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I de kommende år kommer der 
til at ske mange positive ting 
på Lolland Falster  i forbindelse 
med de meget meget store 
anlægsarbejder, som igangsættes 
i forbindelse med den kommende 
Femernbælt forbindelse. Der 
bliver åbnet en kolossal port til det 
nordtyske marked og lokalt er der 
sat mange initiativer i gang for at 
være med i denne udvikling.

Et gammelt kinesisk ordsprog siger, 
at “når forandringens vinde blæser 
er der nogen der bygger læskærme 
og andre bygger vindmøller ! “ På Middelaldercentret ligesom mange 
andre steder på landsdelen  har vi besluttet os til at bygge “vindmøller” og 
er gået i gang med at skabe en museumsattraktion på Europæisk niveau. 

Første fase af dette projekt er teknologiparken ! 

I dette nyhedsblad kan i læse om den historiske baggrund for parken og 
om de gamle ingeniører, kunstnere og opfindere, som med legende sind 
kastede sig ud i store teknologiske landvindinger. Centrets arkitekt John 
Kronborg Kristensen fortæller, hvordan han med oprakte arme og panik 
i blikket blev præsenteret for opgaven, at skabe disse gamle maskiner 
og hvordan han løste den i samarbejde med centrets håndværkere. 
Kunsteneren Anne Gyrithe Schütt fortæller om sin udstilling  i centrets 
forhal og Catharina Oksen om at genskabe jøden Ebreesh dragt til centrets 
formidlere.

I det hele taget har dette projekt stået i håndværkets tegn. Både ældre 
mestre håndværkere, svende og lærlinge bla. fra CELF har her fået en 
opgave ud over det sædvanlige og går man rundt i parken vil man 
møde smede- og tømrerarbejde på meget højt niveau. Det har været 
en stor fornøjelse for undertegnede at følge det store og omfattende 
rekonstruktionsarbejde i vintermånederne.

Glæd jer til at besøge parken !

Anders Høiris
Formand

Formandens forord
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Middelalderens Ingeniører 
- deres tid og kontekst

Kåre Johannessen 
Museumsinspektør, Middelaldercentret

En Tvivlsom Skillelinie
Der kan ikke herske nogen tvivl 
om, at betydningen af de teknolo-
giske landvindinger i den periode, 
vi i mangel af bedre kalder for mid-
delalderen, 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. Det er natur-
ligvis sandt, at meget af antikkens 
viden for en tid sank ned i glemsel, 
for sidenhen at blive genopdaget 
og give startskud til renaissancen - 
men en betydelig del af denne viden 
er i virkeligheden ganske abstrakt, 
og dens tab har næppe haft den 
helt store praktiske betydning for 
dagligdagen i middelalderen. Som 
eksempler kan anføres filosofi, litte-
ratur, arkitektur og lægekunst, der 
alle er felter hvor oldtidens græsk-
romerske traditioner gik mere eller 
mindre tabt. 

Men skønt den klassiske byggestil 
forsvandt var der jo stadig en arki-
tektur i Europa. Først den romanske, 
sidenhen den gotiske - som begge i 
virkeligheden er fuldt på højde med 
antikkens, og i slet ikke så få tilfæl-
de ligefrem overgår den. 1200-tal-
lets katedraler i Reims, Amiens og 
Chartes er på ingen måde ringere 
eller simplere bygningsværker end 
Parthenon i Athen, eller Colosseum 
i Rom. Tilsvarende står middelal-
derens litteratur ikke tilbage for 
antikkens; Chauser ś Canterburyfor-

Myten om den aldrende Aristoteles, der lod 
sig betage så meget af den unge Phyllis, at 
han lod hende ydmyge sig ved at lade hende 
ride på ryggen af ham, som var han en hest, 
var et meget yndet motiv i middelalderen 
og kendes som både illumination og broderi, 
og sågar som aquamanile. Historiens 
popularitet viser med al ønskelig tydelighed, 
at antikkens tankeverden ikke var 
middelalderen helt fremmed.

Erechtheiontemplet på Akropolis, Athen, 
med de berømte karyatider yderst t.v. 
Opført ca. 420 FvT. (foto v. forfatteren)
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tællinger, Boccacchios Decameron og 
Eschenbachs Parzival , eller for den 
sags skyld den islandske Egil Skal-
lagrimssons Saga (der i allerhøjeste 
grad også er en frugt af middelalde-
ren) er lige så sofistikerede værker 
som Homers Illiade eller Aristopha-
nes´ skuespil. At nogle af dem fore-
kommer mere folkelige og mindre 
højstemte end antikkens hovedvær-
ker skyldes jo ikke at de er ringere; 
de er blot udtryk for en anden stil, 
der i raffinement nok kan måle sig 
med antikkens mestre. Den vel nok 
største autoritet man overhovedet 
kunne referere til i middelalderen - 
bortset fra Bibelen, naturligvis - var 
den græske tænker Aristoteles (384-
322 f.v.t.), så helt uddød var antik-
kens tænkning altså ikke.

Det er naturligvis sandt, at læge-
kunsten i middelalderen er min-
dre spekulativ og raffineret end 
antikkens (som den iøvrigt i meget 
vid udstrækning baserede sig på). 
Men det hører naturligvis med til 
billedet, at antikkens lægekunst - 
set med rent medicinske øjne - er 
mindst lige så ineffektiv og præget 
af religiøse og mytiske forestillinger 
som middelalderens. Og hvad angår 
filosofien... ja, så er filosofi ganske 
vist et udtryk for en kulturs intel-
lektuelle formåen - men den har dog 
sjældent nogen direkte indvirkning 
på menneskets dagligdags levefor-
hold og hverdag. At den europæiske 
filosofi i middelalderen generelt var 
mere rigid, dogmatisk og klerikalt 
præget end antikkens frie, blom-

strende tankeverden, er selvfølgelig 
sandt nok, men uden for snævre 
intellektuelle kredse har dens kon-
krete betydning i den fysiske ver-
den rimeligvis været begrænset. 1
At renaissancens raison d´etre i egen 
optik - at man her havde genvundet 
antikkens storhed efter århundre-
ders intellektuel ørkenvandring - 
forlængst er blevet tilbagevist på 
næsten alle punkter ændrer imid-
lertid ikke ved, at der selvfølgelig 
i mange henseender kan konstate-
res et distinkt nyt kultursyn med 
middelalderens afslutning. Vist kan 
renaissancen fremvise nye elemen-
ter, der retfærdiggør at vi definerer 
den som en selvstændig historisk 
periode. De store opdagelsesrejser, 
billedkunsten, den verdslige og 
religiøse nytænkning og en række 
andre faktorer er åbenlyst forskel-
lige i middelalderen og renaissan-
cen. Men i grunden er der i de 
fleste henseender tale om en natur-
lig udvikling, ikke om et radikalt 
nybrud med eksisterende paradig-
mer. Renaissancen er middelal-
derens ægtefødte barn, ikke dens 
besejrer og undertvinger.
Middelaldercentret har med åbnin-
gen af teknologiparken i 2013 valgt 
at sætte særlig fokus på teknologien 
i middelalderen. Ikke som noget 
egenartet eller isoleret, men som 
et naturligt stade i en fortløbende 
udvikling. Det maskineri, der nød-
vendigvis må være til disposition 
for at kunne opføre f.eks. domkir-
ken i Köln eller Sainte Chapelle i 
Paris, er jo fundamentalt mindst 
lige så krævende og avanceret som 
det, der skulle bruges for at byg-
ge 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 matematiske beregningsmo-
deller og den almene byggetekniske 
formåen, der gjorde det muligt at 
opføre gotikkens kolossale katedra-
ler eller fæstningsværker, er hver-
ken ringere eller enklere end de, 
der skulle til for at opføre antikkens 
templer.2

I ret vid udstrækning ses det da 

Det indre af skibet, katedralen i Amiens, Frankrig. Opført 1220-1270. Hverken 
arkitektonisk eller æstetisk lader den antikkens bygningsværker noget efter - den er blot 
opført i en anden stil!  (Foto v. forfatteren)

1	 For	en	introduktion	til	middelalderens	filosofi,	se	f.eks.	J.G.	Gracia	&	T.B.	Noone,	“A	Companion	to	Philosophy	in	the	Middle	Ages”	
(London 2003)

2	 For	generelle	redegørelser	for	antikkens	teknologi,	se	f.eks.	G.E.R.	Lloyd,	“Early	Greek	Science:	Thales	to	Aristotele”,	(Norton	&	Co,	
1970),		og	A.	M.	Alioto,	“A	History	of 	Western	Science”	(Prentice	Hall,	1987).	



   www.middelaldercentret.dk · sommer 2013 side 5

også, at middelalderens maskineri 
hviler på skuldrene af - og i nogle 
tilfælde direkte viderefører - antik-
kens teknologi.3  Der er med andre 
ord kun i meget begrænset omfang 
tale om et egentlig tab af erkendt 
viden - eller i hvert fald kun et 
midlertidigt tab, idet størstedelen af 
antikkens teknologi blev genopda-
get allerede i middelalderen, ikke i 
renaissancen. Snarere videreføres 
antikkens færdigheder til en ny tid, 
og anvendes i en ny kontekst. Mid-
delalderen har altså på ingen måde 
fortjent dét ry, den blev tildelt af 
renaissancen, som en formørket og 
primitiv tid. Det er hovedsageligt på 
de såkaldt “finkulturelle” områder 
(og på det makro-organisatoriske 
felt), at der kan påvises en stag-
nation med antikkens afslutning4 
- og dét tilmed en stagnation, der 
forudsætter betydelige forbehold. 
Middelalderen selv skelnede jo kun 
i begrænset omfang mellem sam-
tiden og oldtiden; Karl den Stores 
kroning til frankisk kejser i år 800 
blev i samtiden set som en helt 
naturlig fortsættelse af det romerske 
kejserdømme5, og middelalderens 
Hellige Tysk-Romerske Rige regne-
des også for en direkte fortsættelse 
af samme romerske kejserrige. Og 
iøvrigt eksisterede det Byzantinske 
(Østromerske) Rige kontinuerligt 
fra antikken til tyrkernes erobring 
i 1453. Der er adskillige eksempler 
på, at overgangen fra antikken til 
middelalderen aldeles ikke var så 
klar og markant, som det er blevet 
hævdet fra renaissancen og frem. 

Opfindsomhedens Drivkraft
Hvad lå der så til grund for den 
teknologiske udvikling i middel-
alderen? Spørgsmålet kan egentlig 
besvares i al korthed: nøjagtig de 
samme faktorer, som alle dage har 
drevet udviklingen frem - konkrete 
behov i kombination med den basa-
le nysgerrighed og opdagertrang, 
der fra naturens hånd kendetegner 
mennesket og dets evne til abstrakt 
tænkning. Sidstnævnte kan vi anta-
ge er en fællesmenneskelig faktor, 

der må formodes at have været til 
stede gennem hele menneskehedens 
udvikling. Der har altid eksisteret 
særligt visionære eller kreative indi-
vider, hvis trang til udforskning 
har ført til resultater, der har bragt 
hele menneskeheden fremad. Det 
er ét af de fundamentale, grundlig-
gende brændstoffer i historien. At 
middelalderen - særligt den senere 
middelalder, fra midten af 1200tal-
let - 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. 

