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De flesta människor associerar nog teknik till industrialismen; väsande 
ångmaskiner, mässingglänsande kugghjul och sofistikerade datorer med 
väldresserade elektroner. Färre ser i tekniken också medeltidens knar
rande kvarnar, romarnas akvedukter och Egyptens pyramider. Fåtalet 
bryr sig om att innefatta forntidens vardagsteknik i sin bild av tekniken.

Under det senaste decenniet har emellertid ett ökande antal människor 
i västvärlden börjat intressera sig för den tidigaste tekniken. Ofta finns en 
direkt anknytning till arkeologi; begreppet experimentell arkeologi exis
terar. Åtskilliga universitet planerar eller har redan startat verksamhet. 
Inom den pedagogiska museisektorn har också ett allt större intresse 
kommit att knytas till förmedling av processer som komplement till de 
döda föremålen. I Sverige planeras idag flera ”forntidsanläggningar”, där 
kunskapsförmedling och forskning är viktiga aspekter. I Norge och Dan
mark finns t ex redan sådana anläggningar. Också inom friluftslivet har 
man börjat granska den tidiga tekniken närmare, delvis som en reaktion 
mot ökad kommersialisering. Forntidsmänniskorna var ju i hög grad 
friluftsmänniskor. Även rena överlevnadsaspekter har under de senaste 
åren gjort sig alltmer gällande. Vår moderna teknik är ofta sårbar och den 
gamla tekniken ger goda exempel på att människor kan klara sig med 
enkla medel.

År 1980 bildades Institutet för Förhistorisk Teknologi. Dess huvudman 
är en ideell förening. Institutet är beläget i Östersund och har ett nära 
samarbete med Jämtlands läns museum och den arkeologiska institutio
nen vid Umeå universitet.
Institutet bedriver forskning och dokumentation och vill stimulera in
tresset för förhistorisk teknik. Kursverksamhet är en väsentlig del av 
verksamheten, och där återfinns deltagare alltifrån förskola till högskola. 
Så drivs t ex veckokurser som ingår i utbildningen av arkeologistudenter 
vid Umeå universitet. Under våren 1982 startade en fyra månader lång 
kurs vid Bäckedals folkhögskola i Sveg. Kursen heter ”Människa - Natur 
- Teknologi genom 8 000 år”, och det praktiska inslaget är omfattande.

Institutet utger också ett medlemsblad som informerar om verksamhet
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inom området. I samverkan med Västerbottens museum har gjorts filmen 
”Stenåldersliv”, som används i pedagogiska sammanhang. På forsk- 
ningssidan ägnas intresset i första hand jägarstenålderns teknik, men 
verksamhet sker också inom t ex järnframställning och smide. Forskning
en är i hög grad praktiskt inriktad, flera försök har t ex gjorts att leva i 
vildmarken med en teknik motsvarande jägarstenålderns. Institutet fram
ställer också repliker av forntida föremål med originaltrogna metoder. 
Avsättning finns främst hos skolor och museer.

Erfarenheten från institutets verksamhet pekar på att det finns stora 
utvecklingsmöjligheter. Ett av hindren för expansion idag är att det sak
nas personer med kompetens att arbeta inom området. Det finns exem
pelvis möjlighet till en betydande uppdragsverksamhet inom den pedago
giska sektorn. Institutet drivs utan några ekonomiska bidrag från samhäl
let. Intäkterna kommer från medlemsavgifter och uppdragsverksamhet, 
men detta är otillräckligt och ideellt arbete är därför ett viktigt inslag.

Jägarstenålders 
vardagsteknik 

- några karaktä
ristiska drag

Eftersom den tidigaste tekniken är okänd för flertalet kan det finnas skäl
att se lite närmare på några framträdande drag. Först några basfakta:

- under 99 % av människors och förmänniskors tid på jorden har det 
varit stenålder. De äldsta bevarade redskapen av sten är mer än två 
miljoner år gamla, och har anträffats i Öst-Afrika.

- tecken på ett framväxande jordbruk kom för ca 15 000 år sedan, bl a i 
Främre Orienten. Den gamla nomadiserande tillvaron övergavs så små
ningom.

