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Dokumentation av arkeologiska lager 
under vatten 

Av Carl Olof Cederlund 

Det följande utgör en preliminär och över
siktlig redogörelse för de tekniker, som 
Statens sjöhistoriska museum prövat för 
dokumentation av arkeologiska lager un
der vatten. 

Undervattensarkeologi betingas av de 
förutsättningar, som undervattensmiljön 
erbjuder. Beträffande havsbotten i meller
sta Östersjön och sjöbotten i de stora insjö
arna gäller att det ringa siktdjupet begrän
sar möjligheterna att utföra detaljerad do
kumentation. Siktdjupet varierar mellan 
maximum tio meter och minimum noll me
ter. Detaljerad dokumentation är mycket 
sällan möjlig att utföra på mer än fyra me
ters avstånd, oftast måste den utföras på en 
till två meters avstånd från motivet. Där
med avses i första hand fotografisk doku
mentation, men även observation och regi
strering i text och skisser. Siktförhållande-
na vid den svenska västkusten är bättre än i 
de ovannämnda vattnen. 

Till de naturliga förutsättningarna hör 
också en kraftig sedimentation, vilken in
nebär att skeppsvrak och delar av sådana 
lagras och döljs i lager av löst slam och lera. 
Detta slam virvlar även lätt upp i samband 
med arkeologiskt arbete och minskar sik
ten för arkeologen. 

I Östersjön samt i de svenska sötvattens-
områdena finns inte skeppsmasken. Där
med förstörs inte trädelarna i skrov som 
sjunkit till botten. Det kan ha till följd att 
fartyg förblir bevarade i ett intakt tillstånd 
århundraden igenom. Som regel utsätts 
dock vraken för en naturlig inverkan, 
ibland också för en mänsklig inverkan, som 
innebär att de bryts sönder i varierande 

utsträckning. De konstruktiva delar av vil
ka fartyget byggts förblir dock ofta relativt 
intakta. En vrakplats rymmer därför, för
utom en mer eller mindre förstörd fartygs
lämning, ett stort antal lösa delar av farty
gets konstruktion, spridda i vraket och 
däromkring. Denna situation bör medföra 
goda möjligheter att analysera fartygets 
ursprungliga form och konstruktion - ge
nom dokumentation av fartygslämningen, 
analys av de lösa konstruktiva delarna och 
rekonstruktion av de förstörda partierna 
av fartyget. 

Sjöhistoriska museets utvecklingsarbete 
på det undervattensarkeologiska områ
det är inriktat på att, med utgångspunkt 
från undervattensarkeologiska erfarenhe
ter från andra geografiska områden och 
från modern mätnings- och dokumenta
tionsteknik, utforma undersökningsfor
mer som kan användas under de betingel
ser som de ovannämnda vattnen erbjuder.1 

1 Förf. har sedan början av 1960-talet arbetat med 
marinarkeologiskt utvecklingsarbete inom ramen för 
sjöhistoriska museets verksamhet. 1 detta arbete har 
även formulerandet av för svenska förhållanden av
passade tekniker för arkeologisk dokumentation 
under vatten ingått. Från 1964 har betoningen 
lagts pä det senare och donationsmedel har sedan 
1971 erhållits för dess genomförande - år 1974 och 
1975 frän statens humanistiska forskningsråd. Förf. 
har planerat och lett de undervattensarkeologiska 
undersökningar som ulförts för detta ändamål sedan 
1964 och har i uppdrag att i tjänsten utföra en 
utredning rörande undervattensarkeologisk do
kumentation i svenska vatten. Förf. kommer vid sidan 
därav att lägga fram delar av utredningen som av
handling för doktorsgrad i arkeologi. 

Den mätnings- eller dokumentationsteknik som här 
appliceras för arkeologiskt bruk utvecklas vid statens 
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De tekniker, som redovisas här, har ut
vecklats i samband med museets undervat
tensarkeologiska undersökningar av två 
välbevarade handelsfartyg, förlista under 
1700-talet - det ena beläget vid Juthol-
men, Dalarö sn, Södermanland, det andra 
vid Älvsnabben, Muskö sn, Södermanland, 

Arkeologisk friläggning av lager under 
vatten har i första hand prövats på vra
ket vid Jutholmen. Undersökningarna på 
detta vrak har hittills varit koncentrerade 
på att genomgräva och dokumentera det 
ca 1—1,5 m tjocka lager av lera och slam, 
innehållande ett mycket stort antal arte
fakter, som sedan förlisningen bildats i 
vrakets innandöme. Detta lager kan sägas 
vara representativt för de arkeologiska 
lager man har anledning att undersöka 
i samband med undervattensarkeologiska 
undersökningar av vrak längs den svenska 
Östersjökusten — antingen det rör sig om 
relativt väl bevarade vrak som det ovan
nämnda eller sönderbrutna sädana. Lagret 
utgörs av löst slam och fastare lera och 
har en mycket hög koncentration av arte
fakter, som hamnat där genom fartygets 
sönderfall. Artefakterna är dels delar av 
fartygskonstruktionen, lösbrutna och ned
fallna från denna, dels föremål ursprung
ligen tillhöriga skeppets och besättningens 
utrustning och lasten, vad vi här med ett 
uttryck kan kalla fartygssamhället. 

Ett arkeologiskt lager i eller omkring ett 
vrak är som ovan nämnts en produkt av-
del sönderfall som fartyget genomgått un
der den tid det legat på botten — kombine
rat med den sedimentation som ägt rum på 
platsen. Det kan vara frågaom ett lager i 
bottnen av eller runt omkring ett väl beva
rat vrak eller det kan vara fråga om ett 

vägverk av byrådirektör Eliz Lundin för dokumenta
tion i samband med bl. a. konstruktions- <xh anlägg
ningsarbeten under vatten. Förf. är Eliz Lundin stort 
tack skyldig för ett myckel givande samarbete vid 
teknikens tillämpning både i fäll och i eflerbearbei-
ning. 

1 det lagarbete, som bedrivs inom detta projekt vid 
Statens sjöhistoriska museum, spelar fil.kand. Ingrid 
Kaijsers och ing. Berl Westerbergs skickliga insatser 
en viktig roll. 

starkt skadat värk diir viktiga delar av far
tygsskrovet ligger spridda (iver ett område 
om flera hundra tn2. I bägge fallen skall 
dokumentationen av lagret, vid en total
undersökning, bilda underlag till doku
mentation av fartygets ursprungliga form 
och konstruktion samt av fartygssamhäl
let. 

