Norský bojovník v 10. století
Kostýmová inspirace pro Marobud
Norsko v 10. století
Před tím, než se podíváme na popis samotného oblečení a výzbroje, je potřeba nastínit
několik témat, na prvním místě to, v jakém stavu se Norsko nacházelo v tomto konkrétním období.
Předpokládá se, že částečné sjednocení Norska proběhlo již někdy na konci 9. století, po bitvě u
Hafrsfjordu (tradičně 872, možná též někdy kolem 890). Harald Krásnovlasý, který tohoto
sjednocení dosáhl, pocházel z jihonorských provincií (okolí Vikenu), odkud vycházela panovnická
moc, jež si podrobovala království zejména ve středním a západním Norsku. Situace v severním
Norsku byla složitější – v okolí dnešního Trondheimu sídlil rod Háleygjovců, který byl hned po
potomcích Ynglingů nejmocnější v Norsku – Háleygjovci byli spojenci Haralda Krásnovlasého.
Harald vedl také zahraniční politiku, dobýval ostrovy (Orkneje, Faery, Shetlandy a Hebridy) a
udržoval kontakty se Švédskem, Anglií a Islandem, který byl za jeho vlády kolonizován.
Harald Krásnovlasý zemřel kolem roku 930 a jelikož měl mnoho synů, říše se načas
rozpadla. Spojit ji dokázal až Eirík Krvavá sekera, který pobil všechny své bratry, až na Hákona,
který tou dobou pobýval v Anglii, kam ho Harald poslal na vychování. Když se Hákon, přezdívaný
Dobrý, vrátil do země, začal objízdět sněmy a získávat od sedláků podporu. Eirík Krvavá sekera
ztratil veškerou podporu svého lidu a musel uprchnout do Anglie, kde se stal králem Yorku. Hákon
byl zvolen prvním křesťanským Norska. Jeho vláda byla mírná a je známo, že zavedl poměrně
efektivní systém branných hotovostí a strážních pobřežních majáků. Od 50. let se pravidelně
utkával se svými synovci, syny Eiríka Krvavé sekery, kteří s podporou dánského krále Haralda
Modrozuba chtěli ovládnout norský trůn. Roku 961 je potřetí porazil, ale prchající vojsko se krylo
střelbou a Hákon tam zemřel.
Vlády se ujali Eiríkův syn Harald Šedoplášť a jeho bratři. Oficiálně byli leníky svého děda
Haralda Modrozuba, ale stali se na něm rychle nezávislí. Dopustili se několika politických vražd,
mimochodem zabili Háleygjovce Sigurða Hákonarsona, a začlenili do říše nejsevernější kraj
Norska, Hålogaland. Jejich vláda byla ztížena velkým hladomorem. Haraldu Modrozubu se
samozřejmě nelíbilo, že nemohl vykonávat své zájmy v Norsku, a tak ochotně přijal Háleygjovce
Hákona Sigurðarsona, syna zavražděného
Sigurða Hákonarsona, který vlákal Haralda
Šedopláště a jeho bratry do pasti a roku 970
je zabil.
Dánský vliv v této době byl značný.
Celé jihozápadní Norsko prakticky spadalo
pod dánského panovníka, který zde vybíral
daně prostřednictvím svých věrných a
vojenské posádky. Královská moc Ynglingů
byla v troskách, protože přežily pouze její
vedlejší větve a její tradiční sídla patřily
pod dánskou správu. Příležitosti se chopily
Háleygjovci, konkrétně Hákon Sigurðarson,
který byl formálně dosazen na norský trůn
jako regent Haralda Modrozuba, proto také
nesl pouze titul jarl. Hákon byl posledním
pohanským panovníkem Norska. Jeho sídlo
leželo v Hlaðech (Lade), nedaleko dnešního
Trondheimu. Hákon se také brzy
osamostatnil na dánské vládě, což Haralda
Modrozuba vedlo k tomu, že do Norska
vedl několik neúpěšných tažení.
Dánská říše v letech 970-990.

