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Vetenskapsmän och 
ingenjörer
Om kunskapsspridande i den antika världen

Teknikhistorien, liksom historien i övrigt, är fylld av myter. Så fort 
man börjar skrapa på ytan, inser man hur stora delar av den etablerade 
historien som över huvud taget inte är baserade på seriösa analyser av 
till buds stående källmaterial. Det kan gälla detaljer, men inte sällan 
också frågor av mera grundläggande betydelse. En av de mera bety
delsefulla och därtill seglivade är myten om antiken som en period av 
teknisk stagnation och till och med tillbakagång.

Tidigare århundraden hade en helt annan bild av antikens bety
delse. För renässansens människor var antiken en inspirationskälla på 
nära nog alla plan, och långt fram i tiden behöll den denna ställning — 
även sedan man alltmer påtagligt hade passerat dess nivå i tekniska 
och andra avseenden. Inom historieskrivningen nådde den höga upp
skattningen av antiken en höjdpunkt ännu i början av vårt eget 
århundrade, inom den riktning som numera brukar sammanfattas 
under begreppet ”modernismen”. Antikens ekonomiska system 
skildrades där i termer som var hämtade från den moderna tid i vilken 
man levde: kapitalism, bourgeoisie, handelsfaktorier, ekonomiska 
marknader osv. Den utvecklade antiken — dvs den hellenistiska tiden 
och den romerska kejsartiden, under de tre århundradena närmast 
före och efter Kristi födelse — kom därmed att påtagligt erinra om 
1800-talets expanderande värld med dess industriella och kapitalis
tiska grundförutsättningar.

Kritiken lät länge vänta på sig, men när den väl kom var den hård 
och skoningslös. År 1928 presenterade Johannes Hasebroek i sin 
Staat und Handel im alten Griechenland en uppgörelse med den 
gamla uppfattningen, från vilken den aldrig skulle hämta sig. Genom
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Hasebroeks lärjungar, och med bidrag av socialantropologer som 
Karl Polanyi och framför allt den engelske antikhistorikern Moses I. 
Finley, växte i stället den bild av antiken fram som brukar beskrivas 
som ”primitivism” — en riktning som snarare vill söka paralleller till 
den antika utvecklingen från socialantropologins studier av ”primi
tiva” folkstammar än från 1800-talets Europa. Primitivismen har nu 
blivit ortodoxi, och dess grundläggande ståndpunkter står att finna i 
praktiskt taget varje handbok rörande antikens ekonomi och teknik. 
Finley själv sammanfattar sin uppfattning som följer:

”Det är en truism att greker och romare tillsammans lade föga till 
mänsklighetens förråd av teknisk kunskap och utrustning. Neolithi- 
cum och bronsåldern uppfann eller upptäckte, och utvecklade sedan, 
de grundläggande förfaringssätten i fråga om jordbruk, metallurgi, 
keramik och textiltillverkning. Med dessa byggde greker och romare 
en hög civilisation, full av kraft, intellekt och skönhet, men de läm
nade få nya uppfinningar till sina efterföljare.”1

Teknisk stagnation?
Som redan torde ha framgått, tror jag personligen inte mycket på 

detta, men här är inte tiden och platsen att lämna en närmare motive
ring för min uppfattning — som jag upprepade gånger presenterat i 
skrift.2 Här ska jag i stället koncentrera mig på en speciell konsekvens 
av mitt resonemang. Om man till äventyrs accepterar min uppfatt
ning, hur ska man då ställa sig till de påstådda orsakerna till teknikens 
stagnation under antiken? För även om det inte lämnats mycket 
sakligt underlag för påståendet att en sådan tillbakagång skulle ha 
förelegat, har så mycket mera energi ägnats åt att förklara anledningen 
till den.

Förklaringarna är många och skiftande, men de oftast återkom
mande och de som normalt har tillmätts störst betydelse är i grunden 
tre: Slaveriets hämmande inverkan, bristande intresse för teknisk 
förnyelse hos de härskande klasserna, samt de antika vetenskapsmän
nens nedlåtande attityd till praktiskt användbara uppfinningar — 
faktorer som alla mer eller mindre uppenbart är baserade på den 
antika överklassens förakt för manuellt arbete.3 Det senare är väl 
dokumenterat och svårt att på allvar ifrågasätta. Frågan är snarare om 
det verkligen fått de konsekvenser man hävdat.

