin högra sida, hjälmen nära huvudet — så som den 
vid ett ras bör tänkas ha ramlat av skallen och kommit åt sidan — 
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Fig. 4. Axelbeslag med gängjärn; guld med inläggningar av gra
nater och olikfärgade glasstycken samt med filigranornering. Sutton 
Hoo. •— Hinged gold clasp decorated with garnets, mosaic glass 

and filigree. Sutton Hoo. 'ft. 

ett par axolspännen vid skuldrorna, börs och en del bältebeslag vid 
midjan, vilket ju talar för, att ett skelett verkligen förefunnits. 

Vi kunna här endast ge en antydan om det oerhört rika gravgodset, 
och jag nämner av skäl, som skola bli tydliga, vapnen till sist. 

Rent fantastisk var rikedomen på guldföremål. De flesta av dem 
ha inläggningar av granater och olikfärgade glas. Oftast bilda in
läggningarna geometriska ornament, men forma sig även till djur-
figurer och djurslingor. Det kan omtalas, att guldsmidet i Sutton 
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Fig, 3. Skoning och beslag lill hörslock; guld med inläggningar av granater och 
olikfärgade glasstycken. Sutton Hoo. — Gold frame and fittings of purse-lid de

corated with garnets and mosaic glass. Sutton Hoo. Vi-

Hoo-graven innehåller mera än 4 000 skurna granatstycken. Även 

filigrantekniken förekommer stundom på guldpjäserna. Bland guld-

föremålen må här framhållas on lång rad söljor (en sådan i fig. 3) 

och andra rembeslag och elt par utsökta, med gångjärn försedda axel

beslag (fig. 4), som använts lill att fasthålla klädedräktens fram- och 

bakstycken. Av ell börslock, som troligen varit av ben eller elfenben, 

har guldskoningen bevarats och dessutom bl. a. 7 beslag, varav 2 med 

en man mellan två odjur (molnet med Daniel i lejongropen) och 2 

föreställande en rovfågel över en and (fig. 5). Under börslocket hit

tades 40 merovingiska guldmynt och två små guldtenar. Dessa guld-

föromål äro — mtd andantag för mynten och kanske n å g r a andra — 

anglosaxiska arbeten5 och vittna om en guldsmedskonst av en kvali

tet, som endast kan förtjäna beteckningen mästerlig. 

5 Maryons åsikt (a. a. s. 28), att alla guldföreraål utom mynten liksom 
överhuvud det mesta av inventariet skulle vara av svenskt ursprung kan den 
som känner det svenska materialet ifrån folkvandringstid och Venddtid 
givetvis icke biträda. Märkligt är emellertid, att de två bilderna till börs-
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Av helt annat ursprung äro föremålen av silver. Dessa utgjordes 
framför allt av kärl. Bland dem märka vi ett fat, på baksidan försett 
med två kontrollstämplar för den östromerske kejsaren Anastasius 
(491—518), vidare en skål med i botten en bild av ett klassiskt kvinno
huvud och 9 mindre skålar med växt- och geometriska ornament bil
dande ett kors. Alla dessa kärl ha säkerligen tillverkats i det byzan
tinska väldet. I motsättning till guldföremålen äro de emellertid icke 
av hög klass. Ytterligare föreligga en liten kopp och en liten skopa 
av silver. Slutligen två silverskedar, en med namnet Saulos, den andra 
med namnet Paulos i grekiska bokstäver i niello inlagt på handtaget; 
de förete en välkänd sen-klassisk typ. 

Vi kunna icke uppehålla oss vid huvudmassan av övriga fynd: 
kärl av brons, lera och trä, en rad dryckeshorn med förgyllda silver
beslag (av anglosaxisk typ), en del av dessa ting hela, andra i större 
eller mindre rester, en mängd föremål av järn m. m. Här må blott om
talas två egendomliga pjäser. Den ena utgöres av en smal stång av 
järn, försedd med några horisontala utsprång och överst med ett djur 
av brons på en vertikalt ställd ring, det hela till en längd av bortåt 
2 m (Bruce-Mitford, a. a. ,s. 14 fig. 3, 4, pl. 2 fig. b. c). Denna pjäs. 
som nedtill har ett par avsatser för att hålla den i läge, om den stötes 
ned i marken, har tolkats som ett fälttecken, vartill den dock med 
sina horisontalt anbragta utsprång synes opraktisk. Det andra är en 
64 cm lång, fyrkantig stång av sandsten, med ändarna utformade som 
knoppar, under vilka människomasker, fyra vid vardera ändan, där
av en på var sida av stenen; knopparna ha ytterst en liten bronsskål, 
fästad lill knoppen med bronsband (fig. 6). Knopparna bära spår av 
röd färg. Bruce-Mitford förmodar (a. a. s. 16), att denna pjäs haft 
någon ceremoniell uppgift, kanske är att uppfatta som en sorts spira. 
Emellertid har föremålet ju, som Bruce-Milford också anger, närmast 
karaktären av ett bryne. Det förtjänar då att anföras, att ovanligt 
långa sådana äro kända från de berömda rika uppländska båtgra
varna, vilka, som nedan skall visas, både vad gravskicket och vapen
utrustningen beträffar, utgöra de närmaste parallellerna till Sutton 

locket med mannen mellan (vå odjur (fig. 5), ehuru återgående på motivet 
Daniel i lejongropen, ha sin närmaste motsvarighet i en av matriserna lill 
hjälmbleck från Björnhovda i Torslunda sn, Öland (se t. ex. Tiotusen år i 
Sverige, Stockholm 1945, s. 179 fig. 185, plåten upptill t. v.); här föreligger 
under alla förhållanden ett sammanhang Sutton Hoo—Sverige. 