Roku 995 se do Norska vrátil Óláf Tryggvason, jeden z příslušníků boční větve Ynglingů.
Jakmile se tato informace dostala k lidu, vznikla vzpoura proti Hákonovi, Hákon byl zabit
nejpotupnějším možným způsobem a na trůn byl dosazen Óláf. Aktivně prosazoval šíření
křesťanství, začal razit mince, do zákoníků nechal zanést několik křesťanských zákonů a založil
Nídaros, dnešní Trondheim. Roku 999, když se vracel z plenění, byl vlákán do pasti koalice
švédského krále Óláfa, dánského krále Sveina a norského jarla Eiríka Hákonarsona, syna zemřelého
Hákona Sigurðarson. Odehrála se takzvaná bitva u Svǫlðu, ve které byl Óláf Tryggvason zabit.
Koalice si Norsko doslova rozebrala a sjednoceno bylo až za vlády Óláfa Tlustého v letech 1015–
1028.
10. století bylo v Norsku prakticky stoletím permanentního souboje o moc. Můžeme vidět,
že v Norsku 10. století existovaly dva hlavní rody, se sídlem v okolí Víku (Vikenu) a v Hlaðech. V
první polovině 10. století žily oba rody v míru a spojenectví, v 2. polovině 10. století stály spíše v
opozici. V jednotlivých krajích stále dožívaly staré rody, které podporovaly jednu nebo druhou
stranu. V 2. polovině 10. století se řada pretendentů uchýlila k dánským panovníkům a bojovala s
jejich podporou výměnou za příslib vazalství. Můžeme vidět řadu příkladů krevních mst. Je patrné,
že panovník k vládě potřeboval podporu lidu na sněmu.

Družina × branná hotovost
Je složité říci, jak přesně vypadalo tehdejší vojsko. Můžeme předpokládat, že velkých bitev
se účastnila vojska, která byla tvořena dvěmi oddělenými jednotkami – profesionálními družinami
(drótt) a lodními brannými hotovostmi (leiðangr), které byly zákonem ustanovené, aby se bili za
svůj kraj. Vlastní družinu měl každý muž, který měl výrazný politický vliv, tedy hersové – zemané,
jarlové a král. Aspoň takový stav se mohl objevovat od 9. století v Norsku
„Každý jarl měl pod sebou čtyři nebo více hersů, z nichž každý měl roční
příjem dvacet marek. Každý jarl měl na vlastní náklady přivést královu
vojsku šedesát válečníků, zatímco každý hersi bojovníků dvacet.“
(Sága o Haraldu Krásnovlasém, kap. 6)
Norsko bylo v tomto období rozděleno zřejmě do 14 krajů (fylki). Můžeme tedy podle
ságové literatury odhadnout, že počet vycvičených bojovníků (bez královy osobní družiny) čítal
přibližně 2000 (v 10. století mělo Norsko asi 80000–200000 obyvatel). Takové bylo množství
mužů, kteří mohli být kvalitněji vyzbrojeni meči, štíty, kopími, zbrojemi a přilbicemi. Pro srovnání
– český kníže Boleslav I. měl v druhé polovině 10. století armádu čítající 3000–3500 a Čechy
obývalo přibližně 300000 lidí. Je jen otázkou, kolik mužů mohl tvořit leiðangr, pravděpodobně to
byl několikanásobně vyšší počet mužů. Starší gulaþinský zákoník, který může odrážet zvyklosti
doby vikinské, nakazuje, aby každý v lodní hotovosti byl vyzbrojen mečem nebo sekerou, štítem,
kopím, a že na každou veslařskou lavici (tedy na každého druhého veslaře) musí připadat jeden luk
s dvěma tucty šípů.
V praxi to tedy mohlo vypadalo třeba následovně: Roku 986 připlula k norskému pobřeží
dánská flotila a začala plenit. Jakmile se to dozvěděl tehdejší panovník jarl Hákon, svolal z důvodu
obrany země leiðang – tedy vysílá své syny a vazaly, aby shromáždili vojsko z okolních krajů.
Stanovuje místo, kde se celá armáda setká, a na ono místo vyráží se svou družinou. Tímto
způsobem zaplní 180 lodí, vojsko tedy mohlo čítat do 8000 mužů.
Je zajímavé, že vlastně všechny velké norské bitvy se odehrály na moři. V členitém norském
terénu neexistovala jiná možnost, než ustanovit strážní majáky, které ohlásí nepřítele a svolají
vojsko pomocí předávání „válečného šípu“. Lodě jako jediné poskytovaly mobilitu pro velké
množství lidí.

