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	Boty_1_af_image: 
	Boty_2_af_image: 
	Kalhoty_1_af_image: 
	Kalhoty_2_af_image: 
	boty: Boty jsou inspirované typem L podle Volkenové, který reflektuje nálezy takovéhoto typu obuvi v Gdaňsku. Boty jsou vyrobeny z 4,5 mm tlusté podešve a 1,8mm tlustého svršku. Ozdobný a zpevňovací lem je vyroben z 0,5 mm tlusté teletiny. Ponožky viz Dodatečné informace.---------------------------------------------------------------------------------------VOLKEN, Marquita: Archeological footewear: Development of shoe patterns and styles from Prehistory till the 1600's, Londýn 2014, s. 136-137. 
	kalhoty: Kalhoty vycházející z nálezu kalhot z Thorsbergu. Na mých kalhotách, oproti originálu, chybí část chodidla. Kalhoty jsou šity ručně a je použita ručně tkaná látka ve čtyř vazné keprové vazbě. ---------------------------------------------------------------------------- SCHLABOW, Karl: Textilfunde der Eisenzeit in Norddeutschland, Neumünster 1976, s. 77.  
	tunika: Tuniky odpovídají klasickému T střihu popsaného na stránkách švédského národního muzea. Jedna z tunik klíny v podpaží má a druhá ne. Klasický tunelovitý střih je pak upraven a vypasován na tělo, přičemž tento postup byl užit i u rukávů. Klíny tuniky pak začínají zhruba v úrovni pasu. Jedna z tunik je plátnové vazby a relativně nízké gramáže, není ručně tkaná. Druhá je ve vazbě čtyř vazného kepru a je ručně utkaná. Nejsou barveny žádnými barvivy.---------------------------------------------------------------------------------------Vikingatiden- Exempel, förklaringar och fotografier avdräkter uppsydda efter mönstren hittar du under www.historiska.se/ In:  https://historiskavarldar.se/filer/vikingabokenihopfogad.pdf [cit. 24. 12. 2021]. 
	tunika_1_af_image: 
	tunika_2_af_image: 
	opasek: Ačkoli se jedná o nález až z Yorku, jde o nález organické povahy a ze své podstaty se tak hůře archeologizuje. I z důvodu užitnosti v rámci širšího spektra Skandinávie, ke kterému se přikláním, nebyl nález nijak dodatečně obarvován, jak je tomu i u originálu. Tvarem i rozměry odpovídá nálezu.---------------------------------------------------------------------------- MACGREAGOR, Arthur: Bone, Antler, Ivory & Horn: The technology of Skeletal Materials Since the Roman Period, Londýn 1985, s. 104-105. WATERMAN, Dudley: Late Saxon, Viking, and Early Medieval Finds from York, In: Archeologica, č. 97, Londýn 1959, s. 91.  
	opasek_1_af_image: 
	opasek_2_af_image: 
	brasny: Tašvice je inspirována nálezem vystaveným v muzeu v Bergenu (Evebø - B4590). Oproti originálu je jinak vyřešeno zapínání, které se více přibližuje nálezu z Bringsverdu (C23116). Rovněž rozměry byly upraveny kvůli dispozicím obsahu.Obsahem je křesadlo s pazourkem a troudem. Křesadlo kopíruje tvarem nálezy z Hemse, avšak takovéto tvary nacházíme po celé Evropě. Např. Hedeby Nr. 5764 nebo z Novgorodu pod muzejním číslem НГМ КП 38667/192 А-119/192.---------------------------------------------------------------------------- THUNMARK - NYLÉN, Lena: Die Wikingerzeit Gotlands II-Typentafeln, Stockholm 1998, s. 50. Кресало калачевидное. IX-XI вв. In: https://novgorod-iss.kamiscloud.ru/entity/OBJECT/484066?page=5&query=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE&fund=11&index=210[cit. 24. 12. 2021].
