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„Lidé nazývají sekery jmény trolliň a opisují je pomocí krve, ran, lesa nebo dřeva.“
Snorri Sturluson : Jazyk básnický 61

Fig. 1: Scéna z výšivky z Bayeux, na které normanští řemeslníci kácejí stromy na výrobu lodí.

Úctou a respektem věnováno všem reenactorům,
kteří projevili zájem a kteří mne dlouhodobě podporují.
Speciální poděkování si zaslouží Samuel Grolich,
Daniel Pilař, Erik Šnajdr, Ladislav Sila,
Mateo Castaño, Edvards Puciriuss, Piotr Kotowicz, Vegard Vike.
Zapomenout nesmím na svou sestru Terezu, která naslouchala.
Zdar tomu, kdo pochopil!

Úvod
Sekera jako zbraň a nástroj archaického člověka a starého Seveřana
Kromě kladiva bychom jenom s obtížemi hledali nástroj, který provází lidstvo „odnepaměti“
tak, jak tomu je v případě sekery. Jak Jiří Starý s Janem Kozákem trefně poznamenávají:
„Sekera je vhodným symbolem, neboť v sobě nese dvojí význam: lze jí užít
ke kultivaci země a stavbě domu, současně je ale zbraní a lze jí užít k
násilnému aktu a ničení. Tak je sekera – jakožto nástroj lidské práce – i
symbolem přechodu od chaotického ke kulturnímu stavu a vymezuje zemi
jako kultivovanou a člověku přizpůsobenou.“
Starý – Kozák 2010: 44–45.
Nelze se proto divit, že v minulosti nacházíme řadu tvarů seker, které byly vhodné ke
specifickým činnostem – kromě sekání a štípání dřeva lze sekeru použít například k sekání krmiva
pro dobytek, porážení dobytka či osobní zbraň a podobně. V některých případech byl vyzdvižen
bojový aspekt sekery, která se v tu chvíli stala primárně zbraní. Jiné sekery nabyly významu
symbolu, kultovního předmětu či odznaku moci. V současné době plní sekery především praktickou
úlohu, ačkoli je můžeme potkat na mnoha městských znacích, erbech, státních znacích, příslovích; v
některých případech jde o dodnes chápané regionální znaky (např. valaška).
V této práci se budeme zabývat staroseverskými sekerami, konkrétněji sekerami nalezenými
ve známé švédské lokalitě Birka. Předem je však důležité zmínit, jakou úlohu hrála sekera (øx) u
starých Seveřanů. Tato úloha, ve světle výše uvedeného textu, byla pochopitelně vysoká. Práce se
sekerou a její nošení se promítalo do mnoha sfér lidského života, což je pochopitelné, pokud si
uvědomíme, nakolik staří Seveřané pracovali se dřevem a že se jednalo o dřevo štípané, nikoli
řezané. Sekera byla naprosto elementárním nástrojem, se kterým každý muž srůstal již od raného
dětství a který uměl velmi dobře používat. Arabský cestovatel Ahmed ibn Fadlan, který roku 921
potkal Rusy cestující po Volze, napsal, že každý z nich nosí „sekeru, meč a nůž a vždy je nosí u
sebe.“ Tato informace je často vykládána z pohledu válečnictví, ale pouze málokterý badatel se
pozastavuje nad tím, že sekera nutně nemusí představovat zbraň a že v minulosti šlo o
nenahraditelný a nepostradatelný nástroj. Folkór a další indicie, jako například pouzdra na sekery
nalezená v Haithabu, svědčí o tom, že sekery byly udržované ostré, zřídkakdy docházelo k jejich
půjčování (z obavy o ztupení) a dost možná přináležely k osobnímu, nikoli kolektivnímu vlastnictví
(například statek).1 To také podporuje zajímavá zmínka ze Ságy o pobratimech (kap. 3):
„Þorgeir vlastnil širokou sekeru, mocnou zbraň, která byla břitká a ostrá a
která poslala mnoho lidí k večeři [do Valhally]. Vlastnil také velké kopí s
tvrdým hrotem, ostrými břity, širokou tulejí a dlouhým ratištěm. V té době
bylo na Islandu jen pár mužů ozbrojeno mečem.“
Tento citát jasně nastiňuje a prohlubuje, co jsme již řekli výše - muži měli se sekerami
značnou praxi, a z tohoto důvodu a důvodu finanční dostupnosti je v případě potřeby používali jako
zbraně, tím spíše, že jde o nástroj, který sílu úderu koncentruje do malé plochy. Tento fakt je
reflektován ve skaldském umění, kde se sekery opisují nepříliš poetickými výrazy, jako například
„trollině“, „obryně“, „Norna“ či „příšera“.
Sekera hrála i důležitou symbolickou úlohu při kultivaci země. Bylo běžné, že pokud se
osidlovala nová země, záborci na ní rozdělali oheň, nebo do ní zakopali sekeru, aby do ní
symbolicky vnesli řád (viz Starý – Kozák 2010). Podobné rituály se za různých situací objevují
dodnes.2
1 Pěkným příkladem může být strofa kováře Skallagríma Kveldúlfssona (Lausavísa 3), který o darované sekeře
prohlásil: „V ostří zuřivého vlka ran vězí mnoho záseků, vlastním měkké lůžko houžve, v sekeře je podlá zrada. Ať
chlípná rohatka s ukoptěným toporem táhne zpět, nepotřebuji ji tu. Byl to ubohý dar.“
2 Jako příklad můžeme uvést, že během každého rána oficiální skautské události se po vytažení vlajky a zpěvu hymny

Stejně jako jiné předměty se některé sekery stávaly dary na velmožských dvorcích. O tom
svědčí také dochovaná jména seker, například Hel, Rimmugýgr, Jarlabani, Gylta, Tjaldsperra,
Steinsnautr, Fluga, Hjalti a další.
Standardní sekera doby vikinské se skládá ze dvou hlavních částí, a sice topůrka (øxarskapt)
a hlavy sekery. Topůrko bylo zasazeno do oka sekery (auga) a částečně jej přečnívalo (forskepti).
Topůrka byla vyrobena štípáním. Délka topůrek jednoruční seker se běžně pohybovalo mezi 60–80
cm, u obouručních seker 80–130 cm. Topůrka byla ve Skandinávii vyráběna ze dřev listnatých
stromů, u nichž byla vyhledávána nízká váha a pevnost, v ideálním případě kombinace obou
kritérií.3 Nebyla vždy zcela rovná; u řady zachovalých exemplářů jsou topůrka prohnutá. Hlava
sekery mohla být na topůrko nasazováno shora či zespodu. Absence kovových klínků svědčí
používání klínků dřevěných. Hlava sekery mohla být dále zajištěna dodatečnými omotávkami z
kůže a použitím trnů. Místo, kde se toporo drželo, se nazývalo hepti. Ze ság se můžeme dozvědět,
že se topůrka mohla občasně vyztužovat obtočeným železným páskem (vaf) či oplátováním
(spengðr), kteréžto metody se používaly také u litevských seker (Atgāzis 1998: 55. attēls).
Hlava sekery byla vykována z paketu a měla vevařený břit (egg / munnr).4 U širších hlav
seker můžeme rozlišovat horní (øxarhyrna) a spodní (kverk) zašpičatělý roh. Na boční straně listu
(hlýr) nákladných seker nacházíme tausované zdobení či vykládání (rekinn) ze zlata, stříbra a
bronzu, jako je tomu například u slavného nálezu z dánského Mammenu. Nejdelší místo hlavy se
označovalo jako „stopa“ (feti), zatímco nejširší místo listu jako „loket“ (ǫln). Zadní část hlavy,
„tlouk“ (øxarhamarr), se v případě potřeby mohl používat jako kladívko a zbraň.
O způsobu transportu seker máme málo zpráv. Široké sekery Petersenova typu M se měly
nosit na ramenou (ǫxi um ǫxl). Ze ság se také dozvídáme, že sekery mohly být připevněny na sedlo,
na zadní straně štítu či mohly být schovány pod pláštěm. Z praktických důvodů se přikláníme k
nošení jednoručních seker za opaskem.