Dokumentationen och analysen av far
tygets konstruktion och form kräver att 
man kan identifiera de lösa delarna av 
skrovet vad gäller ursprunglig funktion 
och placering. För att kunna göra detta är 
det viktigt att kunna fastställa dessa före
måls lägen i relation till de bevarade par
tierna av skrovet och till varandra. Doku
mentationen och analysen av färtygssam-
hället kräver att man kan fastställa hur ut
rymmena ombord på fartyget ursprungli
gen varit disponerade, vilken fast och los 
utrustning man inrett fartyget med eller 
medfört ombord, vilken last fartyget hade. 
hur utrustning och last fördelats i skeppets 
olika utrymmen. För att kunna göra detta 
är det av vikt att kunna bestämma läget för 
föremål av ovannämnda kategorier och 
hur de lagrats i samband med de föränd
ringar som fartyget genomgått efter förlis
ningen. Arten av det material i vilket fö
remål i ett vrak ligger inbäddade kan läm
na informationer om fartyget och dess för-
lisning. Brandspär i form av sotlager kan 
t. ex. berätta om brand ombord, tjärbe-
mängt slam om förekomst av tjärförråd 
osv. Dessa och motsvarande förhållanden 
kräver en fortlöpande arkeologisk observa
tion och beskrivning i ord och bild av det 
lager som är under utgrävning. 

Arkeologisk dokumentation av lager 
under vatten skall sammanfattningsvis in
nefatta dels lägesbestämning av däri på
träffade artefakter, dels fortlöpande ar
keologisk beskrivning av lagrets karaktär, 
material, detaljer i fyndsammanhangen 
osv. 

I denna artikel kommer endast de delar 
av metodiken som avser kartering av arte
fakter att redovisas. Metodiken i sin helhet 
kommer att redovisas mer ingående i an
nat sammanhang. En sammanfattning av 
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det praktiska förfaringssättet är dock nöd
vändig för den fortsatta redogörelsen: 

Museet har utfört undersökningar på de 
ovannämnda vraken 1970, 1971, 1973 och 
1974. Under de två första undersöknings
etapperna på Jutholmsvraket — 1970 och 
1971 — användes ett enkelt rutsystern för 
fyndlägesbestämningen.2 Vid undersök
ningarna 1973 och 1974 på Jutholms- och 
Älvsnabbenvraken har tre alternativ för 
dokumentation, med utnyttjande av sär
skild instrumentering för mätning, prö
vats. Dessa tre tekniska alternativ beteck
nas i det följande teknik 1, 2 resp. 3. Tek
nik 1, 2 och 3 prövades på Jutholmsvraket 
1973, teknik 3 på Älvsnabbenvraket 1974. 
Materialet från dessa undersökningar be
arbetas för närvarnde. 

Det praktiska arbetet vid dokumentatio
nen enligt dessa tre dokumentationsalter
nativ är i stort likartat. Det varierar främst i 
fråga om utförandet av mätning, och i den 
efterbearbelning som insamlade informa
tioner skall genomgå, vilket kommer att 
framgå i det följande. 

Det arkeologiska arbetet innebär ett suc
cessivt friläggande av det undersökta lag
ret. Dokumentationen är upphängd på 
dokumenterandet genom mätning och fo
tografering av dokumentationsnivåer. Den 
första och översta dokumentationsnivån 
utgörs av lagrets yta. Lägen för föremål 
synliga i denna yta dokumenteras, övriga 
informationer av värde för den arkeolo
giska analysen registreras. Därefter bärgas 
de föremål vars lägen dokumenterats och 
det slam och den lera som skymmer under
liggande föremål suges bort, varpå en för
nyad dokumentation göres av den därvid 
framkomna dokumentationsnivån och de 
där synliga föremålen. 

2 Tidigare har utgrävningarna på Jutholmsvraket 
redovisats i: C. O. Cederlund, Utgrävningen av Jut
holmsvraket Etapp 1. Sjöfarlshistorisk årsbok 1970, 
Bergen 1971; C. O. Cederlund and C. Ingelman-
Sundberg, The exeavation of the Julholmen wreck 
1970-1971, The International Journal of Nautical 
Archaeology and Underwater Exploration. Vol. 2.2, Sep
tember 1973. 

Friläggningen och dokumentationen kan 
indelas i följande arbetsmoment: 

1. Friläggning av den aktuella dokumen
tationsnivån genom sugning med mam
mutpump. 

2. Utsättande av kodsignaler med tydliga 
nummermarkeringar. Varje i lagerytan 
synlig artefakt markeras med en kod
signal. 

3. Fotografering och mätning av doku
mentationsnivån och kodsignaler i den
na. 

4. Arkeologisk observation och beskriv
ning av dokumentationsnivån. 

5. Bärgning av med kodsignaler utmärkta 
artefakter. 

6. Registrering och dokumentation ovan 
ytan av bärgade fynd. 

Följande dokumentationsnivå: 

1. Friläggning av den följande dokumen
tationsnivån osv. 

På Jutholmsvraket frilades och doku
menterades 1973 fyra nivåer i den akterli
ga delen av det lager, som vraket rymmer. 
På Älvsnabbenvraket utfördes 1974 en do
kumentation av däcket, såsom ett uppdrag 
för riksantikvarieämbetet. Den fotografis
ka dokumentationen vid dessa undersök
ningar utfördes genom u-lodfotografering 
i stråk över dokumentationsnivåerna. På 
Jutholmsvraket utfördes dels u-stråk med 
ingen eller godtycklig överlappning mellan 
bilderna, dels u-stråk med en överlapp
ningsprocent tillämplig för fotogrammet
risk bearbetning. På Älvsnabbenvraket till-
lämpades det senare. (Se vidare under tek
nik 1 och 2 samt bifogade lista med förslag 
till definitioner rörande de begrepp som 
utnyttjas här.) 