- Sverige befolkades för ca 12 000 år sedan. Jordbruket kom till vårt land 
för ca 5 500 år sedan.

- koppar började utvinnas i liten skala för ca 8 000 år sedan. Bronsåldern 
började för ca 3 000 år sedan i Sverige. Järn började utvinnas ca 1 500 
f Kr i Främre Orienten. Vid tiden för Kristi födelse började järn utvinnas 
i Sverige.

Den tidigaste tekniken är inte primitiv - om man med det menar att den är 
arbetskrävande och ger dåligt resultat. Man kan exempelvis erinra om att 
under stenålderns slutskede var praktiskt taget hela den nu befolkade 
delen av världen bebodd av människor. Det är bara marginellt som den 
moderna tekniken lett till att nya områden tagits i anspråk. Människan är 
ju ett tropiskt djur, och tar egentligen risker när hon lämnar de rika och 
varma områdena (paradiset i senare tiders religion?). Människan föds ju 
tekniklös - inte ens en ask tändstickor medföljer. I den utformning som 
naturen tydligen tänkt sig människan skulle hon inte överleva en enda 
norrländsk vinternatt. Tack vare att de tidiga människorna började att 
utveckla redskap av olika slag kunde de lämna sin tropiska hemmiljö och 
dra ut i vida världen. Vår kulturutveckling balanserar på stenknivens egg.

Det finns fog för att tala om erfarenhet i samband med förhistorisk 
vardagsteknik. Tidsdimensionen är således mer än två miljoner år, drygt 
60000 generationer. Under så lång tid hinner misstag sorteras ut och 
förbättringar uttänkas. Tidigare ansågs allmänt att vardagen i ett samhäl
le som baserades på jakt, fiske och insamling innebar en eländig vardag, 
fylld av svält och umbäranden. Under det senaste decenniet har denna
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1. Tidig vardagsteknik är också tillvaratagandets teknik. Älgens underben inne
håller mycket av värde; korthårigt, slitstarkt skinn, ben som bra råmaterial till 
redskap, märgen kan ätas, den stora senan ger kanske 50 meter tråd, klöven kan 
kokas och ge fett av hög kvalitet. Den skarpa stenkniven (t v) gör det möjligt att 
stycka och tillvarata. Ens händer och tänder bör se ut som på en björn om man 
utan redskap skall klara att nyttiggöra sig en död älg. Foto: Birgit Jansson.

åsikt måst revideras som en följd av mera förutsättningslösa studier av 
naturfolk. Arbetsdagen tycks bara uppgå till ett par timmar om dagen i 
sådana samhällen. Det förutsätter självfallet att tillgången på resurser är 
god och att befolkningstalet är lågt, men en så begränsad arbetstid skulle 
vara otänkbar utan effektiv teknik.

Framför museimontrar brukar människor ofta utbrista vid anblicken av 
stenföremål: ”Ja, de hade ju gott om tid.” Det vittnar om ett fundamentalt 
missförstånd. Den tidiga tekniken är ofta snabb. Några exempel: en 
stenkniv (skarp som ett rakblad) med många dagars brukningstid kan 
tillverkas på några sekunder, en skinnskrapa som håller i många månader 
kan göras på några minuter, de välkända flintyxorna kan huggas till på 
någon timme, slipningen är dock mera tidsödande. (Normalt anses att 
slipningen skall ta flera tiotals timmar, men preliminära resultat från 
experiment inom institutet visar att det kan röra sig om några få timmar.) 
Eld kan drillas på någon minut (världsrekordet lär vara 8 sekunder) och 
en bra dräkt kan förfärdigas på några veckor.

Det finns bara enstaka exempel på att processerna kunde vara verkligt 
tidsödande. Det gäller exempelvis s k båtyxor, där tillverkningstiden troli
gen rör sig om många veckor. Båtyxan är dock främst ett statusföremål 
och den praktiska funktionen är i bakgrunden.