Fig. 2: Schéma sekery se staroseverskými popisky.
zasekává symbolická sekera do špalku se slovy „Začínám tento pracovní den.“. Tato sekera neslouží k práci a ze
špalku je vytažena při ohlášení večerky se slovy „Ukončuji tento pracovní den.“ Symbolická sekera může být
ukradena, a proto má svou stráž. Za tyto informace děkuji své sestře, skautce Tereze Vlasaté.
3 Ze statistiky, kterou jsme provedli na jaře 2016 a která se pokusila zmapovat materiály evropských topor v průběhu
celého středověku, vyšlo najevo, že byla vyhledávána lokální dřeva zpravidla se přibližující ideální kombinaci
pevnosti a nízké váhy. Ve vikinské Skandinávii se jadnalo o javor (celkem 6 kusů; 2× Barshalder, 2 × Sønder
Onsild, 1 × Grimstrup, 1× Træhede), břízu (celkem 3 kusy; 2× Oseberg, 1 × Sønder Onsild), lísku (1 kus; Fyrkat),
jilm (1 kus; Nyrbo), buk (1 kus; Haithabu) a trešeň (1 kus; Langeid).
4 Jsou známy dvě hlavní raně středověké metody výroby sekery. Základ obou tvoří pláty ze dvou různých materiálů,
které kovář uspořádal do paketu a svařil. Po rozkování paketu došlo k:
1) k přeložení výkovku, vložení klínku z vysokouhlíkaté oceli a následnému svaření.
2) k přeložení výkovku, svaření, naseknutí čela listu, vložení klínku z vysokouhlíkaté oceli a následnému svaření.
Alternativně mohlo být oko probito a následně vykován zbytek sekery, včetně použití vloženého ocelového klínku.
Tento postup se zdá být používán u čakanů Kirpičnikovova typu I. Za tyto informace děkuji Eriku Šnajdrovi.

Fig. 3: Různé metody dobového zpracování dřeva pomocí seker a příbuzných nástrojů. Převzato z Schietzel 2014: 90–92.

Katalog
Mezi nejznámější vikinské skandinávské lokality bezesporu patří Birka, která
je oblíbeným tématem jak odborníků, tak i reenactorů. Tato práce vznikla právě na
popud řady reenactorů, kteří o sekery projevili zájem. Tato žádost je přiživena
faktem, že za posledních 30 let nevznikla jediná odbornější práce ohledně seker z
Birky, a že dosud byly publikovány pouze sekery nalezené v hrobech, tedy zhruba
polovina všech seker.5 Tato práce si klade za cíl zmapovat sekery nelezené v Birce,
které jsou datované do vikinského období (v případě Birky ca 750–970). Do katalogu
jsme nezahrnuli středověké sekery (SHM 8649:13, SHM 8649:15, SHM 8649:16),
sekeromlaty z doby kamenné a opětovně použité v době vikinské (SHM 5208:2518,
SHM 12878:1, SHM 35000 [F30596 a F30686]), teslice (SHM 34000:Bj 750, SHM
5208:306) a sekery s tulejkou (SHM 34000:Bj 111, SHM 5208: 313, SHM 35000
[F42751]).
Fig. 4: Dvě metody měření seker. Metodu vlevo (Kirpičnikov 1966: 68) je
Byli jsme schopni dohledat celkem 42 seker a jejich fragmentů6:
užita u ruských seker, metodu vpravo (Nørgård-Jørgensen 1999: 100, Abb.
85) užívá německá škola, a používáme ji i my v tomto článku. Vzhledem k
povaze našich pramenů je možná záměna.
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5 Sekery z Birky byly doposud publikovány pouze Arbmanem (Arbman 1940–1943) a Hallinderem (Hallinder 1986). Za zmínku stojí také Bodin 1987 a Björk 2013.
6 30 seker je kompletních (případně lze odvodit jejich tvar), 12 je pouze fragmentárních a nejčastěji jde o fragmenty břitů nebo ok (SHM 5208:309, SHM 5208:310, SHM
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SHM 35015:Röd 94).
7 Nálezy označené jako SHM 5208 byly objeveny během výzkumu vedeného H. Stolpem v Černé země (Svarta jorden) v letech 1871–3.
Nálezy označené jako SHM 34000 přináleží k hrobům, které H. Stolpe označil signaturou Bj.
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8 Sekeru roku 1820 daroval muzeu B. Rutström, společně se dvěma hroty kopí. Tento soubor byl údajně nalezen roku 1811. Sekera je v katalogu označena jako „bojová“
(stridsyxa).
9 Sekera je dekorována třemi vyboulenými liniemi mezi listem a okem. Po otevření Setonova hrobu III roku 1826 tuto sekeru jistý F. Ehrenheim nabrousil.
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Fragment oka.
Odkoupeno roku 1887 od J. Tellera spolu s brouskem, keramikou a dalšími předměty za 6 korun.
Odkoupeno roku 1890 od E. Anderssona, který sekeru nalezl spolu s klíčem, za 4 koruny.
Fragment oka, který byl spolu s klíčem, čepelemi nožů, mačkami a dalšími předměty roku 1909 zařazen do sbírky.
Fragment oka nalezený roku 1934.
Nalezena R. Rindefjordem dne 14.8. 1966 na severozápadním svahu Pevnosti nebo v Posádce. Odkoupena muzeem za 100 švédských korun.
Těžce poškozená sekera.
Tato sekera byla již roku 1940 ztracena. Podle Stolpeho kresby jde o úzkou sekeru podobnou Petersenovu typu G
Těžce poškozená sekera.
Nalezena s pozůstatky topora v oku.
Tloušťka 36 mm. Nalezena s pozůstatky topora v oku.
Fragment oka.
U této sekery dochází k rozdílům ve váze. Katalog SHM uvádí 363,5 g, Hallinder (1986: 48) informuje o 398 g.
Částečně poničená, zejména v oblasti ostří.
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Tato sekera byla již roku 1940 ztracena. Hallinder (1986: 48) tuto sekeru označuje za typ M, což není možné akceptovat.
Sekera má poničené oko.
Hallinder (1986: 48) přiřazuje tuto sekeru k Petersenovu typu H, zatímco katalog SHM k typu L.
Nalezena s pozůstatky topora v oku.
V současné době je sekera těžce poškozená a fragmentární, ale je znám její původní tvar.
Fragment oka sekery, která je v katalogu označena za „pracovní“ (arbetsyxa).
Tloušťka 45 mm.
Nalezena s pozůstatky topora v oku. K listu je přikorodovaný kus dřeva.
Fragment oka s pozůstatky topora.
Menší sekera údajně nalezená v hrobu Bj 872.
Fragment listu.
Nalezena spolu s mečem (SHM 3524:3) a kopím při opětovném otevření hrobu Bj 749 v srpnu roku 2013.

Nálezové situace
20 seker (21, pokud počítáme sporný nález SHM 35015) bylo objeveno v kontextu hrobů –
ať už jako součást hrobových výbav, nebo v hlíně navršených mohyl.38 Tři nálezy (SHM 21064:202,
SHM 28374, SHM 34000:Bj 596) byly objeveny v Posádce (Garnison). Zbytek seker pochází z
prostředí Černé země (Svarta jorden), tedy ze sídliště. Hroby, které obsahují sekery, jsou povětšinou
komorové inhumační hroby mužů.39 Mezi nejběžnější militárie, které se v hrobech objevují spolu se
sekerami, patří meč (8×), kopí (6×), štít (6× [7×]), bojový nůž (4×) a šípy (4× [5×]). Celkem v
devíti hrobech se sekery objevují bez dalších militárií.40
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SHM 34000:Bj 114B

×

SHM 34000:Bj 205
SHM 34000:Bj 495

×

×

×

SHM 34000:Bj 503
SHM 34000:Bj 524

×

SHM 34000:Bj 581

×

SHM 34000:Bj 644

×

×

×

×
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×

×

SHM 34000:Bj 717
SHM 34000:Bj 736

×

×

×

×

×

×

×

×

×

SHM 34000:Bj 737B

×

SHM 34000:Bj 749

×

SHM 34000:Bj 750

×

×

×

×

×

SHM 34000:Bj 842

×

×

×

×

×

SHM 34000:Bj 865

×

×

×
×

×

×

×

SHM 34000:Bj 1077
(SHM 34000:Bj 872)

×

×

SHM 34000:Bj 909
SHM 34000:Bj 1076

×

×
×

×

×

38 Sekery nalezené v hrobech lze považovat za velmi dobře zdokumentované, jelikož se jim v minulosti věnovala velká
pozornost.
39 Komorové hroby: SHM 463:7, Bj 495, Bj 524, Bj 581, Bj 644, Bj 736, Bj 750, Bj 842, Bj 1076 (, Bj 872).
Šachtové hroby: Bj 43, Bj 62, Bj 114B, Bj 205, Bj 503, Bj 1077.
Hroby s rakvemi: Bj 717, Bj 737B, Bj 865, Bj 909.
Inhumace: Bj 114B, Bj 495, Bj 503, Bj 524, Bj 581, Bj 644, Bj 717, Bj 736, Bj 737B, Bj 750, Bj 842, Bj 865, Bj
909, Bj 1076, Bj 1077(, Bj 872).
Kremace: SHM 463:7, Bj 43, Bj 62, Bj 749.
Mužské hroby: Bj 43, Bj 62, Bj 495, Bj 503, Bj 524, Bj 581, Bj 644 (dvojhrob), Bj 717, Bj 736, Bj 737B, Bj 750
(dvojhrob), Bj 909, Bj 1076, Bj 1077 (, Bj 872).
40 Bj 43, Bj 205, Bj 503, Bj 717, Bj 737B, Bj 749, Bj 865, Bj 909, Bj 1077.

