


ARKEOLOGI 

Det fOrflutnas tid 
Samtidigt som fotokonsten introducerades i Sverige började naturvetenskapliga 

arbetsmetoder att användas inom den spirande arkeologin. När fotografin 
förenklades kom kameran i allt flitigare bruk för att dokumentera utgrävningar 
och de fynd som gjordes. Under det följande århundradet blev den fotografiska 

bilden en oumbärlig del i det arkeologiska arbetet. 

sitt tal inför den franska vetenskapsakademin 1839 tog 
professor Arago upp arkeologin som ett område där 
Daguerres nya medieteknik kunde komma till nytta. Han 
argumenterade för teknikens snabbhet och exakthet och 
rekommenderade att det Egyptiska institutet borde få 
tillgång till "två eller tre Daguerriska apparater" som stöd 

i sitt arbete. Han ansåg att de fotografiska bilderna var överlägsna 
konstnärernas arbetsskisser och teckningar, den form av doku-
mentation som då användes inom egyptologin. 

En av de första svenskar som insåg daguerreotypins möjligheter 
inom arkeologin, eller fornkunskap som det hette, var den 23 år 
gamle Adolf Söderström. Som son till apotekaren vid amiralitetet 
i Karlskrona, Moses Söderström, hade han sina skäl eftersom 
fadern var regionalt ombud inom de dåvarande fornminnes-
föreningarna. 

Efter att våren 1841 ha bevittnat demonstrationer i Stockholm av 
löjtnant Benzelstjerna, Sveriges förste yrkesfotograf, skrev unge 
Söderström ett entusiastiskt brev till fadern om daguerreotypin i 
fornkunskapens tjänst, köpte in apparatur och blev en av landets 
första fotoamatörer. 

DEN LILLA SKARA forskare som i mitten av 1800-talet ägnade sig åt 
arkeologi visade dock inte något större intresse för fotokonsten. 
Den otympliga tekniken var inte heller anpassad till arbete i fält 
och krävde att yrkesfotografer kallades in. Under senare delen av 
seklet blev fotografin mer tillgänglig och en del större utgrävningar 
dokumenterades med kamera, exempelvis i Gamla Uppsala på 
1870-talet. En av de stora kungshögarna genomskars och de olika 
jordlagren, inklusive graven, blottlades och avbildades. Fram mot 
sekelskiftet 1900 började fotografiska avbildningar också förekom-
ma i vetenskapliga rapporter och i mer populära framställningar. 

Utomlands var fotografier av spektakulära utgrävningsplatser, 
exempelvis Pompeji, Rom och Nildalen, en stor artikel inom den 

Pompeji med Vesuvius som fond. En 
skioptikonbild från Kungl. Tekniska Högskolans 
institution for fotografi. Fotografiet har använts 
i undervisningen och den tillskrivs docent John 
Hertzberg som sannolikt har tagit bilden under 
en studieresa på kontinenten. Det detaljrika 
fotografiet visar bland annat kamerans möjligheter 
att redovisa hela miljöer i samband med stora 
arkeologiska projekt Foto John Hertzberg 
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Italienske arkeologen Giuseppe Fiorelli inledde 
systematiska undersökningar av Pompeji i början 
på 1860-talet. Bland annat utvecklade han en 
metod för att bevara spå ren av de människor 
och djur som förintats vid Vesuvius utbrott år 
79. De håligheter som kropparna hade lämnat 
efter sig fylldes med gips. Han såg också till att i 
bild dokumentera de epokgörande arkeologiska 
arbetena och sprida kunskap om de sensationella 
fynd som gjordes i den försvunna staden. På 
stereobilden från februari 1863 visas ett par 
av Fiorellis gipsavgjutningar under rubriken 
"Hänskliga avtryck hittade den 15 februari 1863." 
Foto: Giorgi Som mer 

fotografiska industrin redan på 1860-talet. Särskilt stereobilderna 
var uppskattade inom en bildad och kunskapstörstande medelklass. 

EFTER FÖRSTA världskriget utvecklades en ny arbetsmetod, flyg-
arkeologi. Från luften lokaliserades okända fornlämningar både 
på de brittiska öarna, på den europeiska kontinenten och i det 
som då kallades Fjärran Östern: husgrunder, murar, skyddsvallar, 
vägar, kanaler, gravar. 

Flygningarna gjordes under olika årstider och tider på dagen. 
Sommar och vinter resulterade i olika typer av bilder där vegeta-
tionen gav viktiga ledtrådar till dolda strukturer under markytan 
medan grynings- och aftonljusets flacka solstrålar avslöjade andra 
typer av mänsklig aktivitet. 

I Sverige flygfotograferades på 1920-talet det så kallade bulver-
ket i Tingstäde träsk på norra Gotland, ett stort byggnadskomplex 
som ligger under vatten på ringa djup. En annan uppmärksammad 
insats gjorde Mårten Stenberger när han på 1930-talet doku-
menterade fornborgar på Öland. Men till skillnad mot England 
fick flygarkeologin inte något större genomslag i Sverige. Med få 
undantag förblev metoden exklusiv. 

Senare tillkom ytterligare en gren inom den växande arkeolo-
giska vetenskapen, marinarkeologi. Tack vare lätt dykteknik gick 
det att nå intressanta objekt ned till cirka trettio meters djup. 



I första hand rörde det sig om förlista skepp och fartyg men även 
förhistoriska bosättningar kunde undersökas. 

SENARE INGICK kameran som standard i arkeologens utrustning. 
Under efterkrigstiden var Rolleiflex och mellanformatet 6x6 
centimeter det vanliga. För att få överblick togs lodbilder från 
några meters höjd med hjälp av en uppfällbar fotoställning. De 
färdiga bilderna kunde sättas samman till en så kallad fotomosaik 
som täckte större utgrävningsplatser. En annan enkel metod var att 
montera kameran på ett stativ med ett särskilt panoramahuvud och 
i en serie stillbilder få ett fotografi som täckte 360 grader, det vill 
säga horisonten runt. 

Även mer avancerad teknik blev så småningom tillgänglig, 
exempelvis värmekameror och georadar som ger bilder av ett 
annat slag. Efter att den analoga fotografin fasades ut i slutet av 
1900-talet har den digitala tekniken erbjudit nya möjligheter i de 
flesta avseenden. Det rör sig om kameror med stor lagringskapacitet, 
enkel bildbehandling, 3-D-modulering, smidiga arkivfunktioner 
liksom en mängd andra arbetsbesparande funktioner. 

Obemannade så kallade drönare har också ersatt flygfotot medan 
marinarkeologin har fått tillgång till fjärrstyrda undervattens-
farkoster och dykteknik ned till hundra meters djup.• 

En arkeologisk arbetsplats på 25 mete rs 
djup i Ostersjön Efterkrigstidens tekniska 
utveckling av metoder fora rbete under vatten 
innebar nya möj I igheter for ett av svensk 
arkeologis forskningsfält, marinarkeologi. En 
rad undersökningar av förlista farkoster från 
olika tidsepoker genomfördes I i ksom studier av 
förhistoriska boplatser i södra Sverige och andra 
bottenfynd. Dokumentation med sti 11 bi Id ska meror 
gav ett gott stöd såväl i det vetenskapliga arbetet 
som i mer populära sammanhang. 
Foto Kent Hult 
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