71 



B I R G E R N E R M A N 

Fig. 6. Fig. 7. 
Fig. 6. Fyrkantig stång av sandsten (bryne?), vid båda de knoppformiga ändarna 
har varit fästad en bronsskäl. Sulton Hoo. — Four-sided rod of sand stone (whel-
stone?), both end knobs have been surmounled by a bronze saucer. Sutton Hoo. 'ft. 
Fig. 7. Järnsvärd med fästedelar och två skidknappar av guld. Sutton Hoo. — 

Iron sword, parts of the hilt and the two scabbard bosses of gold. Ca Vis-

Hoo-graven. Så förekomma i gravarna 4, resp. 1 i Vendel brynen av 
31,2, resp. 28 cm längd (H. Stolpe — T. J. Arne, Graffältet vid Ven
del, K. Vitterhets Historie oeh Antikvitets Akademiens monografier, 
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Fig, v Överdelen av soärdfåslel fig. T; guld med 
granattnläggningar, kaolebeslaget med filigran 
ornering. - Upper pari of the sword hilt fig. T; 
guld with garnels. lhe grip monnlings wilh filigree 

decoralioli. '--... 

Fig. 9. Svärdsknapp med partier av Overhjalt: guld med 
inläggningar av granater och gröna glasstycken. Väsby, 
Hammarby sn. Uppland. — Sword pommel: gold wilh 
inlaid garnets and piéces of green glass. Väsby, Hammar

by parish, Uppland. Vi-

Nr 3, pl. XV fig. 10, pl. VII fig. 9). Dot kan även observeras, att niän-
niskomaskema visa en viss likhet med människoframställningar från 
Vendeltiden i Sverige, t. ex. huvudena på de gotländska söljorna med 
utsprång (Antikvarisk Tidskrift för Sverige 22: 4 fig. 71 ff.). 

Och så till sist vapnen. Frånsett 6 spjutspetsar av järn utgjordes 
dessa av svärd, hjälm och sköld (sannolikt också rester av ring-
brynja och kortsvärd)." 

• Huruvida en järnyxa varit ett vapen eller redskap kan vara svårt atl 
avgöra; den befann sig icke intill den plats, där den döde bör ha vilat. 
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Svärdet, fig. 7, är givetvis av järn. Men till handtaget, fig. 8, höra 

partier av guld: knapp, hjälten och två smärre kavlebeslag, de sist

nämnda utförda i filigran. Knappen, ett mycket vackert gnidsmeds-

arbete, bär infat tningar av granater . Det mest karakter is t iska av 

dessa guldparlier är knappen. Till donna känner j ag 6 paralleller, 

varav 5 guldknappar ifrån Sverige — Stora Sandviken. Sturkö sn, 

ii & t i a 
Fig. 10. Fig. 11. 

Fig. 10. Den ena av de två granatinlagda guldknapparna pä svärdsskidan fig. 7. 
— One of the two scabbard bosses with iniaid garnels of the sword fig. 7. 2/s-
Fig. 11. Guldknapp med infattade granater lill svärdsskida. Övede, Eskelhems sn, 
Gollund. — Scabbard boss; gold with inluid garnet». Övede, Eskelhem parish, Got

land. Vi-

Blekinge, Hög-Edsten, Kville sn, Bohuslän, Vallstenarum, Vallslena 

sn, Gotland. Skrävsta, Botkyrka su. Södermanland och Väsby. Ham

marby sn, Uppland, fig. 9 — och 1. mera avvikande, Ifrån langobar-

diskt område i norra Italien (Nocera Umbra, prov. Perugia) . 7 

Det är uppenbart, att svärdet är ott svenskt arbete, 

Svärdet ha r av rester att döma haft en skida av trä med inre läder-

skoning. Till skidan ha hört två guldknappar, förenade genom en 

guldtråd, allt anbragt tämligen högt upp på svärdet, fig. 7, 10; knap

parna ha tjänat (ill fäste för svärdsgehänget. Även till skidknap-

paniii finnas paralleller i Sverige: en ifrån Övedo, Eskelhems sn, 

Gotland, fig. I l 8 , ooh en ifrån Djurgårdsäng, Skara landsförsamling. 

7 Ho svenska med undantag för det södermanläml-ki exemplaret, vilket 
tillkommit senare (Statens Historiska Museum och Kungl. Myntkabinetttet, 
Samlingarnas tillväxt 1940—1942, s. 30) avbildade hos O. Montelius. EUng-
-v.ird och närstående typer (Antikvarisk Tidskrift för Sverige 22:5): fig. 
70, 68, 50, 51; samtliga med nämnt andantag hos E. Behmer, Das zwei-
Bohneidige Schwert der germanischen Völkerwanderungszeit, Stockholm 1939, 
Taf. XL Fig. 1, Taf. XL1I Fig. 2, 1, Taf. XL Fig. 2. Taf. XLI Fig. 7. 

s = VwG Fig. 524. 
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Västergötland." P å svenska kr igaravbi ldningar se vi l iknande skid-

knappar : på hjälmbleck ifrån båtgrav 14 i Vendel, fig. 1210, där an

ordningen för svärdsgehänget tydligt framgår, och på en av matri

serna till sådana bleck ifrån Björnhovda i Tors lunda sn, Öland11, där 

knapparna äro 3. Emellertid finnas liknande guldknappar till ski

dorna även hos germanerna på kontinenten, t. ex. i den frankiske 

Fig. 12. Del av bronsbleck lill hjälmkalott. 
Båtgrav 14 i Vendel. Uppland. — Part 
of bronze plate belonging lo lhe crown of 
helmet. lioat-i/rave \ o . 14 at Vendel, Upp

land, '/i-

konungen Childerik 1:8 — död 481 — berömda grav vid Tournai i 

Belgien. l s 

Till ett annat svärd har tydligen hört en förgylld bronsr ing med 

bygel — den har suttit på svärdsknappen och övorhjaltet — som fram

kom i en sandklump vid konserveringen, den bygelförsedda ringen en 

välkänd företeelse, i guld eller förgylld brons, på nordiska svärd och 

även känd ifrån andra germanska områden.11 

9 Månadsbl. 1892 s. 13 fig. 6 och O. Janse, Le travail de l'or en Suéde :i 
1'époque mérovingienne, Orleans 1922, s. 189 fig. 117 e. 