	brasny_1_af_image: 
	brasny_2_af_image: 
	plast: Velmi jednoduchý plášť je utkán v čtyř vazné keprové vazbě. Na jeho výrobu byly použito nebarvených přízí. Rozměry jsou přibližně 130x200 cm. Plášť používám jak ochranný element před počasím, tak jako polštář či k zakrytí exponovaných tváří při spánku v chladných podmínkách.---------------------------------------------------------------------------------------THOR, Ewing: Viking Clothing, Stroud 2006, s.119.MÖLLER-WIERING, Susan: War and Worship, Oxford 2011, s. 54-56.
	plast_1_af_image: 
	plast_2_af_image: 
	ovinky: Ovínky jsou cca 10 cm široké, mají méně viditelnou vazbu rybí kosti a nejsou barveny. Utkány jsou samostatně v délce cca 3 m na každou nohu. Jejich fixace je zajištěna obyčejnými koženými šňůrkami v obou směrech. U kotníku to jsou „tkaničky“ od bot a u kolena samostatné šňůrky o délce zhruba 1 m na každou nohu. ---------------------------------------------------------------------------------------Hägg, Inga: Die textilfunde aus der siedlung und aus den gräbern von haithabu, Neumünster 1991, s. 32-34.
	ovinky_1_af_image: 
	ovinky_2_af_image: 
	cepice: Přestože je takováto forma čepice velmi praktická, v hmotné kultuře je prakticky nezachytitelná, a proto je třeba se uchýlit k pramenům ikonografickým. Konkrétně u gotlandského prostředí vycházím z vyobrazení z kamenů z Lärbro. Nicméně jako příklad souboru plstěných čepic můžeme uvést ten z Novgorodu (viz přílohy 5 a 6). Kapuce viz Dodatečné informace.---------------------------------------------------------------------------- THOR, Ewing: Viking Clothing, Stroud 2006, s. 119. ЗУБКОВА, Юрьевна Елена: Нескончаемое лето, Москва 2018, s. 83-86. 
	cepice_1_af_image: 
	cepice_2_af_image: 
	zavazadlo: K jídlu mi slouží velmi jednoduchá dřevěná miska s lžící. Disponuji také keramikou, avšak ta není opřena o žádný konkrétní nález. Zde cítím prostor ke zlepšení. Jako zásobárnu vody na cestách i mimo ně mi slouží tykev, o jejichž užití hovoří Walahfrid Strabo.---------------------------------------------------------------------------------------WALAHFRID, Strabo: De cultura hortorum, Uherský Brod 2010. 
	zavazadlo_1_af_image: 
	zavazadlo_2_af_image: 
	mec: (Pokud vlastníte, doplňte, prosím, obrázek a dodatečnou informaci.)
	mec_1_af_image: 
	mec_2_af_image: 
	Text_1: Narodil jsem se do slušné rodiny v tři dny po dnu narození Páně a patnáct let před smrtí milovaného Erika Vítězného, Bůh žehnej jeho duši. Z šestí dětí jsem zbyl pouze já a sestřička. Pamatuju si, jak maminka plakala, když Hospodin rozhodl o bratrovi a povolal si ho ještě jako novorozeně k sobě.  Otce, který se živil jako švec, to tehdy hodně zasáhlo, a přestože byl tvrdý muž, změkl a už se nezměnil. Mně bylo osm. Vyrůstal jsem ve svém rodném kraji Hemse a čekala by mě nejspíše klidná budoucnost, avšak nastala válka a já byl povolán na leiðangr. Teď trávím svůj život na lodi, král povolal všechny bojeschopné muže a vytáhl proti Óláfu Tryggvasonovi. Nikdo si není jist dne ani hodiny a říkám to tobě, milý příteli. Buď spokojen, že žiješ v klidu a míru. Již dvě neděle jsme na moři, čekáme na rozkazy, ale krev je cítit ve vzduchu. Bude válka, bojím se. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ČERNÝ, Miroslav: Guta saga  - Dějiny lidu ostrova Gotland, Praha 2014.  КАН, Сергеевич Александр: Dějiny skandinávských zemí, Praha 1983.  KOŠNAR, Lubomír: Severní Evropa v 9.-11. století (doba vikinská). In: Úvod do problematiky raného feudalismu II, Praha 1985. STARÝ, Jiří: Zákonem nechť je budována zem. In: Zákon a právo v archaických kulturách, Praha 2010.