Tanken på slaveriet som teknikhämmande faktor går ytterst till
baka på Karl Marx’ studier av slaveriet i den amerikanska Södern 
under 1800-talet, men fick snart en mera generell tillämpning och 
kom att övertas också av den icke-marxistiska antikforskningen. Pro
blemet är emellertid att det finns alltför uppenbara och övertygande 
argument emot tesen, och under de båda senaste årtiondena har den 
åberopats alltmera sällan inom den seriösa forskningen. I stället talar 
man mera om betydelsen av variationer i tillgången på arbetskraft, 
oavsett dennas formella juridiska status.4

Att antikens överklass visade ett mycket måttligt intresse för tek

18



niska innovationer som medel att lösa praktiska problem, äger alldeles 
säkert sin riktighet. En önskad produktionsökning åstadkoms nor
malt genom insättandet av en större mängd arbetare eller genom 
brukandet av ett större landområde. I det avseendet skilde den sig 
förvisso markant från vår egen tids ekonomiska och politiska ledar- 
skikt, liksom från 1800-talets bourgeoisie, men betydligt mindre från 
1600- och 1700-talens europeiska aristokrati, vars insatser för den 
begynnande industrialiseringen — enstaka undantag till trots — måste 
betecknas som ytterst blygsamma. I sig torde argumentet således ha 
ganska lite att säga om motsvarande förhållanden under antiken.

Och därmed kommer jag över till den tredje förklaringsgrunden, 
som är det egentliga temat för min uppsats. Förhållandet mellan den 
teoretiska vetenskapen och de praktiska produkter den avsätter är ett 
problem som inte bara berör antiken utan har en mera allmän räck
vidd. Hur skapas ny kunskap? Hur sprids den? Och hur når den 
praktisk tillämpning?

För det första kan vi konstatera att motsättningen mellan tanke
arbete och handens arbete visserligen i hög grad karakteriserar anti
kens inställning, men att den ingalunda är specifikt antik. Den möter 
oss tvärtom, mer eller mindre utpräglad, tiderna igenom. Den är 
ingalunda främmande för den värld vi själva lever i. Det är sant att 
antikens vetenskapsmän normalt inte ägnade sin tid åt uppfinningar 
med omedelbar praktisk tillämpning — något som Archimedes sägs 
ha uppfattat som ”lågsinnat och tarvligt”.5 Men om vi ska vara ärliga, 
gör våra egna teoretiska vetenskapsmän knappast detta i högre grad. 
De uppfinner möjligen transistorer, men knappast bärbara radioappa
rater.

Skillnaden mellan antikens vetenskapsmän och våra egna är således 
knappast så avgörande som man velat göra gällande. Båda grupperna 
ägnar sin tid åt grundforskning, åt skapandet av ny kunskap, vars 
praktiska utnyttjande man överlåter åt andra — åt tekniker och ingen
jörer med tillräckliga teoretiska kunskaper för att förstå vetenskaps
männens resonemang, med tillräckliga kunskaper om det praktiska 
livet för att förstå dess behov, och med tillräcklig kreativ begåvning 
för att koppla samman dessa båda sfärer. I dagens samhälle har vi ett 
väl utbyggt nät av sådana tekniker. Men fanns de i antiken?

För att besvara denna fråga, vill jag först ställa en annan: Formule
rade sig antikens vetenskapsmän på ett sådant sätt, att deras rön 
kunde nå ut till en bredare publik? Svaret är här klart och entydigt: 
det gjorde de. Vad antikens mekanik beträffar är vi bäst underrättade 
om vetenskapsmän av den alexandrinska skolan, verksamma vid 
Mouseion, det centrum för filosofi och vetenskap som skapats i 
Alexandria i början av 200-talet f Kr. Dessa vetenskapsmän känner vi 
genom senare skildringar, men i flera fall också genom bevarade delar 
av deras egna skrifter. Philon av Byzantion och Heron av Alexandria 
torde vara de bäst bekanta.61 deras verk finner vi ingående teoretiska 
diskussioner, men också beskrivningar av en del praktiskt användbara 
maskiner samt en rad automata — något som i allmänhet brukar 
beskrivas som leksaker utan meningsfullt syfte och tas som bevis för
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vetenskapsmännens totala ointresse för praktiska uppfinningar, jag 
tror att detta är en i grunden felaktig tolkning.

