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Summary
This article is a short summary of what we know about long knives in the Viking Age Norway. Two main sources were 
used - Petersen's Vikingetidens Redskaper and UNIMUS catalogue. The result is only a representative number; the 
article is not complete.

In Norway, long knives were used until the 10th century. From 16 more or less preserved blades, 2 knives 
belong to the Merovingian type (ca. 100 years old by that time) and were deposited in 9th century graves. In the 9th 
century, Merovingian type was replaced with lighter, narrower and shorter knives. The typical knife used in Viking Age 
Norway had a straight blade with relatively uniform features:

• 20–50 cm in length (ca. 10 cm long handle), 2–3 cm in width
• in most cases, both blade and back are evenly straight; the blade tapers near the point
• the wooden handle, sometimes with a bronze ferrule

Sheaths covered both blades and handles and were decorated sometimes. Sheaths show that Anglo-Saxon 
seaxes and Swedish scabbard knives were rarely used in Norway .

In 14 cases, knives were found in graves/mounds, eight times with a sword, seven times with an axehead, six 
times with a spearhead, sometimes with other tools. Graves belonged to women in at least two cases.

The function is difficult to guess. Merovingian type were probably deposited from symbolical reasons. Light 
long knives could serve as kitchen knives, hunting knives and weapons in case of need.

1. Úvod

Tento přehledový článek si klade za cíl zmapování dokladů používání dlouhých nožů v 
Norsku během doby vikinské. Mojí motivací je fakt, že jsem již dříve analogicky mapoval švédské, 
dánské a ruské nože, přičemž se obecně soudí, že dlouhé nože v Norsku chybí. Pokládám za 
důležité zmínit, že v posledních šedesáti letech nebyla o tomto tématu napsána žádná literatura. 
Existující literatura je matoucí a k důkladnosti má daleko. V tomto shrnutí se proto zaměřím na 
výtah z Petersenovy knihy „Vikingetidens redskaper“ (1951) a katalog norských muzeí UNIMUS. Při 
tomto přístupu je ovšem jisté, že některé nálezy budou opomenuty. Proto je tento příspěvek 
potřeba brát s rezervou, jako jisté nastínění základních problémů, které se týkají studia dlouhých 
nožů v norské oblasti.

2. Čepele

Výchozím problémem, který se objevuje při bádání, je nejednotná terminologie. Kromě 
pojmů „sax“ a „skramasax“ se můžeme setkat s výrazy „nůž“, „dlouhý nůž“, „bojový nůž“, „krátký 
meč“, „jednobřitý meč“ a konečně „meč“.

Z Norska, stejně jako z velké části Evropy, jsou známy tucty dlouhých nožů, skramasaxů, z 
tzv. merovejského období, které předcházelo vikinskému období (např. Rygh 496, 497, 498, 499, 
500). Petersen (1951: 188), který navazuje na Gjessinga (1934), píše, že tyto nože lze považovat za 
bojové, udává kritérium nejméně 30 cm délky a 3 cm šířky a eviduje celkem 27 nožů, které tato 
kritéria splňují. Několik nožů tohoto typu má viditelný damaškový vzor. Ačkoli datace těchto nožů 
spadá do 7. a 8. století, několik z nich bylo objeveno v mohylách a kulturních vrstvách 9. století, 
tedy starší fáze doby vikinské. Nejznámější z nich je zřejmě skramasax z mohyly nalezené v Holviku 
(B1188), který byl uložen v 1. polovině 9. století a který je 40,6 cm dlouhý. Spolu s tímto nožem byl 
odkryt jednobřitý meč, sekera a hrot kopí.
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Petersen uvádí, že z 2. poloviny 9. století pochází zřejmě ženská mohyla nalezená v 
Grindeimu (B5888), která kromě hrotu kopí obsahovala část skramasaxu, který je v současném 
stavu 19 cm dlouhý a má 3 cm širokou čepel. Rukojeť je kompletně zachovaná, a to včetně dřevené 
části s bronzovými objímkami na obou koncích.

