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ETT ÖLÄNDSKT SVÄRDSFÄSTE 
FRÅN YNGRE BRONSÅLDERN 

Av Tordis Dahllöf 

Följande undersökning är baserad på en återupptäckt av ett 
lill synes obetydligt bronsbeslag1, som dock vid närmare gransk
ning visar sig vara av rätt stort intresse. Tyvärr ha de paralleller 
i danskt och tyskt material, som här använts som jämförelse, 
endast kunnat hämtas ur litteraturen, varför denna redovisning 
bygger på självsyn enbart av det öländska materialet. 

Som synes å fig. 1 är beslaget trasigt och består av ett 
smalt, nästan elliptiskt sidostycke (a) , som upptill och nedtill 
avgränsas av en liten vulst (b) för att sedan övergå i ett övre 
och ett nedre utskott (c t och c,). Det nedre utskottet är längre 
än det övre och smalnar av mot en spets, som emellertid är av
bruten (fig. 1). I förhållande till det vertikala sidostycket riktar 
sig det nedre utskottet utåt-nedåt i en svag båge. Det övre ut
skottet pekar snett uppåt i förhållande lill sidostycket. Det är 
ungefär hälften så långt som det nedre och avslutas mer trubbigt. 

Från sidostyckets insida i höjd med den övre vulsten utgår en 
grov vinkelböjd sträng. Vinkelns andra ben är fäst vid ett sido
stycke likt a, som emellertid är avbrutet en bit nedanför ut
skottet. Vinkelns ända är avrundad och tillplattad på översidan, 
varifrån en nu avbruten spets tycks ha utgått. Beslagets längd 
är 7 cm och dess bredd mellan sidostyckena 1,3 cm. Vad är nu 
detta för ett föremål och vad har det haft för funktion? 

1 Beslaget finnes i Kalmar museum och bär inv. nr (KM 2461). Närmare 
lynduppgifter saknas. Enligt katalogen skulle det »möjligen» vara funnet 
t i l l sammans med ett simpelt femtepcriodssvärd från Källingemörc, Köpings 
sn (KM 2460). Vidare står följande uppgift om föremålet : »Sannolikt beslag 
till en svärdsslida. (Jfr Hågasvärdet. Beslag till svärdfäste.) Miiller: Ordning 
fig. 176.» 
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En jämförelse med t. ex. Abb. 7, Taf. 16 i Sproekhoffs arbete 
om de germanska skafttungesvärden2 gör det högst sannolikt, att 
vårt öländska bronsbeslag tillhört ett s. k. »Rahmengriff». Ett 
dylikt svärdsfäste är, så vitt mig är bekant, inte förut påträffat 
i vårt land. Däremot äro bronsålderssvärd med liknande fästen 
kända från såväl Tyskland som Danmark, benämnda »Schwert 
mit Rahmengriff» respektive »Svaerd med Rammcgrcb» och ha 
i litteraturen upptagits till behandling av bl. a. Sprockhoff och 
liroholm. 

Av Sproekhoffs framställning i ovan nämnda arbete framgår, 
att det är själva ramfästet3, som ligger till grund för hans typo-
logisering och datering av denna svärdstyp, vilken han vidare 
urskiljer såsom en särskild grupp inom skafttungesvärden.' 
Klingan däremot, som är av skiftande utseende hos de före
liggande exemplaren, tar Sprockhoff inte upp till närmare be
handling. Ett faktum är emellertid, att ramfästet ingalunda ser 
likadant ut från svärd till svärd och vidare, att det är apterat 
på klingor från såväl äldre som yngre bronsåldern. Man kan 
sålunda inte tala om någon enhetlig svärdstyp. Detta förhållande 
har varit utslagsgivande för Broholms behandling och datering 
av denna form, varom närmare nedan. 

Efter en jämförande, typologisk granskning av ramfästena 
och fästena på svärd med smal skafttunga fastslår Sprockhoff, 
dels att likheterna äro uppenbara, dels att de förra måste ha 
tillverkats med de senare som mönster.5 

De elva svärdsfästen, Sprockhoff redovisar, härröra från gra
var eller depåer eller utgöras av enkelfynd." Efter en genomgång 
av de slutna fynden fastslår han, att »Die Datierung der Schwer-
ter mit Rahmengriff iu V. Periode Montelius erscheint somit 
kaum zweifelhaft».' 

