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: To store vevde tepper 
med tittel SKYBRAGD, 
oker og SKYBRAGD, rød 
vises for tiden på 
Maihaugen i utstillin-
gen 036 – et skråblikk 
på bunadstradisjonen.

Teppene er vevd av tekstilkunstner 
Brita Been. Been forteller at inspi-
rasjonen til disse teppene kom på 
en studiereise i Kina i 2002. 
I Kina opplevde hun vakre til-
hugde søyler og flater i marmor, og 
hun ble inspirert av skyformasjo-
ner på tradisjonelle figurer og i 
silkestoffer. Motivene i Kina fikk 
henne til å tenke på gamle pute-
trekk i skybragd-mønster hun i 
studietiden hadde sett i Kunstin-
dustrimuseet i Oslo. 

Vevhistoriens skattkammer
Skybragd-motivet er en type møn-
ster brukt i eldre norsk billedvev-
ning. Vi finner motivet både i 
putetrekk og tepper fra 1600- og 
1700-tallet. Hovedfargene er ofte 
rød og blå med lyse og mørke for-
masjoner i selve mønsteret. Moti-
vet er systematisk og gjentakende. 
Det er tolket som stiliserte grana-
teple, palmettmotiv (vifteformet 
ornament) eller lotusblomst. Moti-
vet har sin opprinnelse i Østen. 
Herfra kom det til Europa og siden 
til Skandinavia. 
I Maihaugens tekstilsamling finnes 
en mengde vevde putetrekk fra 
1600- og 1700-tallet. Putetrekkene 
har plante- og dyremotiver, geo-
metriske mønstre og enkelte figur-
motiver. Noen av motivene er 
fragmenter fra billedvev som sky-
bragd. I utstillingen 036 henger et 
putetrekk i skybragd fra Maihau-
gens samling sammen med Beens 
tepper. Det ble vevd på 1700-tallet 
og er fra Sør-Fron.

Motivene i SKYBRAGD, oker og 
SKYBRAGD, rød er organiske, 
svungne linjer i et gjentatt mønster. 
Fargene er både kraftige og duse 
og vel avstemte til hverandre, med 
svart som kontrastfarge. Been far-
ger selv ullgarnet til vevingen. 

Innimellom ulltrådene har hun 
vevd inn silketråder som gir tep-
pene en ekstra glans. Motivet i de 
to teppene er det samme, men 
motivet er forstørret i det gule tep-
pet slik at formasjonene der er 
større. 

Beens tepper er en sammensetning 
av inspirasjon fra fjerne himmel-
strøk gjort i nåtid, kombinert med 
norsk tradisjon som i fortid også 
var påvirket fra Østen. Med dette 
som utgangspunkt har hun kompo-
nert sine mønster og fargesammen-

setninger. Hennes SKYBRAGD er 
en fornyelse og videreutvikling av 
et gammelt motiv. 
Tittelen på teppene, SKYBRAGD, 
kan forstås på flere måter. Den har 
en klar forbindelse til skybragd-
motivet, slik det brukes historisk. 
Men man kan også legge vekt på 
ordets sammensetning. «Sky» er 
viktig, motivene hennes kan minne 
om skyer, og «bragd» betyr ifølge 
en eldre etymologisk ordbok: 
«veving med ruter og figurer».  
Det er særlig interessant å vise 
Brita Beens tepper på Maihaugen 
siden Gudbrandsdalen var et sen-
trum for billedvevning i tiden 
1650–1750.  

Håndverk på vandring 
gjennom Europa
Billedvev eller flamskvev (fra 
Flandern) kom til Norge på slutten 
av 1500-tallet. I Mellom-Europa 
opplevde man en storhetstid for 
denne billedvevteknikken på 
1300- og 1400-tallet. Profesjonelle 
verksteder oppstod og håndverkere 
leverte store monumentale tepper 
til adel og kongehus i hele Europa. 
Fargerike tepper med motiver som 
blant annet skildret mennesker i 
forskjellige omgivelser kom til å 
pryde saler i mange slott. Tekstile-
nes fleksible egenskaper gjorde 
dessuten at tepper, til forskjell fra 
veggmalerier, kunne rulles 
sammen og lettere flyttes mellom 
forskjellige residenser som konge 
og adel opphold seg i.

I løpet av 1500-tallet spredte bil-
ledvevteknikken og motivene seg 
nordover til Skandinavia. Den ble 
først en mote i byene langs kysten, 
knyttet til herregårder, før den 
spredde seg til bygdene. I Norge 
ser det ut til å ha utviklet seg lokale 
vevemiljøer for produksjon av bil-
ledvev. Det var spesielt i bygdene 
Vågå, Lom, Skjåk og Dovre i 
Nord-Gudbrandsdalen det ble 
vevet mye billedvev. Til forskjell 
fra resten av Europa ble billedvev 
i Norge utført av kvinner. 
Teppene til Been og putetrekk i 
skybragd kan ses i utstillingen på 
Maihaugen til 9. oktober.
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