Teknik 1. Mätning med hydrolit och utförande 
av u-fotoplan 
Mätningen med hyrdolit är en form av 
geodetisk bestämning av punkter belägna 
under vatten och innebär resultat med en 
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Fig, 1. Mätinstrumentet hydrolit i användning vid 
utgrävningen av Jutholmsvraket 1973. Instrumentet 
är monterat på ett geodetiskl torn av aluminium pla
cerat pä en klippa omedelbart utanför skrovets styr
bordssida (djup ca 9 m). Tornet är stagat med wire 
vilket ger en mycket hög stabilitet. - The measuring 
instrument hydrolite in use at the exeavation of the 
Jutholmen wreck in 1973. The instrument is mounted 
on an aluminium tower. placed on the rock just out
side the starboard side of the hull (depth aboul 9 in). 
The tower is stayed by wires which give it a very high 
stability. 

specificerad noggramuhet (fig. 1 och 2).3 De 
artefakter eller föremål, som ligger synliga 
i den aktuella dokumentationsnivån, åsätts 
koclsignaler. Dessa signaler utgör dels 
mätpunkter för bestämning av föremålens 
horisontella och vertikala lägen i doku-
mentaiionsnivån, dels identifieringsbe
teckningar för föremålen vid registrering 
och kartering av dem ovan vatten. När fö
remålen efter bärgning typbestämts och 
grupperats i olika kategorier, kan fynd
spridningen för de olika kategorierna fast
ställas genom en kartering med utgångs
punkt från dels de karterade kodsignaler
na och dels den u-fotoplan som upprättats 
över lagerytan i anslutning till mätningen. 

Vid karteringen av föremålen kan samt
liga föremål med synliga kodsignaler lä-

3 Angående konstruktionen av, samt utförande av 
mätning med hydrolit, se: Eliz Lundin, Lägesbestäm
ning av punkter belägna under vattenyta Statens väg
verk TF 119, 1971; Samme förf., Determining lhe 
positions of objects located beneath a water surface. 
The International journal of Nautical Archaeology and Un
derwater Explmation. Vol. 2.2, September 1973. 

PiLf.VSK-.llN 

Fig. 2. Mätning med hydrolit: ur vinkelmälningar, 
lutande längd och toppiriangeln erhålls data, som gör 
del möjligt att beräkna objektens x-, y- och z-koordi-
nater. (Ur E. Lundin, Lägesbestämning av punkier 
belägna under vattenyta. Statens vägverk TF 119.) -
Measuring with the hydrolite: From angle measure
ments, slope length and lop triangle, information is 
obtained, by which the xyz-coordinates of the objects 
can be determined. (From E. Lundin: lägesbestäm
ning av punkter belägna under vattenyta. Statens 
Vägverk TF 119.) 

gesbestämmas. De, vars kodsignaler in
mäts med hydrolit, karteras med ledning 
av de koordinatvärden detta ger. Genom 
att kodsignalerna placerats ut med god 
spridning över lagerytan, så att två eller tre 
signaler i bästa fall blir synliga på var och 
en av de u-lodfotografier som exponerats 
över lagerytan, kan skalenlighet erhållas i 
dessa bilder. Det innebär att även de signa
ler som ej mätts in ined hydrolit och där
med även föremålen på vilka de satts, kan 
lägesbestämmas — utifrån de med hydrolit 
inmätta kodsignalerna. 

Under proven med denna teknik 1973 
utfördes u-lodfötograferingen i u-stråk, 
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Pakter och synliga i u-lodlolona i den aktuella doku-
mentatioiisnivån - i della fall dokumentationsnivå 3. 
x- och y-koordinaterna lor varje inritad kodsignal be
stäms ur kartunderlagets rutnät genom grafisk mat
ning, • = stödpunkt, hvdrolilmätt; D=kodsignalerad 
artefakt. - Preliminary presentation of the deter-
iniiiiiig of ihe xyz-coordinatcs from vertieal, over-
lapping uw-photographi by the aid of sheec con
taining lie-poims. a-h. (,round control points, whose 
positions have been delermined by lhe hydrolite, are 
plotted on .i sheet ol Cronaflex on which a square 
nel has been drawn (scale 1 : 10). l h e verlical, over-
lapping uw-photographs (also scale I : 10) are placed 
in a position under lhe sheel where the ground 
control points in the uw-photographs accord with 
the corresponding ground control points in lhe 
square nel. Code signals on artefacts, whose posi
tions have nm been determined by ihe hydrolite, 
are plotted on lhe sheel from the underlying uw-
photographs and their reciangular coordinates are 
determined wilh ihe support of the square nel. 
• = ground control point. D=artefact, marked with 
a code signal. 

\- , . e ^ , Ä S b 

Fig. 3 a-e. Preliminär redovisning av bestämning 
av x-, y- och z-koordinater ur u-lodfoton genom 
kartering med passpunktsunderlag (från utgrävning
en av Jutholmsvraket 1973). a-b. En kartunder
lag (Cronaflexblad) innehållande hydroliiniäiia, kar
terade stödpunkter i gällande koordinatsystem. 
Stödpunkterna används som passpunkter vid s,;in-
manfogning av en u-löloplan i skala I : K). lill kart-
underlaget överföres därefter kodsignaler åsatta arte-

Fig. 3c. Karmndeilaget borttaget, återstoden är lika 
med u-foloplanen. — Ihe filling of ihe uw-
pholographs under ihe Cronaflex sheel contiiuies (ill 
all code signals visible in ihe uw-photographs are 
plotted and a controlled uw-photomosak of the 
surface of lhe layer is eslablished, 

Fig. 3d-e . l'å etl annai Cronaflexblad i iuis nivå-
kurvor som erhållits genom interpolering ur stöd-
punklernas kända z-koordinater. Ekvidislansen 
(höjdintervallel) är vald lill 0,25 m. Z-koordinater 

!• In nvånnen 7n 



Dokumentation av arkeologiska lager under vatten 229 

för de kodsignalerade andakte rna kan antingen fäs 
genom interpolering ur närmast belägna stödpunkter 
eller ur de ritade nivåkurvorna. - The determining 
of the vertieal coordinates of the code signals on 
artefacts are performed on the basis of lhe contours 
of the layer. These contours have been drawn on 
another Cronaflex sheet corresponding to the first 
one. The intervals are here 0.25 m. The contours 
are established with the support of lhe ground control 
points and the "vertieal ground control points" 
mentioned in the text, the positions of which have 
been determined by the hydrolite. 

dock inte med överlappningsprocent till
lämplig för fotogrammetrisk bearbetning, 
vilket innebar oregelbundenheter i foto
dokumentationen. Genom att utföra u-
lodfotograferingen på ett mer kontrolle
rat sätt (jfr teknik 2 och 3 nedan) kan detta 
undvikas. 