Ett automaton är, som ordet säger, någonting som rör sig av sig 
självt. Vårt låneord ”automat” ger en viss uppfattning om vad det 
gäller. Det kan t ex röra sig om en modell av ett tempel, vars portar 
öppnas till synes genom gudomligt ingripande, i själva verket genom 
utnyttjande av en sinnrik lufttrycksmekanism.7 Ett modernt automa
ton, som många av oss har i sitt hem, är änglaspelet. Jag minns själv 
mycket starkt min förundran, då jag som litet barn fick uppleva 
miraklet att änglarna började snurra runt och ett behagligt klingande 
spreds från klockorna. En leksak? Visst. Ett underverk? Lika visst. 
Men också någonting mer: en sällsynt effektiv modell för att åskådlig
göra vissa grundläggande fysikaliska principer. Och det är rimligen 
just så antikens automata ska uppfattas. Dessa i eminent grad seriösa 
vetenskapsmän, som såg sig för goda att ägna sin tid åt ”tarvliga” 
praktiska värv, har självfallet inte heller ägnat den åt leksaker för barn 
eller underverk åt lättrogna. Vad de framställt, är i stället modeller av 
grundläggande teoretiska principer, åtminstone delvis avsedda att 
åskådligt illustrera dessa för ingenjörer och tekniker på en lägre nivå
— de som skulle göra vad vetenskapsmännen själva höll sig för goda 
för.8 Automata visade på ett lättfattligt, ofta drastiskt, sätt hur princi
perna fungerade och antydde hur de skulle kunna praktiskt appliceras
— även av den som saknade en mera ingående teoretisk skolning.

Antikens tekniker
Vad var det då för människor som fungerade som tekniker och 

ingenjörer i antiken? Av den moderna litteraturen får man knappast 
intrycket att de alls existerade, och inte heller är de ymnigt förekom
mande i den antika litteratur som blivit bevarad. Det är nu inte så 
mycket att förvånas över — inte heller i vår tid spelar ingenjörerna 
någon mera central roll inom litteraturarter som epos, lyrik, drama
tik, historieskrivning osv. Men visst finns det spår av de antika 
ingenjörerna, inte bara i de arkeologiska resterna av deras konstruk
tioner utan också i skriftliga källor. Oftast skymtar de fram i förbigå
ende, anonymt, men det finns också dem vi kommer betydligt när
mare inpå livet. Jag ska ge två sådana exempel.

Den förste hette Quintus Candidius Benignus, fullkomligt obe
kant i den historiska litteraturen och känd endast genom inskriften på 
hans sarkofag, som påträffades i början av 1700-talet utanför Arles i 
Sydfrankrike. Den är avfattad på ett icke helt klassiskt latin och ett 
aningen klumpigt versmått, som i svensk prosaöversättning låter 
ungefär som följer:

”Han ägde den största hantverksskicklighet, vetenskaplig strävan, 
bildning och anspråkslöshet. Honom hälsade framstående hantver
kare alltid som sin mästare. Ingen var lärdare än han, ingen kunde 
överträffa honom. Han kunde konsten att bygga maskiner och leda
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Rekonstruktion av en vattenmölla uppförd på torget, Agora, i Athen kring 
mitten av 400-talet e Kr. Tekniskt ansluter den nära till Vitruvius’ beskriv
ning, bortsett från att vattenhjulet här har överfallsdrift. (Från H. A. Thomp
son & R. E. Wycherley, The Athenian Agora, Vol XIV, Princeton, N. J. 
I972’ % 54)

vatten. Han var en kär sällskapsbroder, som visste att utfodra sina 
vänner. Han var högt begåvad och god till sinnet.”9

Candidius Benignus beskrives alltså uttryckligen som en sådan 
kunskapsförmedlande mellanhand som jag tidigare talat om. Han 
säges ha vissa vetenskapliga ambitioner utan att vara vetenskapsman 
själv; han är skickliga hantverkares mästare. Han har med all sanno
likhet varit i stånd att själv studera vetenskapliga verk och ur dem 
välja ut sådana principer och automata som föreföll honom lämpliga 
att applicera på de praktiska problem han och de skickliga hantver
karna ställdes inför.

