Överhogdalsbonaderna – Europas äldsta bildvävar
Bland de allra märkligaste vikingatida föremål som hittats i Jämtland Härjedalen är
Överhogdalsbonaderna – vävda textilier med välbevarade färger som skapades i tiden mitt emellan
vikingarnas asatro och kristendomens intåg. Genom C14-datering har man kunnat konstatera att
vävarna är skapade någon gång mellan 1040 och 1170 - mitt emellan hednisk vikingatid och kristen
medeltid, vilket gör dem till Europas äldsta bildvävar funna ovan jord.
Vad ville väverskorna berätta? Figurerna på de snart tusenåriga Överhogdalsbonaderna på Jamtli har
tolkats på olika sätt av olika forskare och man har konstaterat att vävarna innehåller motiv och
symboler från både den fornnordiska och den kristna föreställningsvärlden som tolkas till allt från
den vikingatida Volsungasagan till Ragnarök och världens undergång.
1910 cyklade konstnären Paul Jonze runt i Jämtland och Härjedalen och samlade in föremål till
länsmuseet i Östersund. När han kom till Överhogdal bad han att få titta in i de tre kyrkbodarna intill
kyrkan. Kyrkan hade just renoverats, och i den mittersta av bodarna låg bräder och bråte som städats
ut. Och där, precis innanför dörren, låg ett hoprullat bylte som Paul Jonze nu tog fram. När han
vecklade ut tyget såg han att det var fullt av ålderdomliga motiv. Därför tog han med det tillbaka till
Östersund. De fyra olika figurvåderna var hopsydda med en femte väv, en vackert mönstrad
dubbelväv. Jonze gav hela täcket till landshövdingefrun Ellen Widén, som tvättade upp det i
residensets badkar. Året därpå, 1911, hölls en stor kyrkohistorisk utställning i Östersund där
Överhogdalsbonaderna för första gången visades för allmänheten.
Idag förvaras bonaderna på länsmuseet Jamtli i ett specialgjort rum inspirerat av ett vikingatida
långhus, där förvaringsförhållandena är de allra bästa. Ett bildspel berättar mer om den spännande
historien bakom fyndet och de olika tolkningarna.
Besök Överhogdalsbonaderna
Jamtli Museum öppet Tisdagar - Söndagar 11.00 – 17.00.
Mediakontakt: Torgärd Notelid, +46-(0)705-123 643
Under Skidskytte-VM ges en specialvisning av Överhogdalsbonaderna Fredag 15 mars kl. 11.00

