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Úvodem bych chtěl napsat, že údaje v tomto článku jsou do určité míry 
spekulativní. Zároveň bych chtěl dodat, že tento článek je spíše konceptem a je otevřený 
dialogu. Budu vděčný, když se ozve kdokoli, kdo jej upraví či doplní.

Dále bych chtěl zdůraznit, že kyje, palcáty a další úderné zbraně se objevují v lidských 
dějinách již od samého počátku. Snadno vyrobitelné a přitom efektivní zbraně vždy našly a najdou 
své místo v naší výzbroji. Proto je mylné spojovat vzhled a funkci kyjů a palcátů pouze s jedním 
konkrétním obdobím, v našem případě s raným středověkem; po celém světě máme oboje doložené 
v téměř nezměněné podobě (lišil se materiál zbraně) kontinuálně od doby kamenné.

Ale nyní již k samotné problematice úderných zbraní ve Skandinávii. Pravděpodobně 
nejobsáhleji se k ní vyjadřuje Hjalmar Falk ve své knize Altnordische Waffenkunde.2 Šestou kapitolu 
pojmenovanou „Kyje“ autor otevírá výčtem všech výrazů pro kyje. Je to hlavně kylfa, klubba, 
klumba a rudda3, přičemž prameny pracují s těmito výrazy poměrně volně a zaměnitelně. 
Nejpoužívanějším materiálem pro výrobu kyjů byly kořeny (rótakylfa) a větve z dubů (eikikylfa) a 
možná též jabloní (apaldrskylfa). Máme zprávy o kyjích zpevněných ožehnutím v ohni (svíðr í 
eldi), okovaných kovovými pásky (járnkylfa) a kyjích s kovovými hroty (gaddakylfa). Hjalmar Falk 
jistě oprávněně zastává názor, že kyje přináležely hlavně otrokům a nižší vrstvě. 

Třebaže známe starší nálezy kyjů z dánských bažin,4 archeologický materiál z doby vikinské 
je prakticky nulový či zanedbatelný.5 Jedinou výjimku prozatím tvoří cca 40 cm dlouhý dubový kyj 
(zřejmě vyrobený z větve) z vikinské lokality v polské Bodzii. Kyj byl objeven v hrobu D149, kde 
ležel po boku zhruba 30–40letého muže. Kyj, který lze datovat nejspíše do začátku 11. století a 
který byl široký mezi 1,5–2 cm, byl zdoben dvěma bronzovými pásky (čtyřúhelníkovým, 
uchyceným čtyřmi hřebíky, a oválným, uchyceným dvěma hřebíky).6 Tento kyj je však výjimečný a 
byl spíše symbolickým žezlem, a proto je třeba použít také jiné prameny, například ikonografický 
materiál. Dva kyje jsou vyobrazeny na gotlandském obrazovém kameni Ardre VIII (Příloha, Obr. 
1), který je datován do 2. poloviny 8. století. Scéna vyobrazuje postavu jedoucí na koni, kterou je 
zřejmě bůh Óðin, nad níž se sklání ohnutá postava. Obě postavy, které spolu zřejmě bojují, v rukou 
třímají kyje. Jedná se o poměrně malé kyje bez patrného okování. Tento výjev lze asociovat s 
příběhem z Činů Dánů Saxona Grammatika, který vypráví, jak Óðin v bitvě u Brávellů (c. 750) 
zabil dánského krále Haralda Bojového zuba (Haraldr hilditǫnn) jeho vlastním kyjem.7

Další dřevěné kyje jsou zpodobněny na výšivce z Bayeux, datované k roku 1077. 
Vyobrazeny jsou v rukou vysoce postavených mužů, vévody Viléma a biskupa Oda (Příloha, Obr. 
2). Kyje jsou poměrně dlouhé, přibližně stejně dlouhé jako vyobrazené meče, a bez zjevného 
okování.

