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Helgalandsbåndet fra Helgaland, Sandeid i Vindafjord er et storartet og enestående stykke 

brikkevev. Det er et myrfunn fra 500-tallet, ca. 2,5 meter langt og 10,5 cm bredt – ikke ett helt 

stykke, dessverre, men mange biter, så lengden er vanskelig å måle. Det er fra samme periode 

som de velkjente båndene fra Evebø i Gloppen, Sogn og Fjordane og Snartemo i Hægebostad, 

Vest-Agder. Helgalandsbåndet er noe grovere i utførelsen, og teknikken er en helt annen. Meg 

bekjent har det ikke vært kopiert før og er derfor ikke så kjent blant historiske brikkevevere. 

 

Jeg var i kontakt med Arkeologisk museum i Stavanger om noen andre replikaer fra 

folkevandringstiden (350–550 e.Kr.) da Ellen Tjørnhom Bøe gjorde meg oppmerksom på 

funnet. Jeg så på bildene på Unimus (Universitetsmuseenes samlinger på nett), og fikk også 

tilsendt en del bilder av originalen. I tillegg fikk jeg lese Sunniva Wilberg Halvorsens 

masteroppgave fra 2008. Jeg tegnet noen utkast til mønstre og laget en veveprøve ut fra 

bildene, og i oktober 2015 var jeg på Arkeologisk museum i Stavanger og fikk se på båndet i 

virkeligheten. 

 

Det er stor stas å få se gamle tekstiler fra museenes magasiner. Båndet er i store og små biter, 

og det meste av dekoren er slitt vekk. Man sitter og ser og ser, teller og tegner, og håper så 

inderlig at tåken skal lette og mønsteret klarne. Detaljene kan man i og for seg studere minst 

like bra på et godt fotografi, men helhetsinntrykket – av størrelsesforhold, kvalitet og form – 

kan man bare få i virkeligheten. 

 

Valg av garn og farger 

Båndet har 80 brikker på 10–11 cm bredde, altså 7–8 brikker per cm. Det er grovere enn andre 

bånd jeg har kopiert fra denne perioden – Evebø-båndet (dyrefrisen) har 16 brikker per cm, og 

Snartemobåndet har ca. 12. Jeg prøvde først med Røros brodergarn, som er et spelsaugarn. 

Det viste seg å være for tykt, og jeg gikk videre til Mora redgarn 20/2, som er mye brukt av 

historiske brikkevevere. Det fungerte bra i veven. Mønsteret ble en smule sammentrykt, dvs. 

litt kortere på lengden enn på bredden, men det er det i originalen også.  

 



Originalen er mellombrun med lysere brunt mønster. Noen biter er mørkebrune. Vi bestemte 

oss for rød bunn med gult mønster ut fra båndets utseende. Jeg farget rødt med krapp og 

brukte bjørk og ryllik for å få to gulfarger. I tillegg fikk jeg litt ulike gule farger fra Louise 

Ströms store garnskap. Jeg liker å ha en variert fargepalett, det gir båndet dybde. 

 

Da jeg var nesten ferdig med arbeidet, ble jeg oppmerksom på en artikkel om fargeanalyser av 

en rekke jernalderfunn fra Skandinavia, blant de norske var Helgalandsbåndet. Bare gule 

fargestoffer ble påvist, men det utelukker ikke at andre fargestoffer kan ha vært brukt. Nyere 

undersøkelsesmetoder kan gi bedre resultater. Uansett må vi leve i usikkerhet om båndets 

utseende. Vi vil gjerne vise publikum noe som er friskt og fengende og som får dem til å 

forstå hvor høyt nivået var på håndverk fra denne perioden. Vi tar noen mer eller mindre godt 

begrunnete valg – flere forskjellige løsninger kan være like sannsynlige. Autentisk eller ikke – 

gult mønster på rød bunn ser flott ut. 

 

Teknikk – «brodering i veven» 

Båndet er vevd med 80 brikker, alle tredd med fire tråder. Brikkene er parvis motstilte. 