Obecný typ
Úzké
sekery

Koresponduje s:

Počet

Petersenův typ G

SHM 463:7c, SHM 28374, SHM 34000:Bj 524 3 (7,69 %)

Petersenův typ H (/L)

SHM 5208:302, SHM 34000:Bj 842

Nezařaditelné

Bradatice

Kat. č. nálezu

Petersenův typ C

895–962
(935,66)

2 (5,13 %)

18
SHM 5208:303, SHM 5208:304, SHM
13
(46,15 %)
5208:307, SHM 5208:308, SHM 34000:Bj 43, (33,33 %)
SHM 34000:Bj 62, SHM 34000:Bj 114B,
SHM 34000:Bj 205, SHM 34000:Bj 503, SHM
34000:Bj 717, SHM 35000 (F42750), SHM
35000 (F87833), SHM 35015

SHM 5208:310

1 (2,56 %)

Široké
sekery

Petersenův typ F

SHM 34000:Bj 736, SHM 34000:Bj 750

2 (5,13 %)

Petersenův typ M

SHM 34000:Bj 495, SHM 34000:Bj 581

4
2 (5,13 %)
(10,26 %)

Zahraniční
sekery

Kirpičnikovův typ I
(čakan)

SHM 34000:Bj 644

1 (2,56 %)

Kirpičnikovův typ II
(dvojsečná sekera)

SHM 34000:Bj 737B, SHM 34000:Bj 909,
SHM 34000:Bj 1076

3 (7,69 %)

10,1–13,5
(11,8)

15,9–19,5
(17,7)

10,1–12
(11,05)

7–20,5
(12,11)

4,6–8
(5,99)

17–17,5
(17,25)

8–9,8
(8,9)

(SHM 8799:1
dosahuje > 20)

(SHM 8799:1
dosahuje > 15

22

17,8

20–22
(21)

16–18
(17)

363,5 / 398
(Kirpičnikov: 200–340)

20,3
(Kirpičnikov
12,5–19)

7
(Kirpičnikov
3–6)

120–160
(140)

16,3–22,3
(19)
(Kirpičnikov
13–22)

6,3 (2,9) – 8,2
(4,6)
(7; 3,3)
(Kirpičnikov
6–12)

310
(Kirpičnikov: 100–430)

14,6
(Kirpičnikov
9–15)

7,2
(Kirpičnikov
5–12)

ca. 21
(13–21,4)

26
(13–29)

7–22,3

4,6–26,5

415–954,5
(684,75)

Kirpičnikovův typ IV
SHM 34000:Bj 1077
(bradatice s podlouhlým
tloukem)

1 (2,56 %)

Typ Lunow

1 (2,56 %)

SHM 35245:95

39 (34+5?)
(100 %)

40–962
(476,98)

40–847
(221,04)

325

1260

6
(15,38 %)

Zjištěná délka a šířka břitu
(průměr, cm)
19,7–21
(20,35)

SHM 5208:305, SHM 5208:309, SHM
10 (5+5?)
5208:311 (?), SHM 8139:1a, SHM 8799:1,
(25,64 %)
SHM 13921:17 (?), SHM 21064:202 (?), SHM
11
34000:Bj 865, SHM 35000 (F22063) [?], SHM
(6+5?)
35000 (F90860) [?]
(28,21 %)

Petersenův typ D

Celkem:

Zjištěná váha
(průměr, g)

385–770
(577,5)

385–1260
(805)

40–1260

Fig. 5: Upravená Petersenova typologie seker s obecnějším dělením na „úzké sekery“, „široké
sekery“, „bradatice“ a „východní sekery“. Převzato z Hjardar – Vike 2011: 161.

Typologie
Co se týče zařazení seker do typologií, můžeme se přidržet klasické Petersenovy typologie,
která však není příliš vhodná, neboť do níž můžeme zařadit pouze 20 (15+5?) rozeznatelných seker.
Jako vhodnější se v tomto ohledu zdá být německá terminologie, která má obecnější parametry, a
proto do ní lze zahrnout i různě tvarované sekery, pro něž bychom v Petersenově typologii těžko
hledali paralely. Přikláníme se k volnějšímu zařazování, které je, dle našeho soudu, v konečném
důsledku názornější, neboť obecné typy užívali sami staří Seveřané a pro některé typické tvary měli
vlastní poměrně standardizované názvy – např. breiðøx („široká sekera“; která se dále dělí na
hálfþynna øx [„z půli zploštělá sekera“], tedy Petersenův typ F, a þunnsleginn øx [„na úzko
zklepaná sekera“], které odpovídá Petersenův typ L / M ), skeggøx („bradatice“).
Při takovémto obecnějším přístupu můžeme roztřídit až 39 seker a jejich fragmentů do 4
obecných typů (hlavních kategorií): úzké sekery, bradatice, široké sekery a zahraniční sekery.41
Nutno podotknout, že do tabulky bylo zahrnuto celkem 5 kusů se sporným zařazením.
Úzké sekery (Schmaläxte)
„Příšery štítů vyložily zákon [a] rychle muže zbavily života.“
Hallfreð vandræðaskáld Óttarsson: Posmrtná drápa na Óláfa 8, 10. století

Dominantním typem seker z Birky jsou úzké sekery, které čítají 18 exemplářů (46,15 %).
Nacházíme je jak v hrobech (9+1?), tak na sídlišti (7) a Posádce (1). Největší kategorii překvapivě
netvoří sekery zařaditelné do Petersenovy typologie (5 kusů), nýbrž nezařaditelné sekery (13 kusů).
Podle Pära Hallindera můžeme rozlišovat mezi dvěma druhy úzkých seker – „příručními“
(Handäxte), vážícími pod 800 gramů, a „dřevorubeckými“ (Hiebäxte), vážícími nad 800 gramů
(Hallinder 1986: 46). Dodává, že „dřevorubecké“ sekery jsou vhodné k hrubému opracování dřeva,
41 3 exempláře jsou příliš fragmentární nebo nejsou zdokumentované: SHM 433:3, SHM 34000:Bj 596, SHM
35015:Röd 94.

