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Bylo mi přiděleno 5 stránek na katalogu švédského historického muzea 
(mis.historiska.se), ze kterých jsem si měl vybrat a okomentovat 5 předmětů. 
Tyto všechny byly nalezeny v tzv. Černé zemi v Birce, tj. v sídlištním kontextu 
největšího švédského města doby vikinské.

10 přeslenů (SHM 5208:1944)
Hojně nacházeným typem nálezu je anorganický přeslen, tj. závaží u ručního vřetena, které 

se navlékalo na dřevěný dřík. Pomocí roztáčení káče podobného vřetena se spřádají vlákna a vzniká 
příze. Přesleny jsou nacházeny po celém vikinském světě. Tento konkrétní soubor 10 přeslenů byl 
objeven mezi lety 1871–3 na různých místech a v různých hloubkách. Přesleny jsou vyrobeny ze 
slínovce, variují v průměru (3,3–6,5 cm) i v tloušťce. Otvory mají zhruba centimetrový, kruhový 
průměr, což podává svědectví o rozměrech dříku.

Roku 2003 bylo v Birce evidováno dohromady 429 přeslenů. 50% z nich bylo vyrobeno z 
kamene (šedý pískovek, vápenec, červená a šedá břidlice, mastek, křemen, křemenec), 33% z 
keramiky, 15% z kosti a zbývající 2% byla vyrobena z jiného materiálu. Platí, že kamenné přesleny 
mají obyčejně diskovitý nebo vypouklý tvar, zatímco keramické kusy jsou spíše kónické nebo 
bikónické. Tvar musí souviset s tradicí i procesem výroby.

https://www.facebook.com/sohherjan/
http://catview.historiska.se/catview/media/highres/328383


Jantarový přeslen (SHM 5208:1950)
Dobrým příkladem přeslenu z jiného materiálu je jantarový kus. Jeho velikost 3,2 × 1,4 cm 

budí pochybnosti a nutí k zamyšlení, zda se nejedná o symbolický přeslen či velký korálek. Nakolik 
je mi známo, v Černé zemi byl objeven ještě jeden podobný předmět (SHM 5208:1949). 
Soustružené jantarové přesleny jako je tento lze najít zejména v oblasti Baltu, kde je tento materiál 
tradičně nacházen a zpracováván. Proces výroby lze spatřit zde.

Literatura k přeslenům: 
Andersson, Eva Birgitta (2003). Tools for Textile Production – from Birka and Hedeby. Birka studies 8. Stockholm.
 

 

http://sagy.vikingove.cz/wp-content/uploads/2017/11/koralky.mp4
http://catview.historiska.se/catview/media/highres/221129
http://catview.historiska.se/catview/media/highres/342385


Jantarové korálky (SHM 5208:2016)
A u jantaru zůstaneme. Pod výše uvedeným katalogovým číslem se skrývají čtyři bikónické 

soustružené korálky, jejichž průměry variují mezi 0,8–1,9 cm. Mají také různé tloušťky (0,4–0,8 cm). 
Jenom v Birce jsou korálky vyrobené z tohoto materiálu vedené pod 244 různými katalogovými 
čísly. Ačkoli se málokdy objevují v setech (náhrdelnících a náramcích) po více kusech, toto číslo 
svědčí o nesmírné popularitě. Příkladem může být náhrdeník z hrobu Bj 948, jehož součástí je 
jeden soustružený jantarový korálek. Proces výroby korálku lze spatřit zde.

http://sagy.vikingove.cz/wp-content/uploads/2017/11/koralky.mp4
http://catview.historiska.se/catview/media/highres/221204
http://catview.historiska.se/catview/media/highres/350464


Skleněný korálek (SHM 5208:2100)
Dalším předmětem je samostatně nalezený vinutý korálek o rozměrech 0,9 × 0,6 cm. Je bílý 

a na jeho povrchu můžeme vidět dvě navzájem se křižující tmavočervené linky. Tento korálek 
odpovídá Callmerovu typu B016O, který jsem byl schopen dohledat také v pěti norských a třinácti 
švédských hrobech, z toho ve čtyřech hrobech z Birky (Bj 557, 800, 967 a 973). Toto rozšíření svědčí 
o jisté popularitě a následné kumulaci v této lokalitě.

Korálky odráží vysoký status nositele. Podle dobových zpráv byl jeden korálek ekvivalentní 
stříbrnému penízku. Nutno dodat, že korálky jsou zpravidla nacházeny v ženských hrobech, kde 
mohou dosahovat vysokých počtů, a ačkoli jeden typ korálků může být dominantní, nikdy jeden typ 
netvoří celý soubor; náhrdelník nebo náramek je vždy tvořen kombinací více typů.

Literatura ke korálkům: 
Callmer, Johan (1977). Trade beads and bead trade in Scandinavia, ca. 800–1000 A.D., Bonn-Lund.

http://catview.historiska.se/catview/media/highres/328370


Miniaturní jantarová sekerka (SHM 5208:1999)
Závěrem se podíváme na následující kvalitní miniaturu sekery, která je opět zhotovena z 

jantaru. Sekerka, která kopíruje typický tvar bradatice, dosahuje velikosti 17 × 15 × 6 mm. V Birce 
byly nalezeny další dvě jantarové sekery (SHM 35000:77565, SHM 35000:59542). Dohromady je mi 
známo 19 jantarových variant z dnešního Švédska, Dánska a Polska.

Miniaturní sekerky tvoří poměrně četnou skupinu, která jen ve Skandinávii sestává z desítek 
nálezů. Nacházíme nejen sekerky jantarové, ale také kostěné, železné, bronzové a stříbrné. Některé 
kostěné a bronzové jsou opatřeny topůrky a evidentně sloužily jako oděvní spony. Zda ke stejnému 
účelu sloužily i miniatury jantarové, které mají stejné nebo podobné rozměry, není známo – v 
případě stříbrných kusů známe nálezy, které byly určitě opatřeny dřevěnými topůrky. Jelikož 
některé jantarové sekerky nemají otvory pro topůrka, není funkce ani zdaleka jednoznačná – mohlo 
se jednat o polotovary, kultické předměty, přívěsky a podobně.

Literatura k sekerám: 
Gardeła, Leszek (2014). Scandinavian Amulets in Viking Age Poland, Rzeszow.
Jensen, Bo (2010). Viking Age Amulets in Scandinavia and Western Europe, Oxford. 
Kozák, Jan – Starý, Jiří (2010). Hranice světů: Staroseverský Midgard a Útgard ve strukturalistických a 

poststrukturalistických interpretacích. In: Religio, 18/1, Brno: 31–58. 

Děkuji za Váš čas, který jste věnovali tomuto krátkému shrnutí některých zajímavých, leč 
méně známých nálezů z Birky. Kromě malé odbočky k přeslenům jsme se, poněkud náhodou, 
zaměřili na šperky, kterým v našem výběru vévodí jantarová industrie. Ač korálky a přesleny z 
tohoto materiálu byly vyráběny na soustruhu, jiné typy šperků byly opracovávány jiným způsobem. 
Lze však říci, že zpracovaný, nesurový jantar byl ve východní části Skandinávie prestižní komoditou.

Za skupinu Herjan
Tomáš Vlasatý, Slaný, listopad 2017

http://catview.historiska.se/catview/media/highres/349208