Bunnveven er rett fram, alle brikkene dreies i samme retning, og innslaget er i samme farge 

som renningen. Strukturen som kommer fram ligner rettstrikk, velkjent fra båndene til 

Telemarksbunaden, men også påvist i kappekanter fra romertiden (Kr.f.–350 e.Kr.), både i 

Norge og Danmark. Her er det altså ikke individuelle dreininger, som i mange andre bånd fra 

jernalderen. Mønsteret dannes ikke av renningstrådene, men av et ekstra innslag i 

kontrastfarge, noe som kalles brosjering. I tillegg avgrenses partiene av soumak, en slags 

attersting som legges inn mellom innslagstrådene. Jeg liker å kalle dette for «brodering i 

veven» – veving og mønster lages samtidig. Å arbeide inn dekoren direkte i veven er vanlig i 

tekstiler fra jernalderen, som for eksempel i Överhögdalsteppet fra Härjedalen i Sverige. 

 

Soumak var nokså rett fram å rekonstruere, mens brosjeringen var mer brysom. Den kan 

utføres på ulike måter, og her er noen: 

1. Føre det ekstra innslaget over og under trådene i øvre skill, som i de metallbrosjerte 

båndene fra Birka i Uppland i Sverige. Brosjeringstråden ligger i skillet (mellom 

renningstrådene) når den ikke ligger på overflaten, og vil ikke synes på baksiden. 

2. Føre det ekstra innslaget over og under alle trådene. Synlig på baksiden som motsatt 

mønster. 



3. Føre det ekstra innslaget fra undersiden og opp til overflaten, over de trådene det skal 

dekke og ned igjen, som Uvdalsbåndet fra Uvdal i Buskerud. Hver stripe i mønsteret 

vil da ha sitt eget brosjeringsinnslag. De kan gjerne være i flere farger og vil være 

synlige på baksiden bare som prikker. 

 

Framsiden av et stykke tekstil sier noe om hva veveren ville uttrykke, mens baksiden avslører 

teknikken. Så hva sier baksiden av Helgalandsbåndet?  Jeg har dessverre ikke sett så mye av 

den, og har derfor hatt god hjelp i Sunniva Wilberg Halvorsens observasjoner. 

 

På store deler av båndet er brosjeringstråden slitt vekk, men man kan se at den har vært der, 

for hullene står igjen. Disse er gjennomgående – altså kan vi utelukke metode 1. (Sunniva 

Wilberg Halvorsen mener at det enkelte steder ligger brosjeringstråd i skillet. Jeg har bare lagt 

brosjeringsinnslaget i skillet for ett formål: Å feste trådender.)  

 

Disse hullene står tett, ofte to sammen, noe som peker mot metode 3. Der brosjeringstråden 

ikke er slitt vekk, kan man se de karakteristiske prikkene på baksiden.  

  

Men der er i tillegg noen strekk av brosjeringstråden, noe som peker mot metode 2. Med 

denne metoden får man garnstrekk over alle mellomrom på baksiden. Denne metoden tror jeg, 

i likhet med Sunniva Wilberg Halvorsen, har vært bruk til en viss grad. Jeg antar at metode 3 

er hovedmetoden. 

 

Jeg bygger mine konklusjoner både på hva jeg ser, men også på hva som fungerer praktisk i 

veven. Jeg begynte med å ha en brosjeringstråd for hver linje i mønsteret, dvs. gjennomført 

bruk av metode 3. Det ble veldig tungvint, for det var mange tråder å holde styr på. Ved å 

kombinere med metode 2 ble antallet brosjeringstråder håndterlig. Da var jeg fornøyd, 

arbeidet gikk greit. Jeg vevde hele båndet med mellom 3 og 10 brosjeringstråder over hele 

bredden. Jeg brukte dobbel tråd, som i originalen. Tykkere tråd gjør at brosjeringstråden 

dekker bedre, og mønsteret blir tydeligere. 

 

Soumaken er utført med enkel tråd, slik at man fører en tråd i en avvikende farger over 4 

brikker, under 2, over 4 osv. bortover. Det gjør man to ganger. På originalen er det noen 

steder utført slik at stingene står mot hverandre, som fiskebein, men oftest går stingene 



samme vei. Slike border er det også på Snartemobåndet og Oseberg 34 d. De som vil se 

nærmere på dette finner bilder på min nettside www.randistoltz.com. 

 

Det blir litt omstendelig å forklare teknikken med ord, så forhåpentlig gir bildene – og særlig 

det av baksiden – en presis forklaring på hvordan dette er gjort. Og tidsbruken? Omtrent 1 cm 

i timen. 

 

Mønstrene – svastikavariasjoner og det løse element 

Veveteknikken er altså tidkrevende, men ikke egentlig så komplisert. Men mønstrene er 

overraskende – hvor kommer de fra, og hvordan fant de veien til Rogaland?  