Postavy
Archetyp: branec (leiðangrsmaðr)
Dospělý muž (15–50 let), který se většinu svého života staral o statek. V případě napadení
kraje vyslyší volání svého pána, pobere zákonné vybavení (nebo lepší) a vydává se na místo
setkání. Tam se se svými sousedy naloďuje a jakmile pán zavelí, celá flotila se odebírá k nepříteli
nebo k dalším flotilám. V ostatních případech bojuje pouze při urážce cti nebo při napadení statku.
Jeho vybavení se může skládat ze lněných spodek a lněné košile, vlněných kalhot, ovinek, bot,
vlněných tunik, opasku, kápě, pláště. Bojuje zejména jednoručním kopím a štítem, sekerou,
případně lukem, a ve vzácnějším případě vlastní také jednobřitý meč a helmu.

Archetyp: družiník (hirðmaðr, húskarl)
Dospělý muž (15–50 let) ve skvělé fyzické kondici, o dost vyšší a silnější než ostatní. Boj je
jeho povolání a denně trénuje. Jeho úkolem je chránit svého pána = dróttina na každém kroku a
reprezentovat ho svým chováním i vzhledem.
Jeho vybavení se může skládat ze lněných spodek a lněné košile, vlněných kalhot, ovinek, bot,
vlněných tunik, opasku, pláště, přilby, kroužkové zbroje, štítu, sekery, kopí, meče, případně luku.
Použité vybavení, barvy a kovové doplňky korespondují s jeho statutem. Luxusní vybavení získal
od svého pána jako odměnu za své služby.

Prvky kostýmu
Norské prameny jsou zřejmě nejlepší, jaké si lze ve Skandinávii doby vikinské přát. Přesto
je rekonstrukce nesmírně složitá. Můžeme říci, které součásti oděvu se používaly nebo které jaké
vybavení bylo dominantní, ale je obtížné stanovit, v jakém kontextu se dané vybavení používalo
nebo jak vypadal kompletní oděv nebo bojová výstroj. V tom ohledu je potřeba brát širší, klidně i
evropské paralely.
Lněné spodky
archetyp: branec i družiník
Spodky jednoduchého střihu typu Thorsbjerg nebo Skjoldehamn. Nelze prokázat, že se používaly
ve všech případech, jedná se ale o vhodnou náhradu moderního spodního prádla. Len plátnové
vazby.

Lněná košile
archetyp: branec i družiník
Jednoduchá lněná košile střihu. Dosahující do půli stehen nebo po kolena, kruhový nebo Včkový
výstřih, dva boční klínky, klínky pod rukávy (nejsou nutností). Úzké rukávy (tolik, co proleze pěst)
a těsný vršek. Čím větší podobnost se skjoldehamnskými nebo guddalskými tunikami, tím lepší.
Čím bohatší kostým, tím bělejší len. Len je plátnové vazby.

Vlněné kalhoty
archetyp: branec i družiník
Kalhoty jsou pokud možno úzké, vypasované. Dodržují střih podle nálezů ze Skjoldehamnu nebo
Thorsbjergu. Široké kalhoty jsou vhodnější pro archetyp družiník, ale úzké kalhoty jsou korektnější
pro oba archetypy. Opasek v kalhotech je textilní, například lucetkový. S bohatším kostýmem je
vazba i barva nákladnější.

Vlněné ovinky, nohavice
archetyp: branec i družiník
Ovinky nebo připínací nohavice jsou velmi praktický a zároveň módní oděv nohou, který se nosí na
nohou. Oba je potřeba nějak fixovat. V případě ovinek se toho dociluje pomocí řemínku nebo
háčku, v případě nohavic pomocí připnutí na opasek kalhot/očka a pomocí podvazku s kováním.
Dochované ovinky jsou utkané v rybí kosti, zatímco nohavice z Haithabu je utkaná v kepru. S
bohatším kostýmem je kvalita vazby i barva nákladnější.

Kožené boty
archetyp: branec i družiník
Kožené obuvi z Norska není mnoho (například z Osebergu), a proto je třeba se inspirovat u bot z
Haithabu, kde bylo nalezeno přes 200 kusů. Všechny jsou převracené, některé mají nártový nebo
boční šev. Krpce nejsou vhodná obuv. Výška a nákladnost provedení odpovídá bohatství postavy.

