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Vi måste gå till botten med 
kulturminnesvården 

Av Carl Olof Cederlund 

Definitionsmässigt är undervattensarkeo
logi den arkeologi som bedrivs på havs-
eller sjöbotten. Ett vidare begrepp är ma
rinarkeologi, som omfattar arkeologi med 
inriktning på alla de lämningar som har en 
marin karaktär eller anknytning, även 
landfunna sådana. 

Marinarkeologi kommer från engel
skan = marine archaeology. Andra begrepp 
med motsvarande bakgrund finner man i 
t.ex. marin biologi eller marin geologi. 

Denna gren av arkeologin står under ett 
starkt anglo-saxiskt inflytande och i engel
skan har också två andra begrepp skapats 
för att särskilja denna speciella form av 
arkeologi från den allmänna. Det är nauti-
cal archaeology och naval archaeology. 
Bägge begreppen markerar arkeologisk 
inriktning på sådana lämningar som hört 
gångna tiders sjöfart och seglation till. I 
bägge begreppen inkluderas studiet av far
tygslämningar. Några liknande begrepp 
existerar inte i svenskan, möjligen då med 
undantag av skeppsarkeologi, som ju en
bart avser fartygsundersökning. 

Begreppen har en allvarligare bakgrund 
än den rent definitionsmässiga. I vårt land, 
liksom i världen i övrigt, har en snabb tek
nisk utveckling givit människan möjlighet 
att ta havsbotten och dess råvarutillgångar 
i utnyttjande. Hon har också kunnat vidga 
sitt aktivitetsfält till att gälla bottenområ
den längs kusterna, när det gäller bygg
nads- och anläggningsarbeten av olika slag. 
Tillfällena då stora brobyggen, tunnelar
beten, utfyllnader av strandvatten och 
muddringar företas, blir allt fler. 

På utnyttjandesidan står i Sverige dels 
takt från de stora grus- och sandförekom
sterna i Östersjön och vid Västkusten dels 

sökande efter och kanske rätt snart tillvara
tagande av olja överst på prioritetslistan. I 
samtliga ovan givna fall är det fråga om 
företag som påverkar en tidigare orörd 
och outforskad miljö, havsbottens. Där har 
genom århundraden ett stort bestånd av 
fornlämningar legat skyddade. 

Nu befinner sig dessa i samma situation, 
som sedan länge rått för fornlämningar på 
land. Samhällets utveckling på uv-teknolo-
gins område kommer att innebära skador 
och ofrivilligt borttagande av bl. a. mång
hundraåriga skeppsvrak, ett väsentligt his
toriskt material. Skillnaden är bara den att 
vi idag i stor utsträckning saknar de in
strument för skydd och dokumentation av 
dessa som kulturminnesvården under de 
gångna decennierna byggt upp för forn
lämningar på land. Former och rutiner för 
kontroll, ur kulturminnesvårdens synvin
kel, av den verksamhet som bedrivs på 
havsbotten har ju endast börjat tränga ige
nom på ett fåtal områden. Det saknas re
surser för skydd och bevakning. Det ytterst 
effektiva redskap som den systematiska 
fornminnesinventeringen utgör för kul
turminnesvården på land saknas helt. 
Den teoretiska överbyggnad, som krävs 
för t. ex. fartygsdokumentation, för stu
diet av fartygsteknologins utveckling och 
för det rika artefaktbestånd som tillhör 
skeppsvrak från ny tid, har just börjat 
byggas. Dessa forskningsområden sak
nar ännu i väsentliga delar förankring 
i arkeologisk praktik och teori. 

När man idag är en av de ytterligt få i 
landet som arbetar med dessa problem 
upplever man en önskan att kunna dela sig 
i flera personer. Det finns inte möjlighet 
att med dagens små eller obefintliga resur-
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ser både utveckla en metodarsenal för ma
rinarkeologins praktik i svenska vatten, ut
bilda de yrkeskunniga och erfarna marin
arkeologer som krävs och samtidigt driva 
igenom de praktiska, kulturminnesvår
dande åtgärder som skall ge detta väsentli
ga bestånd av fornlämningar ett skydd. 

