TEXTILNÍ VAZBY VIKINSKÉ SKANDINÁVIE
Eliška Chudomelová (skupina Herjan)
V této práci se zaměříme na textilní pozůstatky ze skandinávských hrobů doby vikinské.
Textilní materiály z této doby jsou relativně rovnoměrně rozděleny do všech tří skandinávských zemí.
V Dánsku bylo nalezeno 149 hrobů s textilními pozůstatky, ve Švédsku 82 a v Norsku 136. Několik
hrobů se zachovaným textilem se vyskytuje též ve Šlesvicku – Holštýnsku. Nejčastěji použitými
vazbami je vazba plátnová (obr. 2), třívazná (1/2) keprová vazba (obr. 3), čtyřvazná (2/2) keprová
vazba (obr. 4), třívazný kosočtvercový kepr (obr. 5), lomený kepr/diamantový kepr (obr. 6). S určitostí
můžeme prohlásit, že k výrobě různých oděvů se používaly různé prefererované vazby a materiály,
které se lišily podle krajových zvyklostí.
Vysoké zastoupení plátnové vazby je dáno tím, že tento způsob tkaní byl upotřeben na
spodním šatu, který můžeme nejsnadněji detekovat na kovových předmětech ve formě
přikorodovaného textilu či otisku (obr. 1). Ve většině případů jsou textilie tkané plátnovou vazbou
vyrobené z rostlinných vláken (len, kopřiva, konopí). V omezené míře můžeme zaznamenat také další
vrstvy, zejména pak fragmenty vlněných zástěr a přehozů v pokročilejších vazbách. Nutno
podotknout, že největší množství textilních fragmentů se zachovalo v ženských hrobech, které zřejmě
obsahovaly slavnostní oděvy, v nichž byly dotyčné pohřbeny. Tento článek tak může pomoci odhalit
krajové rozdíly mezi honosnějšími oděvy / kroji žen.
Hana Lukešová, která ve své práci zkoumá textilní nálezy ze západního Norska, píše, že většina
textilií byla přikorodována na kovových špercích a z počátku byla brána jako „špína“ na oválných
brožích. Velká část těchto fragmentů byla až do 70. letech 20. století separována od kovu, avšak tento
proces nebyl nijak dokumentován. Pozice textilních fragmentů na kovových objektech je přitom
klíčová k rekonstrukci oděvů. Přestože jsou textilní pozůstatky velmi malé a často i ve špatném stavu,
mohou poskytnout cenné informace o oděvech v severských zemích. Výjimku můžeme nalézt
v Dánsku u fragmentů pocházejících z 10. století, kde některé nalezené fragmenty tkanin utkané
třívazným a čtyřvazným keprem nebyly nalezeny přikorodované ke šperku.

Obr. 1: Brož s přikorodovaným textilem (vlevo), brož s otisknutým textilem (vpravo).
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Obr. 2: Schémata
a rekonstrukce
plátnové vazby.

Obr. 3: Schémata
a rekonstrukce
třívazné (1/2)
keprové vazby.

Obr. 4: Schémata
a rekonstrukce
čtyřvazné (2/2)
keprové vazby.

Obr. 5: Schémata
a rekonstrukce
třívazného (2/1)
kosočtvercového
kepru.

