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Revealing the Anti‑
kythera Mechanism,
Scientific Wonder of
the Ancient World
(Oxford University Press
20l7). Av Alexander Jones

FÅFYNDFRÅNantiken har väckt
såstor uppmärksamhet på
senare tid som den förunderliga
Antikytheramekanismen. Den
återfanns för dryga hundra år
sedan som ett antal rätt ärgade
metallbitar avdykare som häm‑
tade upp tvättsvamp utanför ön
Aigila, nu Antikythera, mellan
Kreta och Peloponnesos. Dykarna
hade upptäckt vraket avett antikt
fartyg och börjat plocka upp de
föremål som följt medvraket när
det förliste en stormig natt något
sekel före vår tideräkning.

De antika statyerna och andra
mera lättigenkännliga föremål
tilldrog sig från början det största
intresset. Först när metallbitarna
rengjorts, och nä r man kunde se
hur deolika bitarna gick att pussla
ihop, börjademan inse vad det
var man funnit. Det var dock inte
förrän ibörjan av2000‐talet ‐ när
manmedhjälp avmodern teknik
kunde undersöka metallbitarna
noggrant ‐ sommanpå allvar
förstod vad det var man hade att
göramed. Bitarna lät sig nämligen
sammanfogas ti l l inget mindre
än resterna av en antik, närmast
datorliknande mekanism, inte
större än att den hade fått plats i
en låda, stor som en skokartong,
och bestående av kugghjul, vred
och axlar infogademellanmetall‑

Antikytheramekanismen.
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plattor. Allt representerande e l l
invecklat kalendariummed till
hörandeminiplanetariuni.
Anordningen kunde beskriva

våra närmaste himlakroppars
rörelse och läge på himlavalvet
på ett sätt som återspeglar upp
hovsmannens djupa kunskaper
i den dåtida astronomin. 'l'illika
är den ett under av precision i
sin mekaniska framställning. Det
finns inget liknande bevaral från
antiken. Före Antikytheraineka
nismens upptäckt, trodde ingen
att grekerna hundra år före var
tideräkning kunde åstadkomma
något sådant. Det är kort sagt
fråga om ett avantikens velen
skapliga och tekniska underverk.

OMALLT DETTAGER Alexander
Jones i sin bok en fascinerande
framställning. Hanär en avmedA
lemmarna i det forskarlag som de
senaste åren fortsatt att avla neka
mekanismendess hemligheter.
Läsaren får engod inblick. såväl i
det historiskaskeendet kringsjalva
upptäcktensom i hurman ihre
ställer sig att mekanismen tung
erade tekniskt, ochvilka ast rono
miska kunskaper som låg hakinn
dess beskrivningavsolen. nianen
ochplaneterna.Vi får en inhliek'
inte bara ivaddet antika (Grekland
kunde åstadkomma teknisk! och
funktionsmässigt, utanockså vilka
samtida astronomiska föresttill
ningar sommekanismen aier
speglar.

Idag iinns flera tv‐prograni och
Youtubevideor med sina inl'alls
vinklar på upptäckten avmeka
nismenoch hur den var i i i l ]kl
att fungera. Jones bok utgör ett
förträffligt komplement [ill dessa
framställningar. Inteminst lör alla
som på allvar vil l försöka lörsla
hur den avancerade mekanismen
förmådde återge den lika i inpo
nerande astronomiska kunskapen
som fanns i det antika Grekland.
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XX” l Ik'I X'
m r . ‐m m.. Antiken: från faraonernas Egypten

till romarrikets fall
(Natur & Kultur 2017). Av Nils Billing,
Susanne Carlsson, Ragnar Hedlund,
Allan Klynne, Michael Lindblom och
Hugo Montgomery

DET HÄRÄRENintroduktionsbok ti l l antikens histo‑
ria medbetoning på politisk historia. Det historiska
skeendet förmedlas i kronologisk ordning och eko‑
logiska, ekonomiska och sociala faktorer beaktas.
Boken har en tydlig disposition. Det är också före‑
dömligt att källkritiska frågor lyfts. Jag önskar att jag
kunde skriva enpanegyrisk recensionmenjag vill
inte rea ut m in intellektuella integritet. Antikenbris‑
ter i både form och innehåll. Man kan inte ha ägnat
många sekunder åt korrekturläsning. Bokens många
slarvfel är störande ‐ kartregistret på sidan 486 är ett
lågvattenmärke ‐ om än mindre allvarliga. Antiken
har också många och betydligt allvarligare innehålls‑
mässiga brister. Dagens forskningsläge förbigås ofta,
även om delar av forskningsfronten iblandnämns.

Historiesynen i Antiken är motsägelsefull på flera
plan. Enmotsättning finns i hur identiteter, etniska
grupper och folk presenteras. Detta har varit ett vik‑
tigt forskningsfält under desenaste 20åren i den kul‑
turella vändningen. Forskningenhar övergivit essen‑
tialistiska modeller för dynamiska föreställningar
sombetonar identiteters föränderlighet. Undantags‑
vis framställs identiteter som dynamiska, mendet
motsägs exempelvis avessentialistiska rubriker som
förstärker stereotyper: etruskerna är ”mystiska”, den
mellanhelladiska kulturenär ett ”u‐land”.

LejonpartenavAntiken består aven historiamed
fokus på strukturer. Det historiska skeendet är delvis
anonymiserat då endast få individer och händelser
nämns. Ibland frångår man den här historiesynen
och betonar vikten avenskilda personers handlingar.
Ett kapitel om principatet har exempelvis en biogra‑
fisk struktur där historia reduceras till en konsekvens
avkejsarnas lynne. Perspektivglidningenmellanen
social och enhändelseorienteradhistoria är proble‑
matisk eftersom den inte görs explicit. Här har man
försakat enmöjlighet att fördjupa den källkritiska
diskussionen sombitvis återfinns i Antiken.
Antiken bekräftar tyvärr den gamla sanningenatt

det dröjer några årtionden innan forskningsfronten
uppmärksammas i introduktionslitteratur. Antiken
borde ha bearbetats mer före tryck, och därför skulle
läsare, författare och förlag tjäna på att den revideras
omgående.
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