•» 77. Stolpe—T. J. Arne, a. a. pl. XLI fig. 1. 
11 Se t. ex. Tiotusen år i Sverige, Stockholm 1945, s. 179 fig. 185 (plåten 

upptill t. h., första krigaren). 
12 Se t. ex. Uabbé Cochet, Le tombeau de Childoric ler, Paris 1859, s. 195, 

fig. 5, 6, s. 277. 
" Montelius, a. a., s. 14 ff.; Behmer, a. a. Tat. XXXVII ff. 
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Hjälmen, fig. 13, består av järn och är försedd med ansiktsskydd, 
öronlappar och nackskydd. Kam och ögonbrynsbågar äro emellertid 
av brons med silverbeläggning, och ändarna på kammen liksom än
darna på ögonbrynsbågarna utgöras av djurhuvuden av förgylld 

Fig. 13. Hjälm av järn med partier av förgylld, för
tennad eller silverbelagd brons och förgyllda tennribbor, 
ögonbrynsbågarnas underkant med inlagda granater. 
Sutton Hoo. — Iron helmet, wilh details of gilt, linned 
or silver plated bronze and gilt tin ribs, the under-edge 

of the eyebrows with inlaid garnets. Sutton Hoo. 

brons; å ögonbrynsbågarnas nederskoning ses inlagda granater. Även 
näsa, läppar och mustasch i förgylld brons. Kalotten har varit täckt 
med rader av tunna förtennade bronsplattor, fasthållna av smala 
förgyllda lennribbor. I den undre raden av plattorna ses figurfram
ställningar: på ett par plattor en ryttare med upplyftat spjut och 
under hästen en stupad krigare, fig. 16, på en annan en stående figur 
med egendomlig hjälmprydnad och i handen två spjut, fig. 17. Den 
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Västergötland.0 P å svenska kr igaravbi ldningar se vi l iknande skid-

knappar : på hjälmbleck ifrån båtgrav 14 i Vendel, fig. 121", där an

ordningen för svärdsgehänget tydligt framgår, och på en av matri

serna till sådana bleck ifrån Björnhovda i Tors lunda sn, Öland11, där 

knapparna äro 3. Emellertid finnas l iknande guldknappar till ski

dorna även hos germanerna på kontinenten, t. ex. i den frankiske 

Fig. 12. Del av bronsbleck lill hjältnkalotl. 
liålgrav 14 i Vendel. Uppland. — Part 
af bronze plate belonging to lhe crown of 
helmet. Itoat-grave No. 14 al Vendel, Upp

land. >/i. 

konungen Childerik 1:8 — död 481 — berömda grav vid Touruai i 

Belgien. 12 

Till ett annat svärd har tydligen hört en förgylld bronsr ing med 

bygel — den har suttit på svärdsknappen och överhjaltet — som fram

kom i en sandklump vid konserveringen, den bygelförsedda ringen en 

välkänd företeelse, i guld eller förgylld brons, på nordiska svärd och 

även känd ifrån andra germanska områden.11 

9 Månadsbl. 1892 s. 13 fig. 6 och O. Janse, Le Iravail de Tor en Snede il 
lépoque mérovingiennc, Orleans 1922, s. 189 fig. 117 o. 

10 77. Stolpe—T. J. Arne, a. a. pl. XLI fig. 1. 
11 Se t. ex. Tiotusen år i Sverige, Stockholm 1945, s. 179 fig. 185 (plåten 

upptill t. h., första krigaren). 
" Se t. ex. Uubhé Cochet, Le tombeau de Childéric ler, Paris 1859, s. 195, 

fig. 5, 6, s. 277. 
" Montelius, a. a., s. 14 fl.; Behmer, a. a. Taf. XXXVII ff. 
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övre radens plattor liksom de plattor, som läckt visir, öron- och nack
skydd, ha varit försedda med djurornamenlik i Salins stil II. 

Till denna hjälm finnas motsvarigheter uteslutande i Sverige, fram
för allt i de berömda båtgravarna från Vendel och Valsgärde i Upp
land samt i fragmenter ifrån Gotland och andra håll. I fig. 14 se vi 

Fig. 14. Hjälm av järn med partier av delvis förgylld 
eller förtennad brons och tennribbor. Hälgrav 14 i Vendel, 
Uppland. — Iron helmet with details of bronze, partly 
tinned or gilt, and lin ribs. Hoatgrave \ o . 14 al Vendel, 

Uppland. V« 

hjälmen ifrån grav 14 i Vendel14, i fig. 15 den ifrån grav 5 i Vals-
gärde.15 

Man kan i detaljer visa slående överensstämmelser. Jämför t. ex. 
kammen på Sutton Hoo-hjälmen med den på den nämnda Valsgärde-
hjälmen, även här med sparrartad striering, ehuru blott med grupper 
av upphöjda ränder i bronsen, ej silverbeläggning med nedsänkta 
stripor. Och nästan identiska äro ögonbrynsbågarna på Sutton Hoo-

14 = Stolpe—Arne, a. a. pl. XLI fig. 1. 
15 S. Lindqvist, En hjälm från Valsgärde (Uppsala Universitets Årsskrift 

