
 

 

Katalog for utstillinga: Høgtider i livet – Frå barsel til likferd 
 

 

TRULOVING 

 
1. I monteren ser du eksempel på typiske feste- og kjærastegåver. Frå gut til 

jente: klesask, to tiner, to bandgrinder (vev), silketørkle, to tegeraskar (laga av 
bjørkerøter) til søljer, to mangletre, to skeier (frå Borgja), slangesølje (sølvsmed 
Jørn Grinderud). Frå jente til gut: brodera halskvaler (krager) til mannskjorte, 

brodera vante med rosesaum, brodera bukseselar.  
 

GJESTEBOD (BRYLLAUP) 

 
2. Lad (hovudsølv) til brur. Ladet er nylaga etter gamal modell. Sølvsmed er 

Marit Bergland Rysstad.  
3. Portrettfoto av Tollef Gunnulfsson Forberg (1841 – 1927). Han var ein mykje 

bruka kjøkemeister i Bø og verka både i gjestebod (bryllaup) og gravferd.  

4. Ølbolle frå siste del av 1700-talet. Truleg måla av Åsemålaren.  
5. Tre sølvstaup. To er frå Borgja. Alle datera til 1700-talet.  

6. Ølgås frå garden Åse i Bø, siste del av 1700-talet. Kopp med hank frå Borgja, 
trebeger frå Bø, begge truleg 1700-talet.  

7. Fele laga av den kjende felemakaren Knut. K. Steinkjøndalen i 1856.   

8. Kvinnesokkar til beltestakk, truleg frå andre halvpart av 1800-talet.   
9. Brudesølv frå Borgja. Nytta på sølvtrøye for brur. Grindeband (forkleband) til 

stakk.  
10. Tre kvite liv med rosesaum. Kan ha vore nytta til brudestakk. Ljose liv blei elles 

gjerne nytta av unge jenter.  
11. Skjorte til brur og brudgom frå bryllaup på Borgja i 1812. Herreskjorta har 

initialane HGSB, Halvor Gunnulvsson Borgja (1789 – 1863). Årstalet 1811 er 

brodera bak på kvalen. Brura var Aslaug Larsdtr. Kise.  
12. Raud trøye (undertrøye) og vest til mann. Festplagg som blei nytta under 

kufte. Denne typen trøye blei nytta fram til fyrste deil av 1800-talet.  
13. Turkaklut til mann. Nylaga etter gamal modell av Liv Berit Kaasa.  

14. Rosesauma vottar.  
15. Kvinneskjorte frå Bø. Rosesauma handkvaler (ermekragar).  
16. Kvinneskjorte med slengarm, det vil seie utan handkvale. Frå Bø er det fortalt 

at skjorte med slengarm var brureskjorte, og at den blei bruka utanpå skjorta 
med handkvaler.  

17. Utskore skei og gaffel. Bryllaupsgåve til Gregar O. Nordbø (1856 – 1940) og 
Ingeborg H. Eika (1862 – 1908) i 1880.  

18. Korgplagg frå Torstveit i Bø. Korgplagget har initialane A T D S (Anne 
Torkildsdtr. Sisjord) og årstalet 1848. To av sidene har flette i firfletting, to har 
vove blonde. Privat eige.  

19. Høgsetebrudeduk frå Sauherad. Høgsetebrudeduken blei hengt opp på 
veggen ved høgsetet der brudeparet satt. Denne har initialane L L D og 

årstalet 1806. Todela flette utført i firfletting. Utlånt frå Telemark Museum.  
20. Brudepar. Brur: rekonstruert brudestakk frå Aust-Telemark. Liv Berit Kaasa har 

sauma sølvtrøya og forklea. Ho var den fyrste som gifta seg i stakken i 1979. 