Rekonstruktionsmodel af kæmpekran, som 
anvendt i bl.a. opførelsen af Akropolis. 
Kranen er hverken i design eller ydeevne 
væsenforskellig fra de kraner, f.eks. 
Leonardo konstruerede (og som kan 
ses rekonstrueret i Middelaldercentrets 
teknologipark) - hvilket både illustrerer 
den iver, med hvilken ingeniørerne lånte 
fra hinanden og deres forgængere, og at 
antikkens teknologiske kundskaber langtfra 
uddøde med antikken selv.  Modellen 
findes på Det Ny Akropolismuseum, Athen 
(Foto v. forfatteren)

3	 Relationerne	mellem	antikkens	og	middelalderens	teknologiske	formåen	og	tankeverden	er	behandlet	udførligt	i	flere	studier,	se	f.eks.:	W.	
H.	Stahl,	“Roman	Science	-	Origins,	Development	and	Influence	to	the	Later	Middle	Ages”	(Univ.	of 	Wisconsin	Press,	1962)

4	 Emnet	er	ofte	behandlet,	se	f.eks.:		M.	L.	Colish,	“Medieval	Foundations	of 	the	Western	Intellectual	Tradition	400-1400”	(Yale	Univ.	
Press,	1997)	og	J.	K.	Schulman,	“The	Rise	of 	the	Medieval	World	500-1300”	(Greenwood	Publishing,	2002).	En	udførlig	redegørelse	
for	middelalderens	teknologi,	tolket	i	socio-økonomisk	kontekst,	kan	ses	i	J.	Gimpel,	“La	Révolution	Industrielle	du	Moyen	Ages”	(Seuill,	
1975)

5	 Hvilket	iøvrigt	understreges	af,	at	selve	titlen	“kejser”	er	en	forvanskning	af 	Julius	Cæsars	navn.
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Med den urbane kulturs udbredel-
se op gennem middelalderen tager 
også de store byggerier og anlægs-
arbejder fart efter at have været gået 
næsten i stå i middelalderens før-
ste århundreder, i kølvandet på det 
romerske imperiums sammenbrud 
i 400- og 500tallet. Vi ser de store 
katedralbyggerier, mange euro-
pæiske byer forsynes med enorme 
forsvarsmure6, og på et lidt mere 
beskedent plan begynder udbre-
delsen af sten- og teglbyggerier at 
intensiveres, også blandt købmænd 
og andre ikke-adelige. I takt med at 
de byggetekniske erfaringer akku-
muleres, bliver middelalderens 
bygmestre også i stand til at gen-
nemføre langt mere ambitiøse pro-
jekter - både teknisk, arkitektonisk 
og æstetisk. Milepæle som genop-
dagelsen af teglbrændingskunsten, 
tønde- og kuppelhvælv osv. flytter 
inden for relativt kort tid grænserne 
for det mulige, og åbner op for en 
massiv opblomstring af den bygge-
faglige kunnen.7 Med denne “mid-
delalderens tidlige renaissance” 
skabtes altså et behov for teknologi, 
der naturligvis blev besvaret - som 
et sådant behov historisk set næsten 
altid gør. 8

Men naturligvis er der også andre 
faktorer på spil. Middelalderen 
opfattes populært som stærkt præ-
get af krig. I praksis var perioden 
reelt ikke mærkbart mere krigerisk 
end både antikken og renaissan-
cen, men det er naturligvis sandt 
at evnen til at angribe og forsva-
re i allerhøjeste grad var i fokus. 
Krigsherrer, fyrster og regenters 
interesse i våbenteknologi har alle 
dage været massiv, og middelal-
deren 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 
køkkenudstyrs teflonbelægning er 
f.eks. 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 og -44. 
Militærteknologi prioriteres idag 
højt, fordi det vedrører essentielle 
sikkerhedsspørgsmål (hvilket det 
også gjorde i middelalderen), og 
derfor er de økonomiske midler, 
der stilles til rådighed for forskning 
med militært udnyttelsespotentiale, 
i almindelighed betydeligt rigere 
og mere letflydende end midlerne 
til den mere civile forskning. På 
samme måde skal mange af mid-
delalderens opfindelser selvfølgelig 
tolkes i en militær kontekst. At en 
del af dem så skulle vise sig også 
at have mindre krigeriske udnyt-
telsesmuligheder er jo en ganske 
anden sag. 

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 bog-
værker. En del af disse er de såkald-
te “krigsbøger”, hvori de forskel-
lige opfindere præsenterer et blom-
strende vildnis af tanker, indfald, 
overvejelser og opfindelser. Disse 
bøger tolkes oftest som en art kata-
loger, brugt af ophavsmændene til 
at illustrere deres individuelle kun-
nen overfor potentielle arbejdsgive-
re - konger og fyrster. Ganske som i 
dag har det selvfølgelig ofte været 
en bekostelig affære rent faktisk 
at konstruere disse maskiner (som 
iøvrigt ville have været temmelig 
vanskelige at fragte rundt mellem 
de europæiske hoffer), hvorfor man 
i stedet har udfærdiget disse “mid-
delalderlige præsentationsmapper”; 
hvis kunden så lod sig begejstre 
tilstrækkeligt til at ansætte ophavs-
manden kunne maskinerne jo altid 

udføres i praksis på grundlag af 
tegningerne.
Der er dog enkelte faktorer, der gør 
at vi må se denne udlægning med 
et lille forbehold. Hvis katalogerne 
alene blev udført som unikke bilag 
til individuelle “jobansøgninger” 
må man antage, at de har været vog-
tet nidkært af de enkelte ophavs-
mænd. Hvis man søger ansættelse 
på nogle helt personlige kvalifikati-
oner, som de jo angiveligt har gjort, 
har man næppe ønsket at dele sine 
forretningshemmeligheder med fle-
re end højst nødvendigt. Alligevel 
ser vi mange af disse manuskripter 
i adskillige forskellige variationer. 
Hans Talhoffers berømte fægtema-
nual (der også rummer skitser til en 
del unikt krigsmaskineri) er således 
overleveret i adskillige udgaver9. 
Og selv en overfladisk undersøgel-
se af denne manuskriptkategoris 
hovedværker afslører en omfat-
tende kopiering de enkelte tekster 
imellem. Dette synes jo umiddelbart 
at tale imod, at man har vogtet så 
omhyggeligt på sine opfindelser og 
idéer, og hemmeligholdt dem fra 
konkurrenterne. 
Hertil kan det  imidlertid anføres, at 
skønt man nok har forsøgt at holde 
sine opfindelser hemmelige, er det 
jo ikke dermed givet at man har 
haft særligt held med det. Middelal-
derens opfindere og ingeniører har 
tydeligvis - populært sagt - stjålet 
fra hinanden med arme og ben, og 
i en tid ganske uden ophavsret har 
det givetvis været meget vanskeligt 
at beskytte sig mod uautoriseret 
kopiering. 
Adskillige moderne rekonstrukti-
onsprojekter har med al ønskelig 
tydelighed demonstreret disse for-
søg på hemmeligholdelse i praksis. 
Flere uafhængige moderne versio-
ner af Leonardos berømte taller-
kenformede “kampvogn” har alle 
ført til samme resultat: når maski-
nen konstrueres trofast i henhold til 
skitserne er resultatet uafvendeligt 

6	 Visby	på	Gotland,	Carnaerfon	i	Wales	og	Carcassonne	i	Sydfrankrig	er	de	mest	kendte,	stadig	eksisterende	eksempler,	men	et	stort	antal	
europæiske	byer	kunne	engang	fremvise	tilsvarende	murværker.	Ofte	har	de	middelalderlige	bymure	måttet	vige	for	eftertidens	krav	om	
plads	til	udvidelse.

7	 For	et	klassisk	studie	af 	de	middelalderlige	byers	betydning	for	udviklingen,	se:	H.	Pirenne,	“Les	Villes	du	Moyen	Age,	essai	d´historie	
économique	et	sociale”	(Lamertin,	1927)

8	 Behov	og	udvikling	er	faktorer,	der	er	snævert	forbundet	til	hinanden,	som	det	bl.a.	ses	af,	at	Heron	af 	Alexandria,	der	levede	i	det	1.	
århundrede,	udviklede	en	teknologi,	der	i	praksis	var	en	dampmaskine	-	men	kun	udnyttede	den	til	selvåbnende	tempeldøre;	behovet	for	
arbejdskraft	var	dækket	af 	mængder	af 	slaver,	og	uden	behovet	lader	teknologien	sig	tilsyneladende	ikke	udvikle	for	alvor.	Om	Heron	
kan	bl.a.	læses	i:	H.M.	Schellenberg,	“Anmerkungen	zu	Hero	von	Alexandria	und	seinem	Werk	über	den	Geschützbau”,	i		Schellenberg,	
Hirschmann	&	Krieckhaus	(Ed.s),	“A	Roman	Miscellany”	(Gdansk	2008)

9	 Et	af 	de	bedst	bevarede	og	fornemst	udførte	af 	disse,	MS	Thott	290.2	(1459)	opbevares	idag	på	Det	Kgl.	Bibliotek	i	København.
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det samme - en konstruktion, der 
kun kan køre rundt i en snæver cir-
kelform, fordi hjulsættene modar-
bejder hinanden. Når blot et enkelt 
tandhjul monteres modsat i forhold 
til skitsen afhjælpes dette imidler-
tid, og maskinen bevæger sig frit 
og ubesværet fremad! 10 Et andet af 
Leonardos særkender, hans tilbøje-
lighed til at skrive spejlvendt, kan 
formentlig også tolkes som et forsøg 
på at sløre teksten.

Begrebsapparatet  
- fagets redskaber
Tolkningen af mange af disse skit-
ser og plantegninger kan ofte volde 
betydeligt besvær, også uden de 
bevidste sløringsforsøg. Visse af 
konstruktionerne er umiddelbart 
forståelige - f.eks. Villard de Hon-
necourts evighedsmaskine 11 - men 
en hel del af middelalderens tek-
nologiske kildemateriale er uhyre 
vanskeligt at tolke. Iblandt kræves 
der en betydelig mængde overve-
jelser for at klarlægge, hvordan en 
given konstruktion i grunden skal 
forstås (hvilket selvfølgelig yderli-
gere vanskeliggøres af de bevidst 
indlagte fejl). 
Der kan være flere årsager til dette: 
dels er opfindernes evner som illu-
stratorer stærkt svingende, fra det 
ypperlige til det dilletantiske, og 
dels - hvilket er en langt større 
udfordring - mangler de helt åben-
lyst en række fundamentale red-
skaber til beskrivelsen af maskineri, 
der i dag tages for givet. Middelal-
deren har slet og ret ikke nogen fast 
vedtaget, alment accepteret termi-
nologi, hverken sprogligt eller visu-
elt, til beskrivelse af teknik. I vor 
tid er de fagspecifikke konventioner 
omkring teknologi så fastlagte og 
velkendte, at de næsten kan fore-
komme naturgivne; i dag ved vi kort 
sagt, hvordan man i ord og billeder 
beskriver en maskine. Det gjorde 
man ikke i middelalderen, hvor 
enhver så at sige var henvist til selv 
at udvikle sit eget individuelle bud 
på dét sprog og de grafiske virke-
midler, der krævedes 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 maski-
nes enkeltdele og deres indbyrdes 
interaktion systematisk (og gerne 
med de enkelte, logisk sammenhø-
rende elementer på tegninger for 
sig), da pladrer mange af de mid-
delalderlige opfindere ofte alle lag 
eller aspekter af maskinen ned oven 
i hinanden i én stor, forvirrende 
pærevælling - hvor beskueren er 
henvist til selv at forsøge at finde 
vej i det kaos af detaljer, der alle 
præsenteres samtidig og sideordnet. 
Et illustrativt eksempel er Konrad 
Kyesers bevæbnede krigsvogn, der 
synes at være tegnet direkte oven-
fra, med alle lag oven i hinanden, 
så resultatet er et uoverskueligt vir-
var af kanonrør, hjul og lansespid-
ser 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 et stykke 
middelalderlig mekanik til bunds! 

Men det gør jo på ingen måde opfin-
dernes teknologiske bedrifter rin-
gere. At tegningerne iblandt er over-
ordentligt forvirrende gør jo ikke 
selve slutproduktet mindre effek-
tivt. 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 kom-
munikation!

Faggrænser...
Én af de ting, der først slår et moder-
ne menneske der studerer middelal-
derens opfindere, er deres enorme 
spændvidde. I vor tid er der trukket 

Konrad Kyesers krigsvogn - ikke 
umiddelbart den mest brugervenlige 
arbejdstegning, man kan forestille sig...

10	 Leonardo	da	Vinci	er	den	mest	berømte,	men	langtfra	den	eneste,	der	benytter	sig	af 	denne	i	grunden	ganske	effektive	måde	at	beskytte	
sig	mod,	hvad	vi	i	dag	ville	kalde	“intellektuelt	tyveri”.	En	del	af 	disse	rekonstruktionsforsøg	har	iøvrigt	kunnet	følges	på	TV,	blandt	andet	
i	produktioner	fra	BBC	og	Discovery	Channel.

