Bandgrindar från romersk tid och från
medeltid i Norden.
På Historiska museet finns en liten bandgrind i horn från Väskinde kyrka på
Gotland. Grinden dateras till medeltiden utan närmare bestämning.
Vi har beskrivit den på textilverkstad.se/redskap/bandgrindar.html
Den blev utgångspunkt för den förenklade grinden i bokträ, med 15 trådar i
stället för 11 (eller möjligtvis 13) trådar som på väskindegrinden.
Eftersom vi hållit oss till senmedeltiden som vår period så var vi nöjda med
det. Men så gjorde vi sommaren 2020 en tidsresa 500 år tillbaka i tiden, för
det året var det inte möjligt att resa till de medeltidsevent vi brukar åka till.
Vi bosatte oss på järnåldersbyn Stavgard i fem veckor, men var hemma i
Visby ibland, för Stavgard ligger på Gotland, vid Bandelundaviken i Burs.
Då blev bandgrindarna aktuella på nytt. Vi började leta efter äldre fynd än från medeltiden. Det finns,
vad vi vet, inte några fynd av bandgrindar från "vårt" 900-tal. Man har funnit romerska bandgrindar
från upp till 300-talet. Sedan är det ett hopp på 800 år, fram till 1100-talet (Bryggen). Vår tanke var, att
om det fanns bandgrindar äldre än 900-talet så borde de också funnits då, eftersom de fanns senare.
Ofta anger man att band vävdes med brickor. Och så är ofta fallet. Det är band med den typiska struktur som de brickvävda banden har och de kan ha komplicerade mönster. Men är fyndet ett tuskaftsvävt
band kan det lika väl ha vävts med en bandgrind, eller med halvsolv. Det utmärkande för de äldre
grindar man funnit från romersk järnålder är att de klarar endast ganska få trådar.
Vi har koncentrerat oss till några fynd från romersk järnålder, tiden före år 400.

South Shields, England
Det första fyndet är ett i England. Man hade funnit en bandgrind i närheten av det romerska fortet
Arbeia, som byggdes omkring år 160. Det var en garnison som skyddade inloppet till floden Tyne, där
Hadrianus mur började. Romarna lämnade Britannien alldeles i början av 400-talet, så den här bandgrinden bör vara äldre än så.
The heddle was found on The Lawe at South Shields, but its precise findspot is not
recorded. There is, however, no need to doubt its Roman date, since similar implements have been found at Pompeii and in a late Roman grave at Pilismarot in
Hungary. (John Peter Wild, 1971)

Området där fortet Arbeia låg heter nu South Shields och därför kallas
fyndet för "bandgrinden från South Shields". Den beskrivs så här:
The rigid heddle (or "heddle frame") from South Shields consists of a series of slats
of bone, each with a hole in the centre, separated from one another by a narrow slit.
Three or four slats are cut from a single flat piece of bone and the whole framework
is held together at top and bottom by a bronze sheath, riveted through the bone at
intervals.
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Five slats are preserved, and there is space for a sixth, giving a minimum width
(measured along the bronze sheath) of 4,5 cm. The height of the heddle is 7,7 cm.;
the slats are 0,5 cm. to 0,7 cm. wide, the slits c. 0,1 cm. wide. The holes show little
sign of wear. Both sides of the slats are decorated with compass-drawn circles. and
the bronze binding carries incised criss-cross ornament. An outer slat, which may be
the original edge of the frame, bears two additional holes cut through the centres of
the decorative circles nearest to the bronze binding. The heddle is incomplete and
may once have been about 9 cm. Wide. (John Peter Wild, 1971)

För att få ett grepp om den bevarade grindens storlek och proportioner skar
jag ut grinden i trä. Höjd 7,7 cm, bredd 4,5 cm. Antagandet att grinden
skulle ha kunnat vara bredare än vad bronsbeslaget är, det är svårt att förstå.

