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Vitus Nielsen a Erik Moltke publikovali roku 1980 článek „Pikhammeren – kan man også 

skrive med den?“ (Perlík – lze jím také psát?). Nielsen shrnul historické pozadí perlíku, zatímco 

Moltke došel k závěru, že se tento nástroj užíval v době vikinské k rytí run a ornamentů na 

runových kamenech (Fig. 1). Tato studie však naznačuje pravý opak: totiž, že runy byly tesány 

majzlíkem a kladivem/palicí. Moltkeho hypotéza byla již dříve krátce zpochybněna, ale dosud 

nebyla důkladně prodiskutována. Tento článek je primárně postaven na profesních zkušenostech 

sebraných rytcem Erikem Sandquistem, který je získal při tesání moderních runových kamenů.

Moltkeho nejdůležitějším argumentem je existence malých kónických stop po špičatém 

nástroji, které se nacházejí v rýhách mnoha run. Tohoto fenoménu si můžeme povšimnout např. na 

5. runovém kameni z Århusu (cca rok 1000 n.l.) a švédských runových kamenech z 

Himmelstadlundu v Östergötlandu (400–550 n.l.) (Fig. 2). 

Erik Sandquist tesá runové kameny od roku 1995. V létě roku 2004 vztyčil vedle muzea v 

Jellingu svůj 44. kámen (Figs. 3–4). Sandquist, na rozdíl od většiny moderních kameníků, kteří 

preferují pneumatické nástroje a pískování, ze své práce nabral podrobné zkušenosti o používání 

širokého majzlíku a perlíku v kombinaci s kladivem nebo palicí. Je důležité poznamenat, že  

Sandquist svojí práci nepovažuje za experimentální archeologii a jeho výsledky nejsou 

systematicky dokumentovány. Zkušenosti tohoto řemeslníka však mohou poskytnout základ pro 

několik závěrů, které přispějí k archeologické diskuzi.

Sandquist při tesání runového kamene používá následující postup: po výběru a převozu 

vhodného kamene na budoucí místo si přímo na povrch kamene načrtne návrh run a ornamentů – 

nejprve navlhčenou látkou (takže případné chyby snadno zmizí), poté uhlím (které se může snadno 

odmazat) a konečný nákres dodělá křídou. Linky vytesává pomocí majzlíku a kladiva nebo palice. 

Rýhy často barví směsicí podmáslí, pigmentu (např. oxidu železa) a práškového amoniaku. Kámen 

by měl být ideálně vytesán a vybarven v položené, horizontální poloze a vztyčen až po dokončení. 

Národní muzeum Sandquistovy runové kameny zaznamenává, aby se předešlo budoucímu zmatení 

archeologů a filologů.

Erik Moltke tvrdil, že při tesání run a ornamentů byl perlík praktičtějším nástrojem než 

majzlík. Zastával názor, že rytec run by při používání majzlíku a kladiva neviděl na pracovní 

plochu, kterou by ruka zakrývala, zatímco perlík rytci umožňoval kdykoli sledovat prováděnou 

práci. Když však dojde na tesání linek, je ve skutečnosti perlík mnohem nepřesnější než majzlík s 

kladivem: díky přidržování majzlíku u povrchu kamene může rytec pracovat přesněji a navíc měnit 

sílu úderů. Naopak perlík je majzlíkem a kladivem zároveň a vyžaduje techniku úderu, která nutí 



kameníka udržovat si vzdálenost od povrchu kamene, což způsobuje nepřesnosti jak v síle úderů, 

tak ve směru. Perlíky se mnohem více hodí k práci s většími kamennými plochami, jako např. 

kvádry, u kterých je síla úderu důležitější než přesnost.

Z vikinské Skandinávie známe pouze jeden perlík. Ten byl nalezen v kruhové pevnosti v 

Trelleborgu (Fig. 5). Zároveň známe perlík nejasného data z Lundu (Fig. 6). Co se evropské 

perspektivy týče, Římané používali tyto nástroje kolem počátku křesťanské éry. Je známo několik 

nálezů, například z kamenolomu ve Felzbergu u Odenwaldu, jižně od Mohuče. Perlíky jsou ve 

středověkém umění často vyobrazeny jako nástroje na opracování kvádrů (Figs. 7–8) a byly 

používány až do druhé světové války.

Z vikinské Skandinávie je známo množství majzlíků (Fig. 9), ale tvary jednotlivých kusů 

neodhalují, zda byly vyrobeny k opracování železa nebo kamene. Majzlíky však mohly mít různé 

stupně tvrdosti, protože ideální majzlíky na tesání do kamene nejsou tak tvrdé jako majzlíky určené 

k práci se železem. Důvodem je to, že kdyby byl kamenický majzlík vyroben z příliš tvrdé oceli, 

snadno by praskl, a kdyby byl naopak k měkké oceli, tak by ho bylo třeba často brousit. Proto jsou 

moderní standardní majzlíky nevhodné k tesání run.

Osudem mnoha prehistorických majzlíků byla zřejmě oxidace a recyklace. Dřevěné palice, 

které mohly být využívány při tesání do kamene, jsou známé z vikinské Sigtuny. Podle 

středověkých vyobrazení jsou majzlíky a palice používány při tesání nápisů (Fig. 10).

Kvůli zvětrávání runových kamenů je velice složité nalézt stopy po kamenických nástrojích. 

Přesto můžeme na několika švédských kamenech a větším kameni z Jellingu nalézt slabé stopy po 

majzlíku (Fig. 11). Erik Moltke interpretoval malé kónické prohlubně, kterých si povšiml u mnoha 

rýh run, jako známky po perlíku. Stejný fenomén lze spatřit na kameni z Vester Tørslev (Fig. 12). 

Tyto stopy však dokazují pouze použití špičatého nástroje – a mohlo jít stejně dobře o špičatý 

majzlík.














