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Teknologi er normalt ikke noget, vi i særlig høj grad forbinder med en fjern fortid. I de fleste menneskers optik
er teknologi noget, der i udpræget grad hører den moderne verden til – biler, motorer, elektronik osv. For største-
delen af os er teknologi noget, der kan følges tilbage til den industrielle revolution i England i starten af det 19.
århundrede... men så heller ikke længere, som bl.a. arbejde ved Middelaldercentret i Nykøbing F viser.

Indledning
For de, der interesserer sig blot en lille smule for sagen,
vil dette selvfølgelig være åbenlyst vås. Selvfølgelig
har teknologien rødder, der går meget længere bagud
end blot et par sølle århundreder. Ægypterne havde ikke
været i stand til at konstruere pyramiderne uden én
eller anden form for teknologiske hjælpemidler, og det
samme gælder naturligvis det 4.500 år gamle Stonehen-
ge, Akropolis i Athen, og en mængde andre kolossale
for- og tidligt-historiske anlæg. Og har man blot den
mindste smule indsigt i processerne bag fremstillingen
af stenalderens flinteredskaber, må de velkendte økser
naturligvis aftvinge én dyb respekt; om teknologi er
avanceret eller ej afhænger dybest set ikke kun af, hvor
kompleks den er – det afhænger i høj grad også af, hvor
kompleks den er i forhold til sin samtid.

Det kræver med andre ord i grunden ikke megen
spekulation at nå til erkendelsen af, at også fortiden
har haft sine teknologiske landvindinger. Og dét gælder
selvsagt også middelalderen.

På Middelaldercentret i Nykøbing Falster har man
siden 1992 arbejdet med at formidle højmiddelalderens
kulturhistorie og levevis – med særlig fokus på teknolo-
gien. Faktisk er centrets fulde navn “Forsøgscenter for
Historisk Teknologi”. Dette skyldes især, at institutio-
nen så at sige har sine rødder solidt fæstnet i teknikkens
verden. Middelaldercentret udsprang nemlig af et pro-
jekt, der indgik i fejringen af Nykøbing Falsters 700-
års jubilæum i 1989. Ét af de tiltag, der skulle markere
og festligholde den store dag, var genskabelsen af én
af datidens betydelige teknologiske landvindinger: Det
stenkastende krigsapparat bliden!

I 1989 var bliden et stort set ukendt apparat, som
kun en lille kreds af fagfolk på verdensplan var blot no-
genlunde fortrolige med. Ingen havde forsøgt sig med
rekonstruktioner af bliden, siden den tyske major Erwin
Schramm i starten af det 20. århundrede på kejserlig
ordre rekonstruerede det århundredgamle krigsapparat.
Formålet dengang var at undersøge, om bliden kunne
have en funktion i moderne krigsførelse (konklusionen
på de tyske eksperimenter var, at det kunne den trods
alt ikke. Til gengæld udnyttede briterne få år senere
en beslægtet teknologi i den såkaldte “West Spring
Gun”, der slyngede håndgranater mod fjenden under
den Første Verdenskrig).

Gennem tiden har centrets faglige personale stiftet
bekendtskab med en lang række eksempler på mid-

delalderlig teknologi. Og i 2013 udmøntede denne ak-
kumulerede viden sig i et nyt, selvstændigt projekt på
Middelaldercentret: Åbningen af den Middelalderlige
Teknologipark!

Der kan ikke herske tvivl om, at betydningen af de
teknologiske landvindinger i den periode, vi i mangel af
bedre kalder for middelalderen, har haft vidtrækkende
konsekvenser. Periodens rygte som statisk, mørk og
primitiv er for længst blevet tilbagevist med talløse
eksempler; inden for snart sagt alle områder ses det,
at middelalderen ikke lader de omgivende historiske
perioder noget efter. Og skønt den klassiske byggestil
forsvandt var der jo stadig en arkitektur i Europa. Først
den romanske, sidenhen den gotiske – som begge i
virkeligheden er fuldt på højde med antikkens, og i slet
ikke så få tilfælde ligefrem overgår den; 1200-tallets
katedraler er på ingen måde ringere bygningsværker
end Parthenon i Athen, eller Colosseum i Rom.