Pilismarot, Ungern
Hadrianus mur i Britannien är en limes, gränsen för det romerska imperiet. Vid en annan limes, i nuvarande Ungern längs Donau vid Pilismarot, 50 km norr om Budapest, låg fortet Castra ad Herculem.
Där fann man ett gravfält från senromersk tid, som beskrivs i Országos Történeti Múzeum naplójában
8/1937 (Nationalhistoriska Museets dagbok 8/1937). Det kan vara så att endast gravfältet är beskrivet.
Man publicerade senare en beskrivning av gravarna utifrån dagboken, ”med utelämnande av onödiga
detaljer”. Om dagboken från 1937 har något noterat om gravfynd vet jag inte, men i Folia Archaeologica XII 1960 finns en gedigen beskrivning av gravfynd vid senare utgrävningar. Det är där som den
lilla bandgrinden i brons finns beskriven och avbildad, från grav nr 4.

I graven fanns ett skelett av äldre man. Där fanns ett bältesspänne och ett beslag (remände?) av brons,
en kniv av järn, några andra järnfragment, en glasflaska och en glasbägare. Och så det viktiga för oss –
bandgrinden av brons. Den beskrivs så här:
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Galler av brons. Rektangulär bronsplatta med fem längsgående utskärningar. Det finns 6
små runda hål tvärs över utskärningarna, plus 2 i hörnen. Prickcirkeldekoration i 4 rader
parallellt med hålen. Ett hörn är brutet, det finns två fragment. Kanske var det ett räknebräde (ungerska: Talán számolótáblácska volt). Det är järnrost på ena sidan, detta är
från järnstolpen placerad på den i graven. Längd: 8,8 cm, bredd: 6 cm.
(Folia Archaeologica XII, 1960)

Det är intressant att man på den tiden inte kände igen hur en bandgrind såg ut.
När Wild nämner den ett decennium senare vet han att det är en bandgrind.
Och det är en man som begravts och som har fått bandgrinden som gravgåva.

Štrbinci, Kroatien
Det tredje fyndet är från Strbinci nära Dakovo (antikens Certissa) i östra
Kroatien. Där grävde man 1993 ut nio romerska gravar från 300-talet. I en
av skelettgravarna (No 1) hade en yngre person blivit begravd. Den lilla
bandgrinden för sju trådar i varpen var placerad vid fötterna, samt ett
kejsarmynt.
Earthen pit without construction. Skeleton intact, length 171 cm. Laid on the back,
arms crossed, skull to the west. Grave goods by the legs. 1. Constantinus II AE 3
355-361 Ss RIC ASID M. 2. Rectangular weaving tablet with 4 holes in the middle
and 3 vertical slits, bone, dim 74x79 mm.
(Zoran Gregl: Kasnoanticka Necropola Strbinci kod Dakova, 1993)

Den beskrivna storleken på bandgrinden stämmer inte med proportionerna
vid uppmätningen i graven. Senare har man angivit andra dimensioner, som
verkar rimligare.
På grund av bandgrinden tänkte man först att det var en kvinnograv. Men senare undersökning visade
att det var en man som vilat i graven. Man fann det underligt med ett fynd av ett vävredskap i en
mansgrav och Branka Migotti har publicerat en diskussion om manligt och kvinnligt i antikens Rom,
bl a i Tkanje u rimskoj antici (Vävning i den romerska antiken).
This paper was instigated by a Roman weaving tablet (rigid heddle) of bone (4,6-4,8 x 7,2-7,4 cm), recovered
from the grave of a young male adult in the Roman cemetery at the site of Štrbinci near Ðakovo in 1993. Rigid
heddles were current in antiquity for narrow fabrics like girdles, leggings, decorative braids and starting borders.
However, their appearance on archaeological sites is quite rare. Given the prevailing opinion that weaving was
predominantly a female remit during the whole of antiquity, when first published the find from Štrbinci was
interpreted in pure symbolical terms. Nevertheless, this paper aims to prove that there is a difference between
spinning and weaving as gendered activities and their respective symbolical values. While namely spinning has
always been a female domain endowed with engendered symbolism, and has remained such during the whole of
antiquity, weaving developed as a commercial craft already at the turn of the Republic and early Empire. As such,
it mostly employed male workers, and much less those female. Therefore, the heddle from Štrbinci should be
interpreted as first and foremost symbolic of its owner’s activity during life and, consequently, of the existence of
a weaving manufacture at the spot or in the vicinity. In sum, this find is a very useful example of anthropological
and gender issues as reflected in archaeological material. It therefore offers a possibility of a better insight and
understanding of such issues in funerary contexts.
(Branka Migotti: Tkanje u rimskoj antici, 2009. Summery på engelska)
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Migotti anger måtten på bandgrinden till 4,6-4,8 x
7,2-7,4 cm. Jag gjorde en grind i trä med samma
proportioner. Dessutom, för att kunna uppleva
själva känslan i materialet, gjorde jag också en
grind med tre slitsar och fyra hål i en bit horn som
vi hade liggande, utan att här bekymra mig om
proportionerna.