Är man en reflekterande natur kunde 
man i en sådan situation kanske sätta sig 
med en god, marinarkeologisk bok och 
njuta av de framsteg som denna vetenskap 
gjort internationellt. Det finns flera att väl
ja på, både sådana som nu fått några år på 
nacken och sådana som är helt nyutkomna. 
De speglar på ett utmärkt sätt den utveck
ling som skett under det sista decenniet. 
Under 60-talet är det metodproblemen 
som står i centrum, man redovisar med 
förtjusning de första lyckade rutnäten på 
havsbotten, hur man kunnat använda ett 
av arkeologens standardmätningsinstru-
ment — teodoliten — även för mätning 
nere i det klara vattnet på Medelhavets 
botten. Idag har man kommit ett stycke 
längre. Nya metodproblem dyker upp i 
stället. 

Två klassiker på detta område är en an
tologi redigerad av Joan du Plåt Taylor, 
utkommen i London 1965, med titeln Ma
rine Archaeology, Developments during 
sixty years in the Mediterranean, samt en 
sammanfattning av vetenskapens ställning 
och situation vid mitten av 6Ö-talet, förfat
tad av George F. Bass under titeln Archae
ology under water (Ancient peoples and 
Places, London 1966). De representerar 
numera i många stycken ett passerat stadi
um trots att de är utmärkt skrivna och har 
också ersatts av andra sammanfattningar. 
Bland dem kan nämnas Marine Archae
ology, Proceedings of the Twentythird 
Symposium of the Colston Research Soci
ety held in the University of Bristol, ed. D. 
J. Blackway, London 1973, och A history 
of seafaring based on underwater archaeo
logy, London 1972. Den senares som redi
gerats av Bass, en av världens ledande un-
dervattensarkeologer, en amerikan verk
sam i östra Medelhavet, redovisar steget 
från metodbildning till kunskapsinsam-

lande och presentation. Här har man sam
lat en rad bidrag från olika delar av värl
den, som dels redovisar metodernas ap
plicering och dels berättar om vad man 
kunnat utläsa ur de informationer som 
man samlat in med dessas hjälp. 

Den antologi som jag anmodats att an
mäla tillhör väl närmast den metodredovi-
sande sorten. Den bär titeln Underwater 
archaeology—a nascent discipline och är 
utgiven av Unesco 1972. 

Antologin, om man får kalla den så, är 
uppdelad i två avsnitt, ett som behandlar 
det fornlämningsbestånd som havs- och 
sjöbotten rymmer världen över och ett som 
redovisar de metoder och metodproblem 
som undervattensarkeologer använder sig 
av resp. brottas med. Det första avsnittet 
ger en god översikt över de typer av läm
ningar av mänsklig verksamhet som ham
nat på havsbotten och som nu tilldrar sig 
efterföljande generationers intresse. Kapit
len behandlar i första hand skeppsvrak i 
olika områden av världen, i Medelhavet 
och längs franska Atlantkusten, i Nordsjön 
och Östersjön, längs den amerikanska kon
tinentens kuster. Man kan lyfta fram Fré-
déric Dumas kapitel med titeln Ancient 
wrecks. Det är huvudsakligen en redovis
ning av medelhavsförhållanden men hans 
definitioner av vrakens egenskaper och 
värde som historiskt källmaterial har en 
allmän giltighet. Hans beskrivning av den 
process, som förvandlar ett fartyg till vrak 
och de geologiska och biologiska fakto
rer som är verksamma i denna process, är 
intressant. Ole Crumlin-Pedersen, muse
umsinspektör och chef för Vikingaskepps
hallen i Roskilde, har skrivit en motsva
rande redogörelse för Nord- och Östersjö
områdena med relativt ingående beskriv
ningar av de stora bärgnings- och restaure
ringsprojekten i detta område. Bärgningen 
av regalskeppet Wasa, Sveriges magnifika 
bidrag till marinarkeologins fond av käll
material rörande fartygsteknologi och ör
logsväsen, har fått ett eget kapitel författat 
av Anders Franzén. 

Men det första avsnittet innehåller också 
bidrag om andra slag av fornlämningar, 
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Fig. 1. En ny typ av fornlämningar - skeppsvrak. 
- A new type of historie remain - wrecks. 

minst lika viktiga som vraken. Honor Frost 
har skrivit ett kapitel om gamla hamnar 
och ankarplatser i östra Medelhavet. Ett 
kapitel om samma företeelser i Nord- och 
Västeuropa hade fyllt sin plats. De många 
ankarplatserna med traditioner från me
deltiden längs t.ex. vår kust, vid de gamla 
segellederna, är en intressant och kanske 
inte så mycket uppmärksammad fornläm-
ningstyp. Det samma gäller lagunhamnar-
na från förhistorisk tid och medeltid, en 
gång viktiga noder i det kontaktsystem som 
handel och sjöfart skapade. 