zatímco „příruční“ sekery jsou univerzálními nástroji; oba podtypy však mohou v případě potřeby
sloužit jako zbraně.
Úzké sekery:
Sekery Petersenova typu G z Birky mají tři zástupce (7,69 %) s
Sekery, u nichž je
velmi uniformní vahou (895–962 g) a velikostí (19,7–21 cm × 10,1–13,5
poměr délky k šířce
cm). Pedersen zmiňuje jednu dánskou sekeru Petersenova typu G o
rozměrech 17,5 cm × 8,5 cm (Pedersen 2014: 133, Find list 2: 103). Sekera břitu menší než
1,5:1. Zahrnuje
z hrobu SHM 463:7 je význačná dekorací ve formě tří vyboulených linií
Petersenovy typy A,
mezi listem a okem. Tatáž dekorace je známa ze sekery z hrobu 3 ze
G, H, I, K, L.
švédského Hemlingby. Sekera typu G z norského Åmotu (C150) je dlouhá
19 cm, váží 909 gramů a je ozdobena asymetrickou liniovou dekorací v
oblasti tlouku a krčku (konzultace s Vegardem Vikem, obrázek zde). Sekery typu G jsou datovány
mezi roky ca. 825–925, alternativně mezi roky ca. 800–975; datace hrobů SHM 463:7 a Bj 524
nasvědčuje 10. století. Hallinder hodnotí sekery tohoto typu jako bojové (Hallinder 1986: 48).
Dále byly v Birce objeveny dvě sekery Petersenova typu H (5,13 %). Jejich váha variuje
mezi 415–954,5 g. Oba kusy mají poměrně uniformní délku a šířku břitu (15,9–19,5 cm × 10,1–12
cm). Jedna hlava sekery byla nalezena v hrobu (nikoli však mezi hrobovou výbavou, nýbrž v hlíně
navršené mohyly) a alternativně může být přiřazena k Petersenovu typu L, druhý kus byl nalezen na
sídlišti. Sekery typu H jsou datovány mezi roky ca. 900–975. Pedersen (Pedersen 2014: 131–134,
Find list 2) uvádí 39 dánských seker podobných tomuto typu, které varují mezi rozměry 9,4–22 cm
× 5–16 cm (průměr 15,38 cm × 8,94 cm). Hallinder hodnotí sekery tohoto typu jako „příruční“
(Hallinder 1986: 48).
Nezařaditelné sekery tvoří třetinu všech zařaditelných seker z Birky (33,33 %). Jedná se o
skupinu, která velmi variuje ve váze (40–847 g) i rozměrech (7–20,5 cm × 4,6–8 cm). Jsou téměř
rovnocenně nacházeny v hrobech (6+1?) i na sídlišti (6 kusů). Bližší datování není možné; v
případě hrobů lze některé celky datovat podle mincí do 9. a 10. století. Sekery nalezené v hrobech
jsou výjimečně nacházeny s bojovým vybavením, nanejvýše šípy (2× [3×?]) či štítem (1×?).
Váhová a rozměrová rozmanitost, četné zastoupení v sídlišti a absence doprovodného válečného
inventáře v hrobech nasvědčuje, že jde zejména o pracovní sekery vhodné ke specifickým
činnostem. Dvě sekery navíc v kompletním stavu dosahují délky pouze 7–8 cm, a lze tedy
spekulovat, zda nejde o symbolické či speciální sekery.42
Bradatice (Bartäxte)
„‚Půjdu s tebou a pomstíme se mu.' Þórð mu podal bradatici,
kterou předtím třímal v ruce; tyto zbraně byly tenkrát v obyčeji.“
Sága o Egilu Skallagrímssonovi 40

Dalším četným typem seker z Birky jsou bradatice, které mají 11 zástupců (6+5?, 28,21 %).
Tuto kategorii reprezentují Petersenovy typy C a D. Sekery těchto typů nacházíme v drtivé většině
na sídlišti (4+5?), po jednom kusu také v Posádce a v hrobu. Mezi bradatice v tomto případě
počítáme pouze skandinávské typy bradatic.
Sekery Petersenova typu C jsou nejrozšířenějším Petersenovým typem v
Birce a tvoří čtvrtinu zařaditelných seker z Birky (10 kusů [5+5?], 25,64 %). Tři
kompletní kusy byly nalezeny na sídlišti a jeden v hrobě bez válečného milodaru.
Na sídlišti bylo nalezeno dalších pět nekompletních kusů seker (v jednom případě
jde o list sekery, v ostatních případech o fragmenty ok), které pravděpodobně

Bradatice:
Sekery, jejichž břit má
podobu brady.
Zahrnuje Petersenovy
typy B, C, D, E.

42 Jan Petersen eviduje 14 malých, bronzových nebo železných seker z Norska, které jsou kratší než 10 cm a které
pokládá za amulety nebo ženské nástroje (Petersen 1951: 339–341). Anne Pedersen uvádí celkem 8 malých seker z
dánských hrobů (Pedersen 2014: 131–134, Find list 2). Malá bronzová sekera o délce 7 cm je známa i z Gotlandu
(SHM 15436, Thunmark-Nylén 2006: 310–312).

přináležely k tomuto typu. Váha je známa pouze u sekery z hrobu Bj 865 (325 g), zatímco rozměry
se zdají být poměrně uniformní a přesahují 17 cm délky a 8 cm šířky břitu.
Sekery tohoto typu jsou hojně rozšířeny po celé Skandinávii a Baltských zemích (zejména
Lotyšsko a Estonsko, konzultace s Edvardsem Puciriussem, viz Atgāzis 1998). Jan Petersen jmenuje
38 nálezů z Norska a 54 ze Švédska (z toho 36 z Gotlandu) (Petersen 1919: 39). Lena ThunmarkNylén uvádí celkem 150 kusů bradatic z Gotlandu (tzv. typ 1), mezi které náleží i Petersenův typ C
(Thunmark-Nylén 2006: 310–311). Petra Westphalen uvádí dvě hlavy seker z Haithabu (tzv. typ 18),
které se typu C nápadně podobají (Westphalen 2002: 55, Abb. 15: 18, 58; 65–66). Typ C lze datovat
do období mezi dobou stěhování národů a začátkem 10. století. Tento typ sekery byl používán při
zpracování dřeva (Hallinder 1986: 47), což velmi dobře koresponduje s nálezovými okolnostmi.
Na sídlišti v Birce byl nadto objeven list hlavy sekery Petersenova typu D (2,56 %). Tento
typ, který mohl plnit stejnou funkce jako typ C, se datuje do let ca. 800–875.
Široké sekery (Breitäxte)
„Nelenivý vládce se vrhl kupředu se širokou sekerou a zahodil brň [;]
panovník oběma rukama pevně sevřel toporo a (...) Hel štípala bílé lebky.“
Arnór jarlaskáld Þórðarson: Drápa na Magnúse 10, 11. století

Nejméně zastoupenou kategorii tvoří široké sekery se čtyřmi sekerami
(10,26 %). Tuto skupinu seker tvoří Petersenovy typy F a M. Jedná se pouze o
sekery nalezené v hrobech.

Široké sekery:
Sekery, u nichž je
poměr délky k šířce
břitu větší než 1,5:1.
Zahrnuje Petersenovy
typy F, M.

V hrobech byly objeveny dvě sekery Petersenova typu F (5,13 %). Zatímco
sekera z hrobu Bj 736 je ztracena a máme pouze její kresbu, sekera z hrobu Bj 750
je se svými 1260 gramy vůbec nejtěžší sekerou nalezenou v Birce. Tento konkrétní
kus nebyl umístěn spolu s ostatními militáriemi po bok zemřelého, nýbrž byl
umístěn do rohu pohřební komory spolu s nástroji na zpracování dřeva. Z toho můžeme usuzovat,
že tento typ sloužil spíš jako dřevorubecký kalač. Typ F je datován mezi roky ca. 900–975, přičemž
hrob Bj 750 se datuje do 10. století.
Velmi zajímavé jsou dva kusy Petersenova typu M (5,13 %), jelikož jde o jedny z
nejstarších zástupců tohoto typu ve Skandinávii. Váha se pohybuje mezi 385–770 gramy. Sekery
typů F a M mají velmi uniformní rozměry (20–22 cm × 16–18 cm). Typ M se datuje zhruba mezi
roky 950–1300, přičemž hroby Bj 495 a Bj 581 se datují do 10. století. Jedná se o velmi rozšířený
typ, který se používal v oblati od Irska po Rusko. Pedersen (Pedersen 2014: 131–134, Find list 2)
uvádí, že v dánských hrobech bylo objeveno 12 seker Petersenova typu M, které varují mezi
rozměry ca. 13–24,6 cm × ca. 10–21,7 cm (průměr 19,85 cm × 17,12 cm), přičemž nepočítá nově
objevenou sekeru z Hårupu, která má rozměry 21 cm × 19 cm. Ruské sekery Petersenova typu M
jsou dlouhé 17–22 cm, mají břit široký 13–20 cm a váží mezi 200–450 g (Kirpičnikov 1966: 39).
Pobaltské sekery téhož typu jsou dlouhé 12,5–23,5 cm a mají břit široký 12–22,5 cm (Kazakevičius
1996: 233). Není pochyb o tom, že typ M představuje bojové sekery.
Zahraniční sekery

„(...) tenké příšery země Þriða cenily na lidi železná ústa (...).“
Halldór ókristni: Flokk na Eiríka 7, 11. století