At renaissancens raison d’être i egen optik – at man
her havde genvundet antikkens storhed efter århundre-
ders intellektuel ørkenvandring – for længst er blevet
tilbagevist på næsten alle punkter ændrer imidlertid
ikke ved, at der selvfølgelig i mange henseender kan
konstateres et distinkt nyt kultursyn med middelalde-
rens afslutning. Vist kan renaissancen fremvise nye ele-
menter, der retfærdiggør at vi definerer den som en selv-
stændig historisk periode. De store opdagelsesrejser,
billedkunsten, den verdslige og religiøse nytænkning
og en række andre faktorer er åbenlyst forskellige i
middelalderen og renaissancen. Men i grunden er der i
de fleste henseender tale om en naturlig udvikling, ikke
om et radikalt nybrud med eksisterende paradigmer.
Renaissancen er middelalderens ægtefødte barn, ikke
dens besejrer og undertvinger. Der er altså – både før og
efter middelalderen – tale om en kontinuerlig udvikling,
ikke radikale brud.

Det maskineri, der måtte være til disposition for at
opføre domkirken i Köln eller Sainte Chapelle i Paris,
var jo mindst lige så avanceret som det, der skulle
bruges for at bygge Parthenon, Pergamon, eller for den
sags skyld Cheopspyramiden i Ægypten: Den teknisk
baserede evne til at fragte og løfte enorme byggesten til
imponerende højder (og somme tider over betydelige
afstande) med meget stor præcision. Og de matematis-
ke beregningsmodeller og den almene byggetekniske
formåen, der gjorde det muligt at opføre gotikkens
kolossale katedraler eller fæstningsværker, er hverken
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ringere eller enklere end de, der skulle til for at opføre
antikkens templer.

I ret vid udstrækning ses det da også, at middelal-
derens maskineri hviler på skuldrene af – og i nogle
tilfælde direkte viderefører – antikkens teknologi.

Opfindsomhedens drivkraft
Hvad lå der så til grund for den teknologiske udvikling
i middelalderen? Spørgsmålet kan egentlig besvares
i al korthed: Nøjagtig de samme faktorer, som alle
dage har drevet udviklingen frem – konkrete behov
i kombination med den basale nysgerrighed og opda-
gertrang, der fra naturens hånd kendetegner mennesket
og dets evne til abstrakt tænkning. Sidstnævnte kan vi
antage er en fællesmenneskelig faktor, der må formodes
at have været til stede gennem hele menneskehedens
udvikling. Der har altid eksisteret særligt visionære
eller kreative individer, hvis trang til udforskning har
ført til resultater, der har bragt hele menneskeheden
fremad. Det er ét af de fundamentale, grundliggende
brændstoffer i historien. At middelalderen – særligt
den senere middelalder, fra midten af 1200-tallet –
kan fremvise en perlerække af opfindere og ingeniører,
skyldes selvsagt, at det er en periode, hvis udvikling
skabte et mentalt klima, hvor der var efterspørgsel på
netop den type tankegods.

Med den urbane kulturs udbredelse op gennem mid-
delalderen tager også de store byggerier og anlægs-
arbejder fart efter at have været gået næsten i stå i
middelalderens første århundreder i kølvandet på det
romerske imperiums sammenbrud i 400- og 500-tallet.
Vi ser de store katedralbyggerier, mange europæiske
byer forsynes med enorme forsvarsmure, og på et lidt
mere beskedent plan begynder udbredelsen af sten- og
teglbyggerier at intensiveres, også blandt købmænd og
andre ikke-adelige. I takt med at de byggetekniske er-
faringer akkumuleres, bliver middelalderens bygmestre
også i stand til at gennemføre langt mere ambitiøse
projekter. Milepæle som genopdagelsen af teglbræn-
dingskunsten, tønde- og kuppelhvælv osv. flytter inden
for relativt kort tid grænserne for det mulige, og åbner
op for en massiv opblomstring af den byggefaglige kun-
nen. Med denne “middelalderens tidlige renaissance”
skabtes altså et behov for teknologi, der naturligvis blev
besvaret – som et sådant behov historisk set næsten altid
gør.