Často diskutovaný fragment merovejského skramasaxu z Borgu (Ts 8339cu), který se skládá 
z části řapu a čepele, je datovaný mezi roky 600–750 a kontext jeho objevu neumožňuje říci, zda 
přináleží ke starší, merovejské vrstvě, nebo zda mohl být používán až do doby vikinské (Munch et 
al. 2003: 180). Fragment je dlouhý 6,4 cm, šíroký 2–4,1 m a tlustý 4 mm) a známý pro jasně 
viditelnou strukturu damaškové čepele.

Munch et al. 2003: 170 

Petersen udává dalších 25 nálezů, které se vyznačují užší čepelí (pod 3 cm), přičemž nekratší 
z nich měří 23 cm. Do značné míry se opět jedná o nože, které náleží k období předcházející dobu 
vikinskou. Část z nich však lze datovat do doby vikinské.
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Jako první si můžeme uvést nůž z Osebergu (C55000:119), který je dobře znám skvělou 
zachovalostí. Oseberský soubor lze datovat k roku 834. Nůž je dlouhý 32,5 cm (z toho čepel: 22,5 
cm) a široký 2,3 cm. Rukojeť je kompletně zachovalá a je naražená na řap, který je následně ohnut. 

Nůž o podobných rozměrech byl nalezen na poli v Asle (C2573). Je 29 cm dlouhý (čepel: 
18,7 cm) a 2 cm široký. Čepel se symetricky zužuje do hrotu. Podle Petersena se datuje do 2. 
poloviny 9. století (Petersen 1951: 189). 

Na vřesovišti poblíž Rørosu (Brekken) byl objeven pěkný exemplář dlouhého nože (T236) s 
relativně rovným hřbetem a značně obroušenou čepelí. V současném stavu je nůž dlouhý 33,3 cm 
(čepel: 23,2 cm) a 1,4 cm široký. Podle Petersena se datuje do 2. poloviny 9. století (Petersen 1951: 
190). 
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V hrobu na lokalitě Lyngjem byl nalezen nůž (T11315d), který se podle Petersena datuje do 
2. poloviny 9. století (Petersen 1951: 190). Čepel je značně zkorodovaná a v současném stavu je cca 
23 cm dlouhá (čepel: 16 cm). Řap není odsazen. Spolu s nožem se našel jednobřitý meč a sekera.

V hedmarké mohyle Nashaug (C2407) byl nalezen částečně poškozený nůž, který byl v 
nálezovém stavu dlouhý 23 cm (čepel: 13 cm) a široký 2 cm. Odsazení řapu je pouze mírné nebo 
žádné. Petersen (1951: 189) nůž zařazuje do 10. století. Spolu s nožem byly nalezeny dva meče, 
sekera a šípy.

Z 10. století pochází také nůž nalezený v mohyle na lokalitě v Bjørke (C9712). V současné 
době má poničený řap, ale v původní stavu měřil 27 cm na délku a 2,6 cm na šířku. Hrot této čepele 
je mimořádně ostrý. Spolu s nožem se v mohyle nacházel meč, kopí a sekera.

Nejdelší nůž byl objeven v mohyle z Vestre Englaug (C10736). Je dlouhý 49 cm (čepel: 40 
cm) a široký 3 cm. Údajně má velmi tlustý hřbet. Na řapu se zachovala dřevěná rukojeť s bronzovou 
objímkou. Petersen (1951: 189) uvádí, že se jedná o nůž „podivného druhu“, který pochází „ze 
závěru doby vikinské a sotva má co do činění s merovejskými jednobřitými meči bez záštit“. Spolu s 
nožem byl v mohyle objeven meč, dva hroty kopí a dvě sekery.
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V mohyle z Hendy, která se datuje do doby vikinské, bylo nalezeno osm fragmentů nože 
(T19271b). V dochovaném stavu měří 26 cm na délku (čepel: 21,5 cm) a 2 cm na šířku; 4,5 cm 
dlouhý, 1,2 cm široký a 0,8 cm tlustý řap není kompletní. Hřbet čepele je rovný, stejně jako ostří. 
Jedinou militárií, která se v hrobu dále našla, je štítová puklice.