Do kategorie zahraničních seker zahrnujeme všechny ty, které byly nepochybně vyrobeny
mimo Skandinávii. V Birce bylo objeveno celkem šest takových seker (15,38 %), ve všech
případech v hrobech. Jejich přítomnost v hrobech souvisí s vyzdvižením identity a odkazuje na
zahraniční kontakty či výměnu darů. Všech šest seker, které patří ke čtyřem typům, lze označit za
bojové sekery (Hallinder 1986: 48), ačkoli je otázka, zda tuto úlohu plnily i ve Skandinávii. Fakt,
že všechny čtyři typy pochází z oblastí se zastoupením slovanského obyvatelstva, lze porovnat se
sekerou zvanou taparøx, která se v řadě rodových ság objevuje jako luxusní východoevropský dar a

exotická zbraň v rukou význačných Islanďanů (Falk 1914: 110). K jednotlivým typům přiřadíme i
nejbližší skandinávské analogie, které ve všech případech pocházejí ze Švédska a Dánska.
První typ zahraničních seker představuje čakan (Hammeraxt) Kirpičnikovova typu I, který
byl nalezen v bohatém válečnickém hrobě Bj 644 z 10. století (2,56 %). Tento kus váží 363,5 či 398
gramů a je 20,3 cm dlouhý. Břit má šíři 7 cm. Místo mezi listem a okem je spolu s tloukem
drážkované. Kirpičnikov (1966: 33) eviduje celkem 62 staroruských exemplářů z 10. a 11. století,
které dosahují váhy 200–340 gramů a rozměrů 12,5–19 cm × 3–6 cm. Průměr ok staroruských
čakanů se pohybuje mezi 1,8–2,7 cm. To znamená, že čakan z hrobu Bj 644 mírně převyšuje
staroruské paralely jak vahou, tak rozměry.
Kirpičnikov (1966: 33) uvádí, že čakany v raném středověku používaly sarmato-alanské
kmeny na Kavkaze, v Přikubání a na střední Volze, odkud se v 8. a 9. století rozšířily přes povodí
řeky Kamy na západ až do střední a severní Evropy. Nejbližší analogie čakanu z hrobu Bj 644, které
jsme byli schopni dohledat, pocházejí z oblastí při střední Volze, konkrétně z Rjazaňské a
Penzenské oblasti a z Tatarstánu.
Co se týče Skandinávie, z oblasti dnešního Švédska a Dánska je mi známo celkem 12
dalších nálezů čakanů.43 Mezi čakany jsou v tomto případě řazeny různé tvary typologicky
podobných seker, kombinující úzký, široký a bradatý list s tupým nebo ostrým tloukem a vysokými
trny. Podtypy „s tupým tloukem a úzkým listem“ a „s tupým tloukem a širokým listem“ spadají pod
již diskutovaný Kirpičnikovův typ I, zatímco podtypy s ostrými tlouky jsou poněkud záhadné.
Paulsen nejbližší analogii nachází v Přiladoží (Paulsen 1956: 38). Mezi čakany jsou řazeny také dvě
sekery s úzkými břity a vysokými trny, které byly nalezeny v Haithabu a Broby a které zřejmě
pocházejí z oblasti Povolžských Bulharů (Paulsen 1956: 121–122; Nicklasson 2007; Westphalen
2002: 67).
Podtyp čakanu
s tupým tloukem a
úzkým listem
(typ Bj 644)

Kat. č. (lokalita)
GF C 10036 (Stentugu)
SHM 877 (Simunde)
SHM 8033 (Hille)

Zjištěná délka a šířka
břitu (cm)
ca. 13

Odkaz na obrázek
Zde.

13,6

ca. 6,5

Zde.

18

7

Zde.

Falköping-mus. 1108:
59b

Fig. 6:1

s tupým tloukem a
širokým listem

SHM 5237 (Nässja)

17

9,5

Zde.

SHM 6126 (Tåby)

19

13,5

Zde.

s ostrým tloukem a
úzkou čepelí

Kbhn. D. 3272
(Skibby)

20

7

dvě gotlandské sekery
bez signatury

13

Fig. 6:6

14

s ostrým tloukem a
listem bradatice

SHM 9333
(Söderköping)

26,6

9,5

Fig. 6:7

s tupým tloukem,
úzkým břitem a
vysokými trny

SHM 6363 (Broby)

16,3

3,5

Zde.

No. 260 (Haithabu)

15,5
(fragment)

Zde.

43 Nezahrnujeme bronzový amulet čakanu nalezeného v lokalitě Danmark ve Švédsku (SHM 7571: 625; Almgren
1909: 41, Fig. 6). Tento amulet má tupý tlouk a list ve tvaru bradatice.

Fig. 6: Výběr seker Kirpičnikovova typu I.
1 – Falköping, Švédsko (Paulsen 1956: 64, Abb. 25d); 2 – Birka, Švédsko (SHM); 3 – Rjazaňská
oblast, Rusko (detektorářský nález); 4 – Simunde, Gotland, Švédsko (Thunmark-Nylén 1998: Taf.
260, 7); 5 – Tåby, Švédsko (SHM); 6 – Gotland, Švédsko (Paulsen 1956: 41, Abb. 13c); 7 –
Söderköping, Švédsko (Paulsen 1956: 41, Abb. 13a); 8 – Haithabu, Německo (Westphalen 2002:
Taf. 17, 4); 9 – Broby, Švédsko (SHM).
Druhý typ zahraničních seker z Birky reprezentuje dvojsečná sekera (Doppelaxt)
Kirpičnikovova typu II. Označení „dvojsečná sekera“ je pouze zavedeným termínem a není
nejvhodněji zvolený, neboť zadní břit byl vždy tupý (Kirpičnikov 1966: 35). V Birce byly objeveny
celkem tři kusy (7,69 %), jejichž váha se pohybuje mezi 120–160 gramy. Zjištěná délka
dvojsečných seker z Birky činí 16,3–22,3 cm. Přední břity jsou široké 6,3–8,2 cm, zatímco zadní
mají šířku 2,9–4,6 cm. Zajímavým zjištěním je fakt, že hroby Bj 737B, Bj 909 a Bj 1076, které se
datují do 10. století, obsahují celkově jedinou militárii, bojový nůž (Bj 1076).
Kirpičnikov (1966: 35) popisuje celkem 26 nálezů ze staré Rusi z období 10. a 11. století,
které jsou 13–22 cm dlouhé a mají 6–12 cm široký břit. Průměr ok staroruských dvojsečných seker
se pohybuje mezi 2,5–3 cm × 1,5–2 cm. Paulsen (1956: 35–38) zmiňuje 14 nálezů z Kaliningradské
oblasti, Lotyšska, Maďarska, Polska, Ruska, Švédska a Ukrajiny v rozmezí délek 12–32 cm a šířek
6,3–16 cm. Sekery tohoto typu nalezené v Panonské pánvi dosahují délky 17,1–18,5 cm, šířky
předního břitu 3,3–9,5 cm a 2,3–3,5 u zadního břitu (Dragotă 2015: 334), ačkoli ze Slovenska
známe i sekery s délkou 19 cm (Ruttkay 1976: 307).
Kirpičnikov (1966: 35) uvádí, že nejstarší nálezy dvojsečných seker pocházejí z Kavkazu a
Baškortostánu. V 10. a 11. století se pak objevují nejen v elitních staroruských hrobech, ale ve výše
zmíněných zemích. Mezi dvojsečnými sekerami z hrobů Bj 737B a Bj 909 dochází jen k málo
tvarovým odchylkám a mají nejbližší analogii v sekeře z mohyly ležící poblíž Černihova, datované
do 10. století (Kirpičnikov 1966: Tabl. XII,5). Sekera z hrobu Bj 1076 je rozměrově i tvarově
atypická a nejsme schopni nalézt žádnou paralelu s podobně tvarovaným zadním krčkem.
Ve Skandinávii, a sice v Haithabu a v Broby, byly nalezeny ještě dvě dvojsečné sekery, které
náleží do stejného podtypu jako sekery z hrobů Bj 737B a Bj 909 (Nicklasson 2007; Westphalen
2002: 67):
Kat. č. (lokalita)

Zjištěná délka a šířka břitu
(cm)

Odkaz na obrázek

SHM 3326 (Broby)

18,3

6,5

Zde.

No. 258 (Haithabu)

13
(fragment)

7

Zde.

