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Brickbandet som kul turobjekt . 

Några iakttagelser och deras resultat. 

Av 

VIVI SYLWAN. 

I enom det textila votivfynd, som 1921 gjordes vid går
den Tegle i Time sogn på Jaeren i Norge, har frågan 
om brickvävnadens1 betydelse som hjälpmedel vid 
undersökningar av mellanfolkliga förbindelser i äldre 

lider kommit i det läge, att den kan upptagas till diskussion. 
Dr RUDOLF STETTINER, Hamburg, har redan för åtskilliga år se
dan till mig uttalat som sin åsikt, att denna egendomliga väv
nadstyp, utförd med brickor försedda med hål och förekommande 
i band och vävkanter, skulle komma att spela en roll i den ar
keologiska forskningens tjänst, kanske ej likvärdig med fibulornas, 
men av samma art. Att brickvävnaden skulle kunna få en sådan 
betydelse skulle väl närmast bero på, att den knappast kan ha 
uppfunnits mer än en gång, att den på olika håll utvecklats efter 
något olika linjer samt att dess utbredning under vissa perioder 
tyckes kunna följas och begränsas. En utredning på arkeologisk 
och vetenskaplig bas är ännu ej gjord. Specialundersökningar på 
olika punkter torde därför vara så mycket nödvändigare, och det 
är några iakttagelser av ett visst intresse för ovannämnda fråga 
om brickbandens betydelse, som jag här ärnar framlägga. 

Teglefyndet är behandlat av Museumsdirektör HANS DEDEKAM 

i en uppsats i Stavanger Museums Aarshefte 1921—24. I fyndet 
finnas tre vävkanter utförda i brickvävnad. Materialet är ull. Un-

1 Museumsdirektör HANS DEDEKAM har upptagit den gammalnorska be
nämningen spjellvav. Jag bibehåller dock den svenska brickvävnad. 
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der det att nr 1 och 2 äro kanter med ovävd, vidhängande, i 2 
avklippt, varp, är nr 3 ett stycke fyrskaftad kypert med väv- eller 
stadkant, gjord med tre fyrhäliga brickor. Om denna skriver 
DEDEKAM s. 12: "Langs ytterkanten sees nemlig selve stoffets traa-
der, der som islset er fort gjenem spjellvaevens rendning, at stikke 
frem i form av en tset rad av smaa lokker, dannet ved at traa-
dene her er fort tilbake i motsat retning. Gjenem disse lokker 
löper en dobbelttvundet snor, der ligger utenfor selve den av 
spjellvceven dannede vcevkant." (Kursiv av förf.). I det följande 
påvisar författaren likheten mellan detta tillvägagångssätt och det 
sätt, varpå de brickvävda stadkanterna äro gjorda i skjortan, byx
orna och manteln från mossfyndet från Thorsbjerg i södra Sleswig, 
4:e årh. e. Kr., beskrivet av dr STETTINER,1 och tillägger med 
avseende på Teglefyndet: "Den naere overenstemmelse med de 
slesvig-holstenske mosefund gjor det sandsynlig, at vi her har 
at gjore med produkter av en faslies kulturkreds." Direktör 
DEDEKAM kommer här till ett resultat, som bestyrker ett av mig 
i Fornvännen 1921- gjort antagande, att de nordiska brickbanden 
utgöra en grupp för sig. Dit torde utom de norska även 
fä räknas de sleswig-holsteinska brickvävnaderna, de från trakten 
kring Memel,3 ett fynd från Riga samt fynd i Finland.4 De me-
melska fynden te sig ganska enkla, de andra båda ha en något 
olika typ än de västliga, men även om några lokala olikheter 
finnas, torde dock den samtida förekomsten av brickvävnaden i 
detta bälte, som sträcker sig från Norges västkust upp till Öster
sjöns nordligare delar, tyda på ett sammanhang. Att Sverige får 
räknas med liksom Danmark, även om fynd från dessa båda län
der tyckas saknas, torde väl vara troligt. KARLIN avbildar i Stu
dier tillägnade Montelius, 1903, s. 203, fig. 8, ett fragment från 

1 Brettchenweberei in den Moorfunden von Dwtgen, Dammendorf und 
Torsberg. Mitteil. d. Anthrop. Vereins Schleswig-Holstein. Kiel 1911. 