3 E. Sprockhoff, Die germanischen Griffzungenschwerter. Berlin und 
I.cibzig 1931. (I fortsättningen benämnd Sprockhoff, 1931.) 

3 Som benämning på detta svärdsfäste kommer termen ramfäste att an
vändas och svärd med ett dylikt fäste benämnes ramsvärd . 

4 När ramfästet var nytt och i fullgott skick, u t rus ta t med svärdsknapp 
och hornbeklädnad samt ordentligt apterat på svärdets tånge, bör ramsvärdet 
till det yt t re ha varit förvillande likt ett äkta skafttungesvärd. 

s Sprockhoff, 1931, s. 35 o. 36. 
» Ibidem, s. 104—105. • Ibidem, s. 36. 
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Pig. I. Ram)åstet från Köpings socken, 
Oland, framifrån och från sidan. — 
Der Rahmengriff aus dem Ksp. Köping, 
Öland, uon uorm und uon der Seite. 

> » 

Broholm har i sin gradualavhandling" tagit upp de danska 
svärden lill förnyad prövning. De resultat, som han kommit 
fram till, avvika på väsentliga punkter från Sproekhoffs. 

Antalet svärd med ramfästen ifrån Danmark uppgår till sex. 
Dessutom föreligger ett separat fäste, egentligen enbart ramen, 
från ett depåfynd. Svärd nummer ett härrör från en kistgrav 
anlagd som centralgrav i en hög, Lydsh0j, Blidstrup Sogn" och 
svärd nummer två kommer från en ekstocksgrav, sekundärt 
anlagd i en hög, Borgh0j, Hvedstrup Sogn.10 

De båda gravfynden visa en rät t märklig överensstämmelse, i 
vad det gäller metallföremålen. De skillnader, som dock finnas, 
nämligen att Lydsh0jgravcns inventarium är något rikare och 
att en del av dess föremål äro utförda i pur t guld, kan för
modligen förklaras av att Lydsh0jgraven var en centralgrav och 
därför av förnämare karaktär än Borgh0jgraven.11 Märkligast är 
kanske dock överensstämmelsen hos de bägge svärden. Båda ha 

8 H. C. Broholm, Studier över den yngre Bronzealder 1 Danmark, Kbhvn 
1933. (I fortsättningen benämnd Broholm, 1933.) 

0 / / . C. Broholm, Danmarks Bronzealder 3, s. 9—10. 
10 Ibidem, s. 20—21. 
11 Borgh0jsvärdet med sina guldbeläggningar s tår dock över Lydsh0j-

svärdet i förnämitet . 
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smala klingor med miltribhor, begränsade av linjer. De äro för
modligen av äldre datum än svärdsfästena och gravarnas övriga 
inventarium.12 Svärdet från Borgh0j ger den bästa bilden av 
lamfästels ursprungliga utseende utrustat med svärdsknapp och 
(S nitar, medan Lydsh0jsvärdet mer avslöjar svärdsfästets inre 
konstruktion." Dessutom äro båda utrustade med hornbcklädnad 
jämte ring runt svärdets skuldra för fästande av hornskivorna. 

Vad nu dateringen av dessa båda svärd beträffar, menar Bro
holm, att gravarnas övriga föremål gör det klart, att svärden 
böra dateras till fjärde perioden och förmodligen till dess be
gynnelse." 

Det tredje svärdet härrör också från cn hög, Ish0j, Ish0j 
Sogn", men övriga upplysningar saknas. Ramfästet i detla sista 
fynd är av stort intresse. Som dess organiska material helt har 
förintats, så framträder tydligt dess inre bärande konstruktion. 
Till skillnad från de två förra ramfästcna, som vilat direkt pä 
svärdets skuldror, har Ish0jfästet en ordentligare utbyggd ram 
nertill istället för två utskott. Detta får sin naturliga förklaring 
därav, att svärdsklingan i det senare fallet saknar de förras 
runda skuldror som stöd fiir ramen. Ish0jexcmplaret, som är ett 
simpelt tångesvärd, har därför behövt ett mer utvecklat ramfäsle 
för att fästa hornskivorna. 

Det vill synas, som om fästet blott trätts över klingans långe 
och att nitarna ej drivits igenom klingan, varför svärdet, enligt 
Broholm'", ej kan ha använts som vapen och detsamma anser 
han vara fallet med de två andra svärden. Att hornskivorna på 
de senare inte avslutas i en båge, utan täcka det översta av 
klingorna, menar han vidare vara ett belägg för att fästena ej 
äro ursprungliga, utan omgjorda." 