Fig. 7: Výběr seker Kirpičnikovova typu II.
1 – Salaspils Laukskola, Lotyšsko, 10.–11. století (Atgāzis 1998: 65. attēls, 5); 2 – Černihov,
Ukrajina, 10. století (Kirpičnikov 1966: Tabl. XII, 5); 3 – Broby, Švédsko, 10. století (SHM); 4 –
Haithabu, Německo (Westphalen 2002: Taf. 17, 3); 5 – Birka (Bj 737B), Švédsko, 10. století
(SHM); 6 – Birka (Bj 909), Švédsko, 10. století (SHM); 7 – Birka (Bj 1076), Švédsko, 10. století
(SHM).
Třetím typem zahraniční sekery z Birky je bradatice s podlouhlým tloukem (Bartaxt mit
Helm; Helmdachaxt) Kirpičnikovova typu IV. V Birce byl objeven pouze jediný zástupce tohoto
typu (2,56 %), v hrobě Bj 1077, bez dalších militárií. Tento kus váží 310 gramů, je 14,6 cm dlouhý
a má 7,2 cm široký břit. Kirpičnikov (1966: 36) eviduje celkem 144 seker tohoto typu, které váží
100–430 gramů, jsou dlouhé 9–15 cm a mají břit široký 5–12 cm. Dodává, že tento typ se datuje do
10. století, že byl využíván k pracovním i bojovým účelům a že sekery tohoto typu jsou v Rusku 8×
četnější než v ostatních zemích dohromady.
Podle Kirpičnikovova se typy III a IV úspěšně rozšířily do okolních oblastí, kde získávaly
lokální varianty. Nejvýznačnější oblastí je zřejmě Pobaltí, kde od 11. století probíhala produkce
obou typů. Kirpičnikovův typ IV se od typu III liší výrazně širší čepelí s dominantní bradou,
občasným výčnělkem na spodní straně listu a případnou dírkou v listu. Například v Lotyšsku je
známo celkem 154 nálezů těchto typů ze 71 lokalit, zatímco v Estonsku 34 kusů, v obou případech
z 11. a 12. století (Atgāzis 1998: 134). Kirpičnikovův typ IV je v oblasti dnešního Švédska
zastoupen několika nálezy, zejména pak na geograficky blízkému Gotlandu, odkud pochází čtyři
kusy. Poměrně četný je tento typ také v Panonské pánvi.

Nejbližší analogií sekery z hrobu Bj 1077 je sekera nalezená v dívčím hrobu BB v dánské
lokalitě Bogøvej, který je rovněž datován do 10. století. Tyto dvě sekery mají paralery v řadě
staroruských nálezů, např. z Gnězdova (kurgan 4), Veskova (kurgan 1081) či Šestovice (kurgan 61).
Kat. č. (lokalita)
hrob BB (Bogøvej)

Zjištěná délka a šířka
břitu (cm)

Odkaz na obrázek

17,1

7,9

Zde.

14

7,2

Zde.

SHM 4683 (Hemse [Hemse annex])

13,5

9,5

Zde.

SHM 17075 (Käcktjärn)

14,3

11,2

Zde.

SHM 19009 (Skärvsta)

13,9

8,9

Zde.

SHM 23248:9 (Othem [Slite])

ca. 15

ca. 10,5

Zde.

SHM 23248:14 (Othem [Slite])

ca. 17

ca. 12

Zde.

GF Dep. C 1382 Gr. 2 (Stenkyrka [Mos])

Fig. 8: Výběr seker Kirpičnikovova typu IV.
1 – Veskovo, Rusko, 10. století (Kirpičnikov 1966: Tabl. 13, 3); 2 – Gnězdovo, Rusko, 10. století
(Kameneckaja 1991: 142, Ris. 8, 6); 3 – Pildas Nukši, Lotyšsko, 11. století (Atgāzis 1998: 52. attēls,
1); 4 – Bogøvej, Dánsko, 10. století (Grøn – Krag – Bennike 1994: 120, Fig. 122); 5 – Birka,
Švédsko, 10. století.
Poslední typ zahraniční sekery nalezený v Birce náleží k tzv. typu Lunow. Jedna sekera
(2,56 %) tohoto typu byla nalezena při opětovném otevření mohyly hrobu Bj 749 v roce 2013. Typ
Lunow je charakteristickým typem obouruční bojové sekery s masivním listem ve tvaru T, dlouhým
ostřím a krčkem a v některých případech čtyřmi trny (směřujícími dolů i vzhůru) a menším
tloukem. Nález z Birky má neznámou váhu. Je dlouhý zhruba 21 cm (z toho 15 cm krček) a má 26
cm široké ostří.
Michalak s Kotowiczem (2014: 112) evidují celkem 22 nálezů z dnešního Dánska,
Německa, Polska, Ruska a Švédska. Zdá se, že těžiště tohoto typu se nacházelo ve Velkopolsku,
Braniborsku a Pomořansku. Chronologicky lze tento typ zařadit přibližně do let 940–1050.
Rozměry, které se nám podařily zjistit, variují mezi 13–21,4 cm × 13–29 cm. Zástupce tohoto typu z
Birky patří mezi největší existující exempláře a má blízké paralely v sekerách z nalezených v

lokalitách Lunow, Brandenburg an der Havel, Poznań-Dębiec a Lund. Všechny tyto sekery jsou
tausované stříbrem a mědí, případně mosazí, zatímco na dosavadních fotkách sekery z Birky
můžeme spatřit pouze náznaky zdobení v oblasti krčku a pro bližší zjištění musíme vyčkat
budoucího ohledání.
Ve Skandinávii bylo kromě sekery z Birky nalezeno celkem 8 kusů přináležejících k typu
Lunow. Celkem ve čtyřech případech se jedná o sekery nalezené v dánských hrobech (Lindholm
Høje, Over Hornbæk, Rosenlund, Ulbjerg). Pokud nepočítáme sekeru uloženou v Lundu, obecně
jde o menší sekery s poněkud rozdílnými proporcemi.
Kat. č. (lokalita)

Zjištěná délka a šířka
břitu (cm)

Nr. 237 (Haithabu)

15,5

Nr. 252 (Haithabu)

17,5

Odkaz na obrázek

16

Zde.

15

22

Fig. 9:6

hrob KR (Rosenlund)

18,5

15,5

Fig. 9:10

SHM 11128 (Suderbys)

17,5

16,8

Zde.

hrob 2149 (Lindholm Høje)

14

17,9

Fig. 9:7

(Ulbjerg)

13

ca. 17

Zde.

18,3

29

Fig. 9:4

hrob BPW (Over Hornbæk)

(Lund)

Ve dvou dánských hrobech byly nadto nalezeny dvě podobně tvarované sekery, které sice
nepřináleží k typu Lunow, ale mohly být ovlivněny stejnou tradicí:
Kat. č. (lokalita)
hrob 3 (Dolmer)
hrob 128 (Trelleborg)

Zjištěná délka a šířka
břitu (cm)

Odkaz na obrázek

13

13

Zde.

16,5

32

Zde.

Fig. 9: Výběr seker typu Lunow (převzato z Michalak – Kotowicz 2014: 113 –114, Rys. 6–7 a
katalogu SHM).
1 – Poznań-Dębiec (Luboń), Polsko; 2 – Brandenburg an der Havel, Německo; 3 – Lunow,
Německo; 4 – Lund, Švédsko; 5 – Birka, Švédsko; 6 – Over Hornbæk, Dánsko; 7 – Lindholm Høje,
Dánsko; 8 – Haithabu, Německo; 9 – Suderbys, Gotland, Švédsko; 10 – Rosenlund, Dánsko.