- SYLWAN, V., Om brickband. 
8 GÖTZE, A., Brettchenweberei im Altertum. Zeitschr. f. Ethnol. Berlin 1908. 
4 APPELGREN, HJ., Finnische Trachten aus jiingeren 'Eisenzeit. Hälsing

fors 1907. 
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Öremölla i Skäne, daterat c:a 200 e. Kr., vilket han benämner 
flätvävnad, utförd med sex skaft, men som utan tvivel är en bit 
från en stadkant eller bård lik den, som finnes å praktmanteln 
frän Thorsbjerg, i ett av Eveböbanden m. fl. 

Fig. 167. 

Att alla dessa textila föremål med stadkanter eller band, ut
förda i brickvävnad, äro tillverkade i de länder där de påträffats, 
kan anses säkert. Möjligen skulle man kunna framställa frågan 
om teknikens utveckling mot rikare möjligheter skett inom detta 
kulturområde och om Norge, som tyckes kunna framvisa den 
rikaste variationen, varit ledande. En fortsatt undersökning och, 
man får hoppas, nya fynd få lämna svaret. Jag skall här endast 
be att få lämna en redogörelse för några iakttagelser, som när-
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Fig. 168. 
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mast anknyta till Evebö-fyndet, 
samt några resultat av de mer eller 
mindre tillfälliga undersökningar 
jag gjort angående detta problem. 

Eveböfyndets1 båda pryd
nadsband, fig. 167, a och b, ha 
på baksidan i den ytterkant, vil
ken är avsedd att sys till tyget, en 
av två trådar gjord snodd, som 
följer bricksträngen. Denna snodd 
är gjord på så sätt, att vartannat 
av bandets inslag är lagt om den 
ena, vartannat om den andra av 
snoddens tvenne trådar, vilka å 
sin sida mellan varje fästande in
slag vridits ett slag om varandra. 
Vart fjärde av bandets inslag bin
der alltså samma tråd i den till-
vävda snodden. I det ena fallet 
(Bergens M. 4590 3 d) är bandet 
tillsytt till tyg med brickad kant. 
Tyvärr har jag ej gjort någon 
anteckning om hur detta skett. 
Det andra bandet (4590 3 b) är 
sytt till ett avklippt tygstycke, 
kantat med languett. I dennas 
öglor, alldeles i kanten av tyget, 
löper en vid languettens syende 
inlagd tråd, så vitt jag kan för
stå, ett minne av den i Teglesta
den nr 3 liksom i Thorsbjerg-
kanterna inlagda tråden. Genom 
languettens öglor, över ovan
nämnda tråd och genom den å 

1 GUSTAFSSON, G. A., Norges Oldtid. Kristiania 1906. 
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bandets baksida vävda snodden, är sedan den tråd inträdd, med 
vilken bandet är fastsytt vid tyget. Här föreligger alltså vad 
languetten beträffar, en senare efterbildning i annan teknik av 
ett äldre tekniskt trick. Kan man påvisa fastvävnad vid brick-
stadens öglor av brickband vore ju saken klar, detta återstår. 
Tillsvidare kan man stanna vid att här vis ä vis snodden troligt
vis är tillämpad en teknisk finess, som vi återfinna i vävform i 
det romerska Egypten i det sätt, på vilket man vävt snodder till 

ItJtSÖSfiS!) 
. ; • > i4 i { . ! . | 4 -

dräktstycken m. m. Detta sätt är med all säkerhet även brukat i 
den grekiska dräktens olika manteltyper m. m. Man har så mycket 
mera skäl att förutsätta detta, då brickvävnad som stadkant ej 
förekommer i de senhellenistiska eller romersk-byzantinska tex
tilerna från Egypten. För praktiska ändamål finner man däremot 
i dessa soumakartade insnärjningar, vilka ha en viss yttre likhet 
med brickad flätvävnad. Dessa förekomma dock ej direkt i tygets 
kant. Där är den ovannämnda snoddtillvävnaden använd. 