11	 Se	illustration	andetsteds	i	nærværende	udgivelse.
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meget skarpe og ofte uoverstigelige 
grænser mellem de enkelte, involve-
rede fagområder; opfinderen opfin-
der, 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 middelalde-
rens professioner faktisk mindst lige 
så skarpt afgrænset indbyrdes som 
idag. På det daglige plan, blandt 
byernes håndværkere, var skil-
lelinien mellem de forskellige fag 
ekstremt vigtig og meget nidkært 
vogtet12. Udøverne af et givent fag 
var, i hvert fald i de større byer13, 

organiseret i et laug eller gilde, der 
havde en lang række funktioner14 
- men den suverænt vigtigste var 
at sikre, at ingen udefrakommende 
sneg sig ind på deres fagområde. 
I de fra 14- og 1500tallet bevarede 
danske gildeskråer - altså formel-
le regelsamlinger - ses meget ofte 
betydelige bøder og hårde straffe 
for at lære fagets teknikker til uden-
forstående15. 
Men netop blandt middelalderens 
opfindere synes disse rigide fag-
grænser at være fuldkomment 
fraværende.  En middelalderlig 
opfinder fungerede på skift og 
efter behov som produktudvikler, 
designer, tekstforfatter og kunstner 
- samt hvad der iøvrigt måtte være 
behov for. Igen kan der henvises til 
Leonardo da Vinci som det mest vel-
kendte eksempel; Leonardo omtales 
jo netop som “multi-geni” fordi han 

ses med legende lethed at fungere 
som både anatom, naturhistoriker, 
kunstner, ingeniør, våbendesigner 
og alt muligt andet, alt efter hvad 
situationen lige kræver af ham, eller 
hvad der tilfældigvis fanger hans 
interesse. Leonardo er naturligvis 
suverænt det mest kendte eksempel, 
men det samme gør sig i virkelighe-
den gældende for en lang række af 
hans kolleger. Ofte ser man (tilmed 
i de samme manuskripter) skitser 
der relaterer til arkitektur, krigsma-
skineri, naturstudier og en mængde 
andet, tilsyneladende fuldkomment 
tilfældigt organiseret. Det eneste, 
der binder en del af disse manu-
skripter tematisk sammen, er så vidt 
vi kan se at de enkelte elementer 
på én eller anden måde er “nyt-
tige” eller “interessante” - eller med 
andre ord: den fælles faktor lader 
til alene at være ophavsmandens 
interesse! 16 
Det er bemærkelsesværdigt, at 
denne - jo i grunden ret fåtallige - 
gruppe mennesker øjensynligt ope-
rerer en måde, der er fundamentalt 
forskellig fra det øvrige samfunds 
opus moderanti. De har fungeret 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 menne-
sker var unikke, de var enere, hvis 
hele eksistensgrundlag jo netop var 
deres særegenheder. Når Villard de 
Honnecourt, Konrad Kyeser, Guido 
da Vigevano eller Leonardo da Vin-
ci skulle finde afsætning for deres 
ydelser skulle de jo lige netop ikke 
sælge et afgrænset og klart define-
ret fag i traditionel forstand, men 
den samlede sum af deres særlige, 
individuelle kundskaber og evner.
Af samme grund findes der da hel-
ler ingen gennemgående stillings-
betegnelse for disse mænd (for de 
er - man havde nær sagt naturlig-
vis - allesammen mænd!). Leonardo 
søgte ikke ansættelse som opfinder, 

En af leonardo da Vincis skitser - 
usædvanligt klar for sin tid - til et 
gearudvekslingssystem, der i sin grundform 
svarer nøje til, hvad vi finder i vore biler i 
dag.

12	 Som	illustrativt	eksempel	kan	anføres,	at	der	alene	inden	for	fremstillingen	af 	bælter	var	mindst	tre,	indbyrdes	klart	afgrænsede,	fag:	
garvere,	remmesnidere	og	spændestøbere.

13	 I	Danmark	synes	gilder	dog	ikke	at	have	spillet	nogen	nævneværdig	rolle	i	mange	af 	de	mindre	købstæder,	og	selv	i	lidt	større	byer	
kunne	et	gilde	ind	imellem	rumme	flere	forskellige	faggrupper,	når	bestanden	af 	udøvende	mestre	var	for	lille	til	en	selvstændigt	
sammenslutning.	På	dette	punkt	er	systematikken	altså	noget	inkonsekvent.

14	 Først	og	fremmest	juridiske,	fagtekniske,	administrative,sociale	og	uddannelsesmæssige,	men	i	en	del	tilfælde	også	lidt	mere	
underholdningsprægede	som	f.eks.	opsætning	af 	teaterstykker	i	byerne.

15	 Eksempelvis	ses	flere	danske	sudergilder	at	opstille	meget	store	bøder	til	medlemmer,	der	lærer	bønder	at	garve	skind.
16	 Et	nutidigt	forsøg	på	at	opstille	et	typologisk	systematiseringsapparat	for	middelalderens	teknologiske	ingeniørkunst	kan	ses	i:	B.S.	Hall,	

“Notes	Towards	a	Typology	of 	Medieval	Technological	Writings”	(Annals	of 	the	New	York	Academy	of 	Sciences,	1978)



kunstner, naturhistoriker, musiker, 
våbenmager eller noget andet speci-
fikt; Han søgte i virkeligheden slet 
og ret ansættelse som... Leonardo!
Det er derfor ikke overraskende, at 
vi kun rent undtagelsesvist i kilder-
ne ser ophavsmændene præsentere 
sig selv som udøvere af ét bestemt 
hverv. Et par tilsyneladende und-
tagelser har vi dog i italieneren 
Giovanni de la Fontana i begyndel-
sen af 1400-tallet, (hvis tilnavn “de 
la Fontana” slet og ret betyder “af 
springvandet”, og dermed antyder 
at det særligt var hans arbejder på 
netop dette felt, der var sat i fokus), 
og den tyske Johannes Bengedans 
(eller Beugedantz), der specifikt 
omtaler sig selv som “bøsseskytte”. 
For begge gælder dog, at en nærme-
re granskning synes at underminere 
dette; Fontana arbejdede bl.a. som 
militærlæge i Venedig og stadslæge 
i Udine. Hans overleverede værk, 
“Bellicorum Instrumentorum Liber, 
cum Figuris” 17 rummer ganske vist 
enkelte skitser til springvand, men 
hovedsageligt  til forskellige belej-
ringsmaskiner, måleinstrumenter, 
proto-robotter (de såkaldte automa-
ta) og en mængde andet. Springvan-
dene fylder ikke meget i bogen - og 
er iøvrigt uhyre vanskelige at se i en 
militærteknologisk kontekst.
Bengedans´ værk fra 1400-tallets 
første halvdel, “Kriegsbuch”, er 
mere tematisk sammenhængende. 
Stort set alle konstruktioner heri har 
på en eller anden måde et militært 
sigte; løfteteknik kan selvfølgelig 
anvendes til at løfte hvad som helst, 
men er i bogen konsekvent illustre-
ret som redskaber til at løfte kanoner 
eller andre distinkt krigsrelaterede 
objekter. Her er værkets indhold 
altså helt i tråd med forfatterens 
omtale af sig selv som bøsseskytte. 
At han dog næppe blot har været en 
gemen håndkanonér tør dog tages 
for givet. Dels vidner hans værk om 
et virkefelt, der langt overskrider 
hvad man ville forvente af en menig 
fodsoldat på det tidspunkt, og dels 
vides han i perioder at have fundet 
ansættelse hos både Kong Christof-
fer af Bayern i Danmark i 1440 érne, 
og hos Den Tyske Ordens storme-
ster Konrad von Erlinghausen, hvor 
han i begge tilfælde fungerede som 
hvad vi idag ville betegne som mili-

tæringeniør. Skønt hans formelle 
hverv naturligvis har en åbenlys 
relation til værkets tematik er det 
altså egentlig ikke i sin egenskab af 
skytte, han skriver. 
Den allerede nævnte Villard de 
Honnecourt lader til af profession 
at have været bygmester og arkitekt 
- men hæfter på intet tidspunkt en 
bestemt titel eller profession på sig 
selv. Hans eneste bevarede manu-
skript18 indeholder ud over den i 
det foregående omtalte evigheds-
maskine også beskrivelser af alt fra 
arkitektur over kirkeinventar og 
forskellige automata til skulptur-
kunst og anatomiske observationer. 
Guido da Vigevanos hovedværk, 
“Texaurus Regis Franciae Aquisitio-
nis Terre Sancte de Ultra Mare” fra 
ca. 1335, rummer 14 kapitler med 
beskrivelser af allehånde krigsud-
styr og maskineri - samt 9 kapitler 
med gode råd for kongens helse! 
Her ser vi altså atter en gang, at der 
ikke skelnes mellem emner, vi idag 
ville betragte som distinkt forskel-
lige og indbyrdes ganske uvedkom-
mende. Alt, hvad forfatteren mener 
kan være interessant, relevant eller 
nyttigt for læseren, er stuet sam-
men i det samme bind. Og dette er 
naturligvis et udtryk for det selv-
samme fænomen, som vi iagttager 
hos så mange af de øvrige middel-
alderlige opfindere: at der ikke på 
nogen måde skelnes tematisk eller 
emnemæssigt mellem de enkelte 
fokusområder. Det er slet og ret et 
synligt udtryk for, at middelalderen 
i visse henseender anskuede verden 
på en helt anden - og væsentlig 
mindre organiseret - måde, end vi 
er vant til i vor tid. Man kan vælge 
at se det som et udtryk for mang-
lende 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 og Bunden Forskning
Debatten om den såkaldt “frie forsk-
ning” er fra tid til anden meget 
aktiv i de vestlige samfund, ikke 
mindst i Danmark. Fra samfun-
dets og erhvervslivets side vægtes 
det i almindelighed højt, at bevil-

linger hovedsageligt anvendes på 
målrettet forskning, hvis anven-
delse (oftest i distinkt økonomisk 
forstand) er umiddelbart indlysen-
de - nye produkter til industrien, 
målrettet medicin til udbredte syg-
domme osv. I vor tid levnes der 
ikke store midler til forskning, hvis 
resultater og konkrete nytteværdi 
ikke på forhånd er givne. 
Der kan vel næppe være tvivl om, 
at denne tilgang til forskning og 
- især - økonomi ville være blevet 
delt af store dele af middelalderens 
samfund. Størsteparten af de opfin-
delser, vi har overleveret, er umid-
delbart anvendelige. De har et klart 
og gennemskueligt formål, hvis 
gavnlige virkning har været åben-
lys for enhver. Dette gælder selv-
følgelig alle de krigsteknologiske 
maskiner, men i lige så høj grad de 
forskellige vandpumpe- og løftean-
ordninger, hvis positive effekt f.eks. 
har muliggjort både kunstvanding 
af afgrøder og lænsning af skibe, 
og - hvad der historisk set har vist 
sig nok så væsentligt - modvirkning 
af indsivende vand i mineskakter. 
Minedriften i især Centraleuropa 
blev voldsomt intensiveret op gen-
nem middelalderen, hvor behovet 
for sølv, kobbermalm og andre vær-

Samtidig portrættegning af Konrad Kyeser, 
en af middelalderens mest visionære og 
banebrydende opfindere - og én af de blot to, 
der kendes samtidige portrætter af.

17	 	Litt.	“En	Bog	om	Krigsmaskiner,	med	billeder”
18	 	MS	Fr	19093,	Bibliotheque	Nationale,	Paris.
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difulde råstoffer blev stadig mere 
presserende. Sindige pumpeanord-
ninger gjorde det muligt at gra-
ve betydeligt dybere, og dermed 
udnytte råstofferne i langt højere 
grad end før - og dermed tilfreds-
stille en efterspørgsel, der i sidste 
ende bragte velstand til de egne, der 
var leveringsdygtige i de eftertrag-
tede råvarer. I så henseende er vil-
kårene i dag altså ganske identiske 
med de, mange af middelalderens 
ingeniører arbejdede på.
Men sideløbende hermed ses dog 
også en gren af den teknologiske 
udvikling, der forekommer gan-
ske uafhængig af konkrete behov. 
Maskiner og opfindelser, der ikke 
synes at tjene noget fornuftigt for-
mål, men blot er blevet til, fordi 
nogen har fundet det interessant. 
Det er disse projekter, der er mid-
delalderens 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 vær-
di. Konrad Kyeser og flere andre 
udviklede således tidlige dykker-
dragter og -klokker, hvis funkti-
onsdygtighed i de fleste tilfælde er 
mere end tvivlsom (omend tidens 
forskellige bud rummer elementer, 
der tilsammen er meget tæt på at 
kunne udgøre en funktionsdygtig 
konstruktion, se f.eks. Middelal-
dercentrets dykkerdragt-projekt), 
og Leonardos berømte flyvende 
apparater har selvfølgelig ikke en 
jordisk chance for at løfte sig fra jor-
den. Alligevel har de i høj grad en 
videnskabelig 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.  
Man bør altså være overordentlig 
forsigtig med at undervurdere den 
fuldkomment frie, ikke-målrettede 
forsknings betydning. Også i mid-
delalderen blev der gjort overvejel-
ser, 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 “evighedsma-