Srovnání: Birka × Haithabu
V této kapitole srovnáme sekery z Birky se sekerkami z jiného skandinávského obchodního
centra, Haithabu, které dnes leží v severním Německu. Srovnání se bude týkat jak počtů, tak i váhy
a rozměrů. Pokusíme se vystihnout společné i odlišné rysy a vysvětlit jejich příčiny.
Počty
Jak bylo řečeno výše, v Birce bylo nalezeno celkem 42 seker, z nichž 39 lze zařadit do
obecné typologie. U třiceti seker lze odvodit jejich tvar, 12 je pouze fragmentárních a nejčastěji jde
o fragmenty listů nebo ok. 20 (21?) seker bylo nalezeno v kontextu hrobů. Váha je známa u 19
kompletních nebo téměř kompletních kusů. Původní délku lze odvodit u 32 seker. Pokud je nám
známo, u žádné sekery nebyl prováděn metalografický průzkum.
V Haithabu bylo nalezeno celkem 78 seker, z nichž lze 67 zařadit do obecné typologie
(Westphalen 2002: 54). 31 seker je kompletních, zbylých 46 exemplářů vykazuje menší či větší
stupeň poškození (nejčasteji jde o fragmenty listů, krčků nebo ok). Všechny sekery až na jednu
pocházejí ze sídliště; vzhled jediné sekery nalezené v hrobu není znám (Arents – Eisenschmidt
2010: 79–80). Váha je známa u 23 kompletních kusů. Původní délku lze odvodit u 75 exemplářů.
Metalografický průzkum byl proveden nejméně u třech seker.44
Počet
seker

Sekery z
Birky

Počet
Počet
Počet
zařaditelných kompletních seker z
kusů
kusů
hrobů

Počet se
známou
vahou

Počet se
Počet seker
známou
podrobených
délkou metalografickému
výzkumu

42
(100%)

39
(92,86 %)

30
(71,43 %)

20 (+1?)
19
32
(47,62 % (45,24 %) (76,19 %)
[50%])

0
(0 %)

Sekery z
78
Haithabu (100%)

67
(85,90 %)

31
(39,74 %)

1
23
75
(1,28 %) (29,49 %) (96,15 %)

nejméně 3
(3,84 %)

Váha
U devatenácti seker z Birky lze říci, že jsou natolik kompletní a zároveň natolik
zdokumentované, že je známa váha nebo že lze váhu odhadnout. Jelikož jsme neměli k dispozici
všechny sekery a nemohli jsme je zvážit, je výsledek pouze orientační, přesto směrodatný. Sekery z
Birky mají rovnoměrné zastoupení lehkých, středně těžkých a těžkých seker (94,74 %). Velmi lehké
sekery mají minimální zastoupení (5,26 %).
Celkem 23 seker z Haithabu lze pokládat za kompletní a lze je zvážit. Sekery z Haithabu
mají rovnoměrněji zastoupené sekery všech váhových kategorií (21,74 % : 30,43 % : 30,43 % :
17,39 %). Poněkud četnější jsou lehké až středně těžké sekery vážící 100–800 g (60,87 %).
Znatelné zastoupení mají malé sekerky vážící méně než 100 g (21,74 %). Nejméně četné jsou těžké
sekery (17,39 %).
Velmi lehké
< 100 g

Lehké
100–300 g

Středně těžké
300–800 g

Těžké
> 800 g

Celkem

Sekery z Birky

1
(5,26 %)

6 (5+1?)
(31,58 %)

6
(31,58 %)

6
(31,58 %)

19
(100%)

Sekery z
Haithabu

5
(21,74 %)

7
(30,43 %)

7
(30,43 %)

4
(17,39 %)

23
(100%)

44 Z průzkumu, který publikoval Thomsen 1971, vyplývá, že u tří analyzovaných seker byla s různými obměnami
použita výše zmíněná metoda 1 (přeložení rozkovaného paketu, vložení klínku z vysokouhlíkaté oceli a následné
svaření).

Rozměry
Největší skupinu seker z Birky tvoří úzké sekery (42,86 %). Více než čtvrtinu tvoří bradatice
(26,19 %). Nejméně zastoupené jsou široké sekery (9,52 %) a zahraniční sekery (14,29 %). Tři
fragmenty není možné tvarově zařadit (7,14 %).
Malé (7,14 %) a středně velké (11,90 %) sekery z Birky mají nízké zastoupení, ve všech
případech jde o úzké sekery. Nejvíce zastoupené jsou velké sekery, které tvoří více než polovinu
(57,14 %). Velké sekery jsou zastoupeny jak úzkými sekerami (19,05 %), tak i bradaticemi (14,29
%), širokými sekerami (9,52 %) a zahraničními sekerami (14,29 %). Téměř čtvrtinu seker (23,8 %)
není možné kvůli fragmentárnímu stavu nebo chabé dokumentaci zařadit.
Největší skupinu seker z Haithabu tvoří úzké sekery (46,15 %). Relativně vyrovnané
zastoupení mají bradatice (15,38 %) a široké sekery (17,95 %). Nejméně zastoupené jsou zahraniční
sekery (6,41 %). Jedenáct kusů není možné tvarově zařadit (14,10 %).
Malé sekery tvoří více než pětinu seker z Haithabu (21,79 %). Tuto kategorii tvoří zejména
úzké sekery (12,82 %), bradatice (2,56 %) a široké sekery (6,41 %). Stejně zastoupené jsou středně
velké sekery (21,79 %), které zastupují ponejvíce úzké sekery (16,67 %), dále pak bradatice (2,56
%) a nezařaditelné kusy (2,56 %). Nejvíce zastoupené jsou velké sekery, které tvoří více než
polovinu (52,56 %). Velké sekery jsou zastoupeny jak úzkými sekerami (16,67 %), tak i bradaticemi
(10,26%), širokými sekerami (11,54 %), zahraničními (6,41 %) a nezařaditelnými sekerami (7,69
%). Tři kusy není možné zařadit (3,85 %).
Sekery z Birky

Malé
< 100 mm

Střední
100–140 mm

Velké
> 140 mm

3
(7,14 %)

5
(11,90 %)

8
(19,05 %)

2
(4,76 %)

18
(42,86 %)

Bradatice

6
(14,29 %)

5
(11,90 %)

11
(26,19 %)

Široké sekery

4
(9,52 %)

4
(9,52 %)

Zahraniční sekery

6
(14,29 %)

6
(14,29 %)

Úzké sekery

Nezařaditelné
Celkem

3
(7,14 %)

5
(11,90 %)

24
(57,14 %)

Nezařaditelné Celkem

3
(7,14 %)

3
(7,14 %)

10
(23,8 %)

42
(100 %)

Sekery z Haithabu

Malé
< 100 mm

Střední
100–140 mm

Velké
> 140 mm

Úzké sekery

10
(12,82 %)

13
(16,67 %)

13
(16,67 %)

36
(46,15 %)

Bradatice

2
(2,56 %)

2
(2,56 %)

8
(10,26 %)

12
(15,38 %)

Široké sekery

5
(6,41 %)

9
(11,54 %)

14
(17,95 %)

5
(6,41 %)

5
(6,41 %)

Zahraniční sekery
Nezařaditelné
Celkem

17
(21,79 %)

Nezařaditelné

Celkem

2
(2,60 %)

6
(7,69 %)

3
(3,85 %)

11
(14,10 %)

17
(21,79 %)

41
(52,56 %)

3
(3,85 %)

78
(100 %)

Shody a rozpory
Základní rozpor spočívá již v samotném počtu seker. V Birce bylo objeveno o 36 seker méně
než v Haithabu (42:78), což může být způsobeno tím, že Haithabu fungovalo zhruba o 100 let déle
než Birka, případně že je lépe zdokumentované či že archeologizací prošlo z různých důvodů více
seker. Je však jisté, že na obou lokalitách byly sekery velmi často používány. Počet kusů, které lze
zařadit do obecných typů, se v obou lokalitách drží nad 85%. Sekery z Birky jsou obecně vzato
zachovalejší (71,43 % : 39,74 %) a lépe zvážené (45,24 % : 29,49 %). Sekery z Haithabu naopak
vynikají počtem změřených kusů (76,19 % : 96,15 %). Zajímavý konstrast vyvstává při porovnání
seker uložených v hrobech. V případě Birky tvoří sekery z hrobů až polovinu nálezů, zatímco v
Haithabu se sekery v hrobech objevují extrémně zřídka (1,28 %). Je zřejmé, že sekery se do hrobů
neukládaly úmyslně, a můžeme diskutovat o rozdílnosti pohřebních ritů v obou oblastech.
Co se týče váhy, sekery z Birky mají rovnoměrné zastoupení lehkých (100–300 g; 31,58 %),
středně těžkých (300–800 g; 31,58 %) a těžkých seker (> 800 g; 31,58 %). Velmi lehké sekery mají
v Birce minimální zastoupení (5,26 %). Sekery z Haithabu oproti tomu mají rovnoměrněji
zastoupené sekery všech váhových kategorií, s četnějším zastoupením lehkých až středně těžkých
seker vážících 100–800 g (60,87 %), znatelnějším zastoupením velmi lehkých seker (21,74 %) a
nižší četností těžkých seker (17,39 %). V případech obou lokalit tvoří nadpoloviční většinu seker
lehké až středně těžké sekery s váhou 100–800 g. Těžké sekery z Birky tvoří zejména úzké sekery,
zatímco těžké sekery z Haithabu reprezentují především bradatice a širočiny. Byť se tento fakt může
jevit jako rozdílnost lokálních zvyků a různých technik zpracování dřeva, věříme, že obě skupiny
shodně odkazují na důležitost těžkých seker při hrubém opracování dřeva. Bradatice z Birky, jejichž
váha je povětšinou neznámá, poskytují další jasné vodítko. Co se týče velmi lehkých seker, které se
častěji objevují v Haithabu než v Birce (21,74 % : 5,26 %), v obou případěch je zejména o úzké
sekery nalezené na sídlištéch. Nutno dodat, že u jedné miniaturní sekery z Birky, která zřejmě
patřila do kategorie velmi lehkých seker (SHM 5208:308), neznáme rozměr, a proto nebyla
zahrnuta. Nejlehčí sekera z Haithabu váží 26 gramů, a stěží si lze představit, že by sekerka takovéto
váhy mohla sloužit k opracování dřeva. Velmi lehké sekerky spíše představují symbolické zbraně,
ženské nástroje či dětské zbraně, jak bylo nastíněno výše.
Téměř polovinu seker z Birky a Haithabu shodně tvoří úzké sekery (42,86 % : 46,15 %).
Výrazné zastoupení v obou lokalitách mají také bradatice (26,19 % : 15,38 %), které jsou četnější v
Birce. Široké sekery jsou naopak četnější v Haithabu (9,52 % : 17,95 %), což může být způsobeno
faktem, že Birka zanikla před masivnějším užíváním Petersenova typu M. Zahraniční sekery mají
vyšší zastoupení v Birce (14,29 % : 6,41 %), což může být způsobeno faktem, že sekery nebyly v
Haithabu ukládány do hrobů, ale také geografickým umístěním. Počet tvarově nezařaditelných