Men der er også andre faktorer på spil. Middelal-
deren opfattes populært som stærkt præget af krig. I
praksis var perioden reelt ikke mærkbart mere krigerisk
end antikken eller renaissancen, men det er naturligvis
sandt, at evnen til at angribe og forsvare i allerhøjeste
grad var i fokus. Krigsherrers, fyrsters og regenters
interesse i våbenteknologi har alle dage været mas-
siv, og middelalderen er ingen undtagelse. Selv i dag
udspringer mange teknologiske nyskabelser af et i sin
oprindelse militært behov. Grundprincipperne for vor
tids civile transportsektors jet-teknologi blev udviklet
under den 2. Verdenskrig, og det moderne køkkenud-
styrs teflonbelægning er fx oprindeligt opfundet til brug

i rumfarten – der har sine rødder i Werner von Brauns
arbejde med V1 og V2-raketterne til bombningerne af
London i 1943-44.

Militærteknologi prioriteres idag højt, fordi det ved-
rører essentielle sikkerhedsspørgsmål (hvilket det også
gjorde i middelalderen), og derfor er de økonomiske
midler, der stilles til rådighed for forskning med mi-
litært udnyttelsespotentiale, i almindelighed betydeligt
rigere end midlerne til den mere civile forskning.

Kilderne – manuskripter og skitser
Det er et fåtal af middelalderens opfindelser, der blot er
overleveret som løse skitser. Langt størstedelen findes
inkluderet i større samlinger, eller endog i egentlige,
samlede bogværker. En del af disse er de såkaldte
“krigsbøger”, hvori de forskellige opfindere præsente-
rer et blomstrende vildnis af indfald. Disse bøger tolkes
oftest som en art kataloger brugt af ophavsmændene til
at illustrere deres individuelle kunnen overfor potenti-
elle arbejdsgivere – konger og fyrster. Ganske som i
dag har det selvfølgelig ofte været en bekostelig affære
rent faktisk at konstruere disse maskiner (som i øvrigt
ville have været temmelig vanskelige at fragte rundt
mellem de europæiske hoffer), hvorfor man i stedet har
udfærdiget “præsentationsmapper”; hvis kunden lod sig
begejstre tilstrækkeligt til at ansætte ophavsmanden
kunne maskinerne jo altid udføres i praksis på grundlag
af tegningerne.

Middelalderens ingeniører søger ofte at håndhæve
en slags “copyright” ved at indbygge bevidste fejl i
deres skitser; kun den, der i forvejen kender til fejlen,
kan omsætte tegningen til praksis. Adskillige moderne
rekonstruktionsprojekter har demonstreret disse forsøg
på hemmeligholdelse i praksis. Flere uafhængige nuti-
dige versioner af Leonardo da Vincis berømte tallerken-
formede “kampvogn” har alle ført til samme resultat:
Når maskinen konstrueres trofast efter skitserne, er
resultatet uafvendeligt det samme – en konstruktion,
der kun kan køre rundt i en snæver cirkelform, fordi
hjulsættene modarbejder hinanden. Når blot et enkelt
tandhjul monteres modsat i forhold til skitsen afhjælpes
dette imidlertid, og maskinen bevæger sig frit og ube-
sværet fremad!

Et andet af Leonardos særkender, hans tilbøjelighed
til at skrive spejlvendt, kan formentlig også tolkes som
et forsøg på at sløre teksten.

Begrebsapparatet – fagets redskaber
Tolkningen af mange af disse plantegninger kan volde
besvær. Iblandt kræves der en betydelig mængde over-
vejelser for at klarlægge, hvordan en given konstruktion
i grunden skal forstås (hvilket selvfølgelig yderligere
vanskeliggøres af de bevidst indlagte fejl).

Der kan være flere årsager til dette: Dels er opfin-
dernes evner som illustratorer stærkt svingende, og dels
mangler man redskaber til beskrivelsen af maskineri,
der i dag tages for givet. Middelalderen har ikke nogen
fast vedtaget terminologi, hverken sprogligt eller visu-
elt, til beskrivelse af teknik. I vor tid er de fagspecifikke
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konventioner omkring teknologi fastlagte og velkendte;
i dag ved vi, hvordan man beskriver en maskine. Det
gjorde man ikke i middelalderen, hvor enhver så at sige
var henvist til selv at udvikle sit eget bud på sprog og
grafiske virkemidler, for at overføre en konstruktion fra
tanke til papir.