Při orbě v lokalitě Skarland bylo objeveno několik zbraní, které původně pocházely z 
jednoho hrobu, datovaného do starší fáze doby vikinské. Mezi předměty se nacházel i zkorodovaný 
dlouhý nůž (T13379c), který je cca 25 cm dlouhý a kolem 2 cm široký. V dochovaném stanu není řap 
nijak výrazně odsazen. Břit i hřbet jsou rovné, zúžený je až samotný hrot.
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Vikinská mohyla ve Fiskviku obsahovala kromě meče a kopí také čepel dlouhého nože (T3794), 
který byl nejméně 39 cm dlouhý a 3 cm široký.

Další nůž byl společně se sekerou nalezen v plochém hrobu z Storborgu (T12488b) z doby 
vikinské. Nůž má poničené ostří a hrot. Ve stávajícím stavu je 23 cm dlouhý. Hřbet je rovný, řap 
poněkud pokroucený.
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Ve vikinské mohyle, která byla odkryta v Klæbu, byl nalezen meč a dlouhý nůž (T3790). 
Délka tohoto nože činí 24 cm, hrot však není kompletní. Čepel může být v nejširší části široká i 3 
cm. Tvar je poněkud specifický: řap je odsazen z obou stran a hřbet i ostří se postupně zužují. 

K materiálu jsem přiřadil také fragment nože z ženské mohyly v Rise (T9255), který sestává 
ze zhruba 10 cm dlouhého, odsazeného řapu a části cca 2 cm široké čepele. Délku není možné 
odhadnout, ale na základě délky řapu a šířky čepele se domnívám, že tato čepel mohla přináležet k 
dlouhým nožům.
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Poslední dlouhý nůž, který zde uvedeme, byl nalezen v mohyle z Ristadu (T12080d). Nůž byl 
součástí výbavy čítající jednobřitý meč, kopí a sekeru. Hrot, ostří a zační část řapu nože je odrezlá; 
hřbet je rovný; řap se plynule zužuje a není skokově odsazen. Ve současném stavu má nůž 27,5 cm 
na délku a téměž 3 cm na šířku. Jednobřitý meč typu H svědčí o původu ze starší fáze doby vikinské.

K době vikinské tedy můžeme přiřadit celkem 16 čepelí nožů, přičemž dvě patří k 
merovejskému typu a jeden fragment je sporný. Zcela jistě se jedná pouze o reprezentativní vzorek. 
Z výčtu jsme vyřadili 26 dlouhých nožů podobných kosířům (Petersen 1951: 150–157), které mají 
mírně zahnutou čepel a maximální délku kolem 40 cm, byť jejich funkce mohla být podobná. Stejně 
tak jsme vyřadili nože s tulejkou (např. C16033, C4794, C2326), které lze rovněž počítat mezi dlouhé 
nože.

Poměrně často se k „dlouhým nožům“ řadí i jednobřité meče se záštitami a hlavicemi, které 
byly v Norsku populární do 10. století. Jejich četnost je oproti dlouhým nožům natolik výrazná, že 
jejich funkce musela být naprosto odlišná. Nelze však popřít, že oba typy zbraní vycházejí ze 
stejného tvarového základu.

3. Pochvy

Čepele nejsou jedinými doklady používání dlouhých nožů. Zmínit se musíme zejména o 
třech proslulých pochvách Trondheimu (T5918, T5919, T5920), pocházejících zhruba z roku 1000.