Vlněné tuniky
archetyp: branec i družiník
Můžeme rozlišovat mezi spodní a svrchní tunikou. Spodní mají pouze dva boční klínky, stojáček a
klopu. Vrchní tuniky mají klínky čtyři. Nejlepšími předlohami jsou tuniky ze Skjoldehamnu a
Guddalu. Tuniky nejlépe odrážejí movitost majitele – archetyp branec využívá přírodní barvy vlny a
keprové vazby, zatímco archetyp družiník používá okázalé barvy, modrou a červenou, a náročnější
keprové vazby. V době neexistence prošívanic tuniky slouží jako hlavní tlumící vrstva (případné
krzno se musí tunice co nejvíc podobat). Tuniky se vyrábějí na míru, nejsou pytlovitá, naopak velmi
vypasované.

Opasek
archetyp: branec i družiník
Opasek byl důležitým vybavením mužského oděvu, jelikož měl vysokou symbolickou,
reprezentativní a funkční hodnotu (kapsy neexistovaly a vše muselo být věšeno přímo na opasek).
Stejně jako můžeme rozlišovat mezi opaskem nástrojovým (např. postroje) a oděvovým (opasek,
podvazky), tak můžeme v Norsku nacházet různé typy přezek, nákončí a průvleček. Kožené
(případně textilní) části opasků se nezachovaly. Použitými materiály jsou železo, velmi často bronz,
stříbro a zlato. Šířka je běžně do 3 cm. Použitý materiál a nákladnost ornamentu odráží cenu oděvu.
Pozor na opasky přehnaně široké nebo dlouhé. Neplatí, že čím víc opasků, tím více viking.

Kápě
archetyp: branec i družiník
V deštivém počasí přímořského klimatu, které v Norsku běžně panuje, je kápě velmi praktickým a
nedocenitelným oděvním doplňkem. Kápě nalezená ve Skjoldehamnu je velmi jednoduchá na
výrobu (obdélník a dva čtverce) a je ideální pro rekonstrukci. Není podšitá (naše zjištění je takové,
že při propršení lněná podšívka studí, zatímco nepodšitá mokrá vlna hřeje) a má dva provázky na
zavázání u krku. Nutno dodat, že vzhledem k „pláštěnkové funkci“ se jedná spíše o prostší oděv. V
lepším počasí může posloužit jednoduchá čapka tvaru polokoule, obšitá i neobšitá.

Plášť
archetyp: branec i družiník
Velmi důležitá součást oděvu. Můžeme rozlišovat funkční pláště a pláště estetické. Funkční mají
chránit proti zimě – jsou obvykle dlouhé a jsou utkané v husté vazbě (např. tzv. obchodnické pláště,
do kterých se zatkávala srst). Mohou se nosit spolu s kápěmi. Estetické pláště jsou oproti tomu
menší, barvené a zdobené obšitím a jinou dekorací. Jsou natolik důležité, že se pánům v pramenech
nedoporučuje „předstoupit bez pláště před své muže“. Pláště jsou spínané sponami na pravém
rameni tak, aby skrývaly zbraň na levém boku a nechávaly pravici volnou.

Přilba
archetyp: družiník
Přestože přilby mohli vlastnit i bohatší statkáři, jde zejména o výbavu elit, stejně jako jakákoli jiná
zbroj. Odpověď na otázku, jaké tvary přileb se používaly v Norsku v 10. století, je složitá. Do konce
10. století se zcela jistě užívaly brýlové přilby se zdobenou maskou – například nález z
Gjermundbu. Jednokusové kónické přilby jsou v Norsku prokázány až od začátku 11. století.
Teoreticky se dá uvažovat o vícedílných kónických přilbách – například nález z Temže. Přilby jsou
opatřené barmicí, která je zavěšena na obvodovém pásku / v dírkách, které jsou od sebe navrtány
dále než 2 cm od sebe / je přišita na vycpávce, kterou tvoří plstěná čapka.

Kroužková zbroj
archetyp: družiník
Kroužková košile je jedinou formou zbroje, která se ve Skandinávii včetně Norska používala.
Dokládá jí jak jediný nález zbroje z Gjermundbu, tak četné zmínky ve skaldské poezii. Kroužková
zbroj je vyrobena kombinováním vysekávaným a nýtovaných kroužků. Běžný průměr kroužků se
pohybuje kolem 8 mm. V 10. století byly zbroje stále poměrně krátké, dosahovaly do půli stehen a
po lokty. V některých případech mohly dosahovat až po zápěstí nebo mohly mít boční rozparky.
Jedná se o nejnákladnější součást výzbroje.

