
 

  Rekonstruksjon av silkestoff funnet i 

Oseberggraven. 

Stoff 3 

Åse Eriksen januar 2015 

Fragment 30, 26h, 36, 38, 77 og 12L1 er brukt i forsøket, egne foto og Sofie 

Kraft sine tegninger. 

 

Silken i Osebergfunnet var skåpet i smale strimler, som ble brettet inn og 

brukt som dekor på plagg.  

 

Takk til Marianne Vedeler, Førsteamanuensis ved UiO, Kulturhistoriske 

samlinger. 

Økonomisk støtte fra Norsk Kulturråd 

 



MØNSTER RAPORTEN I STOFF 3 

En mønsterrapport er en tegning eller et tema som gjentas flere ganger på en flate, rapporten kan også speiles.  

Utgangspunkt for forsøket er de nummererte fragmentene 30, 26h, 77,36, 38 og 12L1 som er monter på en 

plate med det opprinnelige stoffets baksiden opp. Fragment 26 som også er på platen ligger med stoffets rette 

opp. Dette fragmentet er svært slitt og montert litt forskjøvet og sammentrykket. Det kan likevel studeres og 

det ser ut til å være en del av mønsterrapporten som også finnes i fragment 30, dette fragmentet blir ikke brukt 

videre. Fragment 74, er i boken Osebergfunnet bind 4, side 283 notert som usikkert om det tilhører dette 

stoffet. Jeg har ikke bilde av dette fragmentet.. 

Sofie Krafft tegnet på 1930 tallet mange av silke fragmentene. Sofie Krafft var tegner på hele Osebergfunnet fra 

1907. Hun var også den første som fikk ansvaret for å konservere tekstilene. I 1955 ga hun ut boken 

”Osebergmønstre” hvor hun viste mange av tegningene sine.  

 

Allerede ved første studie av fragmentene, og også på Sofie Krafft sine tegninger, spesielt på det store 

fragment 30 ser vi at det er variasjoner i det som må være tre rapporter. Den øverste rapporten ser ut til å 

være sammentrykket, og har ikke samme form på mønsteret som de to rapportene under. Kan dette være 

slutten på et arbeide? 

 

Det må ha vært et mønster som har vært gjenskapt på stoffet. Mest sannsynlig med et annet stoff som 

forbilde. Er det mulig å finne denne mønsterrapporten? 

 

Sofie Krafft, Osebergmønstre , 1955 

Margaretha Nockert har skrevet om stoff 3 i Osebergfunnet IV, 2006 

Martin Cizuk har studert stoff 3, Rapport finnes på Kulturhistorisk Museum. 2011 

 

SAMITUM 

Samitum er en binding om ble brukt til mønstervevde silkestoffer.  

Bindingen i stoff 3 er en samitum, forhold mellom binderenning og mønsterrenning er 1:1. Bunnbindingen  er 

en 1/2 kypert, som gjør at innsalget dominerer stoffet. Kyperten danner skråstriper i stoffet som ikke blir brutt 

av mønsteret. Tettheten på stoffet er 36 - 40 renningstråder pr. cm, og mellom 60 og 80 innsalg pr. cm (30-40 

passè). For enkelhets skyld kan vi kalle farge a for mønsterinnslaget, farge b for bunninnslaget, disse er vevd i 

rekkefølge a-b-a-b. Hvert a-b (som er to innslag) er en passè, eller et fullstendig innsalg.  

FARGEVEKSLINGER(Lattè) 

Mønsterinnslaget a og bunninnslaget b skifter farger i mønsterrapporten. Mønsterinnslaget veksler mellom 

hvitt og gult i store nokså jevne brede striper, mens bunnen veksler mellom rødt og brunt/grønt, de røde 

feltene er store og de brune/grønne stripene er smale. Det er dobbelt så mange fargevekslinger i bunnen som i 

mønsteret. Som vi også etter hvert skal se, så følger fargevekslingen et bestemt mønster, som ser ut til å knytte 

seg til noe vi kanskje kan kalle tradisjon. 