Går jag sedan till dessa bands mönster, finnes utom den 
vanliga flätvävnaden några intressanta teknikvarianter. Flätväv-
naden är använd i bandens omönstrade ytterkanter samt som 
mellanhand mellan mönstrade partier. Å band fig. 167 a, Bergens 
M. 4590 3 d, äro på dessa mellanpartier — små avlångt fyrkan-
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tiga fält — djur, påfågel och lejon (?), invävda med grövre och 
finare, glatta, glansiga, färgade trådar, vilka jag först trodde vara 
silke, men vilka sedan vid lupundersökning befunnos vara hår-
strån.1 Vid tillverkningen har man gått till väga på följande sätt. 
Flätvävnaden med sitt inre, osynliga inslag går genom hela ban
det, men över de bricksträngar, vilka upptagas av mönstret, har 
man i början och slutet av fältet, alltså före och efter mönstret, 
möjligen för flätsträngarnas sammanhållning, vävt ett smalt stycke 
i en sorts soumaksnärjning. Det är ungefär samma tekniska för
faringssätt som är använt i Skogsbonaden. Mellanpartiet med 
djur, som har oklara färgmotsättningar i blått, grönt, rött och 
lila, är utfört på ett sätt, som starkt påminner om Orientens och 
de östra Medelhavsländernas äldsta mekaniserade vävnadstyp. 
Otvivelaktigt föreligger här en efterapning av bindning (fig. 169) 
och mönsterbildning (fig. 170). Denna vävtyp har jag kallat poly-
mita2, vilken benämning — många skaft — är tagen från Plinius, 
som omtalar att Alexandria var berömt för dessa vävnader. I 
det östra Medelhavsbäckenet förekommer denna vävtyp vid denna 
tidpunkt i ylle och linne, i Centralasien i ylle — Sven Hedins 
fynd i Lou-Lan — och i Östern, förmodligen enbart i Kina, i 
silke (fig. 171). Ungefär samtidigt med Eveböbanden, d. v. s. under 
6:te årh., har silket i stor utsträckning intagit ullens och linets 
plats i Främre Orientens mekaniserade vävnadstillverkning. Av 
denna tidiga, enklare, på tuskaftsprincipen byggda polymita, finnes 
mig veterligt endast tre västliga siden bevarade. De tillhöra de 
anonyma fynden i Sens domskatt och ha rent hellenistisk mön
sterkaraktär, samt äro daterbara till (tidigast) omkr. 400 e. Kr. 
Som tekniken även i ylle förekommer i andra östturkestanska 
fynd, kan man, synes det mig, taga för givet att denna teknik
typ, den älsta mekaniserade, var känd och använd från Medel
havet till Stilla Oceanen under de första århundradena av vår 

1 Dessa härsträn ha av professor dr Aug. Brinkmann vid Bergens Mu
seums naturhist. avdeln. betecknats som möjligen skägg. 

2 SYLWAN, V., Studier i senantik textil konst: Några skaftvävnader. 
Rig 1923. 
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Fig. 171. 
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tideräkning. Varifrån den leder sitt ursprung och varifrån nord
borna hämtat sina förebilder, blir härmed mera ovisst. Mycket 
tyder dock på att bandens djur ha persisk-hellenistiska anor. Att 
hårets glansiga yta fått tjäna som ersättning för silkets är, tyckes 
det mig, även ett stöd för teorin om efterbildning av polymita. 
Både mönster och teknik i detta band kunna troligen betraktas 
som en tämligen ny insats i de nordiska brickbandens ornamentik. 

Det andra bandet, fig. 167 b, Bergens M. 4590 3 b, represen
terar en åldrigare form, redan känd från Thorsbjergfyndets till 
skjortärmarna sydda prydnadsband. De mönstrade partierna äro 
utförda i en diagonal, liksidig tvåfärgad vävnad med mönstret 
framställt genom färgmotsättning mellan rött och grönt, omkastad 
på baksidan. De invävda djurformerna, fig. 168, äro oklara. Tre av 
djuren äro stereotypa, utan någon bestämd stil, och svåra att be
stämt definiera, då tekniken inbjuder till dylika snedställningar. 
De andra tvä bära däremot spår av att tillhöra Nordens stiliserade 
i linjer löpande djurornamentik. Några direkta förebilder torde 
man dock väl knappast kunna peka pä. Däremot är det ej otro
ligt att tekniken, eller rättare ytans utseende och framför allt 
sättet att genom motsättning av två färger bilda mönster, leder 
sitt upphov från tyger av den ovannämnda äldre polymitatypen1 

i ylle, vilken oaktat den bygger på ett tvåtrådigt trådsystem, 
dock i vissa fall kan se ut som kypert (fig. 172).-' 