Teknik 2. Fotografering i u-stråk och 
analytisk bearbetning av bildmaterialet 
I samband med den andra teknik som prö
vades 1973 mättes ett mindre antal stöd
punkter stråkvis i lagerytan med hydrolit. 
Stödpunkterna markerades med särskilt 
uttagna serier av kodsignaler. U-lodfoto-
grafering utfördes stråkvis över lagerytan. 

Stödpunkterna utgjorde underlag vid en 
efterföljande analytisk bearbetning av bild
materialet. 

Även i detta fall föregås dokumentatio
nen av kodsignalering av de föremål som 
är synliga i lagerytan. 

Den kamera som utnyttjades var en för 
undervattensbruk byggd standardkamera 
av typ Calypso/Nikkor. Objektiv 28 mm. 
Fotograferingen utfördes i sex u-stråk över 
dokumentationsnivån, efter linor spända 
över detta på 1,5-1,7 m höjd. Linorna var 
spända parallellt, med en meters inbördes 
avstånd. Fotostationerna var markerade på 
linorna, med 35 cm inbördes avstånd. 
Därmed erhölls en överlappning av 30% i 
sidled och 80% i stråkled. 

Med kameran i rätt orientering är 30 % 
överlappning i sidled och 60% i stråkled 
tillfyllest för fotogrammetrisk bearbetning 
av materialet. För erhållande av den mar
ginal som kan vara nödvändig med hänsyn 
till svårigheterna att manövrera kameran 
under vatten bör en överlappningsprocent 
av 40 i sidled och 70 i stråkled tillämpas. 
Överlappningen om 80 % i stråkled i detta 
fall motiverades av just svårigheterna att 
hålla kameran rätt orienterad. Kameran 
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riktades med hjälp av en linjal och ett dos
vattenpass fastade vid kameran. 

Kalibreringsfotografering utfördes dels 
mot ett tredimensionellt testfält dels, före 
varje fotografering, mot en lodlinje i form 
av linan till ett handlod. 

Bearbetningen av fotomaterialet skedde 
i stereokomparator varvid de i lagerytan 
inmätta stödpunkterna utgjorde underla
get. Därigenom erhölls xyz-koordinater på 
alla kodsignaler som kunde identifieras i 
u-lodfotografierna, liksom på andra före
mål av intresse i ytan. Utifrån dessa 
koordinaler kan en kartering av de mätta 
punkterna ske. 

Teknik 3. Fotografering i u-stråk och 
kartering med passpunktsunderlag 
Ett tredje alternativ för undervattensdo-
kumentation har prövats i samband med 
de nämnda undersökningarna. Denna do
kumentationsform benämnes här fotogra
fering i u-stråk och kartering med pass
punktsunderlag. 

Dokumentation i fältet. Även i delta fall skall i 
lagerytan synliga föremål åsättas kodsigna
ler. Fotograferingen utförs på i princip 
samma sätt som för teknik 2, dvs. genom 
fotografering i u-stråk med samma över
lappning mellan bilderna osv. 

Vid undersökningen på Älvsnabbenvra
ket utfördes fotograferingen från expone
ringsstationer på en aliminiumbalk förflyt
tad längs en stålrörsställning — med ett 
fotoavstånd av 2 m. Fotograferingen ut
fördes med blixt. Stödpunkterna i doku
mentationsnivån hade lagts ut efter kraven 
för blocktriangulering och mättes in med 
hydrolit. 

Utnyttjandet av en fototställning av 
ovannämnt slag förenklar fotoarbetet och 
undanröjer de felkällor som frihandsfoto-
grafering längs en lina innebär. 

Karteringen av utsatta kodsignaler enligt 
teknik 3 ger, såsom redovisas nedan, en
dast plana koordinater. För att fastställa 
nivåförhällandena i lagerytan kan höjd-
stödpunkter i form av en särskild serie av 
kodsignaler sättas ut i varje u-stråk. Mot 

dessa görs mätningen med hydrolit, liksom 
mot de övriga stödpunkterna. 

Kodsignaler för stödpunkter kan ges en 
form som skiljer dem från kodsignaler för 
föremål. Detta underlättar identifieringen 
av signalerna i fotomaterialet. 

Resultatet av dokumentationen i fältet 
blir således ett under kontrollerade for
mer exponerat fotomaterial och ett antal 
koordinatbestämningar i varje lageryta. 
Detta material kan, om det är önskvärt, 
bearbetas enligt teknik 2. 

Rektifiering och ungefärlig skalhestämning av 
u-lodfotografier. U-lodfotografierna skall för 
kartering med passpunktsunderlag ge
nomgå en rektifiering och skalbestämning 
vilket kan ske i samband med kopieringen 
av bilderna. 

Förfarandet är nödvändigt eftersom de 
enskilda u-lodfotografierna innehåller di
vergerande skalor, genom att t. ex. kame
ran kan ha vridits eller lutats vid expone
ringen, eller genom att det föreligger olika 
höjder inom den yta, som upptas av bilden. 

Processen innebär en omprojicering av 
bilderna. Detta kan utföras genom olika 
metoder. Olika alternativ av de möjligheter 
som finns prövas i samband med museets 
arbete med Älvsnabbenmaterialet. 

Utförande av u-fotoplan och kartering av före
målen i denna enligt teknik 3. Den arkeolo
giska tolkningen kräver utförandet av en 
u-fotoplan och en kartering av de i ytan 
synliga, kodsignalerade föremålen på ett 
sådant sätt att man kan studera deras lägen 
i ett sammanhang. Genom utförandet av 
en u-fötoplan enligl nedan beskrivna för
farande kan en kartering av kodsignalera
de föremål i horisontalplanet utföras. Den
na karta kan även förses med de nivåbe
stämningar som utförts i fält, genom mät
ning av höjdstödpunkter med hydrolit. 