1931, Program 3). 
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Fig. IS. Hjälm av järn med partier av brons. Båtgrav 5 i Valsgärdc, Uppland. 
— Iron helmet wilh details of bronze. lioat-grave No. 5 al Valsgärde, Uppland. Ca 2/6. 

njälmen och de på den avbildade Vendel-hjälmen; här som där äro 
de djurhuvudformade ändarna av förgylld brons, medan Vendel-
hjälmen har det övriga partiet förtennat, icke försilvrat som den 
engelska hjälmen, vars inlagda silverstripor på den svenska mot-
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Eig. Ui. Eigurjramslällning (ryttare över stupad krigare) pä hjälmen fig. 13; för
tennat bronsbleek, omgivet av förgyllda tenni ibhor. — Figured design (an equeslrian 
över a slain warrior) on lhe helmet fig. 13; linned bronze plate, surrounded hy glit 

lin ribs. Ca Vi-
Fig. 17. Figurfram*tallntng (hjälmprydd krigare) på hjälmen fig. 13; material jfr 
fig. 16. — Figured design (warrior wearing helmet) on the helmet fig. 13; mate

rial see fig. 16. Ca Vi-
Fig. 18. Figurframslällning (ryttare, gående man, som leder hästen, fåglar) pä 
hjälm; bronsbleck, omgivet av bronsribbor. Båtgrav 1 i Vendel, Uppland. — Figured 
design (equeslrian, a pedestrian leading the horse, birds) on helmet; bronze plate, 

surrounded by bronze ribs. Iloal-graoe No. 1 at Vendel, Uppland. Ca Vi-
Fig. 19. Bronsmalris lill hjälmbleck som fig. 16—IS med figurframslällning (hjälm-
prydd krigare och krigare med djurhiwud). Iljörnhovda, Torslunda sn, Oland. — 
Bronze stamp for helmet plate similar to fig. 16—18 wilh figured design (warrior 
wearing helmet and warrior with animal head). lijörnhovdn, Torslunda parish, 

Öland. Ca Vi-
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y e ^ ~ (c) 
Fig. 20. Rekonstruktion av skölden från Sutlon Hoo, utförd i British Museum. — 
Reconstruction of the shield from Sutton Hoo executed in the British Museum. 

svaras av punkterade streck10, ooh på den senare nederskoningen 

sakna r granat in läggningar . Även de djurhuvuden, vilka avsluta 

kammens ändar på Sutton Hoo-hjälmen, överensstämma med det — 

likaså i förgylld brons — som ses på motsvarande plats framtill på 

den ifrågavarande Vendel-hjälmen. P å de svenska hjälmarna finna 

vi också å kalotten band, begränsade av smala ribbor. Likheten kan 

här vara synnerligen stor. Så se vi på hjälmen i Vendel grav 1 dessa 

fält fyllda av l ikadana tunna (men ej förtennade) bronsplattor som 

på Sutton Hoo-hjälmen, begränsade av l ikadana ribbor (här av brons, 

ej förgyllt tenn) och mod bl. a. l iknande ryttarframställning, fig. 18. 

Dot är lätt att övertyga sig om, att bilderna äro utförda i samma stil 

— jämför t. ex. tyglarna, sköldkanten, k r iga rnas sätt att hålla spju

tet17, Sutton Hoo-krigarens och den i tyglarna hållande gående Vendel-

mannens huvudbonad eller hårkamning o. s. v. Och till den egendom

liga hjälmprydnaden — upptill med två mot varandra böjda, i djur-

16 Liknande silverstripning ha emellertid de av järn bestående ögonbryns
bågarna till en hjälm ifrån Broa i Hälla sn, Gotland (Månadsbl. 1903—1905 
s. 171 fig. 223), där även de djurhuvudformade ändarna varit försilvrade 
(samma fynd som sköldhandtaget fig. 25 c nedan). 

17 På Sutton Iloo-bilden synes bakom ryttarens rygg en person fatta om 
spjutet, men avbildningen i don engelska publikationen (fig. 7) tillåter icke 
on närmare tydning. 
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huvuden avslutade horn och vid öronen nedgående spetsiga flikar — 
på mannen å plattan fig. 17 från Sutton Hoo ha vi en fullständig mot
svarighet på en krigarbild på en av matriserna till sådana hjälm
plattor ifrån det ovannämnda fyndet vid Bjömhovda i Torslunda sn 
på Öland, fig. 19. Det bör också observeras, hur nära mannens dräkt 
å fig. 17 överensstämmer med den, som den i tygeln hållande lille gå
ende mannen bär å Vendelplåten fig. 18. 

Att även hjälmen i Sutton Hoo-graven är av svenskt ursprung, där
om kan intet tvivel råda. 

Vad slutligen skölden från Sutton Hoo beträffar, av vilken i fig. 
20 ses ett rekonstruktionsförsök av de engelska arkeologerna, har 
denna varit rund och av trä med beklädnad på både över- och under
sidan av läder; av såväl trä som läder voro emellertid blott obetyd
liga spår kvar. Däremot funnos metallbeslagen i behåll. Bland dem 
nämna vi först sköldbucklan, fig. 21. anbragt mitt på utsidan över 
handtagets mitt. Den är av järn med toppknapp, kantskoningar, be
slag och nitar av förgylld eller förtennad brons, knapp och beslag 
med rik djurornamentik, en del av de senare själva i form av djur
huvuden. På sköldens översida ha suttit två djurfigurer i förgylld 
brons, ett avbildat i fig. 23, det andra nedan s. 103 fig. 1, utsökta ar
beten, det senare med fyra par fötter, samt ett långsträckt, met än
darna avsmalnande beslag av järn med mittknopp av förgylld brons 
och beläggning av förgyllt bronsbleck med djurfigurer i stil II, fig. 
24 t. v. Järnhandtaget på undersidan har ändar av förgylld brons, 
fig. 25 a, vardera försedd med fem djur. På vissa av sköldens brons-
partier ses även inläggningar av granater. 