Sjunkna boplatser och stadssamhällen 
utgör ämnet för tre kapitel: ett om sjunk
na stadsdelar vid Svarta Havet, ett om 
staden Port Royal på Jamaica, som gled 
ner i havet vid en jordbävning 1692 och 
ett om undervattensarkeologiska under
sökningar av schweiziska pålbyggnader. 
Den sista redovisade typen av arkeolo
giska undersökningsobjekt är Maya-kul-
turens offerkällor i Mexiko. 

Det andra avsnittet i antologin, om me
tod och teknik, är av praktiskt intresse. De 
två första kapitlen redovisar översiktligt 
förutsättningarna för och hjälpmedlen vid 
undervattens- och marinarkeologiska un
dersökningar. Dumas beskriver huvud
dragen i undersökningstekniken för medel
havsfynd, van der Heide för de hundratals 
fartygsvrak han grävt ut i den torrlagda 
Zuider Zee i Holland. Men ingen av dem 

tar upp frågan om vilka krav fartygsvrak 
ställer vad gäller undersökningsteknik. 
Hur skall denna speciella typ av byggnader 
eller byggnadsrester dokumenteras för att 
vi skall kunna återskapa deras ursprungli
ga konstruktion och form? Det är på 
grundval av en sådan dokumentation som 
analysen av fartygets användning, seg
lingsförmåga, dess anpassning till de geo
grafiska förutsättningar för vilka det var 
byggt och de byggnadstraditioner och 
principer efter vilka det byggts, skall göras. 
En undersökning av en fartygslämning i 
Norden kan som regel indelas i tre faser, 
vare sig det är fråga om ett undervattens-
eller jordfynd. Den första innefattar den 
arkeologiska friläggningen, den andra do
kumentationen in situ av skrovet och de 
lösa delar som påträffas inuti det och i dess 
omgivning. Denna dokumentation får oli
ka utformning beroende på vilket slag av 
fartygslämning det är fråga om och i vilket 
skick den befinner sig. Är det fråga om ett 
väl bevarat skrov kan det vara ett slag av 
skeppsuppmätning, om så krävs under vat
ten, för att fånga den form skrovet har i sitt 
ursprungliga läge och för att registrera de 
konstruktiva sammanhangen. Är det fråga 
om ett fragmentariskt vrak utfläkt på bot
ten eller i jord blir det fråga om att doku
mentera dess olika delar och deras inbör
des läge före tillvaratagande. Den tredje 
fasen utgörs av en efterföljande dokumen
tation och registrering av skrovets kon
struktiva karaktäristika. Detta skall göra det 
möjligt att fastställa skrovets ursprungliga 
form och konstruktion. Det är också frå
gan om en regelrätt rekonstruktion av de 
förstörda partierna av ett fartyg med hjälp 
av lösfunna delar och en åtföljande doku
mentation av denna rekonstruktion. Det 
skulle föra alltför långt att gå in på tillvä
gagångssätten vid detta slags undersök
ningar här. Det är emellertid fråga om en 
ny gren av arkeologin, där träskeppsbygg-
nadstekniken kommer att vara den kun
skapsfond från vilken man måste hämta 
praktisk och teoretisk lärdom. 

De övriga metodredovisande artiklarna 
spänner över ett brett register, från de geo-
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logiska aspekterna på marina fyndkomp
lex till konservering av olika slag av arte
fakter. Här skall tre metodiska aspekter tas 
upp. 