U-fotoplanen utförs med utgångspunkt 
från ett (Cronaflex)kartblad på vilket de 
stödpunkter som mätts in i fält lagts in i 
skala 1:10 — eftersom u-lodfotografierna 
kopierats och skalbeslämts i denna skala. 
Stödpunkterna är inkarterade i det gällan
de rätvinkliga koordinatsystemet, åskåd-
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liggjort med rutnät på bladet. De skalbe
stämda u-lodfotografierna placeras in un
der Cronaflexbladet, så att de inmätta stöd
punkterna på det synliga u-lodfötografiet 
kan passas in på motsvarande punkter 
karterade i rutnätet. Bilderna fixeras 
i detta läge på en underliggande kartong. 
De u-lodfotografier som ej har inmätta 
stödpunkter i bildytan passas in mellan 
de ovannämnda med hjälp av urskiljbara 
detaljer i de överlappande delarna av bil
derna, tills u-fotoplanen fullständigats. 

De kodsignaler, som ej inmätts i lager
ytan och som är synliga på u-fotoplanen, 
kan nu karteras in på Cronaflexbladet och 
en koordinatbestämning i horisontalplanet 
av dessa punkter kan utföras med ut
gångspunkt från det koordinatsystem som 
rutnätet utgör (fig. 3a-e). Eftersom man 
kan räkna med att ett flertal u-lodfotogra
fier »blivit över» vid inpassningen på u-
fotoplanen skall en kontroll göras att kod
signaler, som ej är synliga på u-fotoplanen, 
men finns på dessa kopior, också karteras 
in på rutnätet. 

Efter det att alla kodsignaler ixh därmed 
alla koclsignalerade föremål karterats på 
detta sätt på ett Cronaflexblad, kan man 
vid behov fullfölja karteringen genom en 
kartering av olika kategorier föremål i var
je dokumentationsnivå. Artefaktbeståndet 
i ett vrak låter sig uppdelas i skilda katego
rier, tillhöriga dels fartygets konstruktion, 
dels lasten och dels skeppets samt besätt
ningens lösa utrustning. Genom registre
ring och analys av artefäktmaterialet kan 
dessa kategorier särskiljas och grupperas. 
Med utgångspunkt från förteckningar 
över artefakterna i olika kategorier och 
dessas kodsignaler kan en kartering av var
je kategori utföras. Denna kartering skall 
utföras utifrån den fullständiga kartering 
man först utfört på ett blad av samtliga i 
lagerytan synliga kodsignaler. Kategori-
karteringen utförs genom att ytterligare 
Cronaflexblad, ett för varje kategori, läggs 
över det först upprättade kartbladet med 
alla kodsignaler inlagda i ett rutnät och de 
för kategorin aktuella kodsignalerna över
förs. 

Sammanfattning 

Med dessa tekniker kan varje kodsignale-
rad artefakt i varje frilagd dokumenta-
tionsnivä koordinatbestämmas även om 
siktavståndet i vattnet är begränsat. 

Genom studium av u-fotoplaner kan 
med kodsignaler utmärkta föremål ritas in 
på karta enligt läge in situ. Genom att varje 
föremål lägesbestäms i yz-koordinaterna, 
eller genom kartering på Cronaflexblad 
och niväbestämningar av dokumentations-
nivån, kan kartering utföras efter önske
mål - dvs. föremålen kan läggas ut i kartor 
i plan med vattenytan, i plan med lager
ytan eller i annat önskat plan. t. ex. i verti
kala sektioner. Genom lägesbestämningen 
kan kvantitativa analyser och redovisning
ar av fyndspridningen göras — även vid 
friläggning och dokumentation av djupa 
slamsediment med hög fyndfrekvens. 

Prövandet av de ovan redovisade teknis
ka alternativen har skett med målsättning
en att erhålla en specificerad noggrannhet 
om ca ± 1 dm i fyndlägesbestämningen. 
Det är för tidigt att uttala sig generellt om 
den hittills ernådda noggrannheten. För 
detta krävs en vidare bearbetning av mate
rialet. Teknik 2. innefattande bearbetning 
genom analytisk fotogrammetri i stereo-
komparator, kan dock sägas ha gett en 
noggrannhet större än det ovan angivna 
minimikravet. 

En bedömning av snabbheten i tekni
kerna kan ej göras förrän utarbetade tids-
studieresultat föreligger. Sådana är möjli
ga att utarbeta genom utnyttjande av ar
keologjournal och dykrapporter förda un
der utgrävningen. Preliminärt kan sägas 
att dokumentationsmomenten under vat
ten sannolikt utgör en tidsmässigt mindre 
del av arbetet i fältet, än slamsugning och 
bärgning. 

Målsättningen vid bearbetningen av de 
informationer som insamlats och registre
rats vid de utförda utgrävningsetapperna 
skall i första hand vara att upprätta rap
porter, såsom underlag för analys och 
tolkning. Dessa skall innefatta redovisning 
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av föremålens lägen i form av xyz-koordi-
nater eller kartering samt arkeologisk be
skrivning av det genomgrävda lagret i text 
och foto. Därvid skall förslag till former för 
sådan rapportredovisning presenteras. En 
teknikbeskrivande del skall läggas till rap
porten, vilken skall sammanfatta de prak
tiska och teoretiska erfarenheter som nåtts 
både i fält och i efterbearbetningen beträf
fande de olika alternativen. Denna del skall 
utföras så att den kan användas som un
derlag för planering av och tillämpning vid 
kommande utgrävningar. 

Det bör understrykas att det ovan redo
visade utvecklingsarbetet ej har till syfte att 
utarbeta en enda och i alla sammanhang 
tillämpbar teknik för undervattensarkeo-
logisk utgrävning i svenska vatten. I stäl
let är avsikten att pröva och belägga olika 
alternativ med skilda egenskaper, men 
samtliga med en mättekniskt tillfredsstäl
lande grund. Därmed avses tekniker som 
ger en specificerad noggrannhet i doku
mentationen även vid utgrävning av stora 
ytor och omfattande lager. Därigenom er
håller man möjligheten att välja teknik ef
ter de speciella förhållanden som är för 
handen på en utgrävningsplats. Teknik 1 
är t. ex. mer tidskrävande i fält men ger 
samtidigt vid utnyttjande av bordskalkyla
tor med plotter vid utgrävningen en direkt 
kartering. Mätningen med hydrolit är även 
lämplig att använda i vatten med mycket 
dålig sikt. Så dålig att fotografering even
tuellt är omöjlig att utföra överhuvudtaget. 
Den fotogrammetriska tekniken och tekni
ken med passpunktsunderlag är bägge 
lämpliga när det gäller att arbeta snabbt i 
fält. Den fotogrammetriska tekniken ger 
en mycket hög noggrannhet men är samti
digt dyr i efterbearbetningen genom ut
nyttjandet av stereokom para tor av vilka 
det dessutom bara finns två i landet. Pass-
punktstekniken är mindre noggrann men 
innebär en mindre kostsam och enklare 
efterbearbetning. 