Liksom svärdet och hjälmen har även skölden sina närmaste paral
leller i Sverige, ifrån bålgravarna i Vendel och Valsgärde och dess
utom ifrån en annan berömd sådan grav, den ifrån Ultuna18 invid 
Upsala, samt ifrån Gotland. Vad sköldbucklan beträffar, har den 
sin närmaste motsvarighet i den ifrån grav 12 i Vendel, fig. 2219, 
även här med bronspartierna förgyllda. Överensstämmelserna äro 
så stora, att man rentav skulle vilja anse de bägge bucklorna vara 
utgångna ur samma verkstad. Till jämförelse med toppknappen kan 
hänvisas t. ex. till ett runt bronsspänne ifrån Sandegårda i Sanda sn, 

18 Teckningar ur Svenska Statens Historiska Museum, utg. af 73. E. och 
H. Hildebrand, h. I, Stockholm 1873, s. 2 ff. med pl. 1, 3, 4. 

19 Stolpe—Arne, a. a. pl. XXXIII fig. 1, 2. 
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F1V7. 27. Sköldbuckla av järn med delar av förgylld eller förtennad brons. Sutton 

Hoo. — Iron shield-boss with details of gilt or tinned bronze. Sutton Hoo. lf2. 
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Fig. 22. Sköldbuckla uv järn med delar av förgylld brons. Båtgrav 12 i Vendel, 
Uppland. — /ron shield-boss with details of qill bronze. Boat-grave No. 12 at 

Vendel, Uppland. Ca >/»• 
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Gotland (Statens His tor iska Museum inv.-nr 7480 f—h). Den när

maste parallellen till det långsträckta, mot spetsarna avsmalnande 

beslaget fig. 24 t. v. finnes i båtgrav 12 i Vendel, fig. 24 t. h.20, även 

här med bronspar t ierna förgyllda. Till sköldhandtaget, fig. 25 a, anför 

jag en parallell ifrån Broa i Hälla sn, Golland, fig. 25 c (om ifråga

varande fynd se ovan sid. 80 not 16), delvis rekonstruerat (bronspar

t ierna ej förgyllda), och till det avslutande djurhuvudet å fig. 25 a ett 

dylikt, fig. 25b , i brons ifrån Gröt l ingbo(?) sn, Gotland. Vad fågel

bilden fig. 23 beträffar, är den en i s tora delar av det germanska om

rådet, bl. a. Norden och England, förekommande typ.21 Den i låret i 

g rana ter inlagda, med spetsigt skägg försedda mansbilden h a r emel

lertid, som Bruce-Mitford anför22, analogier i med liknande skägg 

försedda mansbilder, inskrivna i lå rpar t ie rna av djuren å bronsbe

slagen till brättet av sköldbucklan fig. 22 ifrån Vendel 12. Till djur

beslaget nedan s. 103 fig. 1 känner j ag ingenstädes några n ä r a paral

leller. Emellertid äro långsträckta djurbeslag ined huvudet vinkel

böjt mot kroppen under Vendcltid vanliga i Sverige, icke minst i 

Uppland, och på Bornholm; i fig. 26 ses ett sådant till betseltyg hö

rande beslag av förgylld brons ifrån båtgrav 6 i Valsgärde med 

huggtänder på l iknande sött betecknade som på Sutton Hoo-beslaget23 

(ett annat sådant från Uppland t. ex. H. Rydh. Förhis tor i ska under

sökningar på Adelsö, K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akade

miens Monografier, Nr 24, pl. I fig. 3, av brons med granat inlägg

n ingar inom silverbleck). 

Det skulle kunna påvisas flera d rag i fyndbeståndets sammansätt

ning, som visa överensstämmelser mellan Sutton Hoo och svenska 

gravar . J a g skall hä r nöja mig med ett negativt. 

Bruce-Mitford har24 framhållit som ett argument för att det hä r 

skulle vara fråga om en kenotaf, att den döde icke fått med sig några 

föremål av mera personlig art såsom fingerring, hängsmycken o. a. 

20 Stolpe—Arne, a. a. pl. XXXV fig. 1. Jämförelsen redan gjord av 
Maryon i a. a., s. 28 och pl. VII (fig. 8). 

21 Jfr I. Atterman, Fågelformade spännen och beslag från folkvandrings-
tid (i Studier tillägnade Gunnar Ekholm 13/3 1934, s. 169 ff.). 

22 a. a. s. 19. 
23 G. Arwidsson, Die Gräberfunde von Valsgärde, I, Valsgärde 6 (= Acta 

musei antiquitatum septentrionalium regise universitatis Upsaliensis, I, 1942) 
Taf. 21 fig. 299. 

24 a. a. s. 31 f. 
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F19. 23. Detaljer av fågelbeslaget på översidan av skölden fig. 20; förgylld 
brons med granatinläggningar (vingen forntida reparation på oaxunderlag, 
det vita partiet nutida rekonstruktion). — Details of the bird ornament on 
the front of the shield fig. 20; gilt bronze with garnet inlay (the wing repaired 
in antiquity över wax, lhe while part modern reconstruction). Ca 4/5 and 

ca »/i-
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liksom att på platsen, där liket skulle ha legat, ej anträffades metall-
tillbehör (t. ex. häktor), som vittna om kläder, skor o. s. v.25 Men 
ingenting av allt detta finner man i de svenska båtgravarna, vilket 

Fig. 24. T. v. del av skäldbeslag ä fig. 20; järn med beläggning av förgyllt brons-
bleck, knapp av förgylld brons. 'T. h. del av liknande beslag frän bålgrav 12 i 
Vendel, Uppland. To lhe left: part of shield-mounting on fig. 20; gill-bronze plated 
iron, boss of gilt bronze. To lhe right: pari of similar shield-mounting from boat-

graue No. 12 al Vendel, Uppland. Ca 2/s-

ytterligare styrker sambandet mellan Sutton Hoo och dessa. Särskilt 
anmärkningsvärd är frånvaron av fingerring. Ty medan i Norden 
fingerringar ofta medgivits de döda under både romersk järnålder 

-'' Däremot ha enligt I !i m i--M illord (a. a. s. 30) flera par läderskor anträf
fats å annan plats i graven. 