	NÁZEV: Člen gotlandské domobrany
	Jméno a datum: AKTUÁLNÍ K 24.12.2021
	IMG_1_af_image: 
	IMG_2_af_image: 
	Text_ende: Ponožky, které používám, jsou vyrobeny technikou Nålebinding, stejně tak jsou vyrobeny i mé palčákové rukavice. Nålebinding jako techniku, která se používala i na rukavice, nám dokládá nález z Kodaně (viz příloha 2). Tyto rukavice jsou datované až do let 1500-1650, avšak právě kvůli dostupným analogiím (např. Arnheiðarstaðir) se přikláním k jejich užití i v době vikinské. Důkazy o znalosti techniky nålebinding z doby vikinské můžeme spatřit například v Yorku. Tamní nález ponožek (viz příloha 4) je datován přibližně k roku 900. RÜSSEL ESKELUND, Elizabeth: Nålebinding - En forhistorisk håndarbejdsteknik i kronologisk perspektiv, Kodaň 2011 (nepublikovaná magisterská diplomová práce), s. 8-11.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kápě, kterou vlastním, koresponduje s nálezem z Skjoldehamnu. Jedná se o jednoduchou konstrukci obdélníku a čtverců, přičemž má verze absentuje provázek ke svázání kolem krku, je však velmi vypasovaná, aby plnila co nejlépe svou funkci.  LØVLID HARVALD, Dan: The Skjoldehamn find in the light of new knowledge. A discussion of the burial, the ethnic affiliation of the outfit, and the person's gender and social status, Tysfjord 2010.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na boty mohu v případě potřeby umístit takzvané mačky, které zabraňují prokluzování obuvi. Ty se vyskytovaly v různých provedeních. Způsoby uchycení jsou, zdá se, možné v různých formách, které jsou determinovány tvarem, dostupností organických materiálů a celou řadou dalších aspektů. Já se inspiroval koženým pouzdrem pro mačky, které jsem si měl možnost prohlédnout v lotyšském muzeu Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs. Jako předlohu jsem zvolil tu, která je známa z hrobu 831 z Birky, nicméně je zřejmé, že tvarové analogie byly rozšířeny i v jiných oblastech. (Např: analogická mačka z truhly z Mästermyru, viz příloha 8)  ПЕТРОВ, Иванович Михаил: Еще раз об обувных шипах. In: http://asgard.tgorod.ru/libri.php?cont=_brodd1 [cit. 28. 12. 2021].  ARWIDSSON, Greta – BERG, Gösta: The Mästermyr find – A Viking Age Tool Chest from Gotland, Lompoc 1999, str 69. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Práce jako taková nemusí působit na první pohled jako ucelený komplex, a to kvůli poměrně velkému geografickému rozsahu nálezů, defacto od opasku z Yorku až po analogie křesadla z Gnězdova. Jde však v zásadě o předměty, které působily kosmopolitně, či pro ně nemáme, konkrétně v případě kalhot z Thorsbergu, mnoho alternativ. Domnívám se však, že užité předměty tvoří komplexní a uvěřitelný soubor. Pokud by existovaly vhodné alternativy, mluvím například konkrétně o botách, které by geograficky byly spjaty s ostrovem a byly by vhodné k užití pro můj charakter, pak bych jich jistě využil. 