seker se v Birce a Haithabu drží pod 15% (7,14 % : 14,10 %). Pokud jde o srovnání velikostí, v
obou lokalitách dominují velké sekery s délkou nad 140 mm (57,14 % : 52,56 %) s relativně
shodným zastoupením úzkých (19,05 % : 16,67 %), širokých (9,52 % : 11,54 %), zahraničních
seker (14,29 % : 6,41 %) a bradatic (14,29 % : 10,26%).45 V obou lokalitách mají své zastoupení
rovněž středně velké sekery, které jsou v Haithabu hojnější (11,90 % : 21,79 %) a objevují se ve
více tvarových provedeních. Rozdíly nacházíme u četnosti malých seker, které jsou běžnější v
Haithabu (7,14 % : 21,79 %) a které mají více tvarových provedení. Značný rozdíl vzniká také u
seker, jež nelze velikostně zařadit (23,8 % : 3,85 %).
Nadpoloviční většinu seker z Birky a Haithabu lze označit za pracovní či příruční sekery. V
případě Birky jsou zjevnými bojovými sekerami sekery Petersenových typu G, M a zahraniční
sekery (celkem 28,2 %). Kritéria, která udává Kirpičnikov (1966: 28) na rozdělení pracovních a
bojových seker, u skandinávských bojových seker a typu Lunow neplatí.46 S mnohem zajímavějším
kritériem vystoupil Guro Fredriksen (1978: 31), ale ani jeho teorii nelze v případě seker z Birky
přijmout.47 Jako nejlepší možnost se proto jeví analýza nálezového kontetu, rozměrů, váhy, tvaru a
přitomnosti dekorativních prvků společně se selským rozumem, folklórem a experimentální
archeologií.

Fig. 10: Kácení borovice v podání dánského uskupení Trelleborgs Venners Trælaug.
45 Pro srovnání můžeme udat četnost velikostí u seker nalezených v dánských hrobech. Pedersen (2014: 131–134, Find
list 2) uvádí celkem 117 seker nalezených v hrobech, s následujícím rozložením velikostí:
malé (< 100 mm): 8 (6,84 %)
střední (100–140 mm): 27 (23,08 %)
velké (> 140 mm): 55,56 %
nezjištěno: 17 (14,53 %)
Jako další analogii si můžeme uvést sekery z raně středověkého Slovenska, které jsou dlouhé:
10–12 cm: 3,6 %, 12–14 cm: 9,7 %, 14–16 cm: 51%, 16–18 cm: 16,2 %, 18–20 cm: 11,9 %, nad 20 cm: 7,6 %
(Ruttkay 1976: 312).
46 Kirpičnikov praví, že nejdůležitějším rysem bojové sekery není tvar, nýbrž velikost, váha a průměr oka. Bojové
sekery jsou dlouhé zpravidla 9–15 cm, mají 10–12 cm široký břit, průměr oka 2–3 cm a váhu do 450 g (průměrně
200–350 g), zatímco pracovní sekery jsou dlouhé obvykle 15–22 cm, mají 9–14,5 cm široký břit, průměr oka 3–4,5
cm a váhu 600–800 g.
47 Fredriksen říká, že za pracovní lze považovat sekeru, u níž připadá > 80 g / centimetr břitu a která má průměr oka
větší než 30 mm, zatímco u bojové sekery připadá < 80 g na centimetr břitu a průměr oka je menší než 30 mm.

Závěr
Při studiu historických seker se musíme oprostit od moderního přístupu k sekerám, který
začíná dělením na „pracovní sekery typu Fiskars“, „tradiční pracovní sekery“ (se dřevěným
topůrkem), „obousečné sekery“, „popravčí sekery“ a „ostatní“ (valašky a různé regionální či
tvarově specifické a fantaskní sekery) a končí striktním dělením na bojové a pracovní sekery. V této
práci jsme se pokusili nastínit, že přes fakt, že sekery často směřovaly k univerzálnosti,
zaznamenáváme neuvěřitelné množství tvarů, které měly různé funkce.
Sekery z Birky jsou zajímavé z toho hlediska, že se vyrovnaných počtech objevují na sídlišti
i v hrobech. Zároveň lze řadu z nich označit za „pracovní“ a „bojové“. Poměrně velké množství
pochází ze zahraničí, což nám při správné interpretaci nabízí vhled do fungování dobového obchodu
a zahraničních styků středního Švédska. V podobném měřítku dosud byly prozkoumány pouze
sekery z Haithabu; rozbory podobného typu jsou důležité pro pochopení života v raně středověkých
městech.
Práce na tomto článku byla pro autora velmi vzrušující a přínosná. Jelikož se sekerami v
takové šíři nikdy nezabýval a vstoupil do problematiky nepolíben, povšiml si řady nedostatků, které
by bylo možné v příštích studiích o sekerách zohlednit. V první řadě jde o to, že studií o sekerách je
spíše nedostatečné množství a soustřeďují se na ojedinělé případy či soubory z konkrétních oblastí,
bez dalšího srovnání s ostatními celky. Proto je složité vytvářet obecnější závěry o vikinských
sekerách. Další příležitost pro zlepšení vidí autor v udávání rozměrů, vah a stupně poškození, což
stále není standardem. Zejména rozměry se udávají nejednotným způsobem a použitá terminologie,
pokud pomineme německou (a též polskou a ruskou) literaturu a její preciznost, postrádá tolik
potřebné klíče. Proto vznikají absurdní momenty, kdy badatel musí luštit, která velikost odpovídá
šířce břitu, aby nakonec zjistil, že výchozí dokument nečiní rozdíl mezi výškou, šířkou a délkou.
Možnosti výzkumu by mohlo obohatit udávání průměru oka a tlouštky listu. Věříme, že obecné
dělení použité v tomto článku je dostatečně vhodné k pochopení základních parametrů seker a jejich
užití. Vzhledem k tomu, jakých velikostí a tvarů mohou vikinské sekery nabývat, by však stálo za
zvážení zavedení širšího spektra velikostí, například: < 100 mm (nejmenší), 120–140 (malé), 140–
160 mm (střední), 160–180 mm (velké), > 180 mm (největší). Stejným způsobem by bylo možné
uvádět váhy: < 100 g (nejlehčí), 100–300 g (lehké), 300–600 g (střední), 600–800 g (těžké), > 800 g
(nejtěžší). Širší škály by mohly napomáhat k lepšímu vyhledávání analogií, k lepšímu zaznamenání
průměrných hodnot a detekci odchylek.
A než opustíme fascinující svět seker nadobro, dodejme, že „když se kácí les, létají třísky“,
„nepijte na sekeru“ a „pokud se přátelíte s vlkem, mějte sekeru při ruce“.
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