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1.1 – Nálezy
Z mnoha hrobů na pohřebišti v Birce známe čtyři nebo pět zavíracích nožů. Dva z nich se nacházely v žárových
hrobech (Bj 452 a 456 v sekcích 2B a 3), jeden nebo dva pochází z pohřebních komor (Bj 708 a možná 735 v sekcích
1C) a jeden ze šachtového hrobu (Bj 506 v sekci 2A).
Zavírací nůž (Taf. 184:3) pochází z náspu žárového hrobu Bj 129 (sekce 1B nebo 1E) a nejspíš nenáleží k
pohřební výbavě, protože na sobě nenese známky ožehnutí.
Jako mužské hroby jsou doloženy žárový hrob Bj 452 a pohřební komora Bj 708, oba obsahují zbraně a
pravděpodobně přináleží k ÄBS [Ältere Birkastufe; Starší fáze Birky, konec 8. – konec 9. století]. Oproti tomu žárový
hrob Bj 456 se zdobeným tělem nože by měl být ženský hrob z ÄBS. Dnes velmi fragmentární, pochybný zavírací nůž z
pohřební komory Bj 735 se nacházel ve dvojitém hrobu muže a ženy. Podle plánku hrobu a údajů Hj. Stolpeho se měl
nacházet pohromadě s dalším malým ženským nářadím. Tento hrob přináleží k JBS [Jüngere Birkastufe; Mladší fáze
Birky, konec 9. – konec 10. století]. A konečně šachtový hrob Bj 506 nemůže být datován a neobsahoval žádné kosterní
pozůstatky, ze kterých by mohlo být určeno pohlaví.
Hroby z Birky tedy ukazují, že také ženy používaly tento neobyčejný typ nože, který, jak se zdá, ve zbytku
Skandinávie a germánských královstvích v Evropě bez výjimky náležel k pohřební výbavě mužských hrobů (viz níže).

1.2 – Typy
Zavírací nože z Birky, které jsou tak dobře zachovalé, že lze blíže prozkoumat jejich konstrukci, ukazují, že
pravděpodobně přináležely ke dvěma typům.

•

Typ 1
má čtverhranné tělo s tenkými a ohnutými podélnými stranami. Je opatřen dvěma čepelemi, které jsou
postupně zužované a na konci ohnuté do háků. Viz níže Steinovo označení „zahnuté čepele“.
Velikost: cca 8.9 × 2.3 cm.
Exemplář z Bj 456 je dekorován zvířecími postavami s dvojitými klikatými liniemi.

•

Typ 2
má čtverhranné tělo poměrně nepravidelného tvaru a pouze jednu čepel, a to buď téhož tvaru jako Typ 1 (Bj
452)1, nebo bez háku na špičce (Bj 129).
Velikost: délka mezi 8.7 a 14.5 cm.
Tři kusy: Bj 452, 708 a k tomu Bj 129 z násypu hrobu.

2.1 – Porovnatelný materiál
V hrobu se člunem č. 4 z Tune v upplandském Alsike se nalezl zavírací nůž, který pravděpodobně měl dvě čepele, a
proto mohl náležet k Typu 1 (Arne 1934, Taf. VIII:7). Arne datoval tento hrob, mužský hrob, mezi roky 850–900 po Kr.
Podstatně starší je exemplář, který pochází z hrobu s člunem Valsgärde 6 a který je datován k roku 750 po Kr.
(Arwidsson 1942B, Abb. 62 vpravo, Taf. 35: 275 a strany 80 a 132 s porovnatelným materiálem). Na rentgenovém
snímku je jasně patrný nýt, který nůž držel pohromadě, a také to, že špička čepele je pravděpodobně ulomená. Náleží k
Typu 2. Arbman publikoval (1937, 236 ff.) seznam zavíracích nožů z Birky a také odpovídajících nálezů ve zbytku
Skandinávie a jižnější Evropě. Zastával názor, že se dá vystopovat rozšíření v jihogermánských oblastech od středního
Rýna a Vestfálska po Šlesvicko-Holštýnsko, odkud „byly možná importovány“ švédské nálezy (viz Wegewitz 1968,
Taf. 12, 13 a 40). Tudíž Arbman považoval zavírací nože za importované zboží ze západní Evropy.
Později zveřejnili Stein (1967) a Fingerling (1971) seznam zavíracích nožů z hrobů se zbraněmi z pohřebiště
Guttigen a Merdinger v Jižní Bádensku, stejně jako z více pohřebišť v Bavorsku, Dolním Sasku a Holandsku (viz mapu
rozšíření u Steina, Taf. 118). Stein (1971, 130f.) zjišťuje, že zavírací nože vždy patřily k těm hrobům, které se dají
„přidělit k poslední fázi osídlení“, a datuje toto období do „končícího sedmého a začínajícího osmého století“. Ty tvary,
které označuje jako „nože se zahnutými špičkami“ (včetně Taf. 1:14. 14:10. 24:17 a 96:1), přesně odpovídají čepelím
1 Z rentgenového snímku tohoto nože (Arwidsson 1942B, Abb. 62 vlevo) je háček jasně viditelný.

nožů z Birky (Taf. 184:2 a 4; viz kapitolu 1.2. výše). Těla nožů jsou často čtverhranná. Podle Steina zavírací nože náleží
zpravidla k mužským hrobům. V mnoha nálezech se vyskytují v kombinaci s jednobřitými nebo dvojbřitými meči,
vysokými štítovými puklicemi (včetně typu „Galgenberg", viz Steinovu mapu, Taf. 100), ostruhami a často také s
jedním nebo dvěma noži se střenkami.

2.2 – Využití zavíracího nože
Stále není jasné, k čemu přesně zavírací nože sloužily. Jelikož se v hrobech ve Skandinávii i ve zbytku Evropy často
objevují v kombinacích s noži opatřených střenkami (které odpovídají dnešním řezbářským nožům), musely být
zavírací nože nějakým speciálním nástrojem.
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