Om den andre antike ingenjör som jag här vill nämna vet vi mycket 
lite, men vi kan ur den handbok han skrev kort före Kristi födelse läsa
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Säqiyan, en kugghjulsutväxlad vattenuppfordringsmaskin driven av oxar. Till 
vänster en teckning baserad på den äldsta avbildning vi känner, en väggmål
ning från Alexandria från tiden för Kristi födelse; det vertikala kugghjulet 
skymtar mellan oxarna, medan det horisontella är skymt. Till höger en 
modern säqiya sedd uppifrån, med båda kugghjulen tydligt urskiljbara. (Från 
Th. Schioler, Roman and Islamic water-lifting wheels, Odense 1973, fig 
108-109)
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ut åtskilligt rörande just en sådan yrkesmans verksamhet. Han hette 
Vitruvius Pollio och är för eftervärlden främst känd som arkitekt. 
Hans verk går av hävd under namnet Tio böcker om arkitekturen, 
men ska man vara noga handlar endast de sju första om arkitektur i 
egentlig mening. Den åttonde behandlar vatten ur diverse olika aspek
ter, den nionde astronomi och tidmätning, den tionde ”de principer 
som styr maskiner”. Här befinner vi oss långt ifrån de alexandrinska 
vetenskapsmännens principdiskussioner och automata. Vi möter en 
utövande ingenjör, som på sin ålders höst vill förmedla kunskap om 
ett antal praktiska uppfinningar, som trots den nytta de kan göra 
endast sällan kommer till användning. Inte ens som ingenjör tycks 
Vitruvius vara att uppfatta som nyskapare. Det framgår med all
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önskvärd tydlighet, att han långt ifrån att ha uppfunnit sina maskiner 
själv endast förmedlar kunskap han funnit i liknande grekiska ingen- 
jörshandböcker. Den stora betydelse Vitruvius kommit att tillmätas i 
detta sammanhang, liksom i sin egenskap av arkitekt, grundar sig på 
det enkla faktum att nära nog alla andra antika handböcker av detta 
slag gått förlorade.

Bland Vitruvius’ maskiner möter vi bland annat en beskrivning av 
en viktig ny princip: vattenkraften. Efter att ha förklarat hur tramp
hjul drivna av människor kan utnyttjas för att höja vatten till en högre 
nivå, fortsätter han som följer:

”Hjul konstruerade enligt samma principer används också i floder. 
Kring deras omkrets fästes vingar, vilka, när de träffas av flodens 
anlopp, genom sin rörelse framåt tvingar hjulet att rotera. Genom att 
ösa vatten i skovlarna och lyfta upp det till toppen, utför hjulen 
sålunda vad som behövs utan arbetares trampande, då de vrides av 
flodens egen kraft.”

”Enligt samma princip vrids också vattenkvarnar, i vilka allt är 
detsamma, förutom att ett tandat hjul är fäst i ena änden av axeln. 
Men detta, som är placerat lodrätt på högkant, vrids tillsammans med 
vattenhjulet. Närmast detta är placerat ett större horisontellt hjul, 
också det tandat, av vilket det hålles fast. Genom att driva på tänderna 
på det horisontella hjulet tvingar således tänderna på det hjul som är 
fäst vid axeln kvarnstenarna att beskriva sin cirkelrörelse. En i denna 
maskin upphängd tratt förser kvarnstenarna med spannmål, och 
genom samma vridning knådas degen.”10

Beskrivningen är påfallande kortfattad, och den har säkert 
ursprungligen varit försedd med en förklarande illustration. Icke 
desto mindre kan vi nog tämligen tryggt utgå ifrån att ingen tog sig 
för att bygga maskiner av detta slag uteslutande med hjälp av Vitru
vius’ eller andra handboksförfattares beskrivningar. De har säkert 
bara haft till syfte att inspirera läsaren att börja konstruera sådana 
maskiner. För det faktiska byggandet har man varit beroende av 
specialutbildade hantverkare.11

Steget ner från ingenjörer av Candidius Benignus’ och Vitruvius’ 
slag till hantverkarmästare och deras gesäller är inte svårt att föreställa 
sig. Men hur förhåller sig Vitruvius’ maskiner på det andra hållet — 
till den teoretiska vetenskapen? Vattenmöllan är här ett utmärkt 
exempel, då den torde vara en av de mera komplicerade maskiner han 
presenterar. Underfallskvarnen, sådan som den beskrives av Vitru
vius, förutsätter kännedom om tre viktiga principer, av vilka vi med 
stor sannolikhet vågar hävda att ingen var bekant tre hundra år 
tidigare. Den första är rotationsprincipen som en förutsättning för 
vridkvarnen, oavsett om denna drivs av människor, djur eller annan 
kraft. Den andra är vattenkraften med vattenhjulet som förutsättning 
för dess utnyttjande. Den tredje är utväxlingsmekanismen med vin- 
kelställda kugghjul, utan vilka kraften inte kunnat överflyttas från en 
horisontell axel till en vertikal.

