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Bandgrinden  (Baandgrinde)
Bandvävning är ett samlingsnamn för vävning av sma
la och mönstrade band. Banden, som idag är uppskat
tade vackra hantverksprodukter, användes förr allmänt 
som hårband, hängslen, bälten, skoband, bärselar och 
brudtömmar. De strumpeband som kvinnorna förr lindade 
om strumporna under kjolarna och strax under knäna var 
bandvävda. Till folkdräkterna hör också bandvävda band.

Banden vävdes, och vävs än idag, med enkla vävred
skap: bandgrindar, bandvävstolar och bandbrickor. 

En bandgrind består av en ursågad träskiva med verti
kala smala spjälor. I mitten på varje spjäla är ett hål borrat.

Bandvävningen inleds med att varptrådar (mönster-
trådar) i olika färger träs genom alla slitsar mellan spjälor
na och genom varje hål. Genom att under vävningen om
växlande lyfta och sänka bandgrinden skapas skälet som 
bandnålen med det pålindade inslagsgarnet träs igenom.1  

Den vanligaste typen av bandgrindar har endast en 
hålrad där mönstertrådarna löper. De bandgrindar som an
vänds i Österbottens kusttrakter har ibland en extra hålrad 
eller fler korta springor på spjälorna för mönstertrådarna. 
En av de bandgrindar som finns i Brinkens museum har 
tre hålrader för mönstertrådarna.

Brickvävning kallas den bandvävning som görs med 
hjälp av små, vanligen fyrkantiga brickor av trä, horn, läder 
eller papp med hål i hörnen, genom vilka varptrådarna träs. 
När brickorna vrids ett kvarts varv bildas skälet för inslags-
garnet. Mönster bildas genom olika vridningar och med in
slagstrådar i avvikande färger och material. 

Brickvävningstekniken är känd över stora delar av 
världen och har i Norden utövats från förhistorisk tid 
till våra dagar. Brickvävningen fick en tillbakagång un
der slutet av medeltiden då bandgrinden kom i bruk. Vid 
arkeologiska utgrävningar av gravar från folkvandrings
tid i Finland 2 och vikingatid i Sverige 3 har man funnit 
enfärgade brickvävda band.

Malax Lokal-TV (http://malaxtv.fi/) har i video
arkivet på hemsidan en film med titeln Bandvävning i 
Malax 1984. Rut Nyman visar och berättar på filmen för 
intervjuaren Lorenz Uthardt hur det går till att väva band 
på en bandgrind.
    Håkan Genberg
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Den vanligaste typen av bandgrindar har endast en hålrad och 
springor emellan spjälorna. Mönstertrådarna träs genom hålen och 
genom springorna. När bandgrinden under vävningen lyfts eller 
sänks bildas ett mellanrum (”skäl”) mellan hålens mönstertrådar och 
springornas trådar. Den här bandgrinden finns vid Brinkens museum.

Den här bandgrinden har tre hålrader för möns
tertrådarna. Många bevarade bandgrindar är 
vackert snidade och målade och har sannolikt 
varit fästmansgåvor. Bandgrinden finns vid 
Brinkens museum.

Siri Hagbacks bandnål med 
pålindat rött inslagsgarn.

En äldre typ av bandnål.

”Och jungfrun 
hon går i dansen 
med röda gullband. 
Dem binder hon om 
sin kärastes arm ...”

Band vävda i bandgrind. (Ur Siri Hagbacks samling)
Första bandet (fr.v.) är en kopia av Emma Backmans (1875–1960) 
strumpeband, andra bandet fästes på folkdräktsfickan, som bärs runt 
midjan, tredje är strumpeband, fjärde gitarrband vävt efter brudtöm 
(från Malax), det femte är ett bälte. Banden har vävts av Majvor Holm.
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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 årstids 
och månadsmarkeringar när telluriets jordglob och måne 
roterar runt ljuset. Pilen på Tufvastelluriet 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.                                                       Håkan Genberg
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Ett tellurium är en mekanisk anordning och ett lärome-
del 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 Ytterma-
lax och finns nu i Brinkens museum. I Vias och Köpings 
folkskolor har likadana tellurier använts i undervisningen.

Den blanka metallskivan bakom det tända stearinlju-
set (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 kugghjulsme-
kanism 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 tel-
luriets måne tolv varv runt jordgloben. 

Årstidsväxlingar på jorden kan också visas åskådligt 
och förklaras med hjälp av telluriet. Jordens tänkta ro-
tationsaxel, 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 (so-
len). På grund av denna lutning turas det norra och södra 

Telluriet

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

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