Den tidigaste tekniken var mobil. De tidiga teknikanvändarna var ju
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nomader och måste kunna bära tekniken med sig. Detta gav en flexibilitet 
som ofta saknas i vår teknik. En mera stationär teknik ger måhända 
upphov till en viss tröghet både i produktion och tanke.

Det förbises lätt att den tidiga tekniken gav människan ett omväxlande 
arbete. Under egna försök att leva ”stenåldersliv” ute i vildmarken har jag 
ofta förbluffats av detta. Man är ute på jakt, fiskar en stund, vilar, tillverkar 
ett redskap, justerar en pil, lagar mat, osv. Man arbetar i åtminstone ett 
halvdussin olika ”yrken” på en och samma dag.

Går vi över till jordbrukarna blir arbetsdagen genast mera inrutad och 
förutsebar. Här börjar också en specialisering i olika yrken att göra sig 
gällande. Tar vi steget över till industrialismen blir arbetsdagen för den 
enskilde ännu mer enformig, för att slutligen bli överraskningsfri i den 
robotiserade/datoriserade vardagen. Den moderna tekniken är ju utmärkt 
i många avseenden, men frågan är om den inte är lite tråkig och berövar 
människan stimulerande omväxling. Många andra primater tycks ibland 
ha en arvedel som gör dem rastlösa och nyfikna. Kanske är det just dessa 
egenskaper som ligger bakom människans framgång på bl a det tekniska 
området, men det var väl inte meningen att den tekniska utvecklingen till 
slut skulle arbeta mot denna egenskap.

En arbetspsykologisk fördel med den gamla tekniken är att människan 
har möjlighet att följa och förstå hela processerna. Något som är fåtalet 
förunnat idag. Det behövs också få människor för att klara processerna 
och det leder till mera svårförstörbara tekniska system till skillnad mot 
det nutida, där tusentals människor på flera kontinenter kan vara involve
rade för att t ex få en bil att fungera. En mindre störning kan där ge 
allvarliga konsekvenser.

Forntida teknik är utbildningskrävande. Måhända kan det formuleras 
så enkelt att det man inte har i materiellt avseende det måste man ha i 
huvudet i stället. En bra forntida tekniker måste känna naturen mycket 
väl, ha god materialkännedom (av empirisk art - s k naturvetenskapliga 
beskrivningar i form av siffror, diagram och dyrbara analyser är värdelö
sa), hantverksskickligheten måste vara väl uppövad, tänkandet flexibelt 
och teknikern får heller inte panikslås av oväntade situationer och aldrig 
förkasta ett tekniskt problem som olösligt. Sådana egenskaper tar tid att 
öva upp. Man kan räkna med att det tog minst 15 år att förvärva tillräckligt 
med kunskaper för att kunna fungera väl i ett jägarsamhälle; detta gäller 
både för män och kvinnor. Utbildningstiden var med andra ord lika lång 
som det tar för att nå fram till en högskoleexamen idag.

Självfallet fanns också många svagheter med dåtidens teknik. Man 
kunde bara nyttja små delar av naturens potential. Ett exempel kan vara 
den livsviktiga stenen till redskap. Redskapssten måste i regel vara av 
hög kvalitet, och sådan förekommer bara sparsamt i naturen. Flinta är 
väl det mest kända redskapsmaterialet. Den förekommer på flera håll i 
landet men den högklassiga flintan finns bara i Skåne. Under stenålderns 
slutskede transporterades hundratals ton flinta upp till Norrland, där den 
var begärlig som komplement till de lokala kvartserna och kvartsiterna av 
sämre kvalitet. Problemet med stenbrist under stenåldern gäller i många 
andra områden av världen, och stenens plats som redskapsmaterial kun
de inte intas av något annat jämförbart material.
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Övergången till 
metallåldrarna

2. Upptäckternas upptäckt - vissa stenar ger rakbladsvassa eggar som kan skära 
i olika material. Med hjälp av bildens stenredskap klarade två personer att leva 
två veckor ute i den lappländska vildmarken vid ett experiment med stenålders- 
teknik sommaren 1978. Redskapen är medvetet gjorda så enkelt som möjligt. De 
kunde lika gärna ha varit gjorda av en neanderthalare för 200000 år sedan. Foto: 
förf.