Kyje se výjimečně objevují také ve skaldské poezii. Zřejmě nejzajímavější zmínka se 
vztahuje k bitvě v Hjǫrungavágu (c. 986), v níž podle Ságy o jómských vikinzích bojovat jistý 
Islanďan Þorleif Tmavý (Þorleifr skúma) kyjem, jehož výrobu a funkci sága detailně popisuje:

„O Þorleifovi se říká, že si v lese obstaral veliký kyj (klumba) či kyj z rozvětveného 
kořenu (hálfróteldi)8. Pak odešel na místo, kde kuchaři na ohni připravovali jídlo, a 

1 Za nezištnou pomoc při psaní článku vřele děkuji Arkadiu Michalakovi.
2 Falk 1914: 120–23.
3 Slovník Icelandic-English dictionary vykládá slovo rudda jako hrubý kyj nezbavený kůry (Cleasby&Vigfússon 

1874: 503; viz rudda). 
4 Falk 1914: 120.
5 Na druhou stranu jsem dohledal nálezy, které jsou jako kyje interpretovány. Jeden nález je evidován ve švédském 

národním muzeu pod inv. č. SHM 23265. Článek, ve kterém je popsán a jehož součástí je i obrázek nálezu, jej řadí 
do doby vikinské (Oldeberg 1956: 148). Je 86.5 cm dlouhý a zachoval se díky příznivým podmínkám v bažině 
poblíž Lövlundu v Södermanlandu. Druhý nález, který jsem byl schopen vyhledat, pochází z Myre z norského Aust-
Agderu (inv. č. C25573).

6 Buko 2015: 191–193.
7 Viz Gesta Danorum (online), 8.4.9. Zmínky o dalších kyjích v Gesta Danorum: 1.4.12 (dřevěný kyj pobitý zlatými 

hřeby), 3.2.10 (kyj boha Þóra), 7.2.1 (dřevěný kyj pobitý železnými hřeby), 7.2.9–10 (dubový kyj), 7.9.11 (dubový 
kyj).

8 K tomuto překladu substantiva hálfróteldi se přiklonil N. F. Blake, který se na základě jazykového rozboru domnívá, 

http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=970302&g=1
http://wayback-01.kb.dk/wayback/20100504154321/http://www2.kb.dk/elib/lit/dan/saxo/lat/or.dsr/index.htm
http://www.unimus.no/foto/#/search?q=C25573
http://marobud.cz/


celý povrch kyje trochu ožehl. Vzal si kyj s sebou a vydal se vstříc Eiríku 
Hákonarsonovi. Ten právě šel dolů k lodi s Einarem skálaglamem a Þorleif se k nim 
připojil. A když ho Eirík spatřil, zeptal se: ‚Nač potřebuješ, Þorleife, tento veliký kyj?' A 
Þorleif mu odpověděl následovně:

‚Mám ho v ruce k rozbití hlavy,
k drcení Búových kostí, k Sigvaldovu neštěstí, 
k zabití vikingů, k ochraně Hákona. 
Budeme-li živi, přinášet bude
dubový kyj pohromu Danům.'“9

V této chvíli můžeme prozatím skončit s popisem kyjů a přesunout se k palcátům. V tomto 
historickém kontextu jimi míníme kovové, nejčastěji bronzové hlavice na dřevěných toporech (v 
terminologii východní literatury označované jako tzv. bulawy).10 V písemných pramenech jsou 
prakticky nedohledatelné, protože staroseverština nerozlišuje mezi jednotlivými typy úderných 
zbraní, takže bez bližšího určení nevíme, kdy ságy mluví o kyjích a kdy o palcátech.

„Palcáty nebyly v raně středověkých hrobech nalezeny a nejsou zaznamenány ani ve 
vrcholně a pozdně středověkých zákonech. V několika ságách však existují náznaky 
toho, že byly používány v boji v pozdní době vikinské a vrcholném středověku.“11

A tím se dostáváme ke zřejmě největšímu problému palcátů. Přestože jejich hlavice máme 
spolehlivě archeologicky dochované, často se nacházejí v bezkontextovém prostředí, a tak lze jejich 
datování provést pouze na základě zařazení do typologií, jejichž možnosti nejsou vždy dostačující.12 

Ve Švédsku bylo do roku 1992, kdy byla vydána práce Freda Sandstedta, zdokumentováno 
celkem 39 hlavic palcátů.13 Z nich jsem byl schopen vyčlenit pouze 7 kusů, které se podle citované 
literatury datují do pozdní doby vikinské, respektive do vrstev datovaných do období let 1000–1100 
(Příloha, Tab. 1). Na základě těchto nálezů Fred Sandstedt předpokládá, že palcáty se ve 
Skandinávii mohly používat i před rokem 1000.14 Polský archeolog Arkadiusz Michalak, který se 
problematikou středověkých palcátů soustavně zabývá a napsal řadu odborných článků, mi v osobní 
komunikaci sdělil, že si je „poměrně jistý, že staří Seveřané palcáty používali“.

