Brinken museums och Tufvas
skolans skoltellurium. Det är vinter
på norra halvklotet ser vi av jord
globens axellutning. Kalenderskivan visar på januari månad.
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Månadsbild

Telluriet

Ett tellurium är en mekanisk anordning och ett läromedel som använts bl.a. i skolor för att på ett åskådligt sätt
visa jordens rotation, månens rörelse runt jorden samt hur
jorden och månen rör sig runt solen under ett år.
Telluriet på bilden har funnits i Tufvas skola i Yttermalax och finns nu i Brinkens museum. I Vias och Köpings
folkskolor har likadana tellurier använts i undervisningen.
Den blanka metallskivan bakom det tända stearinljuset (solen) reflekterar och riktar ljuset mot jordgloben och
månen. Ljuset på telluriet ska helst tändas i ett mörklagt
rum. På nyare typer av tellurier är stearinljuset ersatt av
en lampa. Avstånden mellan telluriets jordglob, månen
och solen är givetvis inte skalenliga.
Med en vev nedtill på stativet och en kugghjulsmekanism sätts jordgloben och månen i rörelse runt solen
(stearinljuset) och man kan följa skiftningarna mellan natt
och dag när jordgloben roterar. När telluriets jordglob och
måne vevas ett årsvarv runt ljuset, snurrar samtidigt telluriets måne tolv varv runt jordgloben.
Årstidsväxlingar på jorden kan också visas åskådligt
och förklaras med hjälp av telluriet. Jordens tänkta rotationsaxel, jordaxeln, är inte vinkelrät mot jordbanans
plan, utan lutar drygt 23 grader. Jordaxeln behåller sin
riktning i rymden under året, när jorden går i sin bana runt
solen. Telluriets jordglobsaxel lutar också 23 grader och
behåller sin riktning när den vevas ett varv runt ljuset (solen). På grund av denna lutning turas det norra och södra

Detaljbild av kalenderskivan på ett tellurium, som i likhet med Tufvas-telluriet, är tillverkat av Ernst Schotte & Co. Bildkälla: http://microscope-antiques.com/schotte.html

halvklotet om att vara riktat mot solen under jordens varv
runt solen. Det är detta vi upplever som årstider.
Under telluriets ljushållare finns en fast kalenderskiva,
se detaljbilden. En järntrådspil fäst i den reflekterande ski
vans stativ ska peka på och följa kalenderskivans årstidsoch månadsmarkeringar när telluriets jordglob och måne
roterar runt ljuset. Pilen på Tufvas-telluriet är tyvärr
felaktigt uppåtböjd. Den ska peka på kalenderskivan.
Ett telluriums alla funktioner syns bättre på den korta
film som finns på denna privatsamlares hemsida:
http://microscope-antiques.com/schotte.html

Telluriet vid Brinkens museum är tillverkat av företa
get Ernst Schotte & Co i Berlin. Företaget är mest känt
för tillverkningen av jordglobar av olika storlekar. San
nolikt är telluriet i Brinkens museum tillverkat omkring
1890‒1895.
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