Det bör också understrykas att doku
mentationstekniker av det här slaget kan 
användas selektivt. Här har målsättningen 
varit att utai beta tekniker som gör det möj

ligt att koordinatbestämma varje artefakt i 
ett arkeologiskt lager, men det är många 
gånger inte nödvändigt att arbeta med en 
så hög noggrannhet. Genomgrävningen av 
ett fyndlager med ett ensartat innehåll, 
t. ex. ett stort antal föremål av ett enda slag 
tillhöriga lasten i ett fartyg, kan dokumen
teras genom fortlöpande u-lodfotografe-
ring samt inmätning av lastens utbredning 
och nivån för dess övre och undre yta. 

Vissa linjer i arkeologiskt friläggnings-
arbete och dokumentation av lager under 
vatten, som en del i en vrakundersökning i 
för svenska vatten karaktäristiska förhål
landen, kan nu skönjas. 

En undersökning av ett vrak under vat
ten skall föregås av att vrakets huvudform 
och den omgivande topografien mäts in 
geodetiskt, med t. ex. hydrolit. Därpå regi
streras nivåförhållandena i ytan av det la
ger som skall genomgrävas och anknyts till 
omgivande plan- och höjdsystem. Vid be
hov kan lagrets djup prospekteras. Foto
grafering skall också utföras, helst i form 
av u-fotoplan. Genom dessa åtgärder har 
de informationer insamlats som gör det 
möjligt att planera friläggningen av vraket 
och dokumentationen av fyndförhållan
dena i det lager som skall genomgrävas. 

Friläggningsarbetet skall genomgående 
utföras i plan med vattenytan, för att för
hindra glidningar och ras i lagret. Sådana 
inträffar mycket lätt i de löst sammanhåll
na ler- och slamlager som ofta förekommer 
i samband med vrak i svenska vatten. Fö
rekommer således ett i förhållande till vat
tenytan lutande lager i ett vrak skall do
kumentationen därav inledas i den del som 
ligger närmast vattenytan och i nivå med 
denna. 

Under utgrävningen kan nivå efter nivå 
dokumenteras med tekniker enligt ovan. 
Utgrävningen skall ej utföras sektionsvis 
med hänsyn till ovannämnda risk för glid
ningar i lagret. 

Efter det att fynden i lager i och utanför 
vraket lägesbestämts och lagret beskrivits, 
skall fyndmassan sättas i relation till skro
vet, om detta eller väsentliga delar därav är 
bevarade. Sannolikt kan dokumentationen 
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av skrovet in situ utföras genom kombina
tioner av elementen i de ovan beskrivna 
tekniska alternativen. 

Dokumentationen av ett skrov eller be
varade delar av ett skrov under vatten kan 
ha olika syften. Antingen kan det vara frå
ga om en dokumentation av skrovet och 
dess form så som det kan observeras in situ, 
före en bärgning av det. En sådan doku
mentation syftar till stödja en följande ana
lys och rekonstruktion av fartyget. Det kan 
också vara fråga om en dokumentation av 
ett skrov som är så stort att det inte är 
ekonomiskt möjligt att bärga det. Man 
måste då sträva efter att utföra en sådan 
dokumentation av det under vatten att 
man ur de insamlade informationerna kan 
göra ritningar av skrovets form och kon
struktion, både sådant det är vid utgräv
ningstillfället och sådant det var när det 
sjönk. Det senare kan kräva omfattande 
rekonstruktionsarbeten i samband med 
bearbetningen av det i fält insamlade in
formationsmaterialet. Sådana rekonstruk
tionsarbeten måste stödjas av en ingående 
kännedom om den ursprungliga funktio
nen för de lösa delarna av fartygets kon
struktion. 

Med ledning av dessa synpunkter kan 
man göra följande generella skiss över de 
olika momenten i en fartygsundersökning 
under vatten och den efterföljande sam
manställningen av de insamlade kunska
perna — med hänsyn tagen till förutsätt
ningar, som råder i Östersjön: 

1. Utgrävning och dokumentation av fynd-
förhållandena i de ler- och slamlager som 
täcker fartyget eller som innehåller arte
fakter tillhöriga detta. 

2. Dokumentation av de sammanhängan
de delarna av skrovet in situ under vatten. 

Dessa fältarbeten skall för att undersök
ningen skall vara fullständig följas av föl
jande arbeten: 

3. Rekonstruktion av skrovets form och 
konstruktion, antingen de bevarade delar
na av detta bärgats eller ej. Det föreligger 
relativt goda möjligheter att uppnå resultat 

i fråga om detta beträffande vrak i sådana 
nordiska vatten, där skeppsmasken ej finns 
och således träkonstruktioner förblir väl 
bevarade på havsbotten. Detta innebär ut
byggnad av den marinarkeologiska teorin 
och praktiken, med utgångspunkt från 
träskeppsbyggandets teknologi sådan den 
framträder i historiska källor och i den 
muntliga traditionen. 
4. Rekonstrukton av fartygssamhället, dvs. 
definierandet av de olika komponenterna i 
detta med utgångspunkt från frilägg-
ningsdokumentationen i fältet samt relate
randet av dessa komponenter till det re
konstruerade skrovet. 

Punkterna 3 och 4 skall ej ses som ev. 
uppgifter av forskningskaraktär utan som 
ordnandet av underlaget för forskning. 
Dessa moment bör alltså utgöra naturliga 
delar av de fartygsundersökningar som 
kommer att utföras inom kulturminnes
vårdens ram. 