Det fjärde svärdet, som är funnet i cn mosse vid Aaderup, 
Xaestved St. Mörtens Sogn", skiljer sig påtagligt från de tre 

''• Broholm, 1933, s. 86. 

" Broholm, Danmarks Bronzealder li, s. 21 och 10. 
" Broholm, 1933, s. 85. 
1:- Broholm, Danmarks Bronzealder 3, s. 17. 

" Ibidem. 
17 Broholm, 1933, s. 86. 

» Broholm, Danmarks Bronzealder 4, Pl. 3, fig. 2. 
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föregående. Klingan, som är bred och kraftig, är en typisk fjärde-
periodsklinga och på dess långa, smala tånge är ett solitt ram-
läste påträtt, nedtill smidigt omslutande svärdets skuldror. Del 
kan inte råda någon tvekan om att fästet är tillverkat enkom 
för delta svärd och att det som vapen varit helt funktionsdugligt.1" 

De två sista svärden med ramfästen, som Broholm redogör för, 
tillhöra femte perioden.20 Såväl klingor som ramfästen avvika 
Iran de tidigare beskrivna. Klingorna äro av den långa, smala 
typ, som är karakteristisk för de yngsta, inhemska svärden. Ram-
fåstet" är nu enklare utformat med oornerade sidor och utan 
utskott upptill, blott cn svag utvikning överst på sidoskenorna. 
De nedre utskotten äro korta och sakna den mjuka böjningen 
nedåt, som finns hos de äldre. Strängt taget borde dessa tånge
svärd haft cn utbyggnad av ramfästets nederdcl i likhet med 
Ishojsvärdels. Avsaknaden härav kan tyda på att man har atl 
göra med en simplare och mer degenererad form av ramfäslet 
iin tidigare. 

Förutom dessa sex ramsvård föreligger ett separat, trasigl 
ramfäste från ett depåfynd från Fr0rup, Fyn.22 Ramfästet synes 
i sin enkla form närmast böra jämställas med dem på femte-
periodssvärden, trots att det har en mjukare utformning än 
dessa. Sprockhoff daterar också fyndet till period V, men Bro
holm menar, att ett depåfynd av detta slag med itubrutna före
mal ej kan användas som hjälp vid en kronologisering. 

Sammanfattar man nu Broholms iakttagelser rörande de sju 
fynden, så erhålles elt resultat, som på väsentliga punkter skiljer 
sig frän Sproekhoffs. Så framhåller Broholm om ramsvärdet som 
typ at den ikke kan belragtes som ct Dcgencrationsfaenomen af 
(irehlungcsvaerdet; tvaertimod maa den opfattes som et Första
dium for dette».21 Därmed följer, att daleringen skjuts bakåt i 
liden till period IV, vilket Broholm finner bestyrkt av gravfynden 

•' Av bilden at t döma verkar det, som om ramen rent av skulle vara 
gjuten över klingan. 

" Det ena svärdet här rör från Sparkjaer Mose, Borris Sogn (B 10422). 
det andra från Lunden, Hagenbjerg Sogn (25943). Enligt Sprockhoff, 1931. 
s. 105. komma de från gravhögar. 

- Broholm, Danmarks Bronzealder 4, Pl . 13, fig. 2. 
'• Sprockhoff, 1931, s. 35—36 samt Taf. 17, Abb. 18—20. 

Ilroholm, 1933, s. 87. 
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och det är endast de två sista svärden, som han vill hänföra till 
period V. Vidare anser Broholm svärdstypen oduglig som vapen 
och hänvisar den till en existens blott i gravkammaren. 

Som framgår av ovanstående referat äro meningsskiljaktig-
hetcrna rätt stora, då det gäller ramsvärdets datering och upp
komst. Detta faktum, liksom Broholms skepticism rörande denna 
svärdstyps funktionsduglighet tvingar till förnyad granskning av 
hela problemet. Det kan då vara lämpligt att koncentrera den 
sammanfattande diskussionen kring de tre huvudfrågorna, näm
ligen: 1) ramsvärdets datering, 2) dess beroende av de yngre 
skafttungesvärden, 3) dess funktionsduglighet. 