 

Båndet består av felter med heldekkende mønster, 8–9 cm, avløst av felter på 2–3 cm uten 

mønster, og innrammet av soumak. Dessverre har mye gått tapt fordi brosjeringen er slitt 

vekk. Men vi har noen store felter som kan leses, og en hel del mindre fragmenter som støtter 

opp. Vi mener å kunne identifisere tre mønstre, og det er tydelig at to av dem er gjentatt flere 

ganger. Antakelig har det vært flere varianter.  

 

Svastikaer (hakekorsfigurer) og meandere (bølgeformede border) er typisk for brikkevev fra 

jernalderen, alltid som rette, skrå linjer. Snartemobåndet, som er halvparten så bredt, stiller 

svastikaene opp pent på rad i lengderetningen. I Helgalandsbåndet vokser svastikaene utover i 

uendelige overflatemønstre. Det hadde gjort seg flott på et fliselagt gulv! 

 

Et annet trekk å legge merke til ved denne mønstersjangeren er stripeeffekten. Linjer og 

mellomrom er oftest like tykke. Dermed vil det brosjerte mønsteret og bakgrunnen konkurrere 

om oppmerksomheten, og det er utfordrende for øyet. Man 

må se ganske lenge på dem for å oppfatte innholdet, bare 

prøv! 

 

Mønstertypen kalles gjerne «Key Patterns». I gresk og 

romersk kultur finnes mange eksempler, «løpende hund» er 

ett. Men vi kan dra lenger tilbake i tid, og langt inn i Asia. 

Varianter av denne mønstertypen ser ut til å dukke opp 

nærmest overalt der det er spor av mennesker. Jeg så nylig Figur 1 



bilde av en flere tusen år gammel bukse fra Kina med et mønster nesten helt likt dekorasjonen 

på en hest i Osebergtekstilene (Fig. 1). 

 

Våre tre mønstre består av 

svastikalignende figurer satt sammen i 

nettverk, og retningen på svastikaene 

veksler. Jeg har ikke funnet identiske 

mønstre noe sted. Men jeg har funnet ett 

mønster som ligner veldig og som dukker 

opp mange steder. Det kan også ses som 

doble T-er, om man foretrekker å se på 

bakgrunnen (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

Kjernen i svastikaen kan enten være et kryss eller en rombe. Her er de tre ulike figurene vi har 

identifisert, tatt ut fra nettverkene sine (Fig. 3). 

 

Figur 3 

 

Spesielt for våre tre mønstre er at alle har løse elementer som fyller ut ledig rom i 

figurnettverket. Jeg har vevd disse i en litt avvikende farge for å gjøre mønsteret lettere å 

oppfatte. Jeg tenkte at når man likevel skulle bruke ulike brosjeringstråder, kunne de like 

gjerne ha litt forskjellig farge, men jeg er egentlig nokså usikker på denne løsningen. 

Figur 2 



Teknikken inviterer til slik fargevariasjon, men det er ikke synlig på originalen, og skal man 

først ha fargevariasjon bør man kanskje velge tydelig kontrast? 

 

Enkle «Key patterns» ser ut til å være allmenne og kan ha vært utviklet flere steder uavhengig 

av hverandre. Våre tre mønstre er imidlertid så kompliserte at de trolig har stått i en tradisjon. 

Kanskje har de funnet veien nordover med europeiske håndverkere? Mange gode spørsmål, 

mangel på klare svar! 

 

Flere mønstre? 

Et fragment har tydelig mønster bevart langs kanten, og jeg trodde først det var et nytt 

mønster. Ved nærmere ettersyn har jeg tolket det som likt et av de jeg hadde fra før, men med 

enkelte feil. Så kompliserte som disse mønstrene er, vil det være rart om de var uten vevefeil, 

og kantene er vanskeligst. Siden mønsterfragmentene som er bevart ofte enten er fra en 

begynnelse eller en kant, kan man kanskje finne flere mønstre om man gjennomskuer 

uregelmessigheter? Mange fragmenter har tydelige huller etter brosjeringstråden. Kunne man 

kanskje fotografere hullene og prøve å fylle ut mellom dem? Jeg har ikke helt gitt opp å 

identifisere noen flere av mønstrene, men det er vrient. Å produsere lignende mønstre i 

samme stil vil være enklere. 

 

Men det får bli med disse tre i denne omgangen. Kanskje kan de flotte mønstrene gi andre lyst 

til å prøve? En ting er sikkert: Etter så mange arbeidstimer har jeg ikke tenkt å putte resultatet 

ned i en myr. 
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