Štít
archetyp: branec i družiník
Štít sloužící ke krytu všech úderů nepřítele je nezbytná součást výzbroje. V 10. století se používaly
štíty ploché, kruhové, opatřené středovým umbem, s jedním středovým žebrem – madlem. Mohly
být potažené textilií a kůží, která na krajích mohla být přichycena bronzovými svorkami. Zpravidla
na koncích madel se nacházely kroužky sloužící k zavěšení štítu (délka řemenu se upravovala
pomocí přezky). V Norsku se nejvíce štítů zachovalo v Gokstadu - byly vyrobeny ze sedmi nebo
osmi borových, jedlových či smrkových prken a jejich šířka se pohybovala mezi 70–95 cm.
Tloušťka byla různá, obvykle kolem 1 cm, s tím, že kraj byl tenčí než střed. Štíty se prokazatelně
malovaly, malba odráží vyšší postavení, jelikož štíty byly spotřební zboží a jejich životnost byla
omezena na jednu bitvu. Výrobu štítu najdete v marobudském článku http://marobud.cz/stit.html.

Sekera
archetyp: branec i družiník
Multifunkční nástroj, který se hodí jak na sekání špalků, tak na sekání hlav. Nacházela se na
každém statku, a tak se stávala běžnou součástí výzbroje prostých bojovníků. Oproti tomu můžeme
najít i bojové varianty. Sekery bohatých mohly být zdobené tausií. Běžná délka jednoručních seker
je kolem 80 cm. Na konci 10. století se zřejmě vyvinula oboruční „široká sekera“, která byla
umisťovaná na topůrka o délce do 130 cm. Přijatelnými tvary pro Norsko 10. století jsou
Petersenovy typy G, H, I, K, L, M (starší fáze), E1/E2 a F. Hlava sekery je chráněna koženým nebo
dřevěným obalem.

Kopí
archetyp: branec i družiník
Stejně jako sekera, tak i kopí je multifunkční nástroj, který se běžně nacházel na každém statku. I
kopí má méně a více nákladné varianty. Některé typy mají křidélka – většina kopí s křidélky mají
hrot vyrobené s damašku. Běžná délka kopí se mohla pohybovat kolem 200 cm, tloušťka ratiště
mezi ca. 13-35 mm naznačuje, že většina kopí byla jednoručních. Přijatelnými tvary pro Norsko 10.
století jsou Petersenovy typy C, E, F, I, K, M, G/H, O a N. Hrot kopí je chráněn dřevěným nebo
koženým pouzdrem obalem.

Meč
archetyp: družiník
Norsko je zemí, ve které se nalezlo nejvíc mečů doby vikinské – materiál je tedy velmi
široký (přes 3000 kusů a počet každým rokem přibývá). Můžeme rozlišovat mezi jednobřitými meči
a dvoubřitými meči. Jednobřité meče se používaly v 9. a 10. století, používaly se zejména s
kombinacemi jílců typů C, F, G, B, H, M, jejich čepele jsou dlouhé kolem 85–90 cm a jejich četnost
je asi čtvrtinová oproti mečům dvoubřitým. Jsou pokládány za lokální norské produkty, přestože
mají analogie i v jiných částech Evropy.
Dvoubřité meče jsou pravými válečnickými zbraněmi doby vikinské. Jedná se o velmi
sofistikované zbraně, které vyžadují dlouhodobý výcvik. Řada mečů je skvělými skvosty, jak po
mečířské stránce (damašek), tak po stránce šperkařské (tausie apod.). Kvalitní meče se poznaly
podle toho, že je bylo možné ohnout do obruče a opětovně narovnat. Z toho důvodu meče neslouží
ke krytu! Přijatelnými tvary pro Norsko 10. století jsou Petersenovy typy H/I, M, P, Y, Q, O, R, Z,
S, T, U/V, W, L a X. K meči náleží dřevěná pochva a mečový pás.