Vad dateringen beträffar förefaller Broholms vara den bäst 
underbyggda. Ä andra sidan sträcker sig ramsvärdets använd
ning ner i femte perioden, varför skillnaden i datering mellan 
Sprockhoff och Broholm närmast blir cn fråga om ramfästets 
bortre gräns. 

Intimt förknippat med dateringsspörsmålet är frågan om ram
fästets eventuella beroende av eller förhållande till de yngre 
skafttungesvärden. För Sprockhoff, som daterar ramsvärden till 
period V och som vidare menar, att de yngre skafttungesvärden 
ha utvecklats ur de äldre2', blir detta inte något problem: ram
svärdet är tillverkat med det yngre skafttungesvärdet som 
mönster. 

Broholms tes går på denna punkt stick i stäv med den tyske 
torskarens. Som han icke sätter de yngre skafttungesvärden i 
beroende av de äldre2', är han med hänsyn till detta oförhindrad 
att placera ramsvärdet som »et Forstadium». Men är detla 
plausibelt? 

De yngre skafttungesvärden med smal skafttunga bruka som 
regel dateras till fjärde perioden28 och från svenskt område är 
Hågasvärdet ett gott exempel på denna svärdstyp. Om vi accep
tera Broholms datering av de äldsta ramsvärden till period IV, 
så skulle alltså ramsvärden och de yngre skaftungesvärden ha 
existerat samtidigt. Men hur förhåller sig de båda typerna in
bördes till varandra? 

21 Sprockhoff, 1931, s. 34. 
• Broholm, 1933, s. 84—85 samt s. 87. 
" Sprockhoff, 1931, s. 26—35. 

30 



E T T Ö L Ä N D S K T S V Ä R D S F Ä S T E 

Det synes mig mest sannolikt, att de lösa ramfästena skapats 
efter någon förebild. Om ramsvärden vore en nyhet, ett experi
ment, »et Forstadium», förefaller det knappast troligt, att de 
äldsta exemplaren skulle vara så dyrbart utrustade, så hell 
färdigutvecklade med en gång. Det förhållandet, att man apterat 
de äldsta ramfästena på gamla klingor och alltså försökt åstad
komma ett modernt vapen, åtminstone vad utseendet beträffar, 
tyder vidare på att man sökt efterbilda något redan existerande. 
Förmodligen har denna exklusiva svärdstyp uppkommit på så 
sätt, att ägaren till en gammal, men duglig svärdsklinga, inte 
har velat kassera denna, utan bett en smed göra honom ett fäste 
så likt ett modernt svärdsfäste som möjligt. Och resultatet har 
blivit som t. ex. Borgh0jsvärdet. Men dylika beställningar torde 
inte ha varit vanliga, måhända beroende på att det tekniska för
farandet ställde rät t stora krav på gjutmästaren. Ramfästenas 
sinsemellan differentierade utseende gör det vidare sannolikt, 
att varje ramfäste måst tillverkas med hänsyn till den klinga, 
på vilken det skulle fästas. Det kunde alltså ej bli fråga om någon 
standardisering, utan varje ramfäste är ett unikt föremål. Ur 
rent typologisk synvinkel, men även med hänsyn till vad som 
kan antas vara mest sannolikt, synes mig inget hinder föreligga 
för ett accepterande av Sproekhoffs teori om ramsvärden såsom 
efterbildningar till de yngre skafttungesvärden. 

Återstår nu frågan om ramsvärdens funktionsduglighet. Som 
förut påpekats, har detta aldrig ifrågasatts av Sprockhoff, men 
däremot av den danske forskaren. Det ringa antalet påträffade 
svärd av denna typ tyder på att den icke vunnit större spridning.-

Men orsaken härtill behöver icke vara, att svärdet icke varit 
dugligt, snarare då att ramsvärdet varit vanskligt att tillverka. 
Det kan här vara värt att hålla i minnet, att för det stora fler
talet av inhemska svärd från slutet av bronsåldern sakna vi del 
av organiskt material tillverkade fästet, som suttit på tången och 
veta alltså inget om dess fastgörning eller användbarhet. Om 
ramfästena veta vi dock en del, men frågan är, om det berättigar 
till ett så negativt omdöme som Broholms. 