 

FRAGMENTENE 

Alle fragmentene (kun deler av noen) er tegnet opp ut fra antall mønsterrenningstråder, de telles på foto. Da er 

de også talt for senere forsøk på å veve mønsteret. Høyden på tegning beregnes ut fra høyde og bredde på 

fragmentet. 

 

  



  

STOFF 3, Fragmentene 30, 26h, 36, 38, 12L1, 26 og 77  



 

  

Fragment 30 

Til venstre er Sofie Krafft sin tegning fra boken "Osebergmønstre". 

Mitt foto og tegning av den nederste delen av fragmentet. 

 

Bredde:  0,8 – 1,9 cm   Høyde hele fragmentet:  26.8cm 

Mønster: Mønsteret vender på fragmentet, og det har elementer som viser at mønsteret 

speiles. Tre små trær, deler av søylebuer som er dekorert med hjerter/blad, fuglenes stjert, 

og enden av podiet som fuglene står på. 

 



 

  

 

 

 

 

Fragment 26h 

Mitt foto og tegning av fragmentet. Kun 

nederste del av fragmentet er brukt for å 

finne mønsterrapporten. Dette 

fragmentet er løsnet fra platen og det er 

mulig å se stoffets rettside. 

Bredde: 0.6 cm-1,9 cm Høyde hele 

fragmentet:  25,1 cm 

Mønster: Tre bakføtter , den øverste er 

skult i bretten på toppen av fragmentet, 

(er ikke tegnet her)fuglens kropp med 

dekor/vinge, fuglens nakke og bakhode, 

del av søylebuen med hjerter/blader og 

del av podiet som fuglen står på. 

 



 

  

Fragment 38 

 

Over til venstre Sofie Krafft sine tegninger, lengst til venstre fra 1931, det andre fra hennes bok fra 1955. Disse er 

tatt med for å vise hvor vanskelig det er å se mønsteret direkte. Det er mange feil kilder, som at stoffet har vært 

brettet, slitt og utsatt for annen påvirkning som kan gi linjer i stoffet. Kun nært studie innslag for innslag kan vise 

hvordan trådene går. Midt i fuglekroppen, ved dekor/vingen virket det som det bevisst er fjernet mellom 0,5 og 1 cm 

av innslaget både mønster og bunninnslaget. 

Bredde: 1,5 – 1,7 cm  Høyde: 8,2 cm  

Mønster: Øverst en del av fuglens hode mot nebbet, en liten del av fuglens nakkegrop. En del av en fuglekropp med 

dekor eller vinge. Fuglens framfot, og en liten del av bakfoten, podiet som fuglen står på, øverste del av en søylebue 

med hjerter/blad. Nederst ser vi øverste del av et fulgehode med en del av et øye. Det er ellers to punkter ett under 

hodet eller nebbet og ett under brystet  som må tilhøre det som finnes mellom de to fuglene som vender mot 

hverandre. 

 



 

  

Fragment 36 

 

Helt til venstre Sofie Kraft sine tegninger, den øverste fra 1931, den under fra boken som hun 

gav ut i  1955. Mitt foto og tegning til høyre. 

Bredde: 2 cm Høyde 5,5 cm 

Mønster: Toppen av søylebuen, del av podiet med fuglens bakfot, den fremste foten med 

sporen er synlig, dekor/vinge på fuglekroppen.  

 



 

  

Fragment 77 

Øverst Sofie Kraftts tegning fra 1931. Mitt foto og tegning 

 

Bredde: 4,3 cm Høyde: 1,2-1,5 cm 

Mønster: Øverste del av stammen til det lille treet, samt en liten antydning til et av treets blad, fuglens bakfot og litt 

av framfoten med spore. 

 

Fragment 12L1 

 

Dette fragmentet tilhører  den speilvendte mønsterrapporten. 

Bredde:3 cm Høyde 2,2 cm 

Mønster: Del av søylebuen med hjerter/blad, og fuglens nakke og hode og en del av øye. 