Bland fynden från de Steinska grävningarna i Öslturkestan 
finnes ett brickband, som har så stor likhet med det sistnämnda 
Eveböbandet, att man ej kan underlåta att jämföra dem. Ett parti 
av bandet är jämte en bit av ett annat till detsamma sytt brick
band, avbildat i ungefär dubbelt förstorad skala (fig. 173). Foto-
grafien är tagen från originalet, som nu befinner sig bland Steins 

1 Den yngre polymitatypen är den kypert med stegring i tretal, som före
kommer i de flesta förmedeltida siden. Namnet förekommer ständigt i den 
medeltida litteraturen. För att skilja den typ, som Plinius talar om frän denna 
senare, har jag använt dessa särskiljande beteckningar. 

- Tack vare utomordentligt tillmötesgående frän Victoria and Albert Mu
seum i London fick jag denna vävnad fotograferad. 
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Fig. 172. 
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samlingar i Brittish Museums asiatiska avdelning.1 Det övre frag
mentet är tillsammans med det undre, tillsydda, och några andra 
brickvävda band av samma typ som det sistnämnda, funna i ett 
av ökensanden begravt tibetanskt fort, beläget vid en av de södra, 
gamla, genom det tibetanska ökenlandet framstrykande färde
vägarna mellan Ostasien och Främre Orienten. Fortet vid Miran 
ligger något öster om Charlikh och sydväst om den av Sven 
Hedin först påträffade ökenstaden Lou-Lan. Enligt STEINS fynd-
beskrivning i Serindia innehades det under tiden omkr. 750—900 
av en tibetansk militärpost. Flera omständigheter lyda på för
bindelse med västliga kulturer. Så ha t. ex. vall- och murkon
struktioner persisk typ, o. s. v. Brickbandens mönster äro ej heller 
ostasiatiska. Det egendomliga är att dessa sex eller sju miranska 
brickband äro de enda i hela utgrävningen, och att i hela fynd-
malerialet, varken frän Miran eller annorstädes, ej finnes en enda 
bricka. Dessa band torde därför få anses som importerade. Bland 
fynden i fortet befinner sig ett dokument, ett sorts lejde- eller re
kommendationsbrev, i, enligt STEIN, turkisk runskrift, från samma 
tidsperiod och troligen från ett turkiskt folk, levande norr om 
ökenområdet. Fyndomständigheterna ge dock ingen säkerhet för, 
att detta dokument ej tillfälligt inkommit i fortet. Några direkta 
anvisningar om bandens ursprung ger det ej. 

Det är ej min avsikt att här ge en noggrann beskrivning av 
dessa band, jag har endast velat påpeka deras förekomst. De äro 
i Serindia beskrivna i chap. XII. see. ii, och avbildade å pl. XLIX. 
Då det egentligen är det med Eveböbandet besläktade, som här 
är av största intresse, stannar jag vid beskrivningen av detta. 

Fynd M. l.xxvi. 001 består av tvenne hopsydda band, av 
vilka det undre är trasigt i nedre kanten, har alltså endast en 
stadkant, ej flätvävd, samt är vid denna tillsydd till det övre 
bandet. Detta är c:a 3 cm. brett. Det övre bandets flätkant är 
trasig. Så långt man nu kan se har för denna varit använd 12 

1 Tillfölje Museumsdirektör Joyce's älskvärda tillmötesgäende har jag varit 
i tillfälle att undersöka bandet och få fotografi tagen efter originalet. 
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st. fyrhåliga brickor, ställda mot varandra. Färgerna i flätsträn-
garna äro utifrån räknat ljust indigoblått, gulbrunt, blågrönt, ljus
brunt, kräpp och karmin. Den liksidiga diagonala vävnaden har 
gulvita lejon på blå botten, på andra sidan äro färgerna omvända. 
För denna del av bandet äro mellan 30 och 32 brickor använda. 
Garnet är av strid ull, men fint spunnet och högertvinnat. 