Det tycks vara en allmän uppfattning att övergången till metallbruk un
derlättar vardagen för människor. Kopparn, bronsen och järnet anses 
automatiskt besitta egenskaper som är överlägsna de gamla redskapsma- 
terialen. Metaller som koppar och brons fick dock knappast så stor 
spridning bland gemene man att hans vardag påverkades. Stenredskaps- 
tillverkning levde exempelvis kvar i stor utsträckning under bronsåldern i 
Sverige.

Järn kunde lättare framställas i större mängder eftersom malmen är 
jämförelsevis rikligt förekommande i naturen. Det tidiga direktreducera- 
de järnet kunde emellertid ha högst varierande kvalitet beroende på 
svårigheter att kontrollera bl a halter av kol, fosfor och svavel. Välkänd är 
Caesars skildring av hur romare och germaner slåss med järnsvärd, men 
då och då måste avbryta kampen för att med foten räta ut svärdet som 
blivit krokigt i stridens vimmel. När detta hände hade man experimenterat 
med järnframställning i nära 1 500 år. Man kan fråga sig varför de inte 
slogs med rejäla knölpåkar i stället.

En yxa av mjukjärn (dvs inte härdbart) har inte särskilt överlägsna 
egenskaper jämfört med en stenyxa. Dessutom var järnet så dyrbart 
(järnframställningsförsök vid institutet visar att järnet skulle ha ett mark
nadspris på 3 000 kr/kg om man skulle betala nutida löner för arbetet) att
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3. Gädda skjuten med en pil med skifferspets. Moderna försök visar att stenspet- 
sar i vissa fall kan ha bättre inträngningsförmåga än stålspetsar. De vanligaste 
stenpilsspetsarna under stenåldern var snabbtillverkade; från några minuter upp 
till en halvtimma. Tillverkningstiderna är således normalt kortare än för stålspet
sar. Det är en fördel med tanke på spetsarnas engångskaraktär. Foto: förf.

man måste spara och göra yxan relativt lätt (jfr tidiga holkyxor och även 
bronsyxor). I sten kunde man göra yxor med större tyngd och kompense
ra den något mindre eggskärpan.

Vanlig järnspik användes med stor sparsamhet under hela forntiden, 
sannolikt beroende på att den var dyrbar. Bara i särskilda situationer kom 
spiken verkligen till sin rätt, exempelvis i de stora vikingaskeppen. Vid 
produktion av vardagsvaror var spik fortfarande sparsamt använd ända 
fram till 1800-talet.

Metall av hög kvalitet är nödvändigt i hyvlar av olika typ för att få ett gott 
skär. Romarna kände hyveln och använde typer som liknar moderna i hög 
grad. Emellertid har det antytts att hyveln försvann i den allmänna viller
vallan efter romarrikets kollaps och inte dyker upp igen förrän i början av 
vår medeltid. Det må vara tillåtet att spekulera över om hyveln var till så 
stor hjälp för människan om den kunde undvaras i nära 1 000 år.

Ur rent praktisk synpunkt vill jag ifrågasätta om metallernas införande 
omedelbart innebar en förenkling av vardagslivet. Detta är ett intryck som 
kommer av erfarenheten av att arbeta med olika redskap och material 
som hör hemma i förhistorisk tid. Det är dock uppenbart att metallerna 
småningom innebar stora förbättringar, men först efter många årtusen
den av mödosamt utvecklingsarbete. Vad hade hänt om samma möda 
hade ägnats att utveckla stentekniken?