86 



S U T T O N H O O - - EN S V E N S K K U N G A G R A V ? 

Fig. 25. a) Del av handtaget till skölden fig. 20; järn och förgylld brons. — Pari 
of the shield-grip fig. 20; iron and gilt bronze. > 1I3. b) Djurhuvud av brons. Gröt-
lingbo(?) sn. Golland. — Bronze animal head. Probably Grötlingbo parish, Got
land. Stat. Hist. Mus. inv.-nr 10736:1. Ca •/*• c) Sköldhandlag, delvis rekon
struerat; järn och brons. Broa, Hälla sn. Golland. — Shield-grip, partly recon

structed; iron and bronze. Broa, Hälla parish, Gotland. Ca '/«• 

(omkr. Kr. f.—omkr. 400 e. Kr.), folkvandringstid (omkr. 400—omkr. 
550 e. Kr.) och vikingatid (omkr. 800—omkr. 1050 e. Kr), känner jag 
ifrån Sveriges Vendeltid (omkr. 550—omkr. 800 e. Kr.) icke en enda 
grav, som innehållit en fingerring; så vitt jag har mig bekant, äro 
förhållandena i detta avseende likartade i Danmark och Norge. 

Vad Sutton Hoo-gravens tidsställning beträffar, meddelar Bruce-
Mitford2'1, alt enligt den kände numismatikern John Allan, chef för 
British Museums myntkabinett, mynten skulle visa. alt gravläggnin
gen ägt rum efter år 650, snarast fra inemot år 670. Detta hindrar 
givetvis icke, att en hel del av föremålen måste vara åtskilligt äldre 
— vi ha ju sett detta gälla den byzantinska skålen — och såsom dyr
barheter länge ha bevarats. Att flera föremål varit gamla vid ned
läggningen ses också därav, att de äro åtskilligt lappade, så t. ex 

26 a. a. sid. 42. 
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de djurformade beslagen för sköldens överyta. Men alldeles detsamma 
gäller om åtskilliga föremål, ej minst vapnen, i de svenska båtgra 
varna, överhuvud taget får man räkna med, att sådana förnämliga 
vapen som hjälm och sköld under tidernas lopp blivit reparerade och 
moderniserade, ofta flera gånger, varför olika partier av dem kunna 

Fig. 26. Betselbeslag av förgylld brons. 
Båtgrav 6 i Valsgärde, Uppland. — Gill 
bronze bit-atlachmenls. Boal-graue No. 6 

at Valsgärde, Uppland. Vi

stamma från olika iider. Och helt naturligt har man gärna givit med 
den döde en gammal sådan pjäs, kanske ofta en utrangerad, icke 
gärna en ny och användbar. 

Krigaren i Sutton Hoo-graven har alltså haft svärd, hjälm och 
sköld av svenskt ursprung. Men därtill kommer, att själva grav
skicket är svenskt. Sådana rikt utrustade obrända krigargravar i båt 
under låga högar eller under flat mark äro endast bekanta ifrån 
Sverige: de uppländska båtgravarna vid Vendel, Valsgärde och Ultuna 
samt en dylik grav, mera röseartad, det s. k. Nabberör, vid Nabbe-
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lund i Boda sn, Öland27, och en vid Lackalänga straxt n. om Lund28 , 

de båda sistnämnda ytterst fragmentariskt kända. I Norden ha r seden 

att begrava de döda i båt uppstått redan omkring år 500 e. Kr. F r å n 

sett de två bå tgravarna vid Sutton Hoo känner man endast en. dock 

något osäker båtgrav i England före 800-talet-9, då seden tydligen av 

vikingarna fördes till Britannien. 

Men hu r skall man nu förklara, att kr igaren i Sutton Hoo be

gravts efter svensk sed och med svensk vapenutrustning? 

De engelska arkeologerna — som nämnt med undantag av Maryon 

— ha icke tänkt sig annan möjlighet än att den döde varit en öst-

anglisk konung och därvid närmast pekat på konung Aethelhere, 

som dog å r 655. Men den döde hövdingen i Sutton Hoo ha r begravts 

efter hednisk sed, och av allt att döma ha r Aethelhere varit kristen — 

hans närmaste företrädare, Anna, var kristen, .sannolikt dennes när

maste företrädare Ecgric30, säkert dennes Sigeberht, och l ikaså voro 

alla Aethelheres efterföljare kr is tna. Den framstående kännaren av 

anglosaxisk historia prof. H. Munro Chadwick, som i Antiquity 

1940 sid. 76 ff. givit en utredning om den östangliska konungaläng

den under ifrågavarande tid, finner heller knappast rum för någon 

hednisk östanglisk konung efter omkr. å r 640. Själv föreslår han för 

båtgraven i Sutton Hoo konung Redwald, död omkr. 625, men delta 

omöjliggöres av de resultat, som examinationen av mynten i Sutton 

Hoo-graven vid senare undersökning, som nämnt, .givit. 

