4.2.4.20 Držadla tašek
Zpracoval Tomáš Vlasatý na základě:
F. WESTPHAL. Die Holzfunde von Haithabu, (Die Ausgrabungen in Haithabu 11),
Neumünster 2007: 80.
V přístavu v Haithabu bylo nalezeno čtrnáct předmětů, jejichž funkce nebyla dlouho známa
(OG 119; Taf. 59: 1–4). Jedná se o podlouhlé a ploché předměty o délce 181–496 mm a tloušťce 7–
13 mm, které jsou ve střední části 29–52 mm široké. Jejich polokruhové konce mají průměr 31–61
mm a jsou ve středu naskrz provrtány (díry mají průměr 7–10 mm). Horní strana je zvlněná (Taf.
59: 1) nebo má zářezy (Taf. 59: 2–3), zatímco spodní je téměř rovná. Všechny předměty mají podél
spodní rovné strany podlouhlé otvory, kterými byla podle nálezové dokumentace protažena textilní
vlákna (Abb. 66).126 Mezi použité druhy dřeva patří jasan (5 kusů) a javor (5 kusů).
Etnografický sámský materiál dává najevo, že tyto předměty jsou pravděpodobně držadly
tašek.127 Na jednu sámskou tašku jsou připevněna dvě stejná parohová držadla (Abb. 67), a držadla
z Haithabu mohla být použita stejným způsobem. Taška byla připevněna - napevno anebo ne - do
podlouhlých otvorů, a dírkami na koncích držadel byl protažen provázek nebo řemínek, který
sloužil jako popruh přes rameno. Dvě prohnutá držadla z Haithabu128 tvořila pár, takže i ostatní
nálezy mohly být původně párové.

126 Textilní pozůstatky se nedochovaly do doby, kdy byly nálezy detailně prozkoumány.
127 Výstava „Sapmi - Das Land der Jäger, Fischer und Rentierzüchter“ (Laponsko - země lovců, rybářů a chovatelů
sobů), která se konala v Archeologickém zemském muzeu ve Šlesviku. V tomto ohledu děkuji panu Dr. I.
Gabrielovi ze Šlesviku.
128 HbH.119.001-002.

Abb. 66. Haithabu. Rekonstrukce držadla se zbytky vláken (HbH.119.003).

Abb. 67. Sámská kožená taška s parohovými držadly.

Taf. 59. Držadla z Haithabu.
1 HbH.119.014; 2 HbH.119.013; 3 HbH.119.012; 4 HbH.119.003

Všechny typy držadel z Haithabu. Některé z nich dnes již neexistují. Převzato z: SCHIETZEL, Kurt
(2014). Spurensuche Haithabu, Neumünster – Hamburg, str. 256.

Držadlo tašky nalezené v přístavu v Birce v srpnu 2014. Tvar držadla je podobný jako u nálezů z
Haithabu, místo podlouhlých otvorů u spodního okraje se na držadle nachází kruhové díry.

Dvě držadla vyfotografovaná v muzeu v dánském Viborgu. Zdroj : Florian Eibeck,
http://blog.eibeck.de/2013/wikinger-taschenbuegel.html/wikinger_taschenbuegel_viborg.

Ve švédsku bylo
nalezeno nejméně
5 kostěných nebo
parohovýh
držadlel sámských
tašek z období 10.
až 17. století
(SHM 20415:7;
SHM 15052:7;
SHM 17684; SHM
SHM 34358 (196);
SHM
21682:VIII:628).
Převzato ze
stránek katalogu
Historiska.se.

Výběr z ikonografie 9. až 12. století:
různé formy brašen, tašek a žebradel.