Aquincum, Ungern
Aquinum låg där Budapest nu ligger. Den började som en befästning (castrum) vid den romerska
gränsen (limes) vid Donau och utvecklades till en betydande stad med 30 000 invånare och blev
huvudstad i Pannonia Inferior. Vid romarrikets nedgång förstördes staden år 350.
Man grävde 2004-2006 ut ett område som kallas ”Strip house with an atrium-residence wing” och i en
rapport står det om fyndet i Rum nr 14:
In the same place a shallow round pit was unearthed. It contained animal bones, brick
fragments and a bone weaving tablet in its fill. The tablet was 6 cm long and 2.9 cm
wide with 5 one millimeter thick grooves dividing the tablet into 6 parts, each with a
hole 1 mm in diameter in their centers for the threads. Two parallel incisions each
marked the edge, the rim of the cards. The middle of the uppermost lattice had been
broken off. Two 2.7 cm bottle-nose dolphins facing each other were carved on the top.
In the photo, only the tail remained of the dolphin on the left side. The eyes were
marked by circle and dot ornaments and the tail with incisions on the intact animal. It is
characteristic of the detailed carving that even the ventral and dorsal fins of the animal
were carved. /.../ The closest analogue to this very rare find comes from Pilismarót,
although the significantly simpler bronze weaving tablet decorated with concentric
circles came from a late Roman context. An object made from bone with a bronze
rim and also decorated with circle and dot ornaments comes from Britannia (South
Shields) although its exact dating is not known. Other analogous pieces come from
Pompeii, Flavia Solva and Lauriacum. Belts, ribbons, head bands or hems could be
produced on such weaving tablets, which are also well-known from modern ethnographic contexts.
(Orsolya Láng, 2016)

Jag skar ut en grind i trä, med samma proportioner, men antydde endast
delfinerna. Ett av hålen kom här inte i linje med de övriga på grund av mitt
slarv med borren.
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South Shields, Aquincum, Strbrici