Sølvtrøya har korillband. Desse var ofte laga av rav. Sølvet er laga av Marit 
Bergland Rysstad. Gamal kvale (krage) i rosesaum frå Hjartdal. Brudedaler 

(agnus dei) rundt halsen. Brudgom: grøn og raud undertrøye, kvit snippekufte 



 

og sjupotthatt. Brudgomskross rundt halsen. Drakta er sauma av Marit 
Bergland Rysstad og Liv Berit Kaasa. Skjorta er sauma etter modell frå Bø. 

Originalen er i dag på Norsk folkemuseum. Denne type fest- og 
bryllaupsdrakter blei bruka fram til fyrste deil av 1800-talet.   

21. Tromme. Kopi av bryllaupstromme frå Mo i Telemark som ber årstalet 1667. 
Kopien er laga av Eivind Strondi. Utlånt frå Bø kommune. Originalen er på 

Telemark Museum. 
 

DÅP OG BARSEL 

 

22. Spegelåkle. Åkle som har eit sentralt plassera midtfelt blir kalla for spegelåkle. 
Spegelåklea har ofte hatt ein rituell funksjon, til dømes ved gravferd eller dåp. 

Dette teppet veit vi blei bruka som båneteppe (dåpsteppe) på Sudigard 
Nordbø. Teppet er vove i skilbragd. 

23. Dåpsvottar med rosesaum frå Bø. Dei minste vottane er frå Gransherad eller 

Hovin. Alle i privat eige.  
24. Fire dåpsluer frå Bø, alle datera til 1800-talet.  

25. Saumabelte (reiveband). Nytta til reiving av småborn. Kelimvove. Privat eige.  
26. Dåpsluve (dregleluve) og band til dregleluve. Gamal type som går tilbake til 

16- og 1700-talet. Namnet kjem av gamalnorsk dregill, band, strimmel. I dette 
høvet viser namnet til eit laust band som blir lagt langs luvekanten rundt 
hovudet. Luva er frå Borgja, bandet er i privat eige.  

27. Grautspann og flåtflaske (flaske til å ha feittet frå grauten i). Grautspannet er 
kledd til barselbesøk.  

28. Handkle med firfletting. Kan ha vore nytta som høgsetebrudeduk (sjå nr. 19) 
eller til å kle grautspannet ved barselbesøk.  

29. Døypefont frå Bø gamle kyrkje. Nytta fram til 1875 da den nye kyrkja blei 

bygd. Lok og nedre deil av font er rekonstruert etter Adolf Tideman sitt maleri 
«Gudstjeneste i en norsk landskirke» der døypefonten er avbilda.  

 

LIKFERD 

 

30. Brodert likkisteklede frå Sauar i Sauherad. Likkisteklede blei bruka på kista 
under gravferdsseremonien. Flette utført i firfletting. Fuglar og kvinnefigurar i 
brodera motiv. Kledet har initialane F (?) O D A og årstalet 1796 (8?). Utlånt frå 

Telemark Museum.  
31. Likkisteklede med trykte motiv. Kledet er frå Lindheim i Sauherad og har 

initialane IRDR. Utlånt frå Telemark Museum.  
32. Åkleet på kista er vove i fleire deiler som er sauma saman. Teknikkane er 

skilbragd og tavlebragd. Åkleet er i privat eige. Kista står på likskamlar 
(krakkar nytta til å ha kista på) frå Borgja.   

33. Likkross frå Hjartdal. Datera til slutten av 1700-talet. Likkrossen kunne leggas 

tvers over likkisteklede ved hovudenden, til saman danna dei to tekstilane ein 
kross. Privat eige.  

34. Svetteduk frå Bø. Datera til 1771 i registrering gjort av Norges bondekvinnelag 
i 1951. Skal ha blitt brukt til å legge over andletet til den døde før gravlegging. 
Privat eige.  

35. Soknebudskalk frå Bø, ca. 1600-1640. Nytta til nattverd når presten kom på 
heimebesøk til sjuke og døande.  

36. Teppe som låg under kista og dekte likskamlane. Truleg frå tidleg 1900-tal eller 
slutten av 1800-talet. Teppet er frå Sauherad og utlånt frå Evju bygdetun.  