skiner”, som periodens manuskrip-
ter kan fremvise. Villard de Hon-
necourts i det foregående omtalte 
vægt-drevne bud på en evigheds-
maskine fra begyndelsen af det 13. 
århundrede ligner med moderne 
øjne et, ganske vist naivt, forsøg på 
at løse en energimæssig udfordring. 
Kunne man fremstille en funge-
rende evighedsmaskine ville man 
i teorien have løst verdens ener-
giproblem - omend både Honne-
courts maskine og alle dens mange 
forløbere og efterfølgere19 kun ville 
akkumulere ganske lidt energi (reelt 
er en sådan maskine naturligvis 
en fysisk umulighed, der ikke kan 
levere tilstrækkelig energi til at hol-
de sig selv igang, endsige en over-
skudsproduktion). 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 alternativer til de eksisterende 
energikilder. 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. De mange 
variationer over temaet vidner om, 
at det var en fascination, Honne-
court ikke stod alene med.
Det samme gælder formentlig Leo-
nardo da Vincis velkendte heli- og 
ornithocopter. Begge disse maski-
ner er tilsyneladende ikke designet 
med noget andet formål end det 
helt indlysende: at flyve. Leonar-
do, der som bekendt ellers kunne 
være krigerisk nok, har aldeles und-
ladt at forsyne disse skitser med 
nogen antydning af bevæbning. Det 
samme gælder Giovanni Fontanas 
tovværks-drevne køretøj fra 1. halv-
del af det 15. århundrede, “verdens 
første bil”, der i grunden er 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 besvær-
lig måde at bevæge sig fremad på. 
Det er selvfølgelig at tage munden 
for fuld ligefrem at hævde, at uden 
Giovanni Vigevano, ingen Henry 
Ford. Men det er ubestridelig sandt, 
at Vigevano 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 kul-
minationen på en århundredlang 
proces, hvori Leonardos maskiner 
har en helt naturlig plads.
I virkeligheden er der noget søgen-
de, næsten legende, over opfindelser 
som disse. Noget praktisk formål 
med dem er ikke umiddelbart til at 
få øje på - men til gengæld vidner de 
om en sprudlende interesse, en nys-
gerrighed, 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 tek-
nologiske 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 kom-
plet ubrugelige ting - de ting, vi i 
teknologiparken har valgt at kalde 
for “evolutionære vildskud”!
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 åbenlyst umulige produk-
ter som helt essentielle, afgørende 
stadier i en udvikling, der i sidste 
ende (foreløbig!) kulminerer med 
vor egen tids hyperteknologiske 
verden. Men måske er den vigtig-
ste, enkeltstående lektie til nutiden 
netop dén, at fri og ubunden forsk-
ning - den legende, kaotiske og 
sprudlende undersøgelse af naturen 
og dens muligheder, uafhængigt 
af konkrete behov, efterspørgsel 
og kommercielle potentialer - er 
et helt nødvendigt element, uden 
hvilket udviklingen på lidt læn-
gere sigt simpelthen ville stagnere. 
Havde ingeniørstanden for 6-800 år 
siden ikke kastet sig over projekter, 
hvis umiddelbare nytteværdi heller 
ikke dengang kan have været let 
at forsvare, ville vi idag have stået 
væsentligt ringere end vi faktisk 
gør. 

19	 Honnecourts	evighedsmaskine	kendes,	som	ganske	mange	af 	tidens	opfindelser,	i	talrige	indbyrdes	kun	ganske	lidt	afvigende	variationer	
fra	både	før	og	efter	Honnecourts	tid.
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Anne Gyrite Schütt 
Kunstner

Er det ikke en fascinerende tanke, at 
alt hvad vi mennesker benytter, alle 
vores ting, redskaber og maskiner, 
er der nogen, som har tænkt over, 
opfundet, designet og skabt? Hver 
eneste lille dims og dut! Fra den 
mindste lille skrue eller papirclips 
til kraner, gulve og lysreguleringer!
Nogen har kradset sig i hovedbun-
den, rynket panden og besluttet 
hvad genstanden skulle laves af, 
hvilken form den skulle have, hvil-
ken farve og funktion.

Mennesket har iagttaget naturen - 
og drømme og ønsker er opstået. 
Mon ikke det er et af menneskets 
ældste og største ønsker; at kunne 
flyve som en fugl? Kan man ikke let 
forestille sig en stenalderjæger, sidde 
på en klippesten med sit afgnavede 
kødben i hånden ved bålets døende 
gløder, og være opslugt af fuglenes 
leg i luften, en falk som styrkdykker 
efter et bytte, eller svaler der behæn-
digt udfører imponerende flyve-
øvelser i jagten på aftenens lavtgå-
ende bevingede insekter... og ønsket 
sig at kunne gøre det samme?

Mon ikke det næsten er hvert eneste 
menneske forundt, at have drømt 
om dette? At kunne glide gennem 
luften, se det hele oppefra, og bevæ-
ge sig frit i det tre dimensionelle 
rum.

Vi kan kun gisne om hvor mange, 
der gennem tiden har forsøgt sig udi 
dette. Hvor mange som har kastet 
sig ud over klippekanter med selv-
konstruerede "fugle"-vinger i men-

Og det startede med tanken...
Et kunstner- og opfinderværksted i forhallen

neskestørrelse, og troet at den gik?
Det må ligeledes have været et 
mysterie for vores forfædre, hvor-
dan havdyr og fisk har kunnet leve i 
havets dybder uden luft, og ligesom 
med fuglenes flugt i himmelrum-
met haft en drøm om at kunne 
bevæge sig under vandets overfla-
de, for at kunne gå på opdagelse i 
den uudforskede, hemmelige ver-
den, der gemte sig i dybet.

Saint Eligius og hans værksted,  
tegning fra ca. 1450

Forfatterens skitse til værkstedet i 
udstillingen.
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Man har iagttaget naturen, ganske 
som vi gør det idag, og lært af den! 
I dag kalder vi denne videnskab 
og forskning for “bionik” (afledt 
af begreberne “biologi” og “meka-
nik”).

Et udmærket og ikke alt for gam-
melt eksempel på dette, er den 
schweiziske ingeniør George de 
Mestral, der efter en gåtur med sin 
hund engang i 1940 érne, piller bur-
refrugter ud af sin hunds pels, og 
får lyst til at studere denne naturens 
teknologi nærmere i sømmene. Han 
får lagt en burre under mikroskop, 
og opdager herved de små effektive 
modhager på burrefrugternes over-
flade. Mestral efterlignede naturen 
og skabte en slags "burrebånd", der 
blev sat i produktion - og velcro én 
var hermed opfundet!

Middelalderens innovative og kvik-
ke hoveder har gjort det samme. I 
kunstnerkredse var det almindeligt 
at lære at tegne ved at iagttage natu-
ren. Leonardo da Vinci sagde "lær 
af naturen" - Og mente vist dette 
ganske bogstavligt, ved ikke kun at 
holde sig til skitsetegning af land-
skaber, strømmende vand, træer i 
blæst, dyr og menneskers anatomi, 
men sandelig også ved at dissekere 
lig, hvor hver eneste tænkelige lille 
del, blodåre, sene eller knogle blev 
sirligt tegnet af, og funktionerne 
forsøgt forstået.

Det er netop dette kreative, nys-
gerrige menneskes værksted, jeg 

har ønsket at formidle i Middel-
aldercentrets forhal. En opfinder/
kunstners værksted, hvor tanken og 
bearbejdningen af en ide ́ tager sine 
første skridt.

Inspirationen er højst sandsynligt 
netop startet et helt andet sted. Ved 
vandring i naturen, en pause sid-
dende på en sten, den gentagende 
iagttagelse af fænomener i naturen, 
og drømmen om at gøre det "umu-
lige" - feks. at flyve - er opstået. Her-
efter er den inspirerede opfinder 
måske sprunget hjem til sit værk-
sted, og i dyb koncentration påbe-
gyndt sine første skitser. Han er 
startet med at undersøge naturens 
teknik, ved at aftegne feks. flager-
muse- og fuglevinger. Dette ved vi 
fra adskillige kunstneres bevarede 
tegninger med naturiagttagelser.

Jeg har forsøgt at illustrere dette ved 

at lægge en død krage på arbejds-
bordet med vingerne udbredt, og 
kunstnerens detaljerede iagttagel-
sestegning heraf strøet omkring. 
Resten af vejen til den "færdige" 
middelalder flyver kan opleves via 
tegninger og modeller på værkste-
det, som selfølgelig også er inspi-
reret af de tegninger vi kender fra 
opfindernes egne bøger og skitse-
samlinger.

Intentionen er, at værkstedet skal 
ose af "tankegang og virkelyst" - 
det handler om den mentale pro-
ces! Om det nysgerrige og inno-
vative menneske i middelalderen, 
som en optakt til oplevelserne i 
teknologiparken, og eventuel som 
afslutning. Den besøgende vil, til en 
start, forhåbentlig se og forstå netop 
den tydelige "flyve-historie" fra den 
døde krage til den flotte Leonardo 
da Vinci flyver, som hænger lige 
over udstillingen. Og efter en run-
de i teknologiparken vil gæsten nu 
genkende en af tegningerne på bor-
det, nemlig Villard de Honnecourts 
morsomme "evigheds" maskine, 
som gæsten måske lige har oplevet 
"lyslevende" ude i parken, men som 
selvfølgelig kun "virker" ved at man 
lægger kræfterne i og drejer hånd-
svinget, hvorefter man kan opleve 
og erfare Villards charmerende og 
urealistiske idé om faldende ham-
merformede vægte, der skulle træk-
ke hjulet rundt ved tyngdekraftens 
evige trækken i hammerhovederne.
Villard og Leonardos tanker og stre-
ger mødes altså på værkstedet i 
hallen. Deres møde er dog ikke tæn-
keligt i virkeligheden, da Villard 
de Honnecourt tegnede sine skitser 

Skitser og breve på væggen i værkstedet.
(Breve med segl udlånt af Charles 
Rafenstain.)
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i midten af 1300-tallet, mens Leo-
nardo arbejdede omkring år 1500.

Værkstedet er altså bredt funde-
ret tidsmæssigt, men med fokus på 
interiører og sager fra 1400-tallet. 
Møbler og genstande er således så 
autentiske som muligt - dog har 
vi formentlig ikke haft ret mange 
værksteder af denne karakter på 
vores nordiske himmelstrøg, da 
de opfindere vi har beskæftiget os 
med, for det meste er italienske eller 
tyske.
Jeg har ladet mig inspirere af adskil-
lige billeder af værksteder fra hele 
middelalderen, som er blevet stu-
deret med lup, for at finde detaljer 
og få en fornemmelse af virketrang, 
redskaber og livet på disse værk-
steder.

Benyttet er også en logisk tanke om 
det kreative sinds optagethed og 
temperament. Dette er ikke et revi-
sorkontor, med sirlige kolonner af 
tal og tør orden. Når inspirationen 
og passionen har bemægtiget sig 
opfinderens sind har han ikke haft 
ro, før tanken er nedskrevet, eller 
skitseret.

Til tider vil mangfoldige ideer og 
nye associationer vælte ind over 
hinanden. Nogle bliver forkastet, 
nogle driller, og endelig vil nog-
le være opmuntrende og love på 
gode indtægter fra hungrende fyr-
ster, konger og gejstlige kunder, der 
ønskede at benytte disse opfinderes 
kreativitet til at bestyrke deres magt 
og krigsevner med nye apparater, 
de kunne imponere eller vinde kri-
ge med. Der har altid været mulig-

heder for økonomi og opfindelser i 
kølvandet på krigs- og kirkevæsnet!
Opfinderens stilling i samfundet er 
ligeledes bredt funderet. Han kan 
have været fra ganske små kår, til 
start, for senere at ende med at være 
ven med konger og fyrster. Det er 
hans mangfoldige evner og dygtig-
hed, som har bragt ham frem i livet.
Dette har jeg illustreret ved, at han 
jo til dels stadig er en håndværker 
som kan en masse praktisk, tegne 
skitser og udføre modeller til sin 

Middelalderens svar på Agent 007´s amfi-
biebil?  en ridder/dykker på et havdyr, som 
han enligst væder med en svamp. -Er tan-
ken eller drømmen at finde et transportmid-
del til både lands & vands? Læg mærke til 
billedet af ånde-anordningen på skjoldet.
Tegning af Mariano Taccola (1382 - ca. 
1453)

Middelaldercentrets rekronstruktion af en 
dykkerdragt, som tidligere er blev afprøvet 
og konstateret brugbar, er selvfølgelig 
havnet på værkstedet
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omgang med de fornemme kunder 
på de "bonede gulve".

Der er savsmuld på gulvet, skidt 
og afgnavede ben, men også finere 
genstande som silkebrokade, reli-
giøst maleri med Jomfru Maria og 
en narhvaltand, som man forment-
lig dengang mente var enhjørnin-
gens horn, og dermed et bevis på 
dens eksistens! En særlig kostbar og 
magisk genstand!

(Dog stadig kostbar! - Og for en 
god ordens skyld; narhvaltanden på 
udstillingen er en kopi i plastik).

Samtidig illuderer disse detaljer en 
sammeblanding af overtro, religion 
og en naturvidenskabelig undersø-
gelse af omgivelserne med kunstne-
rens åbne sind, som stiller spørgs-
måltegn ved alt!

Han stiller sig kritisk og søger foran-
dring og fremskridt, modsat kirkens 
dogmatiske og ofte statiske syn på 
verden og menneskelivet. Det har 
været en balancegang, at tækkes 
nogle af disse sikkert dogmatiske 
kunder og gejstlige embedsmænd, 
der blandt andet fordømte disseke-
ringer af lig og at opmuntre til et 
anderledes verdenssyn end tidens 
tolkning af Biblen - men som samti-
digt lagde guldmønter på bordet og 
bestilte værker og konstruktioner til 
brug for katedralbyggeri, kuppelta-
ge og andre tekniske udfordringer. 
Der har sikkert været en del kame-

ler at sluge på begge sider, da man 
havde brug for hinanden.