Men avgörande är själva gravläggningens art. Det synes mig vara 

fullständigt orimligt, att en östanglisk konung gravlägges efter ett 

skick, som är svenskt, och med sådan för beväpningen avgörande ut-

27 J. E. Anderbjörk i Meddelanden från Kalmar läns Fornminnesförening 
XXVII s. 63 ff. 

2i O. Montelius, Svenska fornsaker, Stockholm 1872, fig. 423, 429, 430 med 
fynduppgifter i figurförteckningen. Svärdshjaltet t. ex. hos B. Nerman. 
Sveriges rikes uppkomst, Stockholm 1941, s. 181 fig. 94. 

29 Vid Snape Common nära Aldoburgh i Suffolk ett par mil no. om 
Sutton Hoo har omkr. år 1860 uppläckts en obränd båtgrav, som utom män
niskohår och tygrester skulle ha innehållit en västromersk guldring ifrån 
100-talet och bitar av ett glaskärl, men det kan, bl. a. på grund av fyndets 
egendomliga sammansättning och föremålens läge i båten, knappast anses 
säkert, att föremålen verkligen hört till båten (jfr Proceedings of the 
Society of Antiquaries of London, Ser. II, Vol. II, s. 179 ff.). 

30 Han regerade en tid tillsammans med sin kristna företrädare. 
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rustning som svärd, hjälm och sköld av svensk härkomst. Jag kan 
i varje fall icke erinra mig någon arkeologisk parallell till ett sådant 
fenomen. Det bör i detta sammanhang framhållas, att just de för
nämligaste vapnen enligt forntida föreställningssätt voro på ett in
timt sätt knutna till krigaren. De hade också en nästan personlig 
karaktär, vilket framgår av, att de ofta hade namn; det kan t. ex. 
erinras om svärdet Tyrfing, som länge tillhörde Hjalmar den hug-
stores motståndare Angantyr och dennes ätt, samt hjälmen Hildesvin 
(Hildegalt), ägd av sveakonungarna Ale och dennes brorson Adils. 
Däremot är det naturligt, att en svensk hövding eller konung i Eng
land lägger sig till med mynt, smycken, kärl och andra dyrbarheter, 
som han förefinner där, de må nu vara inhemska i England eller ha 
importerats dit. 

Sutton Hoo-graven tillhör alltså enligt mitt förmenande en svensk 
hövding eller konung, som dött i England under tiden framemot år 
670. Snarast har han varit en erövrare, som lagt under sig en del 
av landet. Om öst-Ängelns historia under denna tid vet man så pass 
litet, att en sådan eventualitet icke kan uteslutas. För en erövrare 
skulle gravplatsens belägenhet, vid inre ändan av den havsvikslik-
nande mynningen av floden Deben (tig. 1), passa utmärkt. Förmod
ligen härröra åtminstone de flesta av de övriga högarna på gravfäl
tet ifrån till hans krets hörande svenskar. Hur länge kolonien suttit 
här, kunna vi givetvis icke nu avgöra; kanske skall en genomgående 
undersökning av gravfältct kunna bringa klarhet på denna punkt. 
Om en svensk konung eller hövding en tid suttit i Öst-Angeln, är det 
intet förvånande i, om hans förnämliga vapen efter en tid hämtats dit 
ifrån Sverige oeh om han fått med sig i graven några av dem, sådana 
som icke längre kunde användas, men som han högt skattat, kanske 
som släktklenoder. Möjligen kan man emellertid också tänka sig, att 
krigaren i Sutton Hoo varit inkallad till hjälp av någon östanglisk 
konung i dennes strider, kanske i släkt med denne. 

Det är då av intresse, alt enligt nordiska sagor Ivar vidfamne, som 
enligt min datering straxt efter år 650 bildade ett stort danskt-sveiiskl 
välde, lade under sig en del av England. I den senast omkr. år 1250 
författade isländska Hervararsagan, vilken bygger på mycket gamla 
traditioner, specificeras detta visserligen som Norlhumberland.31 Ivar 

31 J. Helgasons ed. av Hervararsagan (Samfund till Udgivelse af gammel 
nordisk Litteratur, Nr 48, Köbenhavn 1924) s. 156. 
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skulle också enligt de nordiska käl lorna ha underlagt sig områden 

i öster, enligt Hervara r sagan bl. a. Kurland3 1 , vilken uppgitt fått en 

slående bekräftelse genom av mig 1929—1931 ledda u tgrävningar i 

Balticum.32 Ivar vidfamne, som ursprungligen enligt sagorna var 

konung i Skåne, bosatte sig enligt dem i Svitjod33, och jag har satt 

hans ätt där i samband med uppträdandet av de r ika uppländska båt

gravarna.3 4 

Namnet på den svenske hövdingen eller konungen i Sutton Hoo kan 

jag icke angiva. Några svenska män. som uppges ha begivit sig till 

England och som böra dateras till denna tid, skymta i sagorna. En 

sådan ä r Halvdan ylving, vilken uppges ha stupat för en engelsk 

konung Ella, en tidigare med detta namn än den i samband med Rag

na r lodbrok oeh hans söner beryktade.36 Något senare bör däremot 

en dotterson till Ivar vidfamne, Randver, ha varit, som också skall 

ha fallit i England. ' 0 

Men vem den svenska kr igaren i Sulton Hoo än kan ha varit, ä r 

det fascinerande att tänka sig en svensk hövding eller konung, som 

i England förvärvat sig oerhörda dyrbarheter och vars gravsät tning 

framemot å r 670 är den praktfullaste, som kännes från detta lands 

förhistoria. 

Tillägg. 

I en uppsats »Sutton Hoo och Sverige» av Bruce-Mitford i Ord och 

Hild 1948 sid. 97 ff., vilken utkommit, sedan min uppsats redan före

låg i korrektur , uppger förf,, att jag i mina skrifter »Sveriges rikes 

uppkomst» (1941) och »Sveriges första storhetstid» (1942) uttalat, att 

den i Sutton Hoo-skeppet gravsatte »mycket sannolikt» skulle vara 

32 B. Nerman, Sveriges första storhetstid, Stockholm 1942, s. 26 ff. och i 
detta arbetes litteraturhänvisningar s. 254 citerade skrifter av mig. 

