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Sösdala er et berømt navn i folkevandringstidens arkæologi. Men navnets berømmelse har skygget for fundets
indhold og kontekst. Dette er overraskende da det består af beslag fra et eksklusivt udsmykket hovedtøj til en
hest hvis nærmeste paralleller er fundet i Östrig, Polen, Rumænien og Ukraine. Kvaliteten er ekceptionel og

på højde med de bedste senromerske metalarbejder.

Sösdala fundet afslører at skandinaver var indblandet i de kaotiske hændelser på Kontinentet da det
senromerske rige kolapsede. Konteksten, rituelt sønderhugget hesteudrustning deponeret på toppen af en

grusås, kan forklares ud fra normadiske ligfærdsritualer.

Med baggrund i ny forskning og nye analyser placerer en gruppe europæiske forskere Sösdalafundet på den
europæiske scene. Bogen afsluttes med et fuldstændigt katalog over tre fund med hesteudrustning, Sösdala I

& II og Fulltofta. Den engelske tekst har resuméer og figurtekster på russisk.
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