Lidt forenklet kan man sige, at hvor en moderne
ingeniør som noget helt naturligt ville illustrere en ma-
skines enkeltdele og deres indbyrdes interaktion syste-
matisk, da pladrer de middelalderlige opfindere ofte alle
lag eller aspekter af maskinen ned oven i hinanden i én
stor, forvirrende pærevælling – hvor alle detaljer præ-
senteres samtidig og sideordnet. Et eksempel er Konrad
Kyesers krigsvogn, der synes at være tegnet direkte
ovenfra, med alle lag oven i hinanden, så resultatet er
et uoverskueligt virvar af kanonrør, hjul og lansespidser
m.v. der stritter i alle retninger, gengivet fladt oveni i
den bærende tømmerkonstruktion. Det giver sig selv, at
dette stiller betydelige krav til den, der ønsker at forstå
mekanikken!

Men det gør jo på ingen måde opfindernes teknolo-
giske bedrifter ringere. At tegningerne iblandt er forvir-
rende gør jo ikke slutproduktet mindre effektivt. Tvært
imod må det aftvinge en moderne beskuer betydelig
respekt for de gamle ingeniører; ikke blot var de i stand
til at udtænke meget raffinerede konstruktioner – de var
også i stand til at gøre det uden det fælles “sprog”, der i
dag er så altafgørende for teknologisk kommunikation!

Faggrænser...
Én af de ting, der først slår et moderne menneske,
der studerer middelalderens opfindere, er deres enorme
spændvidde. I vor tid er der trukket meget skarpe og
ofte uoverstigelige grænser mellem de enkelte, involve-
rede fagområder; opfinderen opfinder, tegneren tegner,
grafikeren præsenterer, håndværkeren udfører – og så
videre. Men også dette er et fænomen, der er af nyere
dato end middelalderen.

På de fleste punkter var middelalderens professioner
faktisk mindst lige så skarpt afgrænset indbyrdes som
idag. På det daglige plan, blandt byernes håndværke-
re, var skillelinien mellem de forskellige fag ekstremt
vigtig og nidkært vogtet. Udøverne af et givent fag var,
i hvert fald i de større byer, organiseret i et laug eller
gilde, der havde en lang række funktioner – men den su-
verænt vigtigste var at sikre, at ingen udefrakommende
sneg sig ind på deres fagområde. I de fra 1400- og 1500-
tallet bevarede danske gildeskråer – altså formelle re-
gelsamlinger – ses meget ofte betydelige bøder og hårde
straffe for at lære fagets teknikker til udenforstående.

Men netop blandt middelalderens opfindere synes
disse rigide faggrænser at være fuldkomment fravæ-
rende. En middelalderlig opfinder fungerede på skift
og efter behov som produktudvikler, designer, tekst-
forfatter og kunstner – samt hvad der iøvrigt måtte
være behov for. Igen kan der henvises til Leonardo,
der jo fungerede som anatom, naturhistoriker, kunstner,
ingeniør, våbendesigner og alt muligt andet, alt efter
hvad der tilfældigvis fanger hans interesse. Det samme

gør sig gældende for en lang række af hans kolleger.
Ofte ser man (tilmed i de samme manuskripter) skitser,
der relaterer til arkitektur, krigsmaskineri, naturstudi-
er eller andet, tilsyneladende fuldkomment tilfældigt
organiseret. Det eneste, der binder disse manuskripter
sammen, er så vidt vi kan se, at de enkelte elementer på
én eller anden måde er “nyttige” eller “interessante” –
eller med andre ord: Den fælles faktor lader til alene at
være ophavsmandens interesse!

Det er bemærkelsesværdigt, at opfinderne fungerede
på vilkår, der ikke blot var anderledes, men decideret
i modstrid med det omgivende samfunds. Men i virke-
ligheden er det jo dybest set ikke spor overraskende.
Disse mennesker var unikke, de var enere, hvis hele
eksistensgrundlag jo netop var deres særegenheder. Når
de skulle finde afsætning for deres ydelser, skulle de jo
lige netop ikke sælge et afgrænset og klart defineret fag
i traditionel forstand, men den samlede sum af deres
særlige, individuelle kundskaber og evner.