V souvislosti s tím je nutné se vyjádřit k distribuci palcátů. Mezi vědci panuje shoda v 
názoru, že hlavním evropským centrem odlévání hlavic palcátů byl Kyjev, přestože experimentální 
pokusy prokázaly, že výroba nebyla technologicky náročná a mohla paralelně probíhat ve střední 
Evropě, Byzanci a na Blízkém východě. Právě z Kyjevské Rusi byly vyváženy velmi kvalitní 
bronzové hlavice s olověným středem. Tyto hlavice ve své době neměly obdobu a importovaly se 
jak do Byzance, tak do zbytku Evropy včetně Skandinávie. Podle Kirpičnikovovy typologie se 
první palcáty začaly na Rusi vyrábět v 10. století.15

Máme tedy předpoklad, že palcáty se užívaly již v 11. století v baltské oblasti, kam se 
dovážely z Kyjevské Rusi. Velký počet nálezů palcátů na Gotlandu si vykládám kulminací obchodní 
aktivity na ostrově, který se po zániku emporia Birky (cca 975) stal největším obchodním uzlem v 
baltském regionu. Důkazy o používání palcátů máme však i ze soudobé anglo-normanské oblasti. 
Výše zmiňovaná výšivka z Bayeux vyobrazuje mimo kyjů také palcáty, a to v rukou normanských 
jezdců i anglosaské pěchoty (Příloha, Obr. 3). O to více je zajímavý fakt, že jedna scéna ukazuje 
palcát v letu, a tedy naznačuje, že palcáty byly také vrhacími zbraněmi. Vyobrazené palcáty, které 
jsou ve všech případech reprezentovány diamantovými palcáty, jsou v průměru o něco kratší než 
kyje. Další zajímavá zjištění ohledně délky topor byla odhalena u gotlandských hrobů obsahující 
hlavice palcátů: 

že označuje kyj vyrobený z kmene stromu (dubu), jehož hlavu tvořil rozvětvený kořen. Viz The Saga of the 
Jomsvikings, str. 34, pozn. 2. 

9 Sága o jómských vikinzích 31.
10 Zájemce o historii a terminologii palcátů odkazuji na úvod článku Jana Musila.
11 Solberg 1993: 719.
12 Ačkoli existuje typologie palcátů upravená přímo pro Skandinávii (Sandstedt 1992: 73–103), obecně se častěji 

používá Kirpičnikovova typologie ruských palcátů (Kirpičnikov 1966: 58–65). Datace jednotlivých typů je 
víceméně orientační, protože některé typy byly vyráběny průběžně od 11. do 14. století.

13 Sandstedt 1992: 81–2. Od roku 1992 bylo prokazatelně nalezeno několik dalších hlavic, o čemž nás mohou 
informovat třeba i internetová média (viz zde).

14 Sandstedt 1992: 99.
15 Za informace obsažené v tomto odstavci jsem vděčný Arkadiu Michalakovi.

http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Her-er-detektor-gjengens-ti-storste-skatte-funn-2963823.html
http://www.academia.edu/3064157/2012_Finding_a_fraction_of_the_bronze_mace_head_from_cadastral_territory_of_Hostalovice_District_Chrudim_The_Pardubice_region_


„V hrobech z Barshalderu byly nalezeny dvě hlavice palcátů [SHM 27778:14:1 a SHM 
27779:1], které se nacházely u chodidel zemřelého. Jedna byla u pravé nohy, zatímco 
druhá u levé, přičemž topora původně směřovala k hlavě. (…)  V Hemse Annexhemman 
se nachází třetí zdokumentovaný gotlandský hrob, který obsahoval hlavici palcátu 
[SHM 32458:2]. Ta byla nalezena také u pravé nohy (Nylén 1983: 143; WZG I: 227, 
IV: 459). Fakt, že hlavice palcátů byly nalezeny dál od hlavy zemřelého než hlavy seker,  
naznačuje, že jejich topora byla delší.“16

Zajímavý nález tvoří také fragment z lotyšského Daugmale (inv. č. A 9964:6493), kde se 
rozkládalo severské sídliště. Fragment kruhového předmětu z vápence byl objeven roku 1937 a je 
interpretován jako pozůstatek kamenného palcátu či přeslenu pocházejícího z 11. století. Je zdoben 
bohatými ornamenty gotlandského typu a runovým nápisem „tyto runy na“ (X LtRR1987;248) na 
spodní straně. Rozměry původního předmětu mohly být 8 × 4,6 × 2 cm.17