Otvivelaktigt måste några sammanbindande led finnas mellan 
detta asiatiska ylleband och de nordiska diagonalbanden. Både 
teknik och mönster äro besläktade. De andra Miranbanden ha 
en oliksidig diagonalteknik, där mönstret endast framträder klart 
på rätsidan. Det undre bandet, fig. 173, har ett ytmönster av dia
gonalt ställda T. Några till ett annat band hörande fragment visa 
överst en flätkant, sedan en rad galopperande fyrfotadjur, hästar 
eller bockar, i en enkel silouett utan varken stilisering eller någon 
som helst detaljering, men mera naturalistiska än lejonen i fig. 173. 
Under dessa springande djur har varit ett ganska brett ornament, 
som nu, på grund av bandets ruinerade tillstånd knappast är 
skönjbart. Bestående av linjer och små ytor, kan det mycket väl 
vara besläktat med den mer eller mindre i upplösning stadda 
folkvandringsornamentiken. I varje fall har man ett intryck av, 
att mönsterinsatserna här kommit från väster, även om man ej 
kan säga hur långt västerut man skall gå för att träffa på dem. 
AUREL STEIN har själv beträffande lejonen påvisat släktskapen med 
kretensisk, grekisk och persisk konst. Vid en jämförelse mellan 
dessa löpande lejon och de på en mykensk dolk i Alhens Na
tionalmuseum frapperas man av den otvetydiga släklskapen, om 
än de förra äro en primitiv efterklang av de senares konstnär
liga naturalism. 

På brickvävnadsforskningens nuvarande ståndpunkt kan det 
ju knappast vara tal om att åstadkomma en utredning av densam-
mas spridning. Hur utomordentlig MARGARETHE LEHMANN-FILHÉS'1 

monografi än är, beträffande medeltiden och antiken ger den ej 
något tillförlitligt. Det tyckes emellertid som om man på grund 

1 Ueber Brettchenweberei. Berlin 1901. 
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av hittills gjorda undersökningar skulle kunna sammanfatta det 
nu kända i följande stora drag. Brickvävnadstekniken finnes ej i 
Amerika i prekolumbisk tid. Ej i nordisk bronsålder, i varje fall 
ej i den äldre. Den finnes ej i det gamla Egypten. I landets ro
merska period uppträder den knappast i det på gammalegyptiska 
traditioner rika Achmim, men däremot i det kosmopolitiska, av 
hellenistisk kultur genomsyrade Antinoe, där man bl. a. påträffat 
dräkter av persiskt snitt med påsydda broscherade brickband med 
både flat- och diagonaltypen som enfärgat underlag för mönstring. 
Till de europeiska kulturländerna går sedan brickvävnaden med 
Islam via fabrikerna i Palermo, vilka under den tidigare medel
tiden försågo kyrkor och hov med dessa verkligt underbara band 
av silke och guld. Dit hör Mammenfyndets band. Under 1300-
talet försvinner teknikens alster från högre ståndens kyrkliga och 
profana textiler och dräkter. Det europeiska bandväveriet får 
andra tekniska hjälpmedel. Som folklig teknik lever brickvävna
den kvar och breder ut sig, framför allt i sydöstra Europa och 
över mellersta och östra Asien, där den under det första årtu
sendet efter Kristus tyckes ha varit begränsad till västligare delar. 

Sedan detta skrevs har en undersökning av Eveböbanden 
jämte ett annat brickband från Snartemo, även det från 500-talet, 
framlagts av direktör DEDEKAM i hans grundliga utredning: 
"To textilfund fra folkevandringstiden", Bergens museums aar-
bok 1924—25. Därjämte har docenten AXEL BOÉTHIUS genom en 
välvilligt lämnad översättning av elt ställe hos Plinius väsentligt 
bidragit till utredandet av brickbandets historia. Då de faktorer, 
som därigenom tillkommit äro av avgörande betydelse för huvud
problemet i denna uppsats, har det blivit nödvändigt att, innan 
uppsatsen går ut, göra några ändringar och tillägg. 