Tolkningen av arkeologisk dokumenta
tion av ovan beskriven art är ännu rätt 
oprövad, vad gäller vrak i svenska vatten. 
Genom erfarenheterna från utgrävningen 
på vraket vid Jutholmen kan man dock 
säga att dokumentationen i detta fall givit 
möjlighet att tolka det förstörelseförlopp, 
som fartyget genomgått efter förlisningen, 
en process som är viktig att klarlägga med 
hänsyn till förståelsen av fyndsamman
hangen. Likaså har dokumentationen givit 
möjlighet att dra slutsatser rörande den 
ursprungliga konstruktionen av delar av 
skrovets inredning, partiellt förstörd; rö
rande placering av stuvning av delar av 
lasten samt rörande den ursprungliga pla
ceringen av husgeråd och liknande arte
fakter. Dokumentationen av Älvsnabben
vraket syftar till en däcksplan över detta 
exceptionellt välbevarade vrak. 

Man kan väl tänka sig att föra in de stora 
fyndmassor det är fråga om i samband 
med vrakundersökningar — uppdelade i 
huvudkategorier - i en databank vid in
ordnandet. Därmed får man vidgade be
arbetningsmöjligheter och erhåller dess
utom avsevärda tidsvinster vid analysen. 
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Datateknik har, inom parentes sagt, ut
nyttjats i ovan redovisade sammanhang 
för framställning av digital terrängmodell, 
tvärsektioner, längdprofiler, arealer och 
volymer, perspektivritning och nivåkur
vor. 

Statens sjöhistoriska museum kommer 
att tillämpa och vidareutveckla de hittills 
vunna erfarenheterna på de nya objekt, 
som kan bli aktuella. 

1 föreliggande artikel har dokumenta
tionstekniker anpassade till bruk under 
vatten beskrivits. En terminologi har ut
nyttjats som delvis skiljer sig från den som 
är allmän beträffande arkeologisk och mät-
teknisk verksamhet ovan vatten. Detta mo
tiveras beträffande arkeologin av att de 
annorlunda förhållandena under vatten 
kräver ett något annorlunda arbetssätt, be
träffande den tekniska sidan av att det 
finns ett behov av att markera undervat-
tensaspekten. En serie överlappande flyg
fotografier i lod benämns t. ex. flygfoto-
stråk. Genom att använda termen u-stråk, 
för motsvarande fotografering utförd un
der vatten — av dykare eller undervattens-
farkosl — klargöres att stråket utförts i ett 
medium i vilket andra förutsättningar rå
der än i luften. 

De nedan redovisade begreppen skall 
betraktas som förslag till termer för an
vändande i samband med undervattensdo-
kumentation: 

dokumentationsnivå 
ytan i ett lager under vatten i vilken doku
mentation av artefakters lägen samt andra 
förhållanden av arkeologiskt intresse ut
förs 

kodsignal 
markering med bricka med bokstavs- eller 
nummerkod för signalering av mätpunkt 

kontrollerad u-fotomosaik eller u-fotoplan 
sammanpassande av överlappande lodfo
tografier, som har rektifierats och ungefär
ligen skalbestämts, varvid en karta med en 
inom vissa gränser specificerad noggrann
het erhålles 

okontrollerad u-fiiln»iosaik 
sammanpassande av överlappande lodfo
tografier, varvid en översiktsbild över om
rådet erhålles, vilken ej besitter likformig
het i skala 

pass punkt 
punkter på vilka ett liknande material skall 
passas in för att nå överensstämmelse. 
Stödpunkter (se nedan) och passpunkter 
kan vara samma punkter, men kan använ
das i olika funktioner, för att stödja eller 
för att passa in 

stödpunkt 
punkt utsatt i terrängen som stöd för en 
fotogrammetrisk bearbetning 

u-btld 
fotografisk bild under vatten 

u-liidfolo 
fotografisk bild exponerad i lod under vat
ten 

u-stråk 
fotografering i lod i färdriktningen under 
vatten 

Documentation of Archaeological Layers under Water 

Archaeology under water off the Swedish 
Baltic coast is characterized by strong 
sedimentation, limited visibility and the 
absence of ship-worm. 

This means that deep layers of mud 
cover the archaeological objects and must 
be excavated and documented before the 
object—for instance a ship's hull—is fully 
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exposed. It also means that documentation 
must often be performed at a distance of 
only 1-2 m from the object. It furthermore 
means that the wreck sites and lhe layer 
of mud on them, besides the more or less 
well-preserved remains of the wooden 
hull, also contain a large amount, often 
thousands, of loose parts of the ships 
construction and of its cargo and equip
ment, mostly wooden objects. 

The underwater-archaeological excava
tions of the National Maritime Museum 
at Stockholm have been directed at the 
development of techniques adapted to 
these conditions. The exeavation sites 
have been two well-preserved wrecks of 
merchantmen, foundered during the 1 Sth 
century—one at Jutholmen, Dalarö parish, 
and one at Älvsnabben, Muskö parish, 
both in the province of Södermanland. 

Different techniques of exeavation and 
documentation of archaeological layers 
under water have been tested. (In the pres
ent paper the determining of the positions 
of ground control points and of the arte
facts in such layers will be treated. The full 
description of the fieldwork and of the 
following treatment will be published in 
another context.) 

The excavations of a layer of mud—one 
metre thick or more—with a very high 
frequency of artefacts mean the successive 
uncovering of a layer in which a large 
amount of artefacts of different sizes and 
material are visible. The practical work 
thus implies: 

1. The uncovering of the actual surface of 
the exeavation layer by airlifting. 

2. The marking of the ground control 
points (see below, Techniques 1-3) and 
of visible artefacts. 

3. The photographing and measuring of 
the actual surface of the exeavation 
layer and the ground control points and 
artefacts in it (see below, Techniques 
1-3). 

4. The archaeological observation and 
description of the actual surface of the 
exeavation layer. 

5. The salvage of artefacts marked and 
documented in situ. 

6. The recording and documentation of 
salvaged artefacts at the surface. 

The documentation continues in the 
following surface of the exeavation layer: 

1. The uncovering of the surface of the 
exeavation layer by airlifting. Etc. 

Technique 1 

This technique implies the determining 
of positions of objects by a measuring-
instrument called hydrolite, an instrument 
which gives results of a specified accuracy 
(Figs. 1 and 2), combined with a docu
mentation of the uncovered surface of 
the layer by vertieal, overlapping uw-
photographs in tracks. 