33 Se särskilt Sögubrot al fornkonungum, C. af Petersens och E. Olsons 
od. (Samfund til Udgivelse af gammel nordisk Litteratur, Nr 46: 1, Köben
havn 1919) s. 4, 6, 9. 

34 B. Nerman, Sveriges rikes uppkomst s. 167 ff. 
35 Sögubrot af fornkonungum, anf. ed. s. 25; Halvdans datering framgår 

av Sögupåttr af Norna-Gesti (Fornaldar sögur norörlanda I, Kaupmanna-
htifn 1829) s. 316, där han göres till samtida med den norske, 600-talot till
hörande konung Half. 

38 Ant. ed. av Hervararsagan s. 156. 
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B I R G E R N E R M A N 

Ivar vidfamne. En sådan mening har j ag a ldr ig framställt; Ivar upp

ges ju ha dött på ett tåg till Karelen (Sögubrot of fornkonungum, anf. 

ed. s. 10 ff.). 

S U M M A R Y 

Birger Nerman: Sutton Hoo — A Grave of a Swedish King or 
Chieftain? 

The author first gives a short account of the exeavation of the famous 
uncremated boal-grave found under a low harrow at Sutton Hoo, on the 
eastern shore of the River Deben, Suftolk, East Anglia, England, and in
vestigatcd in 1939. Thereafter, a brief report is given of the exceptionally 
rich finds which induded a great many gold objects (e. g. fig. 3—5), 
Byzantine vessels, an iron >standard» (?), a sceptre (?) of sandstone 
(fig. 6) etc. 

The author pays special attention to the most important weapons: the 
sword, helmet and shield. Discussing the sword (fig. 7) he shows that the 
gold pommel (fig. 8) has its dosest parallels with 5 pomraels from Sweden 
(1 Blekinge, 1 Bohuslän, 1 Gotland, 2 Uppland — one of the last-men-
tioned is seen in fig. 9). Likewise, he points out that the helmet (fig. 
13) has dose parallels in tho boat-grtives from Vendel (e. g. fig. 14) 
and Valsgärde (e. g. fig. 15) in Uppland, as well as with fragments from 
Gotland and other places. The figured designs on the bronze plates of the 
crown also have their closest parallels in Sweden: compare e. g. tho plates 
(fig. 16 and 17) from the Sutton Hoo grave with the plate (fig. 18) from 
boal-grave Xo. 1 in Vendel and one ol the bronze stamps for similar 
plates (fig. 19) from Björnhovda in Torslunda parish, Öland. The shield, 
also, has its nearest equivalents in Sweden, from the above-mentionod 
boat-graves, and from Ultuna in Uppland as well as from Gotland: compare 
e. g. the shield-boss (fig. 21) from the English grave with the shield-boss 
(fig. 22) from boat-grave No. 12 in Vendel; the fragment ot the longish 
mounting (fig. 24) on the front of the shield from Sutton Hoo with a similar 
one (tig. 24) from the above-mentioned Vendel grave; and the English 
shield-handle (fig. 25 a) with a parade! from Gotland (fig. 25 c) and a 
fragment (fig. 25 b) from the same island. 

Oonsequently there is no doubt that the warrior in the Sutton Hoo grave 
had a sword, hdmol and shield oi Swedish origin. Even the type of the burial 
is Swedish. Similar richly furnished burials of warriors under low barrows 
or level ground are only known from Swedish sites; the above-mentioned 
boat-graves from Uppland, a similar grave from Öland, and one from Skåne. 
The author comes to the conclusion that lhe king or chieftain, buried at 
Sutton Hoo, was of Swedish origin. 
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S U T T O N H O O — E N S V E N S K K U N G A G R A V ? 

The coins in the grave show that it was eonstrueted after 650 A. D., 
probably diortly befoie 670 A. D. 

The author tries to disprove lhe assumption of the English archaeo
logists that the person buried in the Sutton Hoo grave was the East 
Anglian King Aethelhere ( t 655). As far as one can judge, Aethelhere 
was a Christian, and the burial at Sutton Hoo is typically pagan. On 
the whole it is irapossible to believe that an East Anglian • king could 
have been buried in a Swedish männer and with such weapons as a sword, 
helmet and shield of Swedish origin. On the other hand it is quite natural 
that a Swedish chieftain or king in England owned coins, ornaments, 
vessels and other treasures from England or other sources. 

The warrior buried in the Sutton Hoo grave probably conquered a part 
of the country. The site of lhe grave at the upper end of tlie estuary of the 
River Deben (fig. 1) is a likely place for such a settler. Some ol his 
excellent Swedish weapons were låter buried with him, probably Ihose 
which were no longor useful but which were, however, highly valued be-
cause they were family heirlooms. The sword, helmet and shield were old 
when buried. The two latter had been repaired and modernized in the 
course of time, exactly in the same way as several weapons from Swedish 
boat-graves. However, it, is also possible that tho Sutton Hoo warrior had 
been summoned to help an East Anglian king — perhaps a relative — in 
one of his battles. 

It is irapossible to identify the man buried at Sutton Hoo but the author 
thinks it worthy of note that according to the Nordic sagatraditions Ivar 
Vidfamne, who originally came from Skåne and who founded a great 
Dano-Swedish empire and rosided in Svitjod — according to the authoFs 
chronology shortly after 650 — also conquered a part of England, which 
is, however, reported to have been Northumberland. The author assodates 
the appearence of the rich boat-graves in Uppland with Ivars family. 
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