 Současné bádání zastává dva odlišné názory na funkci kyjů a palcátů. První názor je pojímá 
primárně jako zbraně a nutno dodat, že jej prosazují hlavně současní archeologové (Sandstedt, 
Thunmark-Nylén, Rundkvist).18 Fred Sandstedt ve své práci podává přesvědčivé důkazy toho, že 
úderné zbraně byly konstruovány tak, aby způsobovaly co největší poškození; například horní 
poloviny palcátů z Gotlandu jsou tvarovány tak, aby tvořily „úderníky“, které mají při vržení zbraně 
destruktivnější účinky.19 Z toho vyplývá, že palcáty z doby vikinské byly mimo klasického způsobu 
boje určeny rovněž k házení – palcát je považován za jezdeckou zbraň, ale jelikož Seveřané 
nedisponovali kavalérií, musel být využíván pěchotou tak, jak jej používají anglosaští vojáci na 
výšivce z Bayeux. Výjev Óðina na obrazovém kameni Ardre VIII a zmínka o Haraldu Bojovém 
zubu, který třímá kyj při jízdě na kočáře během bitvy, mohou představovat dobrý argument pro 
podporu používání úderných zbraní v soudobém jízdním boji. Věřím však, že tyto zmínky souvisí 
spíše s druhým názorem, který si za okamžik přiblížíme.
 Mezi kyji a palcáty však dochází k nepatrným odlišnostem týkajících se jejich bojového nasazení. 
V eddické poezii se slovo kyj (kylfa) objevuje jen jednou, a to sice ve spojení označující lískový 
prut k pasení dobytka.20 V Havraní písni, která zaznamenává druhé použití slovo „kyj“ ve skaldské 
poezii, je slovo použito ve spojení „východní kyje“ jakožto dehonestující označení koalice malých 
králů vystoupivších proti Haraldu Krásnovlasému v bitvě u Hafrsfjordu; „kyj“ zde nabývá stejného 
významu jako naše „palice dubová“.21 Lze tedy dobře předpokládat, že kyj byl spojen hlavně s 
nemajetnými, prostými muži. Od bohatšího muže, jako například od Islanďana Þorleifa Tmavého v 
předchozí ukázce, se očekávalo, že bude bojovat mečem, což je taky důvod, proč se jarl svého 
družiníka ptá: „Nač potřebuješ, Þorleife, tento veliký kyj?“. V ságách kyje často využívají mladí, 
silní hrdinové vůči velice imunním nepřátelům.22 K tomu lze dodat snad jen to, že kyje rozhodně 
nebyly standardní součástí výzbroje hrdinů ság; hrdinové mnohdy improvizují a vyrábějí kyje 
narychlo před bojem, když selžou všechny zbraně, které mají k dispozici. Příklad biskupa Oda nebo 
nález zdobeného kyje z Bodzie nám však ukazuje, že nošení/používání kyje vznešeným mužem 
nebylo tehdejšímu člověku úplně cizí. Palcáty oproti kyjům představují symbol jistého bohatství. 
Vzhledem k tomu, že byly dováženy z ciziny, se lze domnívat, že byly výsadou movitějších mužů a 
válečníků. Můžeme si je představit zhruba na stejné rovině jako meče, s tím rozdílem, že palcáty se 
jakožto importované zbraně nikdy neprosadily v takovém rozsahu.
 Druhý názor pojímá úderné zbraně hlavně jako symboly a odznaky moci. Tato teorie je založena 
zejména na vyobrazení panovníků a vysoce postavených mužů, například vévody Viléma a biskupa 
Oda:

„Vždy bylo naznačováno, že palcáty byly používány duchovními v boji či že byly 
vyráběny vyloženě pro tyto účely. Badatelé, kteří podporují tuto myšlenku, často 

16 Rundkvist 2003:2 67. Lze tedy předpokládat, že délka topor variovala. Zajímavý je také fakt, že topora palcátů byla 
vyráběna z buku nebo javoru (viz Tab. 1). Vzhledem k velikosti hlavic musela být topora poměrně tenká, okolo 2 
cm.