 



 
Alle de 6 fragmentene er tegnet inn på mm papir. Hver rute representerer en mønsterrenningstråd og en 

binderenningstråd 

 



  Variasjon i mønsterrapporten 

 

En vevefeil, to binderenningstråder som er havnet i samme hovel, kan følges i tre av fragmentene. Alle inneholder 

samme motiv, bakfoten til en fugl. I den stiplete ruten ser vi også deler av podiet som fuglen står på, det samme 

stedet i mønsterrapporten i to av fragmentene. Her ser vi hvordan bølgen under podiet varierer. Den doble 

renningstråden er tydelig den samme, og går igjennom de tre fragmentene og  viser at stoffet  ikke har vært vevd 

med noe system eller apparat for å rapportere mønsteret identisk i høyden. 

 



 

  

 

Alle fragmentene er tegnet inn der de hører til i mønsterrapporten. En opptelling av fuglens bakføttene, 6 

stykker, viser at bitene ikke kan settes sammen som et puslespill, og vi får en stykke stoff som bitene er skåret 

fra. Men bitene kan være nær hverandre, eks. fragmentene med vevefeil må ligge på samme linje i stoffet. (3 av 

bakføttene finner vi på stoff 26h, en av dem skult i øverste del som er brettet inn og usynlig for oss.) Fragment 

30, og 77 viser deler av den rapporten som blir speilt. Fragment 12L1 tilhører det speilvendte mønsteret. Tross 

variasjoner i tettheter i renning og innslag, og variasjoner i hvordan mønsteret er vevd  passer likevel "brikkene" 

godt sammen. Det er også et godt sammenfall med fargevekslingene i fragmentene.  

 



 

  

FARGEVEKSLINGENE/Lattè 

 

Mønsterinnslaget a veksler mellom hvitt og gult i relative brede striper. Bunninnsalget b veksler mellom rødt 

og grønt, hvor rødt er dominerende, de grønne stripene er smale. Bunninnsalget veksler dobbelt så ofte som 

mønsterinnslaget. 

 



 

   

Stoffet er nå vend til rettsiden. Da er mønsteret hvitt /gult på rød/grønn bunn. ( Fargene kan ha andre 

nyanser.) 

Noen mønsterrapporter er satt sammen, og den delen av mønsteret som ikke finnes i fragmentene har jeg 

forsøkt å antyde. Det er merker i fragment 38 som viser at det er et eller flere element mellom de to 

fuglene. Jeg har tegnet inn et lite tre og avsluttet podiet på en måte som jeg har sett på andre fragmenter 

av denne typen.  

 

 



VEVEOPPSKRIFT 

Rekonstruksjon av stoff 3 

Kvaliteter 

Renning    Schappesilke 120/2  binderrenning ufarget, 

mønsterrenning farget svakt                                         

Innsalg    Schappesilke 60/2 

Renning    624 tråder   mønsterrenning : binderenning / 

1:1 

Vevbredde    20 cm + løse jaretråder  

Tetthet    31,5 tråder pr cm 

Vevskje    52 : 10,  6 tråder i tind   

Innslag 

Rød   Remazol Brill rot F3B/Braun  

Gul   Remazol GR/Violett 

Grønn   Remazol Brill blau spesial/Turkis/Gelb GL 

Hvit    ufarget 

 
Etterbehandling 

Prøvene er etterbehandlet ved å ligge en times tid i lunkent vann tilsatt litt eddik. De er så tørket og 

dampet på svak varme. 

Tettheter etter behandling: 36 renningstråder pr cm, 56 innslag pr.cm (28 passè)      

1. prøve: rapportstørrelse høyde 11,8 cm, bredde prøve med bare registret mønster 5,5 cm. 

2. prøve: rapportstørrelse høyde 11,8cm, bredde prøve med mulig manglende mønsterdel 7,2 cm.                  

 

Vevstolen som ble brukt til rekonstruksjonen 

Disse rekonstruksjonene er vevd på en vanlig flatvevstol. Mønsterrenningen er ikke hovlet og 

mønsteret er hentet fram for hånd. På grunn av den tette og tynne renningen blir mønsterrenningen 

hevet over hele binderenningen når mønsteret blir plukket. Mønsteret er tegnet på plast som er festet 

på arbeidet.  Se arbeidet med rekonstruksjonen i veven 

https://www.youtube.com/watch?v=SkO9sh6bHzs
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