Af samme grund findes der da heller ingen gennem-
gående stillingsbetegnelse for disse mænd. Leonardo
søgte ikke ansættelse som opfinder, kunstner, naturhi-
storiker, musiker, våbenmager eller noget andet speci-
fikt; Han søgte i virkeligheden slet og ret ansættelse
som... Leonardo!

Dette skyldes, at middelalderen i visse henseender
anskuede verden på en helt anden – og væsentlig mindre
organiseret – måde, end vi gør i vor tid. Man kan
vælge at se det som et udtryk for manglende systematik
og organisation eller det rene og skære roderi... men
man kan i virkeligheden lige så vel betragte det som
sprudlende, frit og engageret.

Fri forskning
Lige som i dag var der i middelalderen selvfølgelig et
samspil mellem efterspørgsel og praktisk anvendelse.
Størsteparten af de opfindelser, vi har overleveret, er
umiddelbart anvendelige. Det gælder selvfølgelig alle
de krigsteknologiske maskiner, men i lige så høj grad fx
vandpumpe- og løfteanordninger, hvis positive effekt fx
har muliggjort både kunstvanding og lænsning af skibe,
og – hvad der historisk set har vist sig nok så væsentligt
– modvirkning af indsivende vand i mineskakter.

Men sideløbende hermed ses dog også en gren af
den teknologiske udvikling, der forekommer ganske
uafhængig af konkrete behov. Opfindelser, der ikke
synes at tjene noget fornuftigt formål, men blot er blevet
til, fordi nogen har fundet det interessant. Det er disse
projekter, der er middelalderens virkeligt frie forskning.
Og der ligger måske en lektie til nutiden i, at ikke så
helt få af disse konstruktioner på længere sigt fik stor
betydning, selv om de ikke i samtiden havde nogen
særlig værdi.

Konrad Kyeser og flere andre udviklede således
tidlige dykkerdragter og -klokker (se figur 1), hvis
funktionsdygtighed i de fleste tilfælde er mere end
tvivlsom, og Leonardos berømte flyvende apparater (se
figur 2) har selvfølgelig ikke en chance for at løfte sig
fra Jorden. Alligevel har de i høj grad en videnskabelig
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værdi. De er nemlig væsentlige stadier i den udvikling,
der i sidste ende kulminerede med de fuldt fungerende
redskaber, vi i dag har til rådighed.

Figur 1. Italieneren Mariano di Jacopo, kaldet Taccola
(1382-1453), var én blandt flere middelalderlige opfinde-
re, der designede en fungerende dykkerdragt. Hans skitse
illustrerer tidens forsøg på at sikre ophavsretten ved at
udelade en væsentlig detalje - her blæsebælgene, som ses på
billede 2, der viser en rekonstruktion af den middelalderlige
dykkerdragt på Middelaldercentret i Nykøbing F. Uden
bælgene ville dykkeren indånde sin egen udåndingsluft,
hvilket ville betyde døden efter kort tid.

Man bør altså være overordentlig forsigtig med at
undervurdere den frie, ikke-målrettede forskning. Også
i middelalderen blev der gjort overvejelser, der i sig
selv ingen umiddelbar praktisk anvendelse havde. Der
blev gjort opfindelser, der slet og ret blev gjort, fordi de
var interessante. Et eksempel er således de udkast og
skitser til såkaldte “evighedsmaskiner”, som periodens
manuskripter kan fremvise.

Figur 2. Villard de Honnecourts evighedsmaskine bygger
på den fundamentalt fejlagtige antagelse, at en faldende
hammer kan generere tilstrækkelig kraft til at løfte en
identisk hammer. Pudsigt nok gengives den efterfølgende
i manuskripter gennem flere hundrede år, uden at nogen
gennemskuer dens ubrugelighed.

Villard de Honnecourts vægt-drevne bud på en evig-
hedsmaskine fra begyndelsen af det 13. århundrede (se
figur 2) ligner med moderne øjne et, ganske vist naivt,
forsøg på at løse en energimæssig udfordring. Kunne
man fremstille en fungerende evighedsmaskine, ville
man i princippet have løst verdens energiproblem; reelt
er en sådan maskine naturligvis en fysisk umulighed,
der ikke kan levere tilstrækkelig energi til at holde sig
selv igang, endsige en overskudsproduktion. Men på
netop dette punkt adskiller 1200-tallet sig markant fra
vor tid. Der var ikke nogen energikrise som vi kender
det idag, ikke noget desperat behov for alternative ener-
gikilder. Honnecourt udviklede ikke sin maskine for at
spare energi. Han udviklede den med temmelig stor
sikkerhed alene af én grund: Fordi det var interessant.
Fordi selve tanken fascinerede ham.