I två artiklar behandlas undervattensfo-
tograferingen som dokumentationsform. I 
den första, av Dimitri Rebikoff, skildras 
undervattensfotograferingens utveckling 
från den första undervattensbilden tagen 
på 1890-talet till nutidens avancerade ka
meror och TV-utrustningar för marint 
bruk. Den moderna uv-TV:en, färgkame
ra med monitor vid ytan och möjlighet att 
göra videoinspelningar kommer säkert att 
få en stor betydelse för undervattensarkeo
login. Med dess hjälp kan förhållanden 
studeras och åtgärder planeras innan de 
dykande arkeologerna börjar arbeta, icke 
dykande personal, t. ex. mättekniker, kan 
få en god uppfattning om de objekt som 
skall dokumenteras. Den kan vara av stort 
värde i undervisningssyfte, ge möjlighet att 
för en hel grupp studerande i marinarkeo
logi illustrera fartygskonstruktioner och 
fyndsammanhang. Slutligen kan TV-kame-
ran med videomöjligheter ge oss möjlig
heter att dokumentera fartyg som ligger på 
så stora djup att dykare inte kan arbeta 
effektivt där. Man kan ta med sig video
bandet hem till basen och i lugn och ro 
registrera och analysera den information 
som kameran fångat in. Framgångsrika 
försök i den vägen har gjorts i Finland 
under de sista åren. Arkeologen har varit 
placerad med block och penna framför 
TV-rutan och har kunnat avbilda detalj 
efter detalj allteftersom dykaren riktat 
kameran mot dem. 

I en artikel om fotografins praktiska till-
lämpningi undervattensarkeologiska sam
manhang ger Peter Throckmorton bl. a. en 
användbar beskrivning av vad som krävs av 
personal och utrustning vid fotodetaljen 
vid en undervattensutgrävning. Hans på
stående att man ännu inte lyckats utföra 
fotogrammetrisk dokumentation med an
språk på noggrannhet i vatten med litet 
siktdjup är dock inte riktigt. Danska försök 
på 60-talet, likaväl som svensk tillämpning 
de senaste åren, bevisar motsatsen. 

Tre artiklar behandlar tillvägagångssätt 
för fotogrammetrisk dokumentation. Vatt
net är ju ett hinder för undervattens-
arkeologen, vars främsta intresse är att 
dokumentera de objekt som ligger under 
vatten. De hindrande faktorerna är 
många, den dominerande är naturligtvis 
människans oförmåga att tillgodogöra sig 
syret i vattnet, att tvingas använda luftag
gregat eller lufttillförsel med slang från 
ytan. Andra faktorer som minskar männi
skans aktionsmöjligheter under vatten är 
det ökade trycket, synbegränsningar, hen
nes egna och de som förorsakas av litet 
siktdjup, och låga temperaturer. På grund 
av dessa hinder har undervattensarkeolo-
gerna inriktat sig på att använda tekniska 
hjälpmedel som förkortar undervattens-
dokumentationen, men samtidigt bibehål
ler en hög noggrannhet. Man har börjat 
skaffa sig en arsenal av metoder för mät
ning och annan dokumentation, vilken 
sannolikt även skulle kunna vara landar
keologerna till nytta, om det gäller att yt
terligare effektivisera de senares tillväga
gångssätt. En av dessa metoder är det sys
tematiska utnyttjandet av fotogrammetrin 
för mätning. 

Tillämpningen av fotogrammetrin är, 
allmänt sett, ett gott exempel på inadver-
tenserna i det mänskliga samhället. Foto-
grammetrikerna själva har i årtionden 
propagerat för de möjligheter, som mät
ning i fotografiska bilder erbjuder sam
hällsplanerare, industritekniker och veten
skapare. Men någon slags konservatism 
tycks hindra dessa från att dra nytta av den 
fotogrammetriska tekniken. Fotogram-
metrikerna propagerar och marknadsför 
än idag och det har marinarkeologin, med 
sina små resurser, att vara mycket tacksam 
för. Vi har i Sverige kunnat få ett givande 
samarbete med den fotogrammetriska in
stitutionen vid Tekniska Högskolan och 
med andra mättekniker, vilket har inne
burit mycket snabba framsteg i det meto
diska utvecklingsarbetet, både när det 
gäller jordfunna fartygslämningar och 
undervattensobjekt. I det senare fallet 
har fotogrammetrisk teknik kombinerats 
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med system för geodetisk undervattens-
mätning. 