Obr. 6: Schéma a
rekonstrukce
lomeného kepru /
diamantového kepru.
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DÁNSKO
Dánské materiály pocházejí skoro ze všech koutů země, kromě oblastí kolem měst Præstø na
ostrově Sjælland a Tønder a Sønderborg na jihu Dánska. Na ostrově Bornholm známe množství nálezů
(22 textilních pozůstatků), které byly téměř všechny nalezeny ve farnostech Gudhjem a Østerlarsker.
Do výčtu ostrovů s nezvyklým množstvím zachovalých textilií můžeme zařadit i ostrov Langeland s 16
nálezy.
149 dánských hrobů s textilními nálezy lze rozdělit do dvou období – 72 prozkoumaných
hrobů řadíme do 9. století, zbylých 67 hrobů je datováno do 10. století. 10 odkrytých vikinských hrobů
nebylo možné nijak blíže datovat.
9. STOLETÍ
V 72 hrobech z 9. století bylo nalezeno 144 textilních fragmentů s rozpoznatelnou vazbou, z nichž 58
představuje otisky na kovových předmětech, v tomto případě na zadní straně oválných broží. Tkanin,
které jsou tkány plátnovou oboulícní vazbou, je 112, znamená to tedy, že 77,8% zde nalezených tkanin
mělo tuto vazbu. Vazba 2/2 kepru, jež tvoří 13,2% tkanin se dochovala na 19 exemplářích, 5 z nich je
otisknutých.
Plátnová vazba má téměř rovnocenné zastoupení jak v přikorodovaných textilech, tak v
otiscích na vnitřních stranách broží (77,9% : 77,6%). Toto ovšem neplatí u jiných druhů vazeb. U
čtyřvazné (2/2) keprové vazby činí poměr 16,2% : 8,6%, zatímco u lomeného kepru/diamantového
kepru 3,5% : 12,1%. V případě plátnové vazby si můžeme být jisti, že byla ve většině případů nejbližší
textilní vrstvou, která měla kontakt s vnitřními stranami broží. Další 3 nalezené kusy jsou označeny
jako „ostatní tkaniny“. Jeden z nich, pravděpodobně kus textilie tkané metodou sprang, byl nalezen na
zadní straně oválné brože. Druhý nález je samitum – hedvábná tkanina s keprovou vazbou a třetí
nález je tkanina s plátnovo-keprovou vazbou.

Obr. 7: Procentuální zastoupení
hlavních typů vazeb v dánských
hrobech z 9. století.
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10. STOLETÍ
Z 10. století známe 67 hrobů, které obsahují 169 fragmentů s rozpoznatelnou vazbou. 12
z nich tvoří otisknutá tkanina na kovovém šperku. Plátnovou vazbu nalezneme na 127 kusech, včetně
devíti otisků. Procentuálně tuto vazbu zastupuje 75,1% ze všech textilních dokladů. Vazba 1/2 kepr
(třívazný kepr) byla nalezena na 8 fragmentech, přičemž ve třech případech jde o kosočtvercovou
keprovou vazbu. Tato skupina tvoří 4,7%. 2/2 keprová (čtyřvazná) vazba byla identifikována na 13
látkách a tvoří 8,3%. Vazby z posledních dvou skupin nebyly zaznamenány otisknuté na kovovém
šperku. Lomená diamantová/keprová vazba se našla u 9 kusů textilií, přičemž tři z nich byly otisknuté
do šperku. Do kategorie „ostatní tkaniny“ spadá 12 textilií. Karetky tvoří 4 nálezy, 3 tkaniny mají volný
vzor, jeden fragment je s kombinovanou plátnovou/ 1/2 keprovou vazbou a jeden nález tvoří sprang.
Dále byl nalezen jeden fragment tkaný metodou nålebinding, jeden brokát a jeden háčkovaný
fragment.
Dánský textilní materiál je velmi homogenní. V 10. století dochází k nárůstu třívazných keprů a
hedvábí.1

Obr. 8: Procentuální zastoupení hlavních typů vazeb v dánských hrobech z 10. století.