Se vi på de danska ramsvärden, så är det Ish0jexemplaret. 
som avslöjar den till synes spröda angörningen och som kom-

• Sprockhoff, 1931, Taf. 30 samt s. 36. 
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mer Broholm att betvivla även de övrigas duglighet. Aadrup-
svärdct dock undantaget. Ändock! Tången, som nu är avbruten 
kan ha gått igenom hela fästet mellan dess tre, nu trasiga stångar 
och kan vidare ha varit fäste för svärdsknappen (jfr Aadrup-
svärdet). Med hjälp av hartstätning och hornskivornas samman
hållande av nitar samt bronsringen vid svärdets skuldra bör 
lästet ha varit säkert nog. Det förefaller dessutom föga troligt, 
att man förfärdigar ett så vanskligt svärdsfäste och tillika de
korerar det med guldbleck, om det ej var menat att komma till 
användning. Men som Broholm påpekat, bör en röntgenfotogra-
lering av hela ramfästena kunna ge faktisk upplysning på denna 
punkt. 

Det fjärde svärdet, vars användbarhet ej ens Broholm ifråga
sätter och som kan jämföras med ett liknande från Rcdenthin 
b. Wismar, Mecklcnburg-Schwerin2 ' stöder förmodandet om de 
lie fiirras duglighet. Fcmteperiodssvärden kunna inte sägas 
lämna någon ledtråd vid bedömandet av detta spörsmål. Dock 
synes mig denna granskning ge vid handen, att det är något för
hastat, att som Broholm gör, kategoriskt förneka ramsvärdets 
användbarhet. 

För att återgå till Ölandsexcmplaret, så kan det tyvärr inte 
bidra lill någon klarare syn på ovan skisserade problem. Ram-
lästets enkla, flärdfria utformning ställer det närmare dem på 
de danska fcmteperiodssvärden än de tidigare gravfyndens. En 
egendomlighet hos det svenska exemplaret, som skiljer det från 
de danska och tyska, är den vinkelböjda strängen upptill på 
ramfästet (fig. 1). Eftersom ramen upptill i övrigt saknar 
en förbindande sträng mellan skenorna, kan vinkelbcnet ha fyllt 
detta ändamål. Till utformningen är det dock grövre än de övriga 
delarna av beslaget och med cn kornig yta, som gör, att vinkel-
strängen är mycket påminnande om rötterna till ett gjuthuvud. 
Det öländska exemplaret skulle i så fall visa prov på en för
enklad, men samtidigt rätt genial lösning av det gjuttekniska 
förfarandet. Tyvärr kan man inget säga om den nedre strängen, 
då skenan (a) är skadad vid angörningspunkten för den even
tuella strängen. 

Enligt katalogen skulle ramfästet »möjligen» vara funnet tiII— 

• Sprockhoff, 1931, Taf. 16, Abb. 1. 
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sammans med ett femlcpcriodssvärd från Köpings socken (KM 
2460). Men som uppgiften är osäker, kan det tänkas, att det 
istället hör samman med ett annat femteperiodssvärd från Hul
terstad socken (KM 5928), på vilket finnes en bronsring strax 
nedanför svärdets skuldra av det slag, som är en obligatorisk 
del av ramfästekonstruktionen. Något bevis är detta dock inte i 
och för sig, då en dylik bronsring även finnes på svärd utan 
ramfästen.2 ' 

»I Danmark og mermere bestemt paa de danske 0e r maa 
Hjemstedet for GrcbtungesvaTdct sikkert s0ges», säger Broholm.30 

Därmed torde också tillverkningsorten för ramsvärden vara lo
kaliserad. Kanske kan man rent av våga räkna med alt det är 
samme gjutmästare, som förfärdigat såväl några av de goda, 
guldbelagda skafttungesvärden som ramfästena till de äldsta 
ramsvärden. Att de äldsta gravfynden innehållande ramsvärd 
äro lokaliserade till de danska öarna får ytterligare sägas indi
cera fabrikationsområdet till den danska övärlden. 

Var det öländska ramsvärdct eller rättare sagt ramfästet är 
tillverkat är naturligtvis omöjligt att ge bestämt besked om. På 
grund av dess från de danska och tyska exemplaren avvikande 
form vore man frestad att betrakta det som en öländsk särform. 
Men med kännedom om öns livliga förbindelser med danskt kul
turcentrum, kanske bäst exemplifierat av fjärdeperiodssvärdet 
från Blå rör, Köpings socken", som äger en direkt motsvarighet 
på danskt område, förefaller det likväl mest troligt, att ram-
fästet är ett importföremål. I vilket fall som helst bör man nog 
räkna med att förebilden till det öländska ramfästet kommer 
utifrån. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

T or di» Dahllöf: Ein Schwertgriff von Öland aus der jiingeren 
Bronzezeit. 