Om vridkvarnens ursprung vet vi ingenting säkert. Den roterande 
handkvarnen känner vi sedan 200-talet f Kr, den mera komplicerade
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djurdrivna varianten obetydligt senare.12 Ingenting tyder på att prin
cipen skulle vara att föra tillbaka på grekiska vetenskapsmäns verk
samhet. Det flitiga experimenterande och nyskapande som förekom
mit inom kvarnområdet redan under de närmast föregående århund
radena ger oss tvärtom anledning att uppfatta också denna innovation 
som en utveckling inom hantverket självt snarare än som resultatet av 
lärd spekulation.

Inte heller vad vattenkraften beträffar kan vi uttala oss med säker
het, men vi vet att alexandrinska vetenskapsmän intresserade sig för 
olika energiformer och deras potentiella utnyttjande. Herons auto
mata åskådliggör såväl vindkraftens som ångkraftens möjligheter,13 
men inom dessa fält kom antikens människor av allt att döma aldrig 
att göra några egentliga framsteg. Vårt äldsta belägg för utnyttjandet 
av vattenkraften står att finna i ett verk av Philon av Byzantion, som 
var verksam under andra hälften av 200-talet f Kr. Här finns en 
beskrivning av vad som förefaller ha varit ett slags vattenkraftsdrivet 
paternosterverk, avsett att lyfta vatten ur en flod eller ett mindre 
vattendrag. Olyckligtvis finns skriften i fråga bevarad endast i en 
arabisk översättning som uppenbarligen blivit föremål för senare 
tillägg, och det råder stor oenighet om huruvida just detta parti skall 
anses ursprungligen härröra från Philon eller inte.14 Vi kan alltså inte 
heller i fråga om vattenkraften ge något entydigt besked, men det 
tycks mig här mera rimligt att se uppfinningen som resultatet av 
hellenistiska vetenskapsmäns tankemödor.

Kugghjulsmekanismen slutligen går utan tvivel tillbaka på strikt 
vetenskapligt teoretiserande. De första kända exemplen tillhör den 
alexandrinska skolan på 200-talet f Kr (Ktesibios och Archimedes), 
men först hos Heron under det första århundradet e Kr har vi mera 
ingående studier av kugghjulens möjligheter bevarade i original.15 En 
helt unik illustration till dessa diskussioner utgör en liten, ytterligt 
komplicerad maskin av brons, som i början av vårt sekel påträffades i 
ett skeppsvrak utanför Antikythera i Grekland. Det rör sig, som man 
senare kunnat påvisa, om ett avancerat astronomiskt instrument från 
ca 80 f Kr.16 Från ungefär samma tid stammar våra tidigaste exempel 
på vinkelställda kugghjul. Vi har då lämnat finmekaniken, och på det 
hela taget tillhör kugghjulens utnyttjande inte den vetenskapliga sfä
ren utan ingenjörers och hantverkares. Vattenmöllans mekanism, lik
som säqiyans som troligen föregick den, krävde byggandet av väldiga 
kugghjul i trä — kugghjul som skulle utsättas för oerhörda fysiska 
påfrestningar och som därmed i sin tur krävde en långt driven hant
verksskicklighet. 17

Sammanfattning
Vi kan alltså sammanfattningsvis konstatera, att av vattenmöllans 

tre teoretiska komponenter en med relativ säkerhet och en annan 
sannolikt går tillbaka på den hellenistiska vetenskapen, men att den 
tredje, vridkvarnen, ger oss en antydan om att betydande tekniska

25



framsteg kunde göras också vetenskapsmännen förutan. Inom loppet 
av ett par århundraden kom dessa tre principer att kopplas samman 
till en sofistikerad maskin, som inte bara löste ett akut problem 
rörande spannmålsmalningen utan också i sinom tid skulle komma att 
ligga till grund för en mera allmän mekanisering och industriell 
expansion. Om den geniale uppfinnare som åstadkom detta, vet vi 
över huvud taget inte något. Men jag är personligen övertygad om att 
vi har att söka honom inte bland vetenskapsmännen i Alexandria utan 
snarare bland Candidius Benignus’ yrkesbröder — han som ”ägde den 
största hantverksskicklighet, vetenskaplig strävan, bildning och 
anspråkslöshet”, hantverkarnas mästare, som ”kunde konsten att 
bygga maskiner och leda vatten”.

För med all sannolikhet har de rätt som hävdar att antikens veten
skapsmän föraktade kroppsarbete och intresserade sig föga för de 
ovärdiga, praktiska konsekvenserna av sina upptäckter. Men jag tror 
ingalunda de har rätt, då de vill göra gällande att detta skulle på något 
avgörande sätt ha hämmat den tekniska utvecklingen.
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