Værkstedet er søgt skabt med en 
særlig stemning, med knitrende ild-
sted, gyldent lys fra det blyindfat-
tede vindue og en tom stol foran 
arbejdsbordet, der lige kunne være 
blevet forladt - af opfinderen selv. 
Med særlige spots er belysningen 
særegen, så værkstedet adskiller 
sig, som et univers for sig selv... en 
anden tid!

Dette havde været meget nemmere 
at skabe i et mørkt lokale, og ikke 
som i forhallen hvor lyset vælter ind 
fra to sider. Så der har været ideer 
fremme om at lukket næsten hele 
værkstedet af, kun med kikhuller 
via et par åbne vinduer, og en dør på 
klem! Dette blev dog forkastet igen, 
da ulempen var, at kun få ad gangen 
kunne kikke på værkstedet, og sko-
leklasser og større grupper dermed 
ikke fælles ville kunne studere det 
detaljerede univers, og samtidigt få 
oplæg og undervisning med værk-
stedet som udgangspunkt.

Netop omkring undervisning er der 
en del intentioner om brug af værk-
stedet. Det kunne tage sigte på at 
have en fremtid som virtuelt billede, 
der kunne aktiveres af besøgende 
på eks. Middelaldercentrets hjem-
meside, eller via en skærm lige foran 
selve det fysiske værksted.

En slags magisk "Harry Potter-uni-

vers”, hvor nysgerrige og barnlige 
sjæle kan klikke på detaljer, hvor-
efter uddybende billeder, sammen-
hænge og forklaringer dukker op 
- eller måske spørgsmål og anima-
tioner til underholdning og leg, der 
i selvsamme åndedrag ville være 
udfordrende og belærende. Mulig-
hederne er mange.

Dog, i første omgang er ambitionen 
blot, af praktiske og økonomiske 
årsager, et stilfoto i undervinsnings-
hæftet til skolerne i år. Og sådan er 
der jo så meget!

Ambitioner og drømme florerer 
i kreative sind. Nyeste teknologi 
tages i brug til at vise den gamle.
Vi er selv midt i processen, også vi 
er moderne mennesker med vores 
nyfødte virtuelle verden. Vi er midt 
i en opfinderverden med uendelige 
muligheder.

For kan vi reelt en dag påstå, at 
NU har vi opfundet ALT? Nej vel! 
Udsagnet er absurd, og i samme 
åndedrag er konsekvenserne svim-
lende, for det vil logisk betyde, at 
vores efterkommere måske, med et 
mildt overbærende smil, vil se til-
bage på vores "håbløse" tid, med 
varme computere der summer, led-
ninger overalt, brændstofslugende 
og larmende køretøjer, og mange 
hverdagsapparater der er tunge, 
forurenende og besværlige! Der er 
rigeligt at forbedre på.

Min ambition er, at børnene og 
andre besøgende vil blive bevidste 
om deres egen del i denne pro-
ces, og gennem vores teknologipark 
og opfinderværksted forstå sam-
menhængene historisk. Den vigtige 
pointe er, at alt er bevidst skabt, 
designet og formet, for derefter at 
blive forbedret, ændret eller glemt, 
og at de selv kan vælge hvad de 
vil bidrage med, at de kan betragte 
deres egen tid med kritiske øjne, 
og med skabertrang og kreativi-
tet forhåbentlig forbedre og udvi-
de mulighederne for fremtiden og 
skabe nye tekniske landvindinger 
- ligesom opfinderen, der lige har 
siddet på sin stol i sit værksted for 
600 år siden, og drømt og tænkt 
store tanker!

Litteratur:
"Bionik - mennesket lærer af natu-
ren", af Hanne Stranger og Michael 
Køhler (artikel i tidsskriftet "Dyr", 
Zoologisk Museum 2004).

Instruktør og presenter Mike Loades optog nogle af scenerne til Middelaldercentrets nye 
film om teknologiparken på kunstner/opfinder værkstedet.
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Ingeniør og arkitekt  
anno 1400 - 2000
- drømme og visioner der udvikler ...

John Kronborg Christensen 
Cand ark. arkitekt m.a.a.

I år åbner Middelaldercentret sin 
historiske Teknologipark, hvor tek-
nologi og ingeniørkunst i middelal-
deren for alvor kommer i fokus.
 
Som Middelaldercentrets tilknyt-
tede arkitekt og "teknikker" blev jeg 
kastet lidt hovedkulds ud i projek-
tet. For en tid måtte jeg ”slå husene 
ud af hovedet” og anvende mine 
tillagte, kreative evner med lineal, 
vinkler, vinkelmålere og passer på 
anden måde.
 
Udfordringen var at virkeliggøre 
fortidens teknologiske mestres visi-
oner og tanker i modeller i naturlig 
størrelse. En til tider umulig opgave 
skulle man mene, når man bliver 

konfronteret med deres både fanta-
stiske, men også lige så umulige og 
fantasifulde illustrationer af tekni-
ske frembringelser.
 
"Du skal bare lige - " var kommenta-
ren til opgaven. Og selv om jeg til at 
begynde med kunne føle mig lidt på 
Herrens mark og knapt nok anede, 
hvor jeg skulle begynde på papiret, 
kom en medfødt stædighed og "Ole-
opfinder" efterhånden op i mig.
 
Under arbejdets gang blev der også 
megen tid til tanker og filosoferen 
omkring det, der dengang måtte 
være sket i hovedet på fortidens 
mestre, siden de kunne finde på alle 
disse "umuligheder".
Flere - som f.eks. Leonardo da Vinci 
og Villard de Honnecourt - var jo 
grundlæggende inspireret af tek-
nikken i naturen, mens andre - som 
f.eks. Konrad Keyser og Hans Tal-
hoffer - tænkte mere i krigskunst, 
profit og måske ære? 
 
Men grundlæggende var deres kre-
ationer baseret på naturvidenskab 
og de kræfter, der kunne iagttages 
her samt materialesammensætnin-
ger og teknik i al almindelighed.
 
Det er også interessant at se, hvorle-
des nogle har udtrykt deres visioner 
i rent kunstnerisk tegning - meget 
ugennemtænkt, men udført med 

stor kunstnerisk udfoldelse i både 
farvelagte skitser og prangende teg-
ninger på meget billedlig måde.
 
Andre igen har lavet meget velgen-
nemtænkte og næsten målfaste skit-
ser og tekniske tegninger - både af 
detaljer og helheder.
 
Derfor er der vel intet mærkværdigt 
i, at datidens kunstnere også var 
både arkitekter og ingeniører  - eller 
omvendt. Og sådan er det jo stadig 
den dag i dag. - Med andre ord: - jeg 
må vel være "en af dem"?

En af ”de store mestre", Konrad Keyser -  
ca. 1405. Tysk opfinder og kunstner.

Leonardo da Vincis kreationer: naturvidenskabelige, tekniske - og kunstneriske...
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 Så er bare et af mine tilbagevenden-
de spørgsmål: - hvorfor var nogle af 
dem dog så - mildest talt - elendige 
til at konstruere / illustrere deres 
"opfindelser"? Var deres kunder - 
datidens konger og fyrster - måske 
meget naive eller direkte dumme? - 
Ja, man kan virkelig undre sig.
 
Når jeg tænker på det materiale,  jeg 
f.eks. er blevet præsenteret for, når 
en ung, nyuddannet arkitekt har 
søgt ansættelse hos mig - eller hvad 
jeg evt. selv har præsenteret for 
en potentiel kunde, så ville i hvert 
tilfælde meget få af disse, fortidens 
mestre have fået noget job - endsige 
nogen anbefaling.
 

Heldigvis var min opgave på Mid-
delaldercentret var jo ikke at vise, 
hvad jeg kunne. Derimod skulle 
jeg jo få det "umulige" fra fortidens 
mestre til at ligne noget nutidens 
mennesker kunne "tage og føle på". 
Så det var altså bare på med krum 
hals og bøjet hoved  - hen over teg-
nebrættet…
 
Vel ikke overraskende kommer 
"opfinderen" så langsomt op i én, og 
de gamle og farverige illustrationer 
begynder at blive "levende". Man 
tænker pludseligt utroligt fikseret 
på, hvordan man nu kan få de mest 
umulige maskiner og "opfindelser" 
til at fungere - bare nogenlunde. 

Hans Talhoffer: - ”Hvordan man kan se ind over en by– eller borgmur, Hvordan man kan redde sig eller holde sig selv oven vande ved 
hjælp af luftblære”.

Konrad Keyser: - Farverige fantasier af tekniske konstruktioner - de fleste til brug ved krigsførelse.

Og det uundværlige håndværk...
Og endelig skal  jeg ikke undlade 
at give Middelaldercenterets rig-
tigt dygtige håndværkere en ros for 
deres indlevelse, håndværksmæs-
sige snilde og dygtighed. 
 
Havde det ikke været for dem, var 
disse ”nytolkninger” nok heller ikke 
alle blevet så vellykkede, som tilfæl-
det er. Mange gode forslag på løs-
ninger af opgaverne og selvstændig 
tænkning har fra deres side været 
med til at redde den ”moderne” 
arkitektens måske til tider lige så 
håbløse og ”middelalderlige”  pro-
jektforslag som datidens ”mestre”. 
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De evolutionære vildskud
 
Evighedsmaskinen
Selv en "evighedsmaskine" synes 
man - næsten - kan komme til at 
fungerer - "hvis man bare lige....". 
 
Men evighedsmaskiner er nu og 
bliver en umulighed at opfinde  for 
os mennesker her på jorden, som 
jo nok foretrækker dennes tyngde-
kraft frem for vægtløshed. Du kan 
nu selv afprøve Middelaldercentrets 
kopi (hvis ikke den mod alle ods 
faktisk står og køre allerede…), og 
skulle du alligevel mene, at kunne 
gøre det bedre, kan du jo selv prøve 
at lave en. Som du ser af illustra-
tionerne p denne side, er i alle fald 
ikke den første og bliver nok heller 
ikke den sidste, der forsøger…

”Opfinder-skitser” af evighedsmaskine Yderst til venstre: Villard de Honnecourt (1200-tallet). I midten: - forfatteren (2000-tallet), til 
højre: Middelaldercentrets rekonstruktion
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Hånd– og vinddrevne køretøjer
Og det hånddrevne køretøj? - Jo, 
man blev næsten barn igen og tænk-
te på, hvordan man som ung knægt 
sad og tegnede alle de mest fanta-
stiske sæbekassebiler, man skulle 
bygge, og hvordan, man kunne få 
dem til selv at køre, når ingen gad 
at skubbe. 
 
Personligt tænkte jeg dog ikke i 
snoretræk som den, der ses i Tekno-
logiparken anno 1400-tallet - kon-
strueret af Giovanni Fontana, men 
på køretøjer forsynet med sejl. 
 
Måske skulle jeg også have forsøgt 
mig med fremdrift via møllevinger 
som Roberto Valturio gjorde det?

Her igen et par eksempler på, hvor 
håbløst umulige fortidens opfinde-
re  - set med vores øjne - må have 
været. Disse køretøj kan jo ikke 
ret meget andet end at køre ned ad 
bakke i ”medvind” - og dreje kan de 
jo slet ikke. 
 
Ja, hvor gamle var ophavsmændene 
til disse opfinder-skitser egentlig - 
tankegangen bag viser nok en vis 
teknisk kompentance, men ellers 
der de jo nærmest barnlige.
 
Men som billederne viser, eksperi-
menteres der stadig. 

Hånddrevet køretøj - Til venstre tegning af 
Giovani Fontana (ca. 1430). 
Ovenfor Middelaldercentrets 
rekonstruktion.

Vinddrevet køretøj - tegning af Roberto 
Valturio (ca. 1460).
Til højre Middelaldercentrets rekonstruk-
tion, skubbet forbi middelalderbyens 
måbende beboere.

”Når nu, det blæser, så skal I se løjer”….
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”Hejs-dig-selv-op” maskinen 
I andre af datidens ”umulige” opfin-
delser finder vi dog begyndelsen 
til vor tids virkelighed. F.eks. I 
den vinddrevne ”hejs-dig-selv-op” 
maskine - eller måske rettere: ele-
vator.

Datidens kendte energi kunne hen-
tes i vind og vand. Vind kunne 
findes næsten overalt, og er derfor 
naturligt nok anvendt til ”motoren” 

De noget fantasifulde tegninger fra Hans Talhoffers og Konrad Kaysers hånd  (ca. 1400) og - yderst til højre forfatterens fortolkning.

i denne maskine, hvor ønsket om at 
på enkel måde hæve sig højt over 
terrænet - fra et niveau eller etage til 
en andet. Med andre ord: - forløbe-
ren til den moderne Elevator.