1 Marianne Vedeler ve své knize Silk for the Vikings přesvědčivě dokládá, že nárůst hedvábí během 10. století
je obecným skandinávským trendem.
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ŠVÉDSKO
Mezi švédský textil počítáme nálezy z provincií Skåne, Uppland, Gästrikland, Hälsingland,
Härjedalen, Öland a Gotland. Do výčtu nezahrnujeme velký soubor textilních pozůstatků
z obchodního střediska Birky, jelikož tamější textilní pozůstatky pochází ze 169 hrobů, což je činí
výjimečné a měly by být proto spíše porovnávány s nálezy z měst jako Kaupang či Hedeby.
Z vikinského Švédska známe 82 švédských hrobů, které obsahují 177 textilních fragmentů s
rozpoznatelnou vazbou a 9 fragmentů lemovek. Plátnovou vazbou je tkáno 93 látek (52,5%), nálezů s
1/2 keprovou vazbou čítáme 4 (2 jednoduché a 2 s kosočtvercovou vazbou; 2,3%). 59 fragmentů bylo
vyhodnoceno jako 2/2 keprová vazba (33,3%). Diamantovou vazbou/lomenou vazbou bylo utkáno 17
kusů látky (9,6%) a jako samitum (hedvábí) byly určeny 4 nálezy (2,3%).
Hlavní rozdíl mezi dánskou a švédskou produkcí textilu vidíme v použití 2/2 keprové vazby, jež
ve Švédsku tvoří třetinu nalezených fragmentů, přičemž v Dánsku pouze 8–13% zachovaných látek.
Tyto nesrovnalosti způsobilo pravděpodobně to, že tkaniny pocházející z Gotlandu se značně liší od
ostatních švédských tkanin. Z nalezených 35 gotlandských textilních fragmentů je 27 kusů utkáno 2/2
keprovou vazbou, tvoří tedy 77,1% tkanin. Zbytek gotlandských textilů představují dva plátnové
fragmenty, pět diamantových keprů a jedno samitum. Pokud vynecháme Gotland, švédská statistika
se poněkud změní: 91 plátnových fragmentů (64,1%), 4 kusy s 1/2 keprovou vazbou (2,8%), 32 kusů
utkáno 2/2 keprovou vazbou (22,5%), 12 fragmentů utkaných diamantovou vazbou/lomenou vazbou
(8,5%) a tři kusy samita (2,1%). Tento poměr 2/2 keprové vazby je bližší dánskému materiálu, zvláště
pokud si uvědomíme, že oněch 32 švédských fragmentů pochází pouze z dvanácti hrobů. Plátnové
vazby je ve Švédsku (bez Gotlandu) užito o 10% méně než v Dánsku, zatímco počet fragmentů
utkaných diamantovou vazbou/lomenou vazbou je o něco vyšší. Švédské a dánské nálezy tkanin s 1/2
keprovou vazbou, 1/2 diamantovou keprovou vazbou a nálezy samita jsou početně vyrovnané.