	IMG_opt_3_af_image: 
	IMG_opt_4_af_image: 
	IMG_opt_2_af_image: 
	IMG_opt_1_af_image: 
	IMG_opt_7_af_image: 
	IMG_opt_8_af_image: 
	IMG_opt_6_af_image: 
	IMG_opt_5_af_image: 
	sekera: Sekera odpovídá nálezu z Hemse a odpovídá katalogovému číslu 4683 ve švédské národní databázi. Dále je možné nalézt originál společně s dalšími sekerami v DWG II, Taf. 260. Sekera je osazena na jasanovém topůrku „zespoda“. ---------------------------------------------------------------------------------------THUNMARK-NYLÉN, Lena: Die Wikingerzeit Gotlands II-Typentafeln, Stockholm 1998, s. 275. 
	sekera_1_af_image: 
	sekera_2_af_image: 
	kopi: Hrot kopí, které používám, je osazen na ratišti z jasanu o tloušťce 22 mm a délce 2 m. Takovéto kopí používám v jednoručním úchopu. Z důvodu bezpečnosti jsem zvolil gumovou variantu. Samozřejmě že je možná i varianta železná, avšak používám kopí i k vrhu a v takovéto konstelaci by železná varianta nebyla bezpečná. Délka gumové varianty činí 25 cm. Délka přiloženého originálu, který odpovídá katalogovému číslu 4683 ve švédské národní databázi, má délku cca 26 cm. 
	kopi_1_af_image: 
	kopí_2_af_image: 
	helma: Kvůli společenskému statutu a majetku by muž, kterého představuji, nikdy helmu neměl. Tímto by se pasáž dala uzavřít, nicméně vlastním také alternativu pro akce, kde je vyžadována. Jedná se o 2 mm tlustou lebku, která je potažena látkou a lemována kožešinou. Zde prosím o shovívavost, jelikož se neustále snažím experimenty zlepšovat jak po vizuální stránce, tak po stránce durability. Výsledkem by měla být ochrana hlavy, která tak na první pohled nepůsobí. 
	helma_2_af_image: 
	zbroj: (Pokud vlastníte, doplňte, prosím, obrázek a dodatečnou informaci.)
	zbroj_1_af_image: 
	zbroj_2_af_image: 
	shield: Štít je vyroben technologií klížení prken v úhlu 90° vůči sobě, kdy jsou proti sobě klížena dvě tenká prkna po vzoru štítu z Trondheimu. Tloušťka u umba je 8 mm, ke krajům se pak ztenčuje na 4 mm. Štít je potažen ručně tkanými lněnými tkaninami v plátnové vazbě. Celková váha je cca 4 kg při průměru 90 cm. Řemení na vnitřní straně je z nekompozitního koženého pásu, tvářená přezka vychází z nálezu SHM 35 000.---------------------------------------------------------------------------------------NORDIEDE WALAKER, Sæbjørg: Fortiden I Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten, č. 20, Trondheim 1989, s. 61-63.
	shield_1_af_image: 
	shield_2_af_image: 
	sperk: (Pokud vlastníte, doplňte, prosím, obrázek a dodatečnou informaci.)
	sperk_1_af_image: 
	sperk_2_af_image: 
	tool: Nůž je bez bližšího nálezu, avšak kopíruje standardní trnovou konstrukci. Střenka je z dubu. ---------------------------------------------------------------------------------------THUNMARK-NYLÉN, Lena: Die Wikingerzeit Gotlands II-Typentafeln, Stockholm 1998, s. 193. 
	tool_1_af_image: 
	tool_2_af_image: 
	stan: Ačkoli je pro tuto část velmi málo podkladů, vlastním jednoduchou plachtu kvůli ochraně před nepřízní počasí. Plachta má rozměry 3x6 m. Nosnou část tvoří konopné lano o tloušťce 10 mm, jehož konce jsou zaklihovány, aby se netřepily. Tyče, které drží plachtu napnutou, zhotovuji na místě, případně napínám mezi stromy bez užití tyček. Kolíky, pokud jsou třeba, vyrábím rovněž na místě.  Pod sebe skládám vždy pytel, který plním izolačním materiálem  - slámou, suchým listím, případně chrastím. Na to pokládám vyčiněné ovčí kožešiny. Spím ve „spacáku“, který je zhotoven z tlustých vlněných dek. 
	stan_1_af_image: 
	stan_2_af_image: 
	helma_1_af_image: 


