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Týmto rokom míňam moju 22 zimu a tomuto koníčku sa venujem asi od roku 2010. 
Začalo to pri šerme a tréningoch a neskôr sa rozvinul záujem o históriu a skúmanie 
historických prameňov. Od roku 2012 ako jeden zo spoluzakladateľov vediem skupinu 
HERJAN, v ktorej sa snažíme zameriavať na prvú polovicu 10. storočia. Skupina je 
pôvodom zo Slovenska a korene má kúsok od Bratislavy – v Pezinku, ale v dnešných 
dňoch sú členovia z rôznych kútov Slovenska a Čiech. 

Môj kostým sa snažím tvoriť tak, aby ukázal, ako má vyzerať švédsky majetnejší slobodný 
muž. Celkové vybavenie sa snažím zakladať najmä na nálezoch, ktoré kontextovo 
zapadajú do Škandinávie ako „tradičný severan“. Do vybavenia zahŕňam rôzne skvosty 
a netradičné veci, zbrane a to najmä niektoré ostré kúsky, ktoré by bezpodmienečne mali 
patriť do vybavenia každého, kto chce rekonštruovať a pochopiť históriu.



V rámci rekonštrukcie sa snažím robiť množstvo činností, ktoré mi umožňujú lepšie 
pochopiť rozmýšľanie vtedajšieho človeka. Pri všetkých týchto aktivitách sa snažím 
položiť si otázku: „Ako by to urobil človek pred tisíc rokmi?“. Touto otázkou sa nútim 
premýšľať nad dobovým postupom, a možnosťami spoločnosti, ktoré mali. S touto 
otázkou sa snažím riešiť veci od základných denných činností ako je napríklad materiál 
pre vykresanie ohňa, teda čo použiť ako práchno, cez rôzne výrobné postupy, ktoré sa 
snažím skúšať aj dobovou cestou aj keď nie úplne pri všetkom a samozrejme aj bojovú 
stránku života. Snažím sa vyrábať množstvo vecí, pretože je to cesta ako si tento relatívne 
drahý koníček spraviť lacnejším čo znamená že tak ako aj väčšina ostatných si množstvo 
práce uľahčujem modernými nástrojmi. Avšak pomaly zhromažďujem aj dobové náradie 
čo mi umožňuje skúšať práve dobové postupy dobovými nástrojmi a tak môžem pochopiť 
omnoho viac v danom remesle a ďaleko viac ma to fascinuje čo všetko dokázali s tým čo 
mali k dispozícií. Aby som uviedol príklad tak jedným z cieľov je zhromaždenie výbavy 
na odlievanie šperkov. Väčšinu tejto výbavy už mám a teda sa snažím ju využívať 
a pokúšam sa odlievať na akciách, ktoré si na to vyberiem ale aj niekedy doma ak si 
nájdem na to čas. Ďalšou z vecí, ktorú by som uviedol sú napríklad nože, ktoré som robil 
sebe alebo ľuďom z našej skupiny pri niektorých som použil lepšie pri niektorých horšie 
čepele, ktoré som ja sám nevyrábal ale kupoval od výrobcov. Snažil som sa používať 
vhodné dreviny, ako jaseň, breza alebo čerešňa. Tieto dreviny mi boli dostupné ale 
rozhodne sa dá použiť ešte niekoľko ďalších, ktorých výber môžeme založiť aj na 
nálezoch topor sekier alebo samotných fragmentoch zachovaných na nožoch. Ďalším 
krokom bolo navŕtanie (nedobovou vŕtačkou), následné nahrievanie tŕňa a vypálenie 
podľa neho diery do dreva. Zalepenie čepele som robil smolou z brezovej kôry. 
A následné dopracovanie samotných detailov rukoväte. Tie zabrali asi najviac času na 
nej. Ďalej nasledovala výroba zdobenej pošvy na nôž inšpirovanej nálezmi v Birke. 



Rovnako dôležitou otázkou ako je remeselná stránka je aj stránka bojová. Spoločnosť 
v dobe vikinskej môžeme charakterizovať ako bojovú. Z toho vychádza postavenie 
jedincov k bojovej stránke života a je nutné aby ju pochopil aj samotný reenactor. 