Obr. 9: Procentuální zastoupení hlavních typů vazeb ve švédských hrobech.
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BIRKA
Textilní nálezy ze hřbitovů z Birky byly publikované Agnes Geijerovou v roce 1938. 169 hrobů
obsahovalo textilní pozůstatky a Geijerová na nich dokázala demonstrovat určité typy tkanin. Textilie
jsou rozděleny podle materiálu na lněné, konopné, vlněné, hedvábné, zlaté a stříbrné a podle
způsobu tkaní na látky jednoduché a vzorované, lemy, výšivky atd. V následující části textu se autorka
(Lise Bender Jørgensen) zabývá pouze analýzou fragmentů lnu a vlny. 2
Plátnová vazba byla nalezena ve 100 hrobech z celkových 169. Čtyřvazný kepr byl odhalen ve
12 hrobech, lomený kepr/diamantový kepr ve 41 hrobech a fragmenty 1/2 kosočtvercové keprové
vazby v 9 hrobech. Procentuálně tvoří plátnová vazba 62% fragmentů (43,2% činí lněné látky a 18,5%
vlna), čtyřvazný kepr se vyskytuje u 7,4% nálezů, 25,3% představuje lomený kepr/diamantový kepr a
konečně 5,6% tvoří třívazný kosočtvercový kepr.
Nejvíce nápadná je převaha plátnové vazby, kterou můžeme srovnat s dánskými materiály
(75–77%), švédskými (52,5% včetně Gotlandu, 64,1% vyjma Gotlandu) a s norskými materiály (42,1%
celkově, 38,8% na západním pobřeží a 58,1% v jihovýchodním Norsku). Zastoupení čtyřvazného kepru,
které činí 7,4%, lze porovnat s 8–13% v Dánsku, 33,3% ve Švédsku včetně Gotlandu (22,5% vyjma) a
29,6% v Norsku. Rozdíl v počtu fragmentů diamantové keprové vazby je následující: v Birce tvoří
25,3%, v Dánsku 5–7%, 9,6% ve Švédsku a 24,9% v Norsku (přičemž 28,1% v západním Norsku a 9,7%
v jihovýchodním Norsku). Třívazný kosočtvercový kepr (5,6%) můžeme porovnat s nálezy v Dánsku
(4,2%) a Švédsku (2,3%). V Norsku nebyl objeven tento typ vazby u žádného fragmentu.
Při porovnání textilních fragmentů Birky s ostatními skandinávskými hroby nám vyvstává
několik zajimavých detailů. Zastoupení plátnové vazby v tomto městě odpovídá materiálům ze
Švédska a jihovýchodního Norska, zatímco dánské a západonorské hroby obsahují této vazby
nepoměrně více ři méně. Zastoupení čtyřvazného kepru v Birce je však srovnatelné s dánskými
materiály.
Badatelka Inga Hägg na rozdíl od Lise Bender Jørgensenové zpracovala všechny textilní
fragmenty z Birky (4800). V její tabulce je zajímavé srovnatelné množství lnu a hedvábí. Tato čísla jsou
zavádějící, jelikož není brána v potaz velikost textilních pozůstatků a fakt, že len či konopí se rozkládají
mnohem rychleji. Podle Agnes Geijerové bylo hedvábí nalezeno ve 45 hrobech, ale jiné zdroje uvádí
2 Jednoduché látky ze lnu a konopí byly nalezeny v 70 hrobech a byly tkány nejčastěji plátnovou vazbou. V
hrobě Bj 466 byla nalezena zrezivělá lněná látka, která byla přikorodovaná na železné jehlici bronzové spony.
Velikost soustavy nití na osnově byla 15x18 cm. Lněná látka z hrobu Bj 466 byla taktéž nalezena přichycena
korozí na sponě, ovšem nebyla ztvrdlá rzí. Byla to hustá, dvojvazná tkanina. Konopné látky byly objeveny v
hrobech Bj 60, 619, 837 a 847. V hrobu číslo 619 byla nalezena i stejnoměrně řídká jemná lněná tkanina.
Konopná látka ze zmíněného hrobu byla řídká, tmavá a s nejasnou texturou (pravděpodobně čtyřvazná);
byla nalezena v blízkosti fragmentů bobří srsti, které byly objeveny na sponě. Tkanina z hrobu Bj 837 tvořila
nenápadné a křehké fragmenty, byla velmi řídká a takřka splynula dohromady. Konopná látka z Bj 60 měla
slabou vazbu s křehkými nitěmi. Lněná, modře zbarvená tkanina z téhož hrobu byla utkána hustou
plátnovou vazbou, tento odstín byl původní nebo byl způsoben přítomností bronzu, stejně jako malé skvrnky
rzi.
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až 49 hrobů. Nejčastěji používaným hedvábím bylo samitum utkané v keprové vazbě, méně
používaným druhem bylo tafetové hedvábí v plátnové vazbě.

MATERIÁL
vlna (plátnová a keprová vazba)
len/konopí (plátnová a keprová vazba)
hedvábí (keprová vazba = samitum)
lemování
karetky se stříbrným útkem
vzorované látky, brokáty, tapiserie
výšivky se zlatou a stříbrnou nití
plisování a sprang
karetky se zlatým útkem
peří
kožešiny
tafetové hedvábí (plátnová vazba)
neidentifikovatelné fragmenty

POČET FRAGMENTŮ
1075
800
750
650
600
280
140
125
100
100
90
45
70

PROCENTO
22,4
16,7
15,6
13,5
12,5
5,8
2,9
2,6
2,1
2,1
1,9
0,9
1,5

Obr. 10: Procentuální zastoupení hlavních typů vazeb ve Birce, pouze konopí, bez hedvábí.