Sid. 235, 4:de raden nedifrån står: 'Flätvävnaden etc". Enligt DEDEKAM 
går inslagstråden genom de flätvävda sidbärderna, men ej genom de mönstrade 
fälten. Dessa äro över de ovridna varpsträngarne arbetade med de glansiga 
härsträna, vilka troligen äro getragg, ej skäggstrån. Detta är gjort sedan flät
vävnaden var färdig, vilket förklarar soumaksnärjningcn vid början ocli slutet 
av fälten. — Det sid. 241 rad. 11 uppifrån omnämnda undre bandet å fig. 173, 
synes tekniskt besläktat med Snartemobandet. — Dessutom vill jag påpeka 
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likheten mellan inslagets trädställning i den äldre polymitatypen, fig. 169, och 
varpens i det diagonalvävda Eveböbandet, fig. 167 b (se To textilfund, fig. 6). 

Sä till Plinii notis. Han skriver i 8:de boken (74) i sin Naturalis Historia 
'— plurimis vero liciis texere quae polymita appellant, Alexandria instituit, 
scutulis dividere Gallia", vilket docenten Bcthius uttyder: "Alexandria införde 
att väva med synnerligen mänga solv, som kallas polymita (grekiskt ord för 
mänga solv), Gallien att dela med små sköldar'. Han anser och jag instämmer 
fullt med honom, att Plinius här omtalar, att man i Gallien införde bruket alt 
använda smä sköldar — brickor — för att bilda skäl, med andra ord, att brick
vävnad var en gallisk specialitet. Att denna vävkonst varit bofast i Gallien 
och där haft starka traditioner bestyrkes av den arabiske geografen Ibn-Dsjubeir 
(1145—1217), som berättar att frankiska flickor voro sysselsatta i den fabrik för 
"tliiräs", vilken var knuten till de normandiska konungarnas palats i Palermo. 
Det arabiska ordet, som överflyttats till medeltidslatinet — tiräs —, betyder 
ursprungligen skriftbård, mera allmänt bård, senare siden. Denna fabrik, som 
även under normannernas välde stär under muselmansk ledning och huvud
sakligen använder muselmansk arbetskraft, hade säkerligen anor frän Islams 
herradöme på ön. Typen med fabriken, anlagd i samband med slottet, är 
österländsk. Det mycket citerade stället i Eddan syftar tydligen på denna eller 
liknande sydeuropeisk tillverkning av dyrbara brickband i silke, silver och guld. 

Plinii och Ibn-Dsjttbeirs båda notiser, sammanställda med de baltisk— 
slesvigs—norska fynden synes mig berättiga till några slutsatser, utöver de 
redan givna. Visserligen kullkasta de min åsikt, att brickvävnaden kommit till 
Västeuropa genom Islam över Sicilien, men de ge istället så mycket fastare 
grundlag för min övriga uppfattning om denna vävnads förekomst. Jag skulle 
vilja sammanfatta resultaten av det ovan anförda sälunda: Brickvävnaden har 
senast omkr. Kr. föd., troligen tidigare, börjat utövas norr om Alperna, särskilt 
i Gallien, där den tyckes ha haft karaktär av hantverk eller rent av industri; 
den har varit känd på detta sätt i det romerska riket pä Plinii tid. De tidigaste 
fyndens karaktär, liksom teknikens användning för iordningställande av varpen 
ooh för stadkanter, visa att den nått Norden i sin ursprungligasfe form, för sä 
vitt den ej haft sitt ursprung i dessa trakter. Kan den möjligen vara ett arv 
från kelterna? Den har fast fot kring våra vatten på 200-talet e. Kr. Det är 
troligen även under de första århundradena av vår tideräkning, som den när 
Främre Orienten och dä över Svarta-havsförbindelserna. De egyptiska vävarne 
ha ej, åtminstone ej under tidigare kejsartid, apterat tekniken. Ha de senare 
använt den, har det i varje fall endast varit i fria, mönstrade band. Beträffande 
Orienten visa de miranska banden att tekniken, fullt hemmastadd i Norden 
på 500-talet, ännu ej som teknisk kunskap nått Centralasien på 700-talet, samt 
att ingen som helst allmän spridning därstädes tyckes förekomma vid det andra 
årtusendets av vår tideräkning början. 