Der hier behandeltc sog. Bahmengriff von Öland (Abb. 1) ist ein in 
unserem Land bisher cinzigartigcr Schwertgriff. Solche Griffe sind dagegen 

• Broholm, Danmarks Bronzealder 4, Pl . 13, fig. 7. 
« Broholm, 1933. s. 90. 
" K. A, Gustawsson, Ett öländskt bronsäldersröse. Fornvännen 1927. 
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in gutcr Erhal tung in deutschen und dänischen Funden aus der jiingeren 
Bronzezeit rcichlich vertreten und von E. Sprockhoff und H. C. Broholm be
handelt worden. Der ersfgenannte behauptet , dass die Bahmcngriffc 
Naehbildungen von Schwertgriffcn jiingcrcr Schaftzungenschvvertcr seien 
und dat ier t Schwcrtcr mit Babmcngriffen in die Periode V. 

Broholm hingegen, der die dänischen Funde von Bahmenschwcrtcrn. 
spcziell die Gräberfunde, aufs Neue untersucht hat, ist der Meinung, dass 
sie in die Periode IV dat ier t werden miissen, wenn sie auch bis in die 
Periode V herabrcichen. Er erklärt weiterhin, dass Schwcrtcr mit Bahmcn-
griffen Vorbilder, oder vielmehr »ein Vorstadium», der jungeren Schaft-
zungenschwerter seien. Fernerhin setzt er die Gebrauchsfähigkeit der 
I lahmcnschwerter in Frage und vcrweist ihre Existenz ausschlicsslich in 
die Grabkammer. 

Eine Pbcrpriifung der in der Li teratur zugängliehcn Angaben und Abbil
dungen, besonders bei Sprockhoff und Broholm, hat die Verf. davon iiber-
zcugt, dass am ehesten ein Ausgleich der Sfandpunkfe dieser beiden Forscher 
am Platze ist. Broholms Datierung, so scheint cs, ist am besten unterbaut , 
während man Sproekhoffs Theorie iib%r die jiingeren Schaftzungcnschwertcr 
als Vorbilder fur die Bahmensehwcrter als die wahrsehcinlichste anschen 
muss. Dies wird vor allem dadurch gestiitzt, dass die ältesten Bahmen
sehwcrter bereits vollständig entwickelt und reich verziert sowie mit Goldblech 
geschmiickt sind, eine Erscheinung, die man kaum bei einem noch im 
Kxpcrimentstadium befindlicben Gcbrauchstyp erwarten wird. 

Was die Funktionsfähigkeit betrifft, so erscheint es kaum glaublich, 
dass man einen derart ig teuren und schwer herzustellenden Gegenstand 
lediglich fur Bcgräbniszwccke verfertigt haben sollte. In technischcr Bezic-
hung wissen wir iiber die Konstruktion der Bahmengriffe mehr als iiber 
die der Mehrzahl der Schwcrtgriffe bei den Zungenscbwertern der jungeren 
Bronzezeit. Setzt man die Funkt ion des Bahmenschwertcs in Frage, so muss 
man auch andere Schwcrttypen der jiingeren Bronzezeit aus Neue untersuchen. 

Leider känn der Rahmengriff von Öland bei seiner unvollständigen 
Erhal tung und ohne das zu ihm gehörige Schwert auf diese Probleme kein 
halleret Licht werfen. Indessen durfte man den Hcrstcllungsort sowohl 
fiir die jiingeren Schaflzungcnschwcrter wie fur die Bahmensehwcrter in 
der dänischen Insclwelt zu suchen haben. Wo der Bahmciigriff von Öland 
verfertigt worden ist, känn nicht mit Sicherheit gesagt werden; aber trotz 
seiner von den ausländischen Varianten abwcicbcndcn Form durfte er nach 
dänischem Vorbild hergcstcllt sein, zumal wenn man an die lebhaften 
Verbindungen denkt, die Öland während der jiingeren Bronzezeit mit dem 
dänischen Kulturzcntruin untcrhal tcn hat . 
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