Opfindernes tanker har dog nok her 
været at konstruere et apparat til at 
kunne komme op over en borgmur 
på enkel måde. De var begge mestre 
udi det mere ”krigstekniske”.

En ”hejs-dig-selv-op” maskine anno 2013 - 
med el-motor.

Middelaldercentrets "hejs dig selv op 
maskine"
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Løfteteknik og kraner
Ikke alle middelalderens maskiner 
var dog så fantasifulde og ubruge-
lige, som de forud nævnte. Som ind-
ledningsvis nævnt, drejede mange 
opfindelser sig om at anvende og 
udnytte naturlige og tilgængelige 
kræfter på den mest optimale måde.
 
Middelaldercentret var fra sin spæ-
de start sidst i 1980-erne et tekno-
logicenter, hvor de teknisk impo-
nerende blider og andre kastema-
skiner var i centrum, lige som man 
her kunne prøve kræfter med de 
tekniske muligheder, der dengang 
var til rådighed. 
 

Vi ved alle i dag, hvordan man kan 
udnytte og mangedoble sin styrke 
ved at anvende vægtstænger og 
udvekslinger. Det har mennesket 
vidst i alle dage, og fra middelalde-
ren ser vi utallig eksempler på hvor-
ledes disse kræfter indgår i næsten 
alle datidens tekniske illustrationer, 
og hvordan disse her bruges i fanta-
stiske apparater - fra de meget nyt-
tige til de meget krigeriske.
 
I Teknologiparkens område for løf-
teteknik  har vi valgt at vise et 
eksempel på en mobil kran og en 
række konstruktioner, hvor du selv 
kan prøve at mangedoble dine kræf-
ter.

Miniature af Jean Colombe fra 1400-tallets 
slutning, hvor monumentale bygninger 
opføres ved hjælp af kraner.

Middelalderlig illustrationer af Villard de 
Honnecourt (herover) og forfatterens skitse 
(nedenfor) til en mobil kran.

Til højre et par foto fra Middelaldercentrets 
første teknologiske frembringelser.

Yderst til højre, en af den nye Teknologi-
parks rekonstruerede løftemaskiner.

Kraner - i domkirkebyggeriets tjeneste - i middelalder og i nutid. Billedet herover er 
fra byggeri af den Spanske domkirke La Sagrada Familia i Barcelona (tegnet af arkitekt 
Antonio Gaudi (d. 1926) - påbegyndt i 1882 og forventes færdig i 2026)
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Vidtløftige drømme …
 
Flyvemaskinen
Himmelstræbende har mennesket 
nok altid været. At kunne flyve var 
også en af middelaldermenneskets 
store drømme, som også beskæfti-
gede de store mestrer. Ikke mindst 
Leonardo da Vinci gjorde sig mange 
tanker og skitser af sådanne opfin-
delser. 
 
I Teknologiparken vises en af Leo-
nardos forsøg på at lave en flyvema-
skine - holdt i luften og fremdrevet 
af menneskets egne kræfter. 
 
Men mere end 400 år skulle der gå, 
før J.C. Ellehammer kunne præstere 
en flyvning i 1906 - sådan næsten? 
Og det ”kun” med motorkraft. 
 
Og drømmen om at flyve fortsæt-
ter. Vincent Serement - født i 1930 i 

Ringsted har hele sit liv villet ”i luf-
te”. Som 79-årig fløj han sin sidste 
tur inden han gik på pension. Det 
var med en raketmotor på rygge. Se 
foto nederst på siden.

Vincent Serement har konstrueret 
29 ryghelikoptere, enmandsheli-
koptere, autogyroer og flyvende 
vinger fly og helikoptermodeller. Se 
foto af ham nederst t.h. her på siden.

Herover skitser og modeller af leonardo da Vincis flyvende maskiner.

J.C. Ellehammers flyvning i 1906 - med motor.
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Helikopteren
Også helikopteren var i Leonardo 
da Vincis tanker i ca. 1485 - formo-
dentlig som den første. Vi kender 
faktisk kun hans, meget forenklede 
og lille skitse til en sådant maskine.  
Men mange har jo siden forsøge at 
realisere drømmen. 
 
Ideen har været, at man ved at tram-
pe rundt på bundpladen og skubbe 
den lodrette aksel med rotoren på 
kunne få maskinen til at lette p.g.a. 
luftstrømmens pres på rotorsejlets 
underside. Man skulle simpelthen 
”skrue” sig op i luften.
 
Også i dette ”fly-kapløb” marke-
rer J.C. Ellehammer sig ved i 1912 
at lave og flyve en helikopter, der 
kunne lette sig selv og en pilot over 
jorden. 
 
Og som det ses på billederne nederst 
på siden, er heller ikke denne udvik-
ling slut endnu.

Nederst et foto af J.C. Ellehammers 
helikopter fra 1912 (Tekniks Museum 
i Helsingør), t.v. en enmandshelikopter 
fremstillet af Vincent Serement (ca. 1960?) 
og endelig, nederst t.h., et projekt af den 
Hollandske John Bakker fra 2007 til en 
fly-bil, der på jorden kan køre 200 km/t og 
flyve 195 km/t. 

Leonardo da Vincis lille helikopterskitse ses 
ovenfor og en model heraf ses t.v.
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Maskiner til krigsførelse
Udkigs– og angrebstårne
Fjendens borg eller byen skal ero-
bres. Hvordan kommer man ind bag 
de tykke mure?
 
”Jo, man bygger et udkigstårn, så 
man kan se, hvad fjenden foretager 
sig, og så bygger man et mobilt 
angrebstårn, der kan ruller frem til 
borgmuren, og hvorfra man let kan 
entre borgen….” 

”Opfinder-skitser”  -  Sax-udkigstårn
- før (Roberto Valturio - ca. 1460) 
- og nu (JKC 2013)...

Herover Roberto Valturios tegning af et stormtårn. Tegning t.v. er forfatterens tolkning 
anno 2013.

Også på ”lift-området” er de 
middelalderlige opfindelser stadig i brug 
og under udvikling.
Den middelalderlige tegning af Roberto 
Valturio´s hånd og fra 1400-tallet. 
De andre kan du købe eller leje via 
internettet (anno 2013).
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Krigsudrustning
Den dag i vores tidsalder synes det 
at være inden for militæret de stør-
ste opfindelser og landvindinger 
sker. Iblandt kan de middelalderlige 
af slagsen se lidt løjerlige ud, men 
virker tilsyneladende.
 
Forsvarsbobler
Således f.eks. disse ”forsvars-bob-
ler” af læder. På grund af deres sej-
hed og fleksibilitet trænge bl.a. ikke 
pilespidser særlig langt gennem 
læderbeklædningen. Man kendte jo 
også allerede i vikingetiden - og tid-

ligere til læderets beskyttende effekt 
og anvendte denne  til fremstilling 
af rustninger - af læder.
 
Skal vi følge denne ”opfindelses” 
moderne efterkommer, må det vel 
være den skudsikre vest.
 
Ildkraft
Krudt og kanoner var opfundet og 
allerede anvendt i 1300-tallet. Man 
var særdelse bekendt med ildkraf-
tens betydning i et slag - jo mere, jo 
bedre.
 
Flere af datidens opfindere har der-
for, naturligt nok, ladet sig inspirere 
til at udvikle våben, der kunne yde 
denne slagkraft. Leonardo da Vinci 
var ingen undtagelse. Hans skitse 
til en viftekanoner - kanoner med 
en række løb ved siden af hinanden, 
der kunne affyres samtidig - ses 
nederst på siden.
 
Jeg vil undlade at vise udviklingen 
af denne ”maskine” frem til i dag, 
men alle kender sikkert til tromle-
geværer fra ”Det vilde Westen”  og  
Verdenskrigene til vore dages auto-
matvåben.

Tegning af Hans Talhoffer, der viser mænd - to under hver forsvarsbobbel - som forsøger 
at komme tæt på en borg- eller bymur.
Og en rekonstruktion af en  ”forsvarsbobbel”, som er blevet afprøvet og fundet anvendelig.

"Viftekanon", i Leonardo da Vinchis 
version og Middelaldercentrets 
rekonstruktion. Den sidste kan skyde med 
vandstråler, når man sender en sms til et 
bestemt nummer!
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Vandkraften
 
I Middelaldercentrets Teknologi-
park er der et særligt område med 
apparater,  der er beregnet til at 
flytte eller rettere løfte vand fra et 
niveau til et andet. Det er alle sam-
men teknikker, der på den ene eller 
anden måde stadig anvendes rundt 
om i verden den dag i dag.
 
I nogle egne er det meget direkte 
kopier af de middelalderlige udga-
ver af apparaterne - ja, til tider 
endog i meget mere primitiv form. 
Og andre steder er apparaterne så 
udviklede og forfinede, at vi knapt 
nok sanser dem i vores hverdag.
 
Pumpen
Det gælder bl.a. den i øvrigt nok 
velkendte vandpumpe, hvor man 
ved at bevæge en stang op-og-ned 
kan ”pumpe” vand op af en brønd. 
 
I pumperøret sidder et stempel med 
”hjerteklapper”, som skiftevis åbner 
og lukker for vandgennemstrøm-
ning - alt efter om bevægelsen er 
op– eller nedadgående. I princippet 
hæver man vandet op til pumpens 
udløb.

Archimedes snegl
Archimedes snegl er et vandløfte-
apparat - opfundet og navngivet af 
den græske matematikker, fysik-
ker og ingeniør Archimedes, som 
levede i 200-tallet før Kr.f..
 

Vi har valgt at vise en pumpe, hvor den 
op-og-ned gående bevægelse udføres med en 
særlig vippeanordning - med udgangspunkt 
i en middelalderlig illustration af Georgrius 
Agrikola fra midten af 1500-tallet - ses 
herover. Middelaldercentrets kopi ses t.h.

Meget banalt, men effektivt, ”dre-
jer” man vandet op ved hjælp af  en 
”snegl” i et rør. Sneglgangen danner 
kar, som kan indeholde vand, og 
som ”skruse” op gennem røret, hvor 
vandet øverst render ud.

Snegl-princippet har gennem alle 
tider været anvendt til mangt og 
meget. Bl.a. i møller, hvor korn er 
blevet løftet op i siloer - - og på 
nutidens mejetærskere i mejebordet 
- som på billedet herunder t.v.

Nederst tv. en tegning af Archimedes 
snegl og udner den et foto af en snegl i en 
moderne mejetærsker.

Nederst i midten ses en tegning fra 
1500-tallet af en anonym kunstner samt 
nederst til højre et par billeder fra nyere tid 
af  en ”hjemme-lavet” snegl fra Bangladesh.
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Vandløftehjulet
En af de helt store apparater i tekno-
logiparkens vand-område er vand-
løftehjulet. Jo større, jo højere kan 
vand løftes, så dette er faktisk ikke 
så stort og kan ”kun” løfte vandet 
ca. 1½ meter.
 
Der er i princippet tale om et vand-
hjul, hvor skovlbladene er lukkede 
kasser, der kan indeholde vand, som 
løftes op fra f.eks. et vandløb. Vand-
løftehjulet - eller øseværket, som 
det også kaldes - kunne i princip-
pet være drevet af den vandkraft, 
der evt. måtte være i det vandløb, 
vandet skal løftes fra. I så fald ville 
der have været et dobbelthjul, hvoaf 
det ene ville være et almindeligt 
skovlhjul.
 
Der er især to typer af disse hjul, 
som begge er gengivet på middel-
alderlige illustrationer, og begge 
anvendes de den dag i dag i mange 
steder af verden.
 
Den ene type samler vandet op 

i skovle eller kar - som kan være 
krukker - og lader det opsamlede 
vand plaske frit ned i en rende 
ved hjulets top. Vandspildet kan 
her være ret stort og effekten derfor 
ringe.
 
Den anden type samler også van-
det op i kar eller lukkede kasser, 
men her ledes vandet ud ved hjulets 
midte. Enten gennem en sliske med 
tud ved hjulakslen, eller i et lukket 
system gennem midten af hoved-
akslen. Her er vandspildet meget 
mindre, og effekten derfor stor.
 
På illustration øverst t.h. af Dani-
el Barbro fra midten af 1500-tallet 
vises netop en sådan type med helt 
lukkede sider og vandudledning 
gennem akselen.
 
Vandløftehjulet kan som nævnt 
være drevet af vandkraften i vand-
løbet, men ses oftest drevet af men-
nesker -  eller af dyr.
 
Lige som krukker på hjulets periferi 
giver det største vandspild (meget 
tabes ved afhældning til renden), 
er der blandt de middelalderlige 
illustrationer også eksempler på helt 
umulige eller ubrugelige vandløfte-
hjul eller øseværker. F.eks. det på en 
illustration af  Roberto Valtorio fra 
1400-tallets midte. Vandet vil sim-
pelthen ikke kunne løbe ud i renden 
før skovlene har passeret denne.