Visserligen har man härmed ej kommit fram till uppfinningens ursprung, 
men det synes mig dock som om en orienteringsbas vore funnen och att man 
kan skymta riktlinjerna för fortsatta undersökningar. 

17 — Fornvännen 1926. 



244 Vivi Sylwan. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

V. Sylwan: Das Bre t t chenband als Kul turobjekt . 

Durch den Votivfund von u. a. brettchengewebten Ketteneinrichtungen 
am Hof von Tegle auf der Insel Jaeren in Norwegen känn man die Bedeu
tung dieser eigentiimlichen Webeart fiir das Studium zwischcnvölklicher Ver
bindungen disktttieren. Der Fund von Tegle — römische Eisenzeit—,andere norwe-
gische Funde von Evebö und Snartemo — 6:es Jahrhundert —, die Funde aus 
Sudschleswig — 5:es Jahrhundert —, in der Memelgegend, Riga, Finnland und 
in Skäne — 3:es Jahrhundert — alle nach Chr. gehören gewissermassen dem
selben Kulturkreise an. Gewisse technische Details in den norwegischen Bän-
dern dctiten auf eine Entwicklung innerhalb des Ländes. 

Das Eveböband, Fig. 167 a:s Mustergewebe uber ungedrehter Kette, erin-
nert an den ältesten mechanisierten Gewebetypus. Bindung Fig. 169. Struktur 
wie Wollstoff, Fig. 170. Diesen technischen Typus, nach Plinius in Alexandrien 
Polymita (viele Litzen) genannt, findet man in römisch-egyptischen Wollstoffen, 
Fig. 170, 172, in Wollstoffen und chinesischen Seiden, Fig. 171, von osttur-
kestanischen Ausgrabungen, und in drei hellenistischen Seidenstoffen (5:es Jahr
hundert, Sens). 

Das Mustermaterial in fig. 167 a ist glänzendes, gefärbtes Ziegenhaar, 
Nachahmung von Seide (?). 

Fig. 173 zeigt zwei zusammengenähte Bänder, nebst ein paar anderen von 
A. Stein in einem Fort im Siidwesten von Lott-Lan (750—900 datiert) gefunden. 
Brettchen und Brettchengewebe mangeln iibrigens vollständig in dem Fund-
berichte. Das obere Band hat dieselbe Technik wie 167 b, dessen Muster, 168, 
auch mit dem des erst genannten verwandt ist. Die Technik des unteren Bän
des sieht der des Snartemobandes ähnlich. Wichtig ist ein Ausspruch von Pli
nius: "Gallien fiihrte ein mit kleinen Schildern zu teilen', d. h. Webfächer mit 
Brettchen zu bilden, 

Das oben angefiihrte nebst friiheren Untersuchungen berechfigt zu fol
genden Schliissen: Die Brettchenweberei existierte nicht im präkolumbischen 
Amerika, nicht in dem alten Ägypten öder in dem vorchristlichen Orient, wahr
scheinlich nicht in Griechenland, auch nicht in der nordischen Bronzezeit. Sie 
tritt in Gallien um Chr. Geb. auf, fast gleichzeitig in urspriinglicher Form in 
Balticum und im Norden, wo sie eine hohe Entwicklung erreicht, im römischen 
Ägypten, eigentlich in dem Kosmopolitischen Antinoö, hat möglicherweise den 
vorderen Orient erreicht auf dem Schwarzen Meer-wege, ist in Centralasien im 
8:en Jahrhundert als Technik unbekannt. Die Brettchenweberei wurde in den 
Manufakturen Islams auf Sicilien, 10—13 Jahrh., ausgeiibt, wahrscheinlich von 
fränkischen Mädchen. Kostbare Brettchenbänder von dort sind allgemein am 
Prachttrachten des friihen europäischen Mittelalters. Die Brettchenweberei ver-
schwindet während des 14:en Jahrh. von den höheren Ständen Europas, lebt 
hier und dort weiter, hauptsächlich als Volkskunst, verbrcitet sich iiber Asien 
bis zum Stillen Ocean. Somit diirfte eine Orientierungsbasis fiir weitere Unter-
sucliungen gegeben sein. 