Huvuddelen av det vardagsarbete som utfördes i Norden under exem
pelvis vikingatid skulle kunna utföras med den sena stenålderns teknik. 
Den gamla tekniken skulle ha fungerat även längre fram i tiden. En vanlig 
skvaltkvarn av 1800-tals modell skulle gå att bygga med hjälp av enbart
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Argument för att 
bevara tidig 

vardagsteknik

4. En skidstav av paddeltyp urholkas med en älgbensmejsel. Arbetet har pågått i 
ca fem minuter. Effektivitetsskillnaderna är inte så stora jämfört med järnverktyg. 
I det tidiga järnet hade man dessutom stora problem med låga kolhalter. I många 
av de fornnordiska sagorna antyds problemet med dåliga eggar på svärd och 
yxor. Foto: Birgit Jansson.

redskap av sten, ben och trä - även om vissa konstruktionsförändringar 
skulle vara nödvändiga. Ett av de största problemen - i avsaknad av 
tunnbladiga stålyxor - hade varit att göra vattenrännan tät. En lösning 
vore klinkbygge där plankorna sammanfogas i enlighet med metoder från 
tidiga båtbyggen.

Ett personligt intryck av den förhistoriska tekniken är att den präglas av 
en genialitet och effektivitet som aldrig upphör att förvåna. Ofta är det 
fråga om betydelsefulla smådetaljer som svårligen upptäcks om man inte 
utför processerna praktiskt. I vårt kunskapsideal har det inte ingått att 
intressera sig för den tidiga tekniken, utan snarare att avfärda den som 
klumpig och enfaldig. En mer nyanserad syn på den tidiga tekniken skulle 
vara värdefull.

Har den tidiga tekniken bara kuriosavärde i vår tid? Gör det till eller från 
om alltsammans begravs i glömska? Enligt min mening kan vi ha stor 
nytta av att bevara den tidiga tekniken. Detta gäller från flera synpunkter.

1. Den tidiga tekniken är en del av vårt kulturarv. Idag ägnas stora 
insatser åt att bevara det materiella kulturarvet, exempelvis gamla före
mål, fornlämningar, byggnader och konst. De tekniska processerna är 
också viktiga att bevara.
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Det tycks vara en accepterad tanke i västerlandet att vi skall bevara delar 
av vårt materiella kulturarv. I Sverige satsar samhället årligen 100-tals 
miljoner på detta. Bakgrunden till att man inriktat sig på just materiella 
ting är något diffus. Sannolikt hör det samman med äldre ideal för kun
skap och kultur. Praktiskt arbete har ju haft låg status jämfört med 
konsten att göra abstrakta teoribildningar. Situationen har sina rötter i de 
tidigaste civilisationerna. Troligen har det teoretiska kunskapsidealet 
spelat en betydande roll för utvecklingen av inställningen till bevarandet i 
västvärlden. Detta kan leda till olyckliga konsekvenser. Ett exempel:

Å ena sidan: Att bevara Lionardos Mona-Lisa tycks vara en gemensam 
angelägenhet för hela västvärlden. Ingen normal museimänniska skulle 
våga föreslå att tavlan borde få förstöras.

Å andra sidan: Skinnberedning är en av mänsklighetens viktigaste 
kunskaper genom tiderna och har haft fundamental betydelse för kultur
utvecklingen. I vår tid försvinner de traditionella kunskaperna utan att 
några verkningsfulla insatser görs.

Varför anses det oundgängligt att bevara Mona-Lisa men inte skinnbe
redningen? Argumenten för Mona-Lisa kan knappast bli särskilt klara 
och lättbegripliga i förhållande till argumenten för skinnberedningen.

Det är möjligt att museiverksamhet bedrivs bl a för att kunna ge en bild 
av det förgångna. Om man ägnar för stort intresse åt materiella ting, är 
risken att man får en lika ofullständig bild av det förgångna som det 
skulle vara att bevara en teaterdekor och därigenom tro att man bevarat 
hela skådespelet. En kombination av materiella ting och processer torde 
vara en betydligt mer framgångsrik strategi. Tendensen att i första hand 
inrikta sig på den materiella sidan gäller även ibland (märkligt nog) 
tekniska museer och s k industriarkeologi. Bevarandet av husen och 
föremålen är stundom viktigare än att spara kunskaperna om själva pro
cesserna. Då kastar man väl ut barnet med badvattnet?