17 Lindquist 1969: 33–34; Schnall 1987: 245–254. Obrázky zde, zde a zde.
18 V minulosti archeologové zastávali názory, že hlavice palcátů mohly být „končíky ceremoniálních holí nebo 

návlečkami [pojistkami?] na uzlech kormidel“ (Trotzig 1978: 104–111, Nylén 1983: 143; Rundkvist 2003:2 65).
19 Sandstedt 1992: 97.
20 Druhá píseň o Helgim, vítězi nad Hundingem (Helgakviða Hundingsbana II) 22 (český překlad strofa 27).
21 Havraní píseň (Hrafnsmál) 11 (Den norsk-islandske skjaldedigtning: A1: 26; B1: 23).
22 Falk 1914: 122.

http://www.runesnruins.com/runes/various/daugmale_front.jpg
http://www.runesnruins.com/runes/various/daugmale_top.jpg
http://www.arild-hauge.com/arild-hauge/153_X-LtRR1987-248_Daugmale_NMHL.jpg


poukazují na výšivku z Bayeux, kde je Odo, biskup z Bayeux a nevlastní bratr Viléma 
Dobyvatele, vyobrazen s kyjem v ruce. To se však ve skutečnosti zdá být více folklórem 
než historickou pravdou. Je mnohem pravděpodobnější, že Odo z Bayeux nenosil kyj či 
palcát jako zbraň, ale jako odznak úřadu. Kyj a později palcát symbolizoval více než 
bojovou dovednost středověkého bojovníka; popravdě to byl symbol jeho vlády či 
vznešenosti. Palcát pak byl předchůdcem žezla. Všichni, kteří na výšivce z Bayeux třímají  
kyj nebo palcát, a to včetně Oda, tak činí proto, aby dávali najevo své vůdcovství.“23

Faktem je, že vůdčí postavy výšivky z Bayeux kyji a palcáty nebojují. Kyje zde určitě plné 
funkci symbolů. Nicméně ne se vším lze v uvedeném citátu souhlasit. Angličané s palcáty, kteří v 
jednom výjevu vrhají své zbraně po Normanech či na jiném potupně prchají pronásledováni jezdci, 
zcela jistě své vůdcovství neprojevují. Je patrné, že v rukou neurozených lidí jsou palcáty 
používány výhradně jako zbraně. Stejné dilema se nám objevuje na Gotlandu; na gotlandských 
palcátech lze zaznamenat stopy opotřebení, třebaže byly ukládány se zemřelým do hrobu, což těmto 
předmětům propůjčuje jistou symboliku.

Za klíčové zde považuji to, že kyje a palcáty jakožto úderné zbraně reprezentují hrubou sílu; 
tuto hypotézu názorně demonstrují hrdinové ság, kteří používají kyje k překonání magie či 
nezměrné síly berserků odolných vůči železu i ohni, i výše citovaná Þorleifova strofa. Úderná 
zbraň, byť nepoužívaná k boji a nošená na způsob odznaku moci či za pasem jako sekundární zbraň, 
symbolizuje bojové úmysly, například obranu země a lidu. Tato myšlenka zapadá do severského 
pojetí panegyrické poezie, v níž skaldové oslavují vladařovu zdatnost v boji, přičemž nejvíce 
vyzdvihují jeho sjednotitelskou a obrannou funkci. Ačkoli vévoda Vilém a biskup Odo na výšivce 
údernými zbraněmi nebojují a spíše obnovují morálku svého vojska, zdá se mi pravděpodobné, že v 
boji své „symbolické“ zbraně použili. Je jisté, že se Vilém v bitvě u Hastingsu aktivně zúčastnil 
boje. Totéž může platit i v případě Haralda Bojového zuba v bitvě u Brávellů. A co je mnohem 
důležitější – bojem nepoznamenaný kyj či palcát by nikdy nezískal postavení symbolu moci; 
recepce úderných zbraní jako prostředků efektivní obrany jim propůjčovala symbolickou hodnotu. 
Žezlo, které je nadměrným zdobením zbaveno bojového aspektu a plní pouze symbolickou funkci, 
je na výšivce z Bayeux vyobrazeno rovněž, avšak v naprosto nebojovém kontextu. Za žezla 
můžeme považovat jak kyj z Bodzie, jehož okování z tenkého plechu je spíše symbolické, tak 
například žezlo nalezené v pohřební lodi z Ladby.
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Příloha

Inventární číslo Naleziště Literatura Obrázek Popis

SHM 8744:1 Gotland 
(neznámé 
naleziště)

Sandstedt 1992 #34, 
typ E; WZG II: 264, 
IV:3 1044.

Příloha, Obr. 7:3. Bronzová hlavice tvaru 
koule (výška 76 mm).

