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ARVESTYKKER

Telemark har sterke tradisjoner på ulike områder innen folkekunst og alle kjenner vi bunadene herfra, 
frodige og fargerike. Strømper, skjorter, band, jakker, kvarder og stakker, alt rikt dekorert. I serien 
ARVESTYKKER har jeg har latt meg fascinere av den vakre rosesaumen i utallige varianter, og 
spesielt på strømpene til beltestakken. De er som regel overdådig dekorert med broderier på utsiden 
av leggen i fantastiske fargekombinasjoner på sort vadmel. Den samme frodigheten gjelder også 
skjortene, men da brodert på hvit lin. 

Arbeidet med serien startet med fotografering av interessante gjenstander på Bø Museum og Vest-
Telemark Museum. Telemark Museum lot meg generøst få fotografere tekstiler fra arkivet, og bilder 
ble lastet ned fra Digitalt Museum / Norsk Folkemuseum.

Mønstrene har jeg valgt å veve på sort bakgrunn. Sort fremhever fargene og får mønsteret til å tre 
klarere fram. Formene er i hovedsak  beholdt som i de opprinnelige broderiene, selv om mønstrene 
er omarbeidet og tilpasset i overføringen fra strømpe og skjorte til store vevde tepper. Mønstrene 
er forstørret og gjort synlige. Teppene er en hyllest til kvinners skapende arbeid, deres tid og 
tålmodighet, og den overfloden disse broderiene representerer i den tekstile folkekunsten. Dette vil 
jeg gjerne løfte opp på veggen og vise fram som store vevnader.  

Brita Been, 02.01.2017

Katalogens tre tepper har følgende referanser:

HERITAGE

 
Telemark has strong traditions in different aspects of folk art and the  bunad from here is known to be 
rich and colourful. Stockings, shirts, braiding, jackets, collars and bunad skirts, are all richly decorated. 
In the series HERITAGE I have been fascinated by the beautiful rose embroidery in countless variations, 
and especially on the bunads´ stockings. They are often lavishly decorated with embroidery on the 
outside of the leg in stunning colour combinations on black felt. The same richness also applies to the 
shirts, but then embroidered on white linen.

Work on this series began with photographing interesting objects in the Bø Museum and the West 
Telemark Museum. Telemark Museum generously allowed me to photograph textiles from their archive 
and images were used from the Digital Museum / Norwegian Folk Museum.

I have chosen to weave the patterns on a black background. Black boldly highlights colours and makes 
patterns stand out. The forms are essentially retained as in the original embroideries, even though the 
patterns have been revised and adapted to transfer from stocking and shirt to large woven tapestries. 
The patterns are enlarged and made more visable. The tapestries are a tribute to womens´ creative 
work, their time and patience, and the sheer abundance these embroideries represent in textile folk 
art. This I would like to emphasize and display on the wall as large woven works.

Brita Been, 02.01.2017

The three tapestries in the catalogue have following references:

VEVD ROSESAUM og ARVESTYKKE
Strømpe; sort klede, brodert med ull i flere 
farger. Antagelig fra Telemark.
Tidligere museumsnummer NF.455

WOVEN ROSE EMBROIDERY and HERITAGE
Stocking; black felt, wool embroidery in 
several colours. Probably from Telemark. 
Former Museum number NF.455

RANKE
Skjorte; hvit lin, bringebroderi med bomull 
i flere farger. Skjorten er fra Sauherad, 
antagelig Nes.  
Registreringsnummer TGM-BM.1915:153.F

VINE
Shirt front; white linen, cotton embroidery 
in several colours. The shirt is from 
Sauherad, probably Nes. Registration 
number TGM-BM.1915:153.F



ARVESTYKKE

HERITAGE
2016 250 x 275 cm



RANKE

VINE
2016 245 x 250 cm



RANKE detalj

VINE detail
2016 245 x 250 cm



VEVD ROSESAUM

Arbeidet med teppeserien ARVESTYKKER startet med et utsmykkingsoppdrag for Bø kommune. Oppdraget 
var å veve et teppe som skulle ”være veggen” i foajéen på Bø sjukeheim, og at verket skulle ha et markant og 
tydelig formspråk. 

Jeg ville at teppet skulle ha forankring i en gjenkjennelig og rik tekstiltradisjon i Telemark. Det finnes et vell av 
mønster å hente inspirasjon fra. Målet ble derfor etter mange omveier og andre ideer, å kunne veve et teppe 
med et strømpemønster i rosesaum som idegrunnlag. Denne fantastiske broderitradisjonen er sterk, også i 
Bø og omegn. Et slikt mønster vil derfor kunne skape gjenkjennelse og tilhørighet hos brukere og besøkende. 

Oppdraget besto også i å formgi den universelle utformingen i gulvet. Det var ønskelig at denne skulle tilpasses 
hovedverket. Bladformene i teppet ble derfor valgt til å danne grunnlaget for dette arbeidet. Fargene er tilpasset 
grunntonen i teppet, samtidig som de klinger sammen med fargen på gulvets hovedbelegg.  

Brita Been, 02.01.2017

WOVEN ROSE EMBROIDERY

Work on the tapestry series HERITAGE began with an art commission for Bø District Authority in Telemark. The 
task was to weave a tapestry that would «become the wall” in the foyer of Bø Nursing Home, and it was to have 
a clear and significant design.   

I wanted the tapestry to have recognizable roots in the rich textile tradition in Telemark, where there is a 
wealth of pattern inspiration. The aim therefore, after many deviations and differing ideas, was to weave a 
tapestry with inspiration from patterns on stockings, called the rose embroidery. This fantastic embroidery 
tradition is strong, also in the Bø area. Such a pattern could therefore be familiar and have an affinity with 
residents and visitors.

The commission was also to design details in the foyer floor and that this should relate to the tapestry. The leaf 
motif  was therefore chosen to form the basis of this work .The colours are taken from the tapestry as well as 
harmonizing with the main floor covering.

Brita Been, 02.01.2017
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