Medzi moje oblečenie patria dve ľanové tuniky, z ktorých jedna vychádza z vyobrazení; 
ľanové bruchy a dvoje vlnené nohavice inšpirované nálezmi v Thorsbergu. Ďalej na mne 
môžete vidieť kapucňu, ktorá vychádza z nálezu v Skjoldehamne, všednú vlnenú tuniku 
tmavo hnedej farby a modrú slávnostnú tuniku, obe inšpirované nálezmi v Haithabu. Často 
ma možno vidieť ako sa pýšim mojim červeným plášťom tkaným vo vzore diamant, na 
lýtkach striedam dva páry oviniek a to jedny modré a druhé biele s väzbou rybej kosti, tak 
ako ich máme dochované. Ďalej sú to topánky, oboje podľa nálezov z Haitabu, 
a naalbindingové ponožky a čiapka. Chyby na týchto kusoch kostýmu vidím v tom, že nie 
sú všetky ručne tkané, teda okrem oviniek, čiapky, ponožiek a plášťu, ale dal som si cieľ do 
ďalšieho roka, že postavím aspoň jeden funkčný komplet. Druhou chybičkou je nedokonalá 
presnosť s nájdenými strihmi, ale človek svoj kostým stále vyvíja. Ako posledné 
spomeniem hnedé „žebradlo“, v ktorom nosím obvykle kus sušeného mäsa, kresadlo 
a materiál na vykresanie ohňa. 



Najnovšími kúskami v mojom historickom šatníku je tunika, strihovo opäť podľa 
Haitabu, nohavice inšpirované ilumináciami, avšak strihovo nie sú najlepšie prevedené, 
a kapucňa podľa Skjoldehamne, všetko z ručne tkaných prírodných látok. 

Moje kostýmové doplnky tvoria opasky inšpirované hrobom Bj. 750. Oba z tohto hrobu, 
z toho jeden je karolínskeho typu a zdobí mi remeň na meči. Oba však nie sú presne 
spracované čo sa týka materiálu, originály boli zo striebra a so striebornými nitmi. Ďalej 
sú to oválne spony, ktorými si obvykle zapínam plášť, jedna z nich je podľa nálezu 
z hrobu 588 - tento typ je dosť rozšírený v Škandinávii a na Balte. Môj kúsok je 
postriebrený. Jednou zo spôn, ktoré vlastním je spona podľa nálezu z hrobu 886 a hrobu 
477. Na jedných z oviniek nosím strieborné háčiky podľa nálezu z hrobu 348, zatiaľ čo 
druhé nosím zapnuté jednoduchými mosadznými sponami. Ruku mi ťaží asi 93 gramový 
strieborný náramok zo šiestich prútov stočených do seba. Na opasku nosím koženú kapsu 
zdobenú mosadznými kovaniami podľa nálezov z Gotlandu. Ďalej jednou z podstatných 
vecí je brúsny kameň, ktorý rozhodne potreboval každý človek. Čepeľ noža, ktorý mám 
obvykle pri sebe, tvarovo vychádza z tvarov čepelí v Birke a je osadená v čerešňovom 
dreve, kde je zalepená pomocou smoly vytavenej z brezovej kôry. Na konci rukoväte je 
pätka, ktorá tvarovo odpovedá nálezom v Birke rovnako aj počet nítkov. Okrem tohto 
noža mám ešte druhý, jednoduchý nôž bez akéhokoľvek zdobenia. Na opasku mám 
zvyčajne priviazanú peňaženku voľne inšpirovanú nálezmi z Nórska a v nej zopár 
strieborných mincí a rôzne úlomky striebra. 



Do širokej škály mojej výzbroje patrí prilba podľa nálezu z Gjermundbu s krúžkovým 
závesom. Na tele nosím ako podzbroj „bojovú tuniku“ z dvoch vrstiev vlny a na nej 
krúžkovú košeľu z krúžkov kruhového prierezu. V dnešnom boji používam vlnené 
rukavice, ktoré strihovo vychádzajú z nálezov zrejme zimných rukavíc a pôsobia 
nerušivo. Súčasťou môjho kostýmu je aj zdobený štít (s ktorým zatiaľ nebojujem), ktorý 
je inšpirovaný nálezmi z Birky, a to konkrétne: umbo podľa nálezu v Bj. 544 vrátane 
mosadzného zdobenia, okraje štítu zdobia mosadzné svorky podľa nálezu z hrobu Bj. 850. 
Štandardne do boja používam nezdobené štíty, pretože pre mňa predstavujú spotrebný 
materiál a životnosť je zvyčajne tak jeden rok. Medzi zbrane samotné patrí tupý meč na 
boj, je to konkrétne typ H/I podľa Peterssena. Tento typ som zvolil kvôli najväčšiemu 
zastúpeniu v Birke. Vlastním niekoľko kopijí a to napríklad najväčší známy kúsok z danej 
oblasti z hrobu Bj. 850, ktorý číta 57cm od začiatku tulajky po špičku hrotu. Podobné 
kusy sú nájdené na kontinente a zrejme pochádzajú od frankov. Ďalšou z nich je tupá 
kopija s hríbikom na konci, ktorá slúži pre dnešný boj a je podľa nálezu z hrobu Bj. 832. 
Podobnú tejto mám aj v ostrom prevedení, avšak tú som vyhral a nie je robená podľa 
mnou určeného nálezu. Ďalej vlastním jaseňový luk ku ktorému zatiaľ nemám historicky 
odpovedajúce šípy. 