På de illustrationer herover (hvoraf den 
yderst til højre er af Philipp Mönch fra 
1400-tallets sidste del) ses princippet 
med opsamling af vandet i skovlhjulenes 
kasseformede ender eller påsatte krukker.

Illustration af Roberto Valtorio, ca. 1450.

Vandudledningen kan ske gennem hjulets 
aksel, eller, som det ses her, afhældes vandet 
i det nederste eksempel til en rende ved 
siden af hjulet - sådan som vi har lavet 
hjulet i Teknologiparken.
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Broer
 
Selvbærende plankebro
I Teknologiparken er der også et par 
broer. Den ene er - tilsyneladende - 
af ret fredelig karakter, og hører til 
noget af det mest simple brobyggeri, 
man kan tænkes sig.

Opfinderen er Leonardo da Vinci, 
der har lavet hosstående skitse af  
broen. Den består alene af nogle ikke 
særligt lange, runde tømmerstokke, 
som kan klare et stort spænd alene 
ved at hvile på sig selv. Principielt 
behøves end ikke fornagling eller 
surringer. Den indbyrdes belastning 
holder stokkene på plads.

Nok synes broen at være til frede-
lig benyttelse, men det kan heller 
ikkeudelukkes, at konstruktionen 
var tænkt anvendt som en slags 
militært   redskab, der var let at 
transportere og let at opstille over 
et vandløb - eller en  voldgrav - som 
skulle forceres i en fart.

Mobil stormbro 
Det samme kan man ikke sige om 
stormbroen, som leder til Teknolo-
giparkens indgang.

Denne er tegnet af Mariano Taccolla 
omkring 1430. Den er også noget 
mere bombastisk og er beregnet til 
at kunne modstå angreb af pile og 
lignende under såvel opstilling som 
brug. Herunder billeder og tegnin-
ger af  Tacolla ś bro - og Middelal-
dercentrets kopi.
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Redningsapparater
Ved vand-teknik området er der 
også en samling af middelalderlige 
redskaber til brug ved redning af 
personer, der måtte være faldet i 
vandet.
 
Dette er nemlig også et emne dati-
dens mestre har beskæftiget sig 
med. Lige som det at kunne flyve 
var interessant, var det at kunne 
opholde sig under vandet  også 
noget, der vakte interesse. Middelal-
dercentret har også i sine samlinger 
en kopi af en middelalderlig dyk-

kerdraget, som kan ses udstillet i 
indgangsbygningens hall.
 
Her i parkens vandområde er der 
udstillet apparater, som kunne hol-
de en mand flydende. Hertil var 
selvfølgelig i høj grad anvendt dyre-
blære eller sammensyede huder og 
skind, som kunne pustes op.
 
Tegninger og skitser her på siden 
viser oppustelige sække og blærer, 
som synes at kunne holde selv en 
ridder i fuld rustning oven vande 
- hvis han skulle være så uheldig at 
falde i vandet. 

Sider fra Roberto Valturinos skitsebog, til 
højre og nedenfor.

Oppustelige lædersæk, tegning af Konrad 
Keyser.
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Vi bygger stadig…
Middelaldercentrets Historiske 
Teknologipark er i skrivende stund 
endnu ikke færdig udbygget. Nogle 
af de her omtalte maskiner fra forti-
dens mestre savner derfor også foto 
af de ”kreationer”, som centret har 
på bedding, og nogle er endnu ikke 
helt færdige. 
 
I princippet kunne vi nok fortsætte 
mange år endnu med at lave kopier 
af disse, fortidens tekniske vidun-
dere. Men meningen er dog også, at 
du - som beskuer - selv skulle få lyst 
til at forske videre i den teknologi-
ske verden.
 
 
Hesteskubbet kampvogn...
 
Når det gælder krigskunsten i mid-
delalderen, har vi kig på en helt sær-
lig ”maskine”, udtænkt og illustreret  
i ”Hausbuch von Schloss Wolfeeg” 
fra slutningen af 1400-tallet, som vi 
påtænker at bygge.
 
Den vil komme til at fremstå som et 
pragteksemplar på middelalderens 
fantasiverden, hvor fabeldyr, ”hel-
vedsild” og kampgejst går op i en 
højere enhed.
 
Også andre af fortidens mestre 
- som bl.a. Hans Talhoffer - har 
udtænkt drabelige kampvogne. Og 
selv om hans skitse af en sådan ikke 
er nem at forstå (se illustrationen 
her nederst t.h.) , har andre dog 
forsøgt af  rekonstruere / bygge 
en visuel udgave af kampvognen. 
En kampvogn klædt i panser og 
plade og armeret med en række 
kanoner, spyd og andet ubehageligt 

Herover illustrationen fra ”Hausbuch von Schloss Wolfeeg”  og herunder forfatterens 
første skitse - i anvendelig målestok.

grej. Køretøjet er også tænkt skub-
bet af et antal heste, der ligeledes at 
beskyttet af panser og plade
 
Hvordan mon den styres?



side 30  www.middelaldercentret.dk · sommer 2013

INDGANG TEKNOLOGIPARK 

TRO & OVERTRO 
UDSTILLING

INDGANG TRO OG OVERTRO UDSTILLING
 & UDGANG TEKNOLOGIPARK

Elevator

Flyvemaskine

Forsvarsbobler

Køremaskine

Evighedsmaskine

Redningsapparater

Mobilt angrebstårn

Sammenklappeligt 
udkigstårn

Mobil kran

Viftekanon

Apparater til 
at løfte vand

Vinddreven køremaskine

Middelalder Teknologipark
       Hands-on oplevelse med fantastiske middelaldermaskiner

Mittelalterlicher Technologiepark:  Mitmacherlebnis mit phantastischen Mittelaltermaschinen
Medieval Technology Park:   Hands-on testing of grandiose medieval machines

Middelalderkøbstaden 
Sundkøbing

En hel levende middelalderby
Sundkøbing: Eine komplette Mittelalterstadt

The medieval town Sundkøbing: A living medieval town

MIDDELALDER
KØBSTADEN 
SUNDKØBING

INDGANG 
ENTRANCE 
EINGANG

MIDDELALDER 
TEKNOLOGIPARK

TRO & OVERTRO
Belief and Superstition

Glaube & Aberglaube

INDGANG Tro & Overtro
UDGANG Teknologipark

Kørestole og barnevogne skal denne vej 
ind og ud til begge udstillinger

ENTRANCE to  
Belief and Superstition

WAY OUT from the Technology Park
Wheelchairs and prams must use this 

road in and out of both exhibitions

EINGANG Glaube & Aberglaube
AUSGANG Technologiepark

Besucher mit Rollstühlen und Kinder-
wagen werden gebeten diesen Eingang 
und Ausgang zu beiden Ausstellungen 

TRO & OVERTRO 
UDSTILLING

Elevator

Selvbærende bro

Flyvemaskine

Forsvarsbobler

Køremaskine

Evighedsmaskine

Redningsapparater

Mobilt angrebstårn

Sammenklappeligt 
udkigstårn

Mobil kran

Viftekanon

Apparater til 
at løfte vand

Vinddreven køremaskine
Hestefold

Museums-butik

Gæstgiveriet Den 
Gyldne Svane

Café

Aktivitets-
område

Byport

Turneringsbane
Jousting
Rittertournier

Krigsmaskiner
Trebuchets and cannons
Steinschleuder und Kanonen

Nokken (havneområde)
Harbour
Hafen

Middelalder Teknologipark
Medieval Technology Park
Mittelalter Technologie Park

Kirkebyggeri

Bue-
skydning

Daglejr

Bavn

Tro & Overtro
Belief & Superstition
Glaube & Aberglaube

Administration

Bålplads

Madpakke
område

Indgang

Bauplatz für eine 
Kirche
Church building site

Kortet øverst viser Teknologiparken, som den ser ud i 
2013.

Indgangen til parken er via en middelalderlig 
angrebsbro placeret over en å.

Skiltet til højre er placeret lige når man kommer ud 
af indgangsbygningen og viser publikum vej til dels 
middelalderkøbstaden Sundkøbing, dels Middelalder 
Teknologiparken og til Tro & Overtro udstillingen. Det 
er hensigten, at Tro og Overtro udstillingen senere skal 
koncentreres i den vestlige del af skoven. 
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Jøden Ebreesch
- en ny formidlerfigur til Teknologiparken

Catharina Oksen 
Arkæolog

Hvorfor en jøde?
Vi har fundet figuren i et manu-
skript fra 1459 af Hans Talhoffer, 
en tysk fægtemester og opfinder fra 
1400-tallet. Manuskriptet er en fæg-
temanual eller en "medieval fight 
book" hvis titel oversat til engelsk er 
"Fight Earnestly". 1

I manuskriptet findes også en lille  
afhandling af en lærd jøde ved navn 
Ebreesch (Jud Ebreesch). Han skri-
ver om forskellige mystiske emner 
og teksten er ledsaget af et billede 
af ham.

Middelaldercentret fik så ideen at 
bruge jøden Ebreesch som formid-
lerfigur i Teknologiparken. Han 
er samtidig med Talhoffer og flere 
andre af de opfindere, hvis maski-
ner er rekonstrueret i parken. Han 
er lærd, vi ved, hvordan han så ud 
og han er en karakteristisk og let 
genkendelig figur, det sidste er ikke 
mindst vigtig for en formidler.

Men hvordan er det nu lige med 
jøder i en dansk middelalder køb-
stad, var der overhovedet nogen? 

Nej, de første jøder i Danmark kom 
i  Christian den Fjerdes tid, i 1634. 
Men vores jøde er jo heller ikke 
beboer i middelalderbyen, han er fra 
en anden tid, omkring 1460, og hans  
funktion er kun at være formidlerfi-
gur i Teknologiparken.    

Lidt mere om jøder i  
middelalderen

Jøder og de andre
I den tidlige middelalder var de 
jødiske samfund i det sydlige euro-
pa ikke skarpt adskilte fra det øvri-
ge samfund. Der var forskelle i tro, 
tradition og spiritualitet, men jøder-
ne var ikke udelukkede fra indfly-
delse på det samfund, de levede i. 2 
Det store udbrudt af pest der skete 
1349 -1350 over hele Europa bidrog 
til marginaliseringen af det jødi-
ske samfund. De synlige resultater 
var bl.a. krav om at jøder bosatte 
sig i bestemte kvarterer (dannel-
sen af ghettoer), krav om at jøder 
skulle bære et bestemt tegn på deres 
dragt og de enslydende anklager om 
krænkelse af den kristne religion og 
rituelle mord (især på spædbørn).

Jøde tegnet
Allerede i 1215, i det fjerde lateran 
concil, optræder kravet om at jøder 

1		 Ms.Thott.290.2º,	fra	1459,	forfattet	af 	Hans	Talhoffer,	skrevet	af 	Michel	Rotwyler	og	
illustreret	af 	Clauss	Pfliege.	Manuskriptet	befinder	sig	på	Det	Kongelige	Bibiliotek,	
København.	

2		 Toaff,	Ariel;	Love,	Work,	and	Death.	Jewish	Life	in	Medieval	Umbria.	London	Portland,	
oregon.	1998.	p	100

Jøden Ebreesch, afbilding i Talhoffers 
manuskript fra 1459.
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bærer et ”synligt tegn” som adskil-
ler dem fra kristne3. 

Det er dog først i 1400-tallet, at det 
for alvor slår igennem og myndig-
hederne over det meste af europa 
gjorde tegnet mere eller mindre 
obligatorisk.

Argumentet for et jødetegn var, at 
jøder adskilte sig med hensyn til 
religion, spisevaner og visse skikke 
og at det derfor var logisk, at de 
også skulle skille sig ud med hen-
syn til klædedragten, som ellers var 
fuldstændig som de kristnes. 

En af grundene til, at man nødig så 
at en jøde kunne forveksles med en 
kristen, var frygten for  at en kristen 
mand eller kvinde af en fejltagelse 
havde seksuelt samkvem med en 
jøde, noget som ikke var tilladt. 

Nogle steder er tegnet en cirkel 
i gult stof, jødiske mænd skulle 
bæres tegnet foran på kappen eller 
en anden yderdragt, over bæltet og 
på kroppens venstre side. Jødiske 
kvinder skulle i Italien bære gule, 
runde ørenringe.

I 1300-tallets England var tegnet to 
rektangler: lovens tavler. 

I 1500-talles Portugal var tegnet en 
stjerne.

Jødehatten
Den særlige jødehat er karakteri-
stisk for den jødiske mand i middel-
alderen. Hatten ændres sig lidt over 
tid og sted, men generelt er det en 
en klokkeformet hat med en spids, 
der ender i en lille kugle4. Hatten 
er oftest gul eller hvid5. Kuglen 

optræder fra 1300-tallet og frem. 
Hatten har oftest en kort skygge. 
Det er uvist hvad materialer hatten 
var lavet af, filt, vævet tekstil, læder 
eller andet.