Figur 3. Der er i nyere tid gjort en del forsøg på at
rekonstruere flere af Leonardos maskiner – en del af dem
med betydelig succes. Det er dog aldrig lykkedes nogen at
få hans forskellige bud på flyvende maskiner til at lette fra
jorden!

Det samme gælder formentlig Leonardo velkendte
heli- og ornithocopter. Begge disse maskiner er tilsyne-
ladende ikke designet med noget andet formål end det
helt indlysende: At flyve. Leonardo, der som bekendt
ellers kunne være krigerisk nok, har aldeles undladt at
forsyne disse skitser med bevæbning.
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Figur 4. Venezianeren Giovanni Fontana (1395-1455) var
bl.a. skaberen af denne muskeltrukne køre-maskine. Det er
påfaldende, i hvor høj grad køretøjets udformning minder
om børnetegninger af biler. Bemærk, at Fontana selv tilsy-
neladende er i tvivl om mekanismens finere detaljer, idet
træktovet er gengivet ført begge veje rundt om top-akselen
på samme tid. Det er iøvrigt en pudsig detalje, at chaufføren
på verdens første bil er en kvinde. Maskinen er i princippet
operationel, men næppe særlig praktisk: den kan ikke dreje,
og kræver betydelig mere energi end blot at spadsere(!)

Figur 5. Leonardo da Vincis illustration af et gear – i
princippet identisk med dét, vi finder i vor tids biler.

Giovanni Fontanas tovværks-drevne køretøj fra 1.
halvdel af det 15. århundrede, “verdens første bil” (se
figur 4), er i grunden også alt andet end praktisk.
Energibehovet til fremdrift er langt større end blot at
gå, den kan ikke styres, og er i alle måder blot en
meget, meget besværlig måde at bevæge sig fremad på.
Det er selvfølgelig at tage munden for fuld ligefrem
at hævde, at uden Fontana, ingen Henry Ford. Men

Fontana er en del af dét samlede kulturelle tankegods,
der et halvt årtusinde senere skabte en Henry Ford,
ligesom brødrene Wrights flyvning i 1903 naturligvis
var kulminationen på en århundredelang tankeproces,
hvori Leonardos maskiner har en helt naturlig plads.

I virkeligheden er der noget søgende, næsten legen-
de, over opfindelser som disse. Noget praktisk formål
med dem er ikke umiddelbart til at få øje på – men de
vidner om en nysgerrighed, en trang til at undersøge,
eksperimentere og prøve kræfter med omverdenen. I
grunden kan man sige, at sideløbende med tidens trang
til at udforske og kortlægge den geografiske verden i
al dens mangfoldighed, forsøger man også at udforske
og kortlægge de teknologiske muligheder. Og ganske
som opdagelsesrejsende af og til vender hjem uden at
have opdaget noget som helst, så ender opfindere også
iblandt med at opfinde komplet ubrugelige ting – de
“nødvendige svinkeærinder”!

Man kan i mange henseender se på middelalderens
opfindere og deres til tider nyttige og rent ud geniale,
til andre tider fuldkomment håbløst naive og åben-
lyst umulige produkter som helt essentielle, afgørende
stadier i en udvikling, der i sidste ende (foreløbig!)
kulminerer med vor egen hyperteknologiske verden.
Men måske er den vigtigste, enkeltstående lektie til
nutiden netop dén, at fri og ubunden forskning – den le-
gende, kaotiske og sprudlende undersøgelse af naturens
muligheder, uafhængigt af kommercielle potentialer –
er et nødvendigt element, uden hvilket udviklingen på
længere sigt simpelthen ville stagnere. Havde ingeniør-
standen for 6-800 år siden ikke kastet sig over projekter,
hvis umiddelbare nytteværdi heller ikke dengang kan
have været let at forsvare, ville vi i dag have stået
væsentligt ringere end vi faktisk gør!
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