Luk
archetyp: branec i družiník
Schopnost střílet z luku byla jistě známa všem mužům a lovecká lukostřelba byla běžně
praktikována. O bojové lukostřelbě se toho dozvídáme méně, jelikož boj mečem byl vznešenější.
Luky se však zcela jistě objevovaly na severských bojištích. Z Evropy jsou známé dva kompletní
vikinské luky, a sice z Haithabu a z Ballindery. Oba jsou dlouhé kolem 190 cm. Luk z Ballindery a
některé fragmenty z Haithabu lze považovat za jednodílné reflexní luky, protože jejich ramena se na
koncích stáčí vpřed po směru střelby. Všechny nálezy kromě jednoho byly vyrobeny z tisu, výjimku
tvojí luk jilmový. Tětiva byla vyráběna ze lnu, ale také ze šlach nebo zvířecích střev. Síla
kompletního luku z Haithabu odhaduje na 70–90 liber.
Základem šípu je dřík vyráběný ze štípaného a ohlazeného dřeva. V Norsku se na šípy

používala borovice a bříza. Na dřík se přilepovaly tři letky z brků větších ptáků, orlů, labutí a

hus. Po celé 10. století převládaly hroty s řapem, hroty s tulejkou začaly dominovat až ve
století jedenáctém.

Doplňky:

Základní doplňky kostýmu tvoří jídelní a picí potřeby, brašna s obsahem, šperky / amulety a
batoh, do kterého své vybavení budete schopni pobalit. Pod jídelními a picími potřebami si můžeme
představit nůž s dřevěnou rukojetí do délky 20 cm (bojové nože se v Norsku 10. století překvapivě
nenacházejí), soustruženou misku s lžící, jednoduchý dřevěný pohárek a čutoru (koženou, u
nákladnějšího kostýmu keramickou). Čím bohatší kostým, tím nákladnější jsou použité materiály a
zdobení.

Pokud jde o brašnu, máme velice málo dokladů, jelikož zjevně neměly kování. Určitě se používaly
brašny s průvlečkou, na rozdíl od dnes populárních brašen s kostěným knoflíkem. Provlíkací
řemínek mohl být vyztužen kovovým nebo kostěným nákončím. Nebráním se myšlence, že víka
nákladnějších brašen mohla být potahována drahými látkami. Spolu s brašnami se určitě používaly
peněženky, které byly omotávány kolem opasku, věšeny na krk nebo uschovávány do brašny.

V brašnách se uschovávaly křehké, ostré, suché, cenné věci. Jde například o hřeben, brousek,
křesací soupravu a břitvu.

Mezi typické mužské šperky můžeme zařadit pouze náramky, hedvábné čelenky a všemožné
plášťové spony s dlouhým bodcem. Lze uvažovat také o náhrdelnících. Naopak kladiva jsou mimo
jiné zejména ženskými amulety. Mezi akceptované amulety patří třeba miniatury zbraní, miniatury
bohů, samostatné zvířecí drápy apod. Důležité je, že amulety nemusí být vůbec vidět a netvoří tak
viditelný kostým, jako spíše dokreslují postavu.

Dodatek
Tento inspiromat je pouze hrubým nástinem, který má členům Marobudu pomoci se
základními otázkami ohledně kostýmů. V každém případě je lepší podniknout vlastní pátrání a
rekonstruovat konkrétní hrob / konkrétní naleziště / konkrétní postavu v pramenech. Berte v potaz,
že například některé typy zbraní nejsou slučitelné (stále je dělí třeba více než 70 let). Inspiromat
není kompletní - nezahrnul jsem například jezdecké vybavení, které hrálo neméně důležitou úlohu
než zbraně, a hlavně se týká pouze hmotné kultury. Inspiromat je ideální - bojové rukavice a
nátepníky jsem odstranil, neboť v kvalitním reenactmentu nemají co dělat. Stejně tak jsem se snažil
používat fotky ručně tkaných látek.
V případě zájmu založíme jednotlivá alba, do kterých budeme třídit norské nálezy, abychom
měly dostatečné množství materiálu vždy po ruce.
Při tvorbě kostýmu vždy pamatujte na to, zda to, co si pořizujete, můžete nějak podložit
nálezem. Zároveň myslete na to, že kouzlo je v detailu a že všechno, co vlastníte, byste měli v
ideálním případě odnést na vlastním hřbetu.