This is a geodetical measuring-tech-
nique. Artefacts visible in the actual sur
face of the exeavation layer are marked 
with code signals and their positions are 
determined horizontally and vertically 
(xyz-coordinates) by the use of the 
hydrolite. After that a controlled uw-
photomosaic covering the area is pro
duced, in which the artefacts and their 
code signals are visible. 

Technique 2 
Vertieal, overlapping photographing in 
uw-tracks, combined with phoiogram
metric and analytical treatment of the 
photographical material. 

Artefacts visible in the surface of the 
exeavation layer are marked with code 
signals. A number of ground control 
points, in the shape of special code plates, 
are placed in the surface of the exea
vation layer. The coordinates (xyz) of 
these ground control points are deter
mined by the hydrolite. Vertieal uw-
photographing is performed with the 
lengthwise and sidewise overlapping 
specified for phoiogrammetric use (70% 
lengthwise and 40 % sidewise overlap
ping)-

The ground control points constitute the 
basis of the analytical treatment. The po-
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sitions of all artefacts—marked with a code 
signal but not measured by the hydrolite— 
in the surface of the layer can be de
termined by the analytical treatment. 

Technique 3 
Vertieal, overlapping photographing in 
uw-tracks combined with mapping by the 
aid of sheets containing tie-points. 

The fieldwork is performed in the same 
way as for technique 2. The same ground 
control points are used. As the mapping 
by the aid of tie-pointsheets only gives 
the rectangular coordinates, the positions 
of a number of "vertieal ground con
trol points" are determined by the hydro
lite, for the establishment of the con
tours of the documented surface. 

In the following treatment of the 
photographical material the copies of the 
vertieal, overlapping uw-photographs 
will be rectified and brought to the same 
scale or thereabout. 

Ihe plotting of the rectangular coor
dinates are performed as follows (Figs. 3 a-
e): Ground control points, whose positions 
have been determined by the hydrolite, 
are plotted on a sheet of Cronaflex on 
which a square net has been drawn 
(Scale 1:10). The vertieal, overlapping 
uw-photographs (also scale 1:10) are 
placed in a position under the sheet 
where the ground control points in the 
uw-photographs accord with the cor
responding ground control points in the 
square net. Code signals on artefacts, 
whose positions have not been deter
mined by the hydrolite, are plotted on the 
sheet from the underlying uw-photo
graphs and their rectangular coordinates 
are determined with the support of the 
square net. The fitting of the uw-photo
graphs under the Cronaflex sheet con-
tinues till all code signals visible in the uw-
photographs are plotted and a controlled 
uw-photomosaic of the surface of the 
layer is established. The determining of 
the vertieal coordinates of the code signals 
on artefacts is performed on the basis 
of the contours of the layer. These con

tours have been drawn on another Crona
flex sheet corresponding to the first one. 
The intervals are here 0.25 m. The con
tours are established with the support of 
the ground control points and the "verti
eal ground control points" mentioned in 
the text, the positions of which have been 
determined by the hydrolite. 

Conclusions 
By lhe techniques, briefly described here, 
the coordinates (xyz) of every artefact, 
visible in each surface of an exeavation 
layer can be determined with specified 
accuracy—even if the visibility in the water 
is very limited. 

The plotting of the artefacts in distri-
bution-maps can then be performed in 
the desired projection plan—for instance 
in the plan of the water-surface, the sur
face of the excavated layer or in vertieal 
sections. By this plotting quantitative ana
lysis and presentation of the distribution of 
artefacts on a site can be made—even if 
it is covered by a deep layer of mud 
containing a large amount of artefacts. 

The excavations performed do not aim 
at the development of one single, under 
all conditions, appropriate technique for 
underwater-archaeological work. The aim 
is to test alternatives with different quali-
ties which can be used under varying cir-
cumstances. 

The determining of the positions of 
ground control points and artefacts must 
imply specified accuracy. 

Before giving any general conclusions 
about the accuracy reached, the present 
treatment of the material must be finished. 
The aim is to reach specified accuracy in 
the determining of the positions of ± 1 dm. 
Technique 2 gives higher accuracy than 
that. 

Technique 1 is more time-consuming in 
the fieldwork but gives, with the support 
of xy-plotter, a direct plotting. The 
hydrolite is suitable in waters with very low 
visibility, and can be used even when it 
is impossible to use the camera. 

With techniques 2 and 3 it is possible to 
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work more quickly in the field. The 
photogrammetrical technique gives very 
high accuracy, the following treatment of 
the material, however, is expensive. Tech
nique 3 is less accurate, but implies a less 
expensive and simpler treatment of the 
material. In the present artide techniques 
of documentation have been presented 
which are adapted for use under water. 
A terminology has been used which partly 
differs from the one common in connec
tion with archaeological work and work 
concerning measuring-techmque in the 
air. As to the archaeological concepts it 
depends on the different ways of working 
under water. As to the technical concepts 
there is a need to mark the underwater 
aspect. A series of overlapping, vertieal 
photographs exposed from an aeroplane 
is called a track. By using the term uw-
track in connection with the corresponding 
photographing under water—performed 
by a diver or submersible—you make it 
clear that the track is performed in a 
medium in which other conditions prevail 
than in the air. 

The concepts in the following can be 
seen as propositions of terms for use in 
connection with description of underwater 
documentation. They are presented in the 
same order as in the Swedish text. 

Surface of exeavation layer 
the surface of a layer under water in which 
documentation of the positions of artefacts 
and other types of archaeological infor
mation is made 

Code signal 
marking with tode plates lor the signalling 
of points to be measurecl 

Con i rolled uw-photomosaic 
the joining together of overlapped, verti
eal photographs, which have been rectifiecl 
and brought to the same scale or there-
about, thereby obtaining a map of the area 
of a, within certain limits, specified ac
curacy 

Uncontrolled uw-photomosaic 
the joining together of overlapped, verti
eal photographs, thereby obtaining an 
overvue map of the area, which has no 
uniformity of scale 

Tie-points 
points on which a corresponding material 
will lie tied. Ground control points (see 
below) and tie-points can be the same 
points, but they can be used in different 
functions—to control or to tie 

Cround control points 
points placed in the terrain as controls by 
the further photogrammetric measure
ments 

Uw-pirture 
photograph exposed under water 

Vertical nui-pkotograph 
photograph exposed vertically under wa
ter 

Uw-track 
vertieal photographing in predetei mined 
undei water tiacks 
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