Ett bevarande av tekniska processer skulle kräva en annan inställning 
och ett annat arbetssätt inom museivärlden. En enkel princip skulle vara 
att man bevarar så mycket kunskap och materiella ting att man enkelt kan 
rekonstruera processerna-vare sig det nu gäller att bereda skinn, spinna 
på Spinning-Jenny eller bygga ett hus. Att bara bevara huset eller ställa 
Jenny i ett magasin är alltså inte tillräckligt. Moderna dokumentationsme- 
toder skulle kunna vara till stor hjälp; det visas bl a av den filmdoku
mentation som gjorts av hantverk vid Västerbottens museum.

2. Kunskaper i tidig teknik är väsentliga för att bättre kunna förstå de 
tidiga samhällena.
Människan är ju unik bland allt levande genom att hon är teknikberoende 
och har varit detta mer än 60 000 generationer. Tidigare har tekniska 
frågor ägnats ett sparsamt intresse inom arkeologin. Detta är något förvå
nande med tanke på teknikens fundamentala betydelse. En näraliggande 
förklaring är att arkeologer av tradition varit humanister och tekniska 
frågor inte haft någon framträdande plats i deras kunskapsideal. En klart 
märkbar tendens mot ett ökat intresse finns dock nu. Det är inte osanno
likt att en liknande utveckling kan komma inom etnologin och etnografin 
inom en snar framtid.
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3. Äldre teknik är värdefull i pedagogiska sammanhang där man söker 
förmedla kunskaper om äldre tiders levnadsvillkor.
Vid Jämtlands läns museum har under nära tio år bedrivits barnverksam
het med praktisk inriktning. Barn har fått pröva och se demonstrationer 
av äldre teknik. Även läger ute i naturen har genomförts med tema sten- 
och järnåldersliv. Under sommaren 1980 drevs ett större projekt med stöd 
av kulturrådet. Erfarenheterna visar att denna form av pedagogik funge
rar väl. Det är lätt att skapa intresse och förmedla kunskap. Samma 
erfarenhet kan göras beträffande vuxna.

I den reguljära skolutbildningen börjar nu att tas större hänsyn till 
praktiska kunskaper. Ämnet teknik finns på schemat. Den äldre tekniken 
kommer här in som en naturlig del; dels för att ge historisk bakgrund, 
dels för att många av de tidiga processerna är lättfattliga och klarläggan
de. Både museerna och skolorna kan i den tidiga tekniken finna be
ståndsdelar som kan stimulera och ge kunskap på ett tilltalande sätt. Det 
kan infogas att den praktiskt inriktade pedagogiken vilar på erfarenheter 
från två miljoner år. Den teoretiskt inriktade pedagogiken har sina rötter i 
de tidigaste civilisationerna och arbetar bara med 5 000 år av erfarenhet. 
Det kanske inte är så märkligt att den teoretiskt inriktade skolan inte 
riktigt tycks ha funnit sina former ännu.

4. Äldre teknik är värdefull att bevara som en samhällets livförsäkring om 
den nuvarande tekniken skulle störas eller slås ut.
Det är en unik situation i människans historia att hon är beroende av 
komplicerade och lättstörda tekniska försörjningssystem. Ett exempel 
kan vara el-energin, vars plötsliga försvinnande skulle ge upphov till 
oerhörda problem. Varje sektor i samhället skulle drabbas. Här skall bara 
erinras om att vår vattenförsörjning idag är beroende av el. Samtidigt är 
en stor del av vårt ”naturliga” vatten hälsovådligt att dricka till följd av 
miljöförstöring. Enbart detta problem räcker för att skapa kaos.

Om man i en konfliktsituation vill slå ut Sverige, är det sannolikt till
räckligt att sabotera el-försörjningen. Det är inte nödvändigt att använda 
reguljära vapen eller kärnvapen för att tillfoga landet skada. Vi är helt 
enkelt inte utbildade för att leva utan el. Hade motsvarande situation 
uppstått på 1930-talet, hade det inte varit allvarligt i samma utsträckning.