Medzi neodmysliteľnú súčasť vybavenia patria keramické nádoby. Obyčajné malé poháriky, 
ale aj väčšia keramická nádoba, ktorá má obsah asi liter a pre jednotlivca je použiteľná na 
varenie. Ďalej sem patria drevené misky a lyžice, ktoré som nekupoval podľa žiadnych 
konkrétnych nálezov. Do môjho vybavenia patrí aj dosková hra Hnefatafl - sklenené figúrky 
sú podľa nálezu z hrobu Bj. 523 ku ktorým patrí aj kostená kocka, ktorá sa s touto hrou spája 
aj materiálne, teda pri nálezoch ale aj v opisoch. S mojim priateľom Tomášom sme túto 
verziu hry skúšali, a dáva to hre nový rozmer. Ďalšou časťou môjho vybavenia je historické 
náradie, ktoré je vyrobené podľa nálezu v Mastermyre: kladivo, sekera, teslica, dvoje kliešte, 
dláto, vrtáky, nebožiec (obojručný nôž) dve nákovy, jedna s nosom a druhá so štvorcovým 
pôdorysom a dúchadlá podľa vyobrazení na kameňoch. 



Do mojej zbierky sekier patria dve široké sekery podľa hrobu Bj. 495. Jedna je v ostrom 
prevedení a druhá v tupom, určená pre boj. Tupú som osadil na ručne štiepané dubové 
toporo o dĺžke cca 110cm a ostrú som nasadil na strojovo rezaný jaseň o dĺžke asi 130cm. 
Ďalšie sekery mám jednoručné, jednu nájdenú na ostrove Björkö v časti „Borg“, tá je tupá 
určená pre boj, ďalšou je sekera podľa nálezu v časti „Svarta jorden“ (čierna zem) 
a poslednou sekerou je nález z truhlice s náradím z Mästermyru. 

Čo sa týka mojej výbavy na putovanie, myslím že v tomto prípade platí čím jednoduchšie 
tým lepšie. Pokiaľ človek nemá koňa, je rád že tiahne čo najmenej vecí. Mojím posledným 
putovaním bola akcia Mannfall II, ktorá sa konala v novembri 2017. Kde sa mi osvedčilo 
mať pri sebe len nevyhnutne potrebné veci. 

Niekoľko fotiek ste už mohli vidieť, ale popíšem vám bližšie v čom a s čím som 
putoval. Na sebe som mal celú dobu jednu vlnenú tuniku, vlnené nohavice, dvoje 
ponožky, ovinky, čiapku a kapucňu. V „batohu“, ktorý tvorili dve deky zabalené do 
uzlíku s remeňmi som mal zbalené všetko potrebné. A teda: Náhradnú tuniku, ponožky, 
ovinky, topánky, jedlo, vodu, kožušinu, kresadlo s potrebami na založenie ohňa teda 
základné veci. 





Samotný kostýmový pas hodnotím veľmi 
pozitívne myslím si že človeka posunie 
ďalej, núti človeka preskúmať vlastný 
kostým vzniesť voči nemu kritiku a zistiť čo 
má špatne a čo mu chýba. Ja sám som si 
preskúmal vlastný kostým a vybavenie 
a našiel v ňom chyby. Rozhodne to 
odporúčam každému, kto berie tento 
koníček vážne.

Týmto chcem poďakovať 
môjmu dlhoročnému 
priateľovi v zbrani Tomášovi 
Vlasatému, ktorý mi často 
dodáva inšpiráciu a motiváciu 
v tomto koníčku ale najmä mi 
nesmierne pomáha a preto mu 
patrí moja vďaka. A nakoniec 
ďakujem celej mojej skupine, 
pre ktorú to robím.





Môj pokus o rekonštrukciu prsteňa z hrobu Bj. 902, avšak originál bol z bronzu.