37. Ølbolle med vangar frå Bø. Måla 1835.  



 

38. Spade til jordpåkasting. Spaden har årstalet 1865 og initialane til Fredrik 
Nikolai Gjør (1804-1865) som var prest i Bø frå 1835 til 1865.  

39. Salmebok og vippeband. Fram til fyrste verdskrig var det i Bø vanleg at 
kvinner blei gravlagd med vipper (vovne band) i håret. Svarte vippeband blei 

elles bruka i sorg.  
40. To sølvkransar og fotomontasje frå gravferda til Halvor H. Borgen, 24. april 

1907. Fotograf: Øystein O. Kaasa. Kransane blei nytta ved gravferd og kunne 
seinare festast bak glasrute i gravsteinen. Den eine er frå gravferda til Halvor. 
H. Borgen og har inskripsjonen «Frå syskin.» Den andre er frå gravferda til 

Ingeborg H. Nordbø, 29. april 1908, og har inskripsjonen «Tak og farvel. Fra 
søskend.» 

41. Likbåre frå Bø kyrkje. Blei bruka til å bære kista frå kyrkjegardsporten til grava. 
Ukjend alder. Har vore nytta til utpå 1800-talet ein gong.  
 

 

LJOD OG VIDEO 

 
I medierommet inst i lokalet kan du høyre to slåttar og sjå ein video: 
 

Myllargutens siste slått (også kalla Folkestaden eller Folkestadgangaren), som ifølge 

tradisjonen blei spela på den siste likdansen i Bø. Du kan lese heile historia om 

likdansen i utstillinga. Innspelinga er med Torkjell Haugerud (Haugerudspel 2). 
 
Flatland-bruremarsjen som er ein bruremarsj frå Bø. Innspelinga er med Torkjell 

Haugerud (Hagerudspel 1).  
 

Olav G. Nordbø (1889 – 1973) har skrivi ned historia om korleis marsjen blei 
«oppdaga» og nedskrivi for ettertida:  

 
Gamle Hans Flatland (f. 1812, d. 1873) hadde ei dotter som heitte Kari og som blei 
gift med Hans Toreson Haugan-Fossheim. I 1866 hadde dei gjestebod, og den 

gangen var det skikk at spelemannen gjekk føre brureferda og spela når dei for til 
og frå kyrkja. Hans Flatland , far til brura, gjekk føre og spela. Og dei for vegen om 

Bakkene (eller Bergsmannsmyra) og opp til nedre Nordistugu Nordbø, over Innistugu-
Nordbø og kom att til Suigard-Nordbø og for vegen til kyrkja som ligg tett ved. 
Denne vegen over Nordbø-gjorda er nå nedlagt.  

 
Min far, Gregar O. Nordbø (Suigard-Nordbø), f. 1856, d. 1940) var den gangen 10 år. 

Han stod ute i tunet da brudeferda kom. Og han stod stadlydde på den vene 
bruremarsjen, musikalsk som han var. Da dei kom til Nordbø, sprang far opp på 

stallstrevet og stod der og lydde. Dei kom att frå kyrkja og Flatlanden gjekk føre og 
spela da med. Og far lydde. På den måten høyrde han marsjen nokre gonger.  
 

Han hugsa slåtten og da han seinare hadde vore på seminaret i Skien og hadde 
lært noter, skreiv han slåtten opp. Av far lærde Haugerud´n slåtten. «Verdens beste 

bruremarsj», seier Haugerud.  
 

Men det var ein gutunge på 10 år og ein gamal bygdeveg som nå er nedlagt som 
berga slåtten og var den reddande engel. «Så kan det gå».  
 

Du kan og sjå video av ein sketsj som syner eit barselbesøk i Bø. Sketsjen er filma av 

Gunhild Kinck.  

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 


