Alkuperäinen miekka

Replika

Replikan tiedot
Ballinderryn miekka, Irlanti,
Petersenin K-tyypin miekka.
n. 850.
http://nidingbane.se/produkt/vik
ingasvard-fran-ballinderry/
370€
Lähes täydellinen kahvan
muoto, kourain ehkä hieman
liian pitkä. Alkuperäisen väistin
ja ponsi on päällystetty
hopealla, tässä ei.
Terä hyvä, mutta pilattu
tökeröllä Ulfberht-tekstillä, joka
on tehty modernilla fontilla.
Saisikohan sen hiomalla pois?
Ballinderryn miekka, Irlanti,
Petersenin K-tyypin miekka.
n. 850.
https://www.outfit4events.com/
eur/product/8657-viking-swordballinderry-class-b/
295€
Lähes sama kuin edellinen,
joskin ponsi näyttää hieman
pienemmältä. Kourain lienee
liian pitkä, eikä hopeakoristelua
ole.
Terä hyvä, mutta pilattu
tökeröllä Ulfberht-tekstillä, joka
on tehty modernilla fontilla.
Saisikohan sen hiomalla pois?

Ballinderryn miekka, Irlanti,
Petersenin K-tyypin miekka.
n. 850.
https://www.wulflund.com/wea
pons/swords/vikingswords/viking-sword-ofballinderry-ireland-ixcentury.html/
350€
Melko hyvä kahvan muoto,
kourain liian pitkä ja
päällystetty modernin
näköisesti. Uurroskoristelu
puuttuu, saatika sitten
hopeointi. Säiläkirjoitukset
puuttuvat myös. Todella arkinen
versio tästä miekasta.
Petersenin O-tyypin miekka,
Islannin kansallismuseo,
<900–950.
https://www.wulflund.com/wea
pons/swords/vikingswords/grimarr-viking-swordpetersen-type-o-bronzesilver.html/
750€
Erittäin hyvä replika kaikin
puolin. Erinomainen
punoskoristelu viisiosaisen
ponnen lohkojen välissä.

Petersenin K-tyypin miekka,
myöhäinen 800-luku.
https://www.outfit4events.com/
eur/product/8856-viking-swordhedmark-class-c/
170€
Melko autenttinen kahvan
muoto, joskin alkuperäisen
uurrekoristeet väistimessä ja
ponnessa on täytetty erivärisellä
metallilla, mikä tästä replikasta
puuttuu. Modernin oloinen
kouraimen päällinen. Terä on
huomattavasti kapeampi kuin
alkuperäisessä, ja säiläkirjoitus
puuttuu.
Korsoygadenin miekka,
1000-luku
https://www.outfit4events.com/
eur/product/9502-viking-swordkorsoygaden-class-b/
328€
Varsin hyvä replika. Ponsi
vaikuttaa hieman paksulta.
Kourain sen sijaan näyttää
hyvän pituiselta.

Petersenin Z-tyypin miekka,
975–1000?
https://www.outfit4events.com/
eur/product/6273-viking-swordedgar/
323€
Hyvä kahva, ponnenaluslevy
hieman liian ohut, kourain liian
pitkä. Karmaiseva huotra.

Petersenin O-tyypin miekka
https://www.outfit4events.com/
eur/product/6351-swedishviking-sword-with-scabbard/
199€
Väistimen ja ponnen muoto
melko hyvä, kourain liian pitkä
ja päällystetty modernin
oloisesti. Karmaiseva huotra.
Petersenin S-tyypin miekka.
https://www.outfit4events.com/
eur/product/4847-viking-swordhalvar-class-c/
170€
Kahvan osat melko hyvän
muotoiset, kourain liian pitkä ja
modernin oloinen päällinen.
Oikeat S-tyypin kahvat on
päällystetty hopea- ja
kuparilankakoristein, tässä ei
ole mitään koristeita.

Witham-joen miekka, Englanti,
900–1000-luku
https://www.outfit4events.com/
eur/product/8973-river-withamviking-sword-museum-replicclass-b/
298€
Alkuperäisen Witham-miekan
kuvassa vain vaivoin erottuvat
vinoneliökoristeet. Kuparista
tehdyt vinoneliöt kuitenkin
lienevät samanlaiset kuin
replikassa. Muoto on
muutenkin hyvä.

Petersenin E-tyypin miekka,
800-1000, Norja.
http://nidingbane.se/produkt/vik
ingasvard/
400€
Hyvä replika kaikin puolin.
Kourain ehkä hieman pitkä, ja
päällystetty jollain modernilla.

Petersenin E-tyypin miekka,
800-1000, Norja.
https://www.outfit4events.com/
eur/product/9401-tinker-earlyviking-sword-class-a/
319€
Hyvä kahvan muoto. Kourain
liian pitkä, ja päällystetty jollain
modernilla. Karmaiseva huotra.
Liekö täysin sama replika kuin
edellinen?

Petersenin E-tyypin miekka,
800-1000, Norja.
https://www.outfit4events.com/
eur/product/6353-norwegianviking-sword/
219€
Kohtalainen replika, kourain
liian pitkä ja päällystetty jollain
modernilla. Selvästi vähemmän
tarkka kopio kuin kaksi
edellistä replikaa.

Petersenin D-tyypin miekka.
825–850?
https://www.outfit4events.com/
eur/product/2185-viking-swordwith-hilt-of-bronze/
246€
Lähes täydellinen kahvan
muoto, kourain ehkä hieman
liian pitkä. Lienee valettua
pronssia.

Petersenin D-tyypin miekka.
825–850?, Museum of
Scotland.
https://www.outfit4events.com/
eur/product/9523-viking-swordeigg/
246€
Lähes täydellinen kahvan
muoto, kourain ehkä hieman
liian pitkä. Lienee valettua
pronssia.

Suontaan miekka (Suomi),
Petersenin Æ-tyypin miekka,
1030.
https://www.outfit4events.com/
eur/product/4469-viking-swordsuontaka-mid-10th-cen/
284€
Ponsi ja väistin hyvän
muotoisia, mutta niitä ei ole
valettu pronssista, vaan ovat
kupäripäällystettyä terästä?
Kourain kaikin puolin liian iso
ja siten pilaa miekan eleganssin.
Terässä Windlassin leima, jonka
voi kyllä hioa pois.
Säiläkirjoitukset puuttuvat.