Den första av de ovannämnda artiklarna 
redovisar en metod som inte prövats i Sve
rige i undervattensarkeologiska samman
hang. J. C. C. Williams beskriver en metod 
för »förenklad» fotogrammetri. Genom 
att lägga ut ett kors i det område eller 
det lager som skall dokumenteras kan 
man skapa en mätningsbar bild genom fo
tografering med vanlig kamera. Korset 
bildar en kvadrat på bottnen som även kan 
delas upp i flera mindre kvadrater. Man 
skapar alltså ett »fiktivt» rutnät över det 
man dokumenterar och kan vrida projek
tionsplanet i lod i samband med överfö
randet av bildens innehåll till ritning. Som 
författaren påpekar ger metoden endast 
plana koordinater och kan bara användas 
för dokumentationsobjekt i ett plan. Skulle 
man använda den för de kuperade förhål
landena i t. ex. vraken i svenska vatten skul
le perspektivförskjutningar uppstå mellan 
objekt och rutnätets linjer. Den ringa sik
ten i våra vatten innebär också begränsade 
möjligheter att tillämpa metoden — i vilket 
fall i stor skala. 

Den andra artikeln tar upp en problema
tik som vi däremot sysslat med en hel del 
här i landet, nämligen fotogrammetrisk 
stråkfotografering i vatten med dålig sikt. 
Författaren, Dimitri Rebikoff, tekniker och 
konsult för undervattensdokumentation, 
presenterar den specialutrustning han ut
vecklat för denna metod, främst för andra 
än arkeologiska syften. Eftersom han arbe
tar för industrin och liknande storheter 
har han kunnat ta fram mycket avancerad 
utrustning, både vad gäller kameror, ob
jektiv, belysning och redskap för framfö
rande av kameran under vatten. Med dessa 
hjälpmedel kan han nå en mycket hög 
noggrannhet i resultaten. Han lämnar 
dessutom en högintressant uppgift. Han 
säger att man utan dröjsmål avser att på
börja en systematisk och täckande doku
mentation av kontinentalsockeln världen 
över, med begynnelse i Medelhavet och 
Karibiska havet. Det innebär alltså att man 
på samma sätt som man gjort fotogram

metriska kartbilder över stora delar av vår 
jords landmassa skall producera noggran
na fotoplan- och kartöversikter täckande 
hela kontinentalsockeln, dvs. havsbotten 
från stranden ned till 200 m djup. Skulle 
en sådan dokumentation komma till stånd, 
t. ex. i Sverige, betyder det bl. a. att ett av 
den undervattensarkeologiska kulturmin
nesvårdens stora problem skulle vara löst, 
nämligen inventering och lokalisering av 
historiska lämningar synliga i bottens yta i 
de områden som ligger under nationens 
jurisdiktion. Även om ett sådant projekt 
kommer att dröja, kommer det med all 
säkerhet att genomföras, i enlighet med 
människans oförbätterliga lust att utvidga 
sitt vetande och sina möjligheter att utnytt
ja tillgängliga tillgångar. 

Den tredje artikeln, av George F. Bass 
och Donald M. Rosencrantz, bär titeln 
Submersibles in underwater search and 
phoiogrammetric mapping. Den behand
lar redskap amerikanarna tagit fram för 
undervattensarkeologiskt bruk i Medelha
vet, och de instrument man utrustat dem 
med. Med redskapen menar jag de dyrba
ra undervattensfarkoster med vilka man 
prövat att lokalisera och kartlägga vrak, 
med instrumenten främst den fotogram
metriska utrustningen man försett ubåten 
ASHERAH med. Bl. a. har man applicerat 
en fotogrammetrisk kameraanläggning i 
denna, i många stycken lik utrustningarna 
för fotogrammetrisk flygfotografering. I 
artikeln beskrivs de allmänna principer
na för fotogrammetri och de speciella pro
blem som kalibreringen av kamerorna i 
ASHERAH inneburit, hur målsökningen, 
navigeringen och styrandet av farkosten i 
parallella plan vid fotograferingen har 
lösts. 

Slutligen innehåller Underwater ar
chaeology några viktiga uppsatser om av
sökning av havsbotten med akustiska och 
andra instrument. De redovisar försök 
med sådan utrustning i Medelhavet för att 
lokalisera vrak och andra lämningar på 
och under bottens yta. Den information 
man där förmedlar är väsentlig därför att 
det handlar om teknik och instrumentering 
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som man med all sannolikhet kommer att 
ha stor nytta av inom svensk undervattens
arkeologi. Vid inventering av ett botten
område inför t. ex. exploatering av detta 
kan det röra sig om så stora djup att man 
inte kan avsöka det med dykare. Det kan 
också vara så att skeppsvrak har begravts 
under sediment från en älvmynning eller 
genom svallning. I det förra fallet kan man 
använda sig