NORSKO
Z vikinského Norska je známo 136 hrobů, které obsahovaly pozůstatky 371 látek s
rozeznatelnou vazbou. Deset fragmentů tvoří lemy a tkanice, zbytek představuje kusy látek.
Plátnová vazba se vyskytuje na 152 kusech látky (42,1%), 107 kusů bylo utkáno čtyřvaznou
keprovou vazbou (29,6%), 90 fragmentů textilu diamantovou keprovou vazbou (24,9%) a nakonec 12
fragmentů bylo označeno jako „ostatní tkaniny“ (3,3%). Skupina „ostatních tkanin“ obsahuje jeden
fragment tkaný košíkovou vazbou, 4 kusy utkané křížovým keprem (obr. 11), 2 pozůstatky samitového
hedvábí, jednu pletenou tkaninu, 2 tkané tapiserie a dva exempláře dalšího typu tkaní.
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Obr. 11: Schémata košíkové vazby (vlevo) a křížového kepru (vpravo).
Nálezy norských textilních fragmentů rozdělujeme do dvou regionů. Jsou jimi jihovýchodní
oblast Norska (Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark a Aust-Agder) a
západní pobřeží (Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn a Fjordane, Møre a Romsdal, Sør-Trøndelag,
Nord-Trøndelag, Nordland). Podle tohoto rozdělení tvoří v jihovýchodním Norsku plátnová vazba
58,1%, čtyřvaznou keprovou vazbou bylo utkáno 27,4% tkanin, menší procento textilních fragmentů
(9,7%) bylo utkáno diamantovou keprovou vazbou a 4,8% fragmentů tvoří „ostatní tkaniny“. Mezi
nálezy z této oblastí patří také lodní hrob z Osebergu, jenž obsahuje mimo jiné látky utkané
diamantovou vazbou, a soudí se, že tento způsob tkaní byl na jihovýchodě Norska vzácný, na rozdíl od
západu země. Fragmenty ze západního Norska jsou tkány ze 38,8% plátnovou vazbou, 30,1%
čtyřvaznou keprovou vazbou, 28,1% lomeným/diamantovým keprem a konečné 3% fragmentů jsou
označeny „ostatní tkaniny“.

Obr. 12: Procentuální zastoupení hlavních typů vazeb v norských hrobech.
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Obr. 13: Procentuální zastoupení hlavních typů vazeb v hrobech z jihovýchodního Norska.

Obr. 14: Procentuální zastoupení hlavních typů vazeb v hrobech ze západního pobřeží Norska.

9

ZDROJE
Andersson, Eva Birgitta (2003). Tools for Textile Production – from Birka and Hedeby. Birka studies 8.
Stockholm.
Bender Jørgensen, Lise (1986). Forhistoriske tekstiler i Skandinavien - Prehistoric Scandinavian
Textiles, København.
Geijer, Agnes (1938). Birka III. Die Textilfunde aus den Gräbern, Stockholm.
Hägg, Inga (1986). Die Tracht. In: Arwidsson, Greta (ed.). Birka II:2. Systematische Analysen der
Gräberfunde, Stockholm: 51–72.
Lukešová, Hana (2015). Old Fragments of Women's Costumes from the Viking Age - New Method for
Identification. In: Grömer, K. – Pritchard, F. (eds.): Aspects of the Design, Production and Use of
Textiles and Clothing from the Bronze Age to the Early Modern Era. NESAT XII. The North
European Symposium of Archaeological Textiles, 21st – 24th May 2014 in Hallstatt, Austria,
Budapest: 145–154.
Vedeler, Marianne (2014). Silk for the Vikings, Oxford–Philadelphia.

10