Samhället lagrar idag förnödenheter i stor mängd inför en eventuell 
krissituation, men det är även viktigt att beredskapslagra kunskaper. 
Historien visar att människan kan klara sig med enkla medel. Det är inte 
bara i samband med krigssituationer som det vore värdefullt att bered
skapslagra kunskaper. Andra typer av störningar kan göra det nödvändigt 
att överleva med enklare teknik. Det skulle också ha en gynnsam psykolo
gisk aspekt att veta att vi kan klara framtiden även om vi skulle hamna i 
svårigheter.

Ett konkret förslag: skapa en frivillig försvarsorganisation eller särskild 
sektor inom civilförsvaret som sysslar med att ta fram och förmedla 
kunskaper i syfte att underlätta överlevnaden för civilbefolkningen i hän
delse av krissituationer. Verksamheten skulle baseras på tillvaratagande 
av förindustriell teknik och utveckling av kombinationer av nyare och 
äldre teknik.
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5. Vintern ställer höga krav på en effektiv teknik. Här 
prövas kopior av 4.OOO-åriga skidor påträffade i Kalv
träsk i Västerbotten. De fungerar utmärkt. I experi
mentsyfte har de här försetts med sulor av renskinn, 
något som är praktiskt vid skarsnö för att förbättra 
riktningshållningen, motverka bakhalt och minska sli
taget. Dräkten är sydd av sälgbarksgarvade renskinn 
med håren inåt. Den skyddar mot kyla ner till -30 gra
der C. Preliminära försök med värmekamera visar att 
dräkten åtminstone håller värmen lika bra som en mo
dern fjällklädsel av dun och syntetmaterial. Foto: 
Eivind Jonsson.

Det är sålunda nödvändigt med forskning. Värdefulla kunskaper skulle 
snabbt kunna förmedlas till befolkningen med hjälp av många organisa
tioner i samhället, t ex hembygdsrörelsen, friluftsrörelsen, hjälporganisa
tioner och museer. Utbildning i samband med värnpliktstjänstgöring och 
i den traditionella skolan skulle också vara värdefull. Det behöver knap
past påpekas att det brådskar. Genom att i stor utsträckning använda 
redan befintliga organisationer skulle verksamheten också kunna bli bil
lig.

5. Övrigt.
Det finns även andra skäl för bevarande av den tidiga tekniken. Ett är att 
möta det ökande intresset inom friluftsrörelsen där man intresserar sig 
för tidigare människors sätt att lösa fundamentala överlevnadsproblem. 
Ett annat är att den tidiga tekniken kan vara en idébank för vår egen 
teknik. Nutidens teknikutveckling tycks hämta sina erfarenheter från de 
sista miljontedelarna av den tvåmiljonåriga utvecklingen. Fantasin skulle
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gynnas av att se lite närmare på våra föregångares framgångar och 
misstag. Här finns - om man så vill - en rent näringslivsmässig aspekt.

Tekniken är också ett sätt att lära känna människan genom tiderna lite 
närmare. Det är avslöjande att titta på hur man löste tekniska problem 
tidigare. Vi lär oss mycket om vardagsproblem, otålighet, tankemöda, 
effektivitet, traditionsbundenhet, samhällsformer, naturförhållanden och 
mycket annat. Bilden kan få en annan dimension jämfört med om man 
försöker använda mera abstrakta metoder av den typ som flitigt använts 
under de senaste decennierna inom kulturhistorisk forskning.

Studiet av den långa teknikhistorien visar på febril aktivitet genom 
årmiljoner där våra förfäder är ivrigt sysselsatta med att fundera och 
konstruera. Där finns aplika förfäder som grunnar över hur man utnyttjar 
stenen bättre, neanderthalare som mediterar över eldens gåta, ett geni 
som sätter fågelfjädrar på en pil och blir historiens störste aerodynami
ker, svettiga järnframställare som pumpar bälgar och försöker lösa det 
högklassiga stålets gåta. Tillsammans har de gjort oerhörda insatser. Vår 
relativa välfärd vilar på frukterna av deras arbete. Bara det är kanske 
tillräckligt för att inte låta den tidiga tekniken falla i glömska.
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