Pochva T5918 je vůbec nejzajímavější. Je totiž nejdelší (42 cm), nejširší (8 cm) a je bohatě 
zdobena tlačeným dekorem. Na čelní straně je dekorovaná zvěrnými motivy, zadní strana je 
zdobena ornamenty a latinským nápisem +[Eofr?]ic me fec („[Eofr?]ic mne vyrobil“). Na základě 
tohoto nápisu a tvaru lze předpokládat anglosaský původ. Vzhledem k šířce a znatelnému tvarování 
pochva chránila nejen čepel, ale i rukojeť. Čepel musela mít tradiční anglosaský tvar, tzv. broken 
back, která obnáší více či méně zužovaný hřbet. Na základě dekorace lze říci, že pochva byla nošena 
hrotem doleva, rukojetí doprava.
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T5919 představuje nekompletní pochvu o délce 28 cm, jejíž hrdlo je utržené. Obě strany 
jsou podle katalogu dekorovány podobným způsobem jako T5918, ale zdá se, že se jedná o chybu. 
Zúžovaný tvar svědčí o podobném typu nože, jako v případě T5918. Na rozdíl od T5918 si můžeme 
všimnout závěsného zařízení ve formě kožených řemínků.

Poslední pochva, T5920, je 22 cm dlouhá a 2,5 cm široká. V půli je roztržená, ale jinak je 
téměř v kompletním stavu. Boční plochy pochvy jsou zdobené vytlačenými čtverečky, které jsou 
podél horní hrany lemované řebříkovitými linkami, v horní části pochvy dokonce dvojtými. ísto, 
kam zasahovala rukojeť je jasně oddělené vertikální linkou. Tvar pochvy naznačuje, že byla 
vyrobena pro nůž s rovným hřbetem a plynule zužovanou čepelí.
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Pochvy z doby vikinské jsou obvykle kožené. V Norském materiálu však můžeme najít také 
pochvy dřevěné (např. C58919) nebo zdobené parohovými výložkami (T1045). Ve výjimečných 
případech nacházíme bronzové kování pochev, jako prolamované (hradbičkovité) kování z okraje 
pochvy nalezené v mohyle č. 1 v Borre (C1804e). 8,5 cm dlouhé nákončí pochvy z Eide (B4610y) je 
špatně interpretováno a ve skutečnosti jde o kování křesadla.

4. Závěr

Na rozdíl od historického Dánska, odkud známe pouze minimum dlouhých nožů a žádný z 
nich nepochází z hrobů, se v Norsku prokazatelně dlouhé nože používaly jako součást osobního 
vlastnictví, a to nejméně do 10. století. Dochovaný materiál nás opravňuje tvrdit, že se ještě v 9. 
století užívaly merovejské skramasaxy, které byly tou dobou již zhruba 100 let staré a které byly 
nahrazeny lehčími, užšími a často také kratšími noži. Za typický dlouhý nůž můžeme ve vikinském 
Norsku považovat nůž s rovnou čepelí, která přes tvarové odchylky nabývá poměrně uniformních 
rysů, a to:

• délka 20–50 cm (cca 10 cm rukojeť), šířka 2–3 cm
• zpravidla rovný hřbet a rovné ostří, které se zužuje před samotným hrotem 
• dřevěná rukojeť, někdy doplněná o bronzovou objímku

Pochvy, které překrývaly i rukojetě a které byly zdobené, ukazují, že se ve vikinském Norsku 
užívaly jak anglosaské, tak švédské nože. 

14 ze 16 nožů bylo nalezeno v hrobech, což svědčí o důležitosti těchto předmětů. 
Nejnázorněji působí statistiky, které zbraně byly spolu s noži uloženy do hrobů: 8 × meč, 7× sekera 
a 6× kopí. Spolu s T11315d byl nalezen i zahnutý kosíř, zatímco v případě C9712 a C10736 zase srpy. 
Nejméně ve dvou případech byly nože uloženy do hrobů, které mohly být ženské. 

Pokud se týče funkce, merovejské skramasaxy byly zřejmě uloženy do hrobů jako 
symbolické předměty. Lehčí a užší nože mohly velmi dobře posloužit jako kuchyňské nože, lovecké 
nože a v případě potřeby samozřejmě jako zbraně.
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