SHM 10928:10 Grötlingbo? Sandstedt 1992 #38, 
typ E; WZG IV:3 
1044; Rundkvist 
2003:1 231, 2003:2 
65.

Příloha, Obr. 4:38.  Bronzová hlavice tvaru 
koule (80 mm), bez 
nálezového kontextu, 
pozůstatek topora, spodní 
okraj tvořen čtyřmi 
zvířecími hlavami. 

Bhr 1962:14:1 /
SHM 27778:14/62:1

Grötlingbo, 
Barshalder

Graham-Campbell 
1980: 76 (#277); 
Sandstedt 1992, typ 
E; WZG I: 85, IV:1 
262, IV:3 1044; 
Rundkvist 2003:1 161, 
2003:2 67.

Příloha, Obr. 5. Bronzová hlavice tvaru 
koule (71 × 44 mm), 
železný či olověný střed, 
pozůstatek javorového 
topora, spodní okraj tvořen 
výběžky se zvířecími 
hlavami.

SHM 32458:2 Hemse, 
Annexhemmanet

Nylén 1983: 143; 
Sandstedt 1992, typ 
E; WZG I: 227 b, 
IV:1 459, IV:3 1044; 
Rundkvist 2003:2 67.

Příloha, Obr. 6. Bronzová hlavice tvaru 
koule, pozůstatek topora, 
spodní okraj tvořen čtyřmi 
výběžky.

Bhr 1963:01 /
SHM 27779:1/63

Grötlingbo, 
Barshalder

Sandstedt 1992, typ 
A; WZG I: 58, IV:1 
262, IV:3 1044; 
Rundkvist 2003:1 182, 
2003:2 67.

Příloha, Obr. 8. Bronzová hlavice s 
hvězdovým průřezem (61 × 
52 mm), 4 pyramidovými 
výběžky, zřejmě olověný 
střed, pozůstatek bukového 
topora se dvěma bukovými 
klínky.

GF C 1889 Linde/Lojsta Sandstedt 1992, typ 
A; WZG II: 264, IV:3 
1044.

Příloha, Obr. 7:2. Bronzová hlavice s 
hvězdovým průřezem.

SHM 14220:12 Mossle 
Jössagård

Svanberg 2003: 212. Hlavice železného palcátu. 
Podrobnější informace 
literatura neudává. V hrobu 
byl nalezen kovový 
kroužek, který měl být 
kováním topora.

     Nejčastěji nalézané hlavice (4 ze 7) náleží k Sandstedtovu typu E (viz Obr. 4). Ten se vyznačuje kulovou 
hlavicí, která ve spodní části přechází v dekorativní objímku tvořenou čtyřmi výběžky a v horní části tvoří 
válcovitý úderník.
     Dva z nálezů jsou diamantové palcáty s hvězdovým průřezem a náleží k Sandstedtovu typu A. Tento typ 
hlavice s pyramidovými výběžky je vyobrazen také na výšivce z Bayeux.
     Ke zbylé sedmé hlavici (SHM 14220:12) jsem v literatuře nedohledal konkrétní informace. Je však datována 
do 11. století. Překvapivě je vyrobena ze železa. 

Tab. 1: Nálezy skandinávských kovových hlavic palcátů datovaných do 11. století.



Obr. 1: Výjev z kamene Ardre VIII. Převzato z Buisson 1976: Taf. 5.

Obr. 2: Výjevy kyjů z výšivky z Bayeux, scény 49, 51, 54 a 55. Převzato z Wikimedia Commons  
(scéna 49, 51, 54, 55).

Obr. 3: Výjevy palcátů z výšivky z Bayeux, scény 16, 49, 52, 58. Převzato z Wikimedia Commons  
(scéna 16, 49, 52, 58).
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Obr. 4: Hlavice typu E Sandstedtovy typologie. Převzato z Sandstedt 1992: 86.



Obr. 5: Hlavice z Grötlingbo (SHM 27778:14/62:1).          Obr. 6: Hlavice z Hemse, Annexhemmanet (SHM 32458:2).
Převzato z WZG I: 85:2. Převzato z WZG I: 227 b:10.

 Obr. 7: Hlavice z Linde/Lojsta (GF C 1889) a neznámého naleziště (SHM 8744:1). Převzato z WZG II: 264:2,3.



Obr. 8: Hlavice z Grötlingbo (SHM 27779:1/63). Převzato z WZG I: 58:3.