Hatten er opstået i det jødiske sam-
fund, den blev båret af mænd af 
status med en vis stolthed. Man ser 
hatten afbildet i manuskripter og i 
jødisk heraldik. Først da hatten af 
de kristne myndigheder blev gjort 
obligatorisk for jødiske mænd, aftog 
dens popularitet6.

Undertiden fik specielt fremtræden-
de jøder, som et særligt privilegium,  
tilladelse til at undlade at bære hat-
ten7.
 
Formidlerdragten 
Undertegnede fik til opgave at lave 
to formidlerdragter med udgangs-
punkt i afbildingen af jøden Ebre-
esch. 

Den ene dragt skulle passe en 
bestemt person og denne dragt 
skulle så godt som muligt ligne 
dragten på illustrationen, i snit, far-
ve og pasform. Den anden dragt 
skulle også ligne illustrationen, men 
dragten skulle kunne bruges af flere 
personer.

Beskrivelse af af dragten ud fra 
kildebilledet
Som nævnt ovenfor, så gik jøderne 
i middelalderens Europa stort set  
klædt som alle andre. 
Illustrationen fra Talhoffer manu-
skriptet viser en slank mand iklædt 
følgende:
• Stramme rosa hoser
• En rosa kjortel der sidder tæt til 

i livet, med ret vige ærmer der 

3		 http://www.jewishencyclopedia.com/articles/2317-badge
4		 Lipton,	Sara,	Images	of 	Intolerance:	The	Representation	of 	Jews	and	Judaism	in	the	

Bible	moralisée,	1999,	University	of 	California	Press,
5	 	http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_hat
6		 Metzger,	Thérèse	og	Metzger,	Mendel.	Jewish	Life	in	the	Middle	Ages	(New	York:	

Alpine	Fine	Arts,	1982.	p.	150)
7		 http://www.jewishencyclopedia.com/articles/9046-judenhut
 

Middelalderlige illustrationer visende 
"jødetegnet" som en (gul) cirkel og under 
teksten her en engelsk illustration, her er 
tegnet to tavler, båret af begge køn Forskellige middelalderlige illustrationer med varianter af "jødehatten".
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smalner til omkring underarmen 
og slutter ved håndleddet og med 
en ret høj, tæt siddende krave.

• En rosa hætte, tilsyneladende 
med ret stort skulderslag og en 
ret bred, lang strud.

• En beige kappe af stor vidde, med 
store ærmeåbninger.

• Jødetegn i form af en gul cirkel 
båret midt på brystet.

• En gullig jødehat med bred skyg-
ge og øverst en lille spids med en 
rund kugle.

• Lædersko, eller rettere korte støv-
ler, med lang tåspids. 

Kildebilledet er dateret til 1459. 
Dragtens udseende passer fint med 
denne tids typiske dragt for en lidt 
ældre, ikke udpræget modebevidst 
mand af en vis status.

Rekonstruktion af dragten
Kildebilledet viser nogle detaljer 
ved Ebreesch's dragt, men der er 
også visse mangler, så her må man 
ty til andre samtidige billedkilder.   
Der er et relativt godt dokumente-
ret materiale for dragter anno 1460, 
ikke mindst hvis man medtager 
tysk kildemateriale, som jo er mest 
oplagt her.

Formidlerdragt 1 består af:
Undertøj: broge og skjorte
Doublet/trøje
Sammensyede hoser
Kjortel med plisseringer, pufærmer 
og høj krave
Hætte med stort skulderslag og 
strud
Kappe
Jødehat
Sko/støvler
 
Formidlerdragt 2 består af:
Undertøj: broge og skjorte
Enkelt hoser
Kjortel med pufærmer og høj krave
Hætte med stort skulderslag og 
strud (deles af begge)
Kappe (deles af begge)
Jødehat
Sko/støvler

Materialer
Bortset fra undertøjet, der er af hør, 
er alle dragtdele af uld. Der er valgt  
et rosa tekstil i kipervævet uld, val-
ket og stærkt opkradset så vævnin-

gen næsten ikke ses. Kvaliteten sva-
rer til et kostbart stykke uldtekstil 
som fx de store værksteder i Flan-
dern producerede dem. Farven - en 
dyb gammelrosa (eller støvet vinrød 
som formidlerne heller vil have jeg 
kalder den) - ses på adskillige mid-
delalderlige illustrationer og er for-
mentlig en kermes-farve. Et andet 
tekstil, det til kappen er i beige lær-
redsvævet, let opkradset uld. 

Til doubleten er valgt et mellem-
brunt kipervævet og opkradset uld-
tekstil, med et foer af ubleget hør. 

Den eneste dragtdel, der er fuldt 
foret er hætten, hvor der er valgt en 
råhvid uld som foer.

Til undertøjet er brugt ubleget lær-
redsvævet hør.

Syteknikker
Alle dragtdele er håndsyede med 
hørtråd i rosa (kermesfarvet) eller 
hvid. 

De samlende sømme er lavet i bag-
sting.  Alle samlende sømme har 
sømrummet bredt ud på bagsiden 
og lagt ned med priksting, kantning 
var ikke nødvendigt, da stoffet ikke 
trevler. 

Da uldstoffet er relativt tykt, er de 
øvrige sømme ombukket een gang 
og syet ned med kastesting. 

På kappen har hals- og ærmeåbning 
fået en indvendig kantforstærkning 
af et håndvævet uldbånd, syet fast 
med priksting og kastesting.

Kjortlen har et uldfoer af beige uld 
i halskraven, den er fastgjort med 
priksting og kastesting. 

Doubletens yder- og inderside er 
syet sammen med bagsting og efter-
følgende er sømmene lagt fladt med 
priksting.

Hættens yderside og foer er syet 
sammen med kastesting og søm-
mene lagt ned med priksting.
 
Snørehuller i doubleten er syet i 
hør med knaphulssting. 

 
Formidlerdragt 1
Hoserne
I 1460 er hoserne oftest sammensy-
ede af to hoseben og med en klap 
fortil (codpiece). 

Formidlerdragt 1.
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Trøje eller doublet
Denne er ikke synlig på billedet, 
men ud fra andre samtidige kilder 
er der valgt en typisk model: Den er 
ærmeløs, med v-formet halsudskæ-
ring både for- og bagtil.

Kjortlen
Man kan diskutere, om Ebreesch er 
iklædt hoser og doublet under mant-
len, eller om han har en kjortel over 
sine hoser og doublet. Det sidste er 
mest sandsynligt, da han er en lidt 
ældre mand af en vis status, disse er 
oftest afbildet med en kjortel der går 
ned over knæet. Ærmernes form er 
tydelige, og kjortlen sidder til i livet. 

Det er ikke muligt at se på kilde-
billedet, om Ebreesch's kjortel er 
glat eller plisseret. Plisserede man-
dekjortler er almindelige i i tiden 
omkring 14608, men kjortler uden 
plisseringer findes også. Vi har 
valgt at plissere formidlerdragt 1, 
men ikke formidlerdragt 2.

Der er valgt en model med plisseer 
på for- og bagsiden af kjortlen, fordi 
dette er et karakteristisk træk ved 
dragter fra denne tid. 

Det er småt med kilder på plis-
seringsteknikker. I "the Medieval 
Tailors Assistant" beskrives en plis-
seringsteknik med støttebånd på 
indersiden af dragten, men dette 
er en moderne plisseringsteknik 
der, såvidt vides, ikke er dokumen-
teret for middelalderlige tekstiler.
Den her anvendte plisseringstek-
nik er er taget fra fund af norske 
plisserede tekstiler fra slutningen 
af 1300-tallet. Der er tale om ryn-
keplissering, hvor plisseringerne 
holdes fast ved tværgående rækker 
af bagsting på dragtens inderside. 
Kjortlen er lukket fortil med hægter 
og maller anbragt således, at lukke-
ordningen ikke er synlig.
 
Der er brugt 5 m stof. 
 
Kappen
På kildebilledet er den tydeligt meget 
folderig. Der er valgt en model hvor 
to fulde stofbredder (150 cm) er syet 
sammen, dannende skulder og sider. 

Der er brugt 3 m stof. 

Belgisk illustration fra c, 1470. Miniature i 
Les Douze Dames de Rhétorique, Brugge, 
1473-75.  Cambridge, University Library, 
Ms. Nn. 3.2., fol. 29v.
Kjortlen her er et af forbillederne for 
formidlerdragt 1. Den har plisseret fron (og 
bagside), pufærmer og høj krave.

Hætten
Der er her valgt en model med 
udgangspunkt i de velkendte hæt-
ter fra Herlulfsnæs, med tætsidden 
hætte, stort skulderslag med to side-
kiler og en lang, bred strud.

Det er ikke muligt at se på kildebil-
ledet om hætten er foret eller ej. Da 
formidlerne skal bruge dragten hele 
året, er det valgt at fore den med 
uld, en fin rådhvid kipervævet og 
opkradset uld.

Der er brugt 1 m stof af hhv yder-
stof og foer. 
 
Undertøj
Undertøjet er selvklart ikke syn-
ligt på illustrationen, men fra andre 
samtidige kilder ved vi, at det 
bestod af en skjorte og et par broge  
(underbukser) i (hvid) hør.

Skjorten var ret løstsiddende, gik 
ned til låret og havde åbne kiler 
i siderne, lange ærmer og foran i 
halsåbningen en slids. 

Underbukserne var tætsiddende og 
korte.

Hatten
I princippet kan jødehatten være 
fremstillet på forskellig vis og med 
forskellige materialer. Vi har valgt 
at lave hatten som en filtet hat. 
Fremstillingen er lagt i hænderne på 
en øvet hattemager, centrets systu-
eleder Jette Mygind. Der er indkøbt 
farvet karteflor i en gul farve. 

Formentlig har man i middelalde-
ren fremstillet filtede hatte i ufarvet 
uld og favet dem efterfølgende. 

Første forsøg ramte ikke helt den rig-
tige facon, næste forsøg  heller ikke, 
problemet er skyggen, som vanske-
ligt lader sig lave ud i et med resten. 
Tredie forsøg afventer endnu, men 
her vil der blive forsøgt at lave skyg-
gen separat og sy den på pulden. 

Skoene
Skoene på kildebilledet har en lang 
og spids tå, de går højt op over vri-

Træsnit af Johannes Schnitzer af 
Armsheim, 1483. Mændene bærer lange 
kjortler med en vid kappe over.

Plisseringsteknik. Illustration Marianne 
Vedeler.

8	 The	Compagny	of 	Saynte	George.	Clothing	Guide	-	Men.	Version	1.1	-	December	
2010

9		 Thursfield,	Sarah;	The	Medieval	Tailor's	Assistant.	Ruth	Bean,	Carlton,	Bedford.	2001.
10	 Vedeler,	Marianne;	Klær	og	formspråk	i	norsk	middelalder.	Kulturhistorisk	museum.	

Universitetet	i	Oslo.	2007.	p.	118	ff.
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sten, og er skåret ned på siderne, 
så anklen er fri. Det er ikke muligt 
at se evt. lukkeordning på billedet, 
men der kan være en sidesnøre på 
ydersiden af foden.

Da der ikke er den helt store forskel 
på de afbildede sko/korte støvle og 
mange af de sko som findes i Mid-
delaldercentrets anno ca. 1400 lager 
af sko, er der ikke fremstillet spe-
cielle sko til de to formidlerdragter. 

Formidlerdragt 2
Undertøj, kappe, hætte, hat og sko/
støvler som ved formidlerdragt 1.

Hoserne er enkelthoser, hvor de i 
siden ender i en spids og derfra bin-
des op til broge eller et bælte.

Kjortlen er folderig, uden kiler, med 
pufærmer der smalner til på under-
armen og slutter ved håndleddet og 
med en høj, tætsiddende krave.

Formidlerdragt 1.

Kjortlen til formidlerdragt 2.

Tysk rebslager. Træsnit 1460-80. 
Kjortlen her er et af forbillederne for 
formidlerdragt 2.
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Middelaldercentret har fået 
produceret to film af meget høj 
kvalitet.

Den ene film kører på centrets 
hjemmeside, på dansk og på 
engelsk. Filmene på siden er i 
Quicktime format. Quicktime kan 
downloades til alle computere. 
Filmene kan også ses på YouTube.

Den anden film er en optagelse 
med Mike Loades, kendt fra 
National Geographic og Discovery 
Channel. Han præsenterer 
Middelalder Teknologiparken og 
Middelaldercentret.

Middelaldercentrets officielle 
Facebookside bruges nu aktivt 
i markedsføringen af centret. 
Hjælp os ved at "like" siden og de 
forskellige indslag og ved at dele 
dem med dine Facebookvenner.
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QR kode til Mike 
Loades præsentation 
(engelsk)
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