Ett resonemang
Vi har studerat några bandgrindar från bedömt 300-tal från romerskt område. Det finns fler samtida
och äldre fynd, som Susan J Foulkes förtecknat och beskriver i Rigid Heddles: a Survey.
Tre av de fyra vi tar upp (South Shields, Pilismarot, Aquincum) är funna vid romerska befästningar vid
limes, Hadrianus mur respektive Donau. Dessa tre har alla 5 slitsar och 6 hål för varpen, alltså sammanlagt 11 varptrådar. Bandgrinden från graven i Strbrinci har endast 3+4=7 trådar i varpen.
Alla fyra är gjorda i material som har bevaras – horn/ben eller metall. Om det eventuellt har funnits
bandgrindar i trä, så har de brutits ner under de 1500 år som gått sedan dess.
Bandgrindarna från South Shield och Aquincum bör väl betraktas som lösfynd, där det inte finns någon
avgjord kontext. Bandgrindarna från Strbrinci och Ad Herculem återfanns i gravar. Det som här är
intressant är att det är män som är begravda i bägge, en yngre man repektive en äldre man.
Man hade, när fyndet i Strbrinci kom i dagen 1993, spontant först tänkt att det var en kvinna som
begravts, för vävning förknippas med kvinnligt hantverkande. Men då senare undersökning visade att
det var en man diskuterade Branka Migotti kring kvinnlig och manlig textilverksamhet. Hon skriver att
den yrkesmässiga vävningen för avsalu var ett yrke för män, medan det var kvinnor som spann. Den
lilla bandgrinden vid den begravdes fötter bör vara en fingervisning om att han haft vävning som sin
profession och att det på den tiden fanns vävmanufaktur där och i omnejden.
Kanske kan det också vara giltigt för fyndet i Pilismarot, i en mansgrav, där en bandgrind fanns bland
gravgåvorna.

Martin Eriksson Visby 2022.

www.textilverkstad.se

sidan 5 av 7

Tre av de fyra bandgrindarna som vi studerat
har utrymme för högst 11 varptrådar. För att
se vad man kan göra för band med fler eller
färre varptrådar vävde Åsa fem olika längder,
med 15, 13, 11, 9 och 7 varptrådar. Med lin
16/2. blev bandet med 11 trådar 7 mm brett;
med 7 varptrådar 5 mm brett. Hon använde
ett så tunt garn som 16/2, därför att slitsarna
på flera av originalgrindarna var så smala att
ett tjockare garn inte skulle fungera.

Man kan väva smala, eller relativt smala, band med de romerska bandgrindarna, enkla band som man
har användning för i många sammanhang. Men frågan är ju om det är detta som varit huvudsyftet med
dem. De går också att användas för att skapa en uppsättningskant för en upprättstående varptyngd
vävstol. Det är kanske det som är signalen med de två som återfanns i manliga gravar.
Efter romersk järnålder (efter omkr 400) finns det inte några fynd av bandgrindar, vad vi vet, förrän de
medeltida som vi har sett i Bryggens Museum i Bergen. Vi fotograferade dem i utställningsmontern.
Grind i trä, 1170-1198. 13 cm hög och
inte komplett. Att det funnits minst en
slits till syns tydligt. Den har två markeringar i ena änden. Grinden kan
alltså ha haft fyra slitsar och fem hål =
9 trådar.
Grind i älghorn, 1248-1332. 8,6 cm
hög, 3 cm bred. Dekorerad med geometriska figurer. Den har fyra slitsar
och tre hål, alltså man kan väva med 7
varptrådar.
Den har ytterligare tre hål upptill och
nertill. Man har tolkat det som att den
kan användas till att väva mönster.
Den gotländska bandgrinden, som vi inledde med, återfanns i Väskinde kyrka under Greta Arvidssons
undersökning i samband med kyrkans restaurering 1953, och daterad till "medeltidens senare del?".
Det praktiska lilla redskap som en bandgrind är kan väl inte helt ha kommit ur bruk under alla år under
germansk järnålder, för att sedan uppfinnas på nytt? Vi antar, som en hypotes, att ett annat gravskick
och en förändrad typ av bebyggelse gjort fynd av detta slag svårfunna. Om det skett ett byte av material
- trä i stället för horn/ben - skulle det också kunnat spelat in.
Det spännande är att alla grindarna, både de från romersk tid och de tre från medeltid har utrymme för
så få trådar. Flera av dem har extra hål som det är svårt att veta vad de använts till.
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När vi ser på banden från sen germansk järnålder, vikingatiden, är det inte nödvändigt så, att alla band
som då florerar, är vävda med brickor. Smalare band i tuskaft kan mycket väl vara vävda med bandgrind. I vissa fall kan man se att banden är brickvävda, men i andra fall är det svårt att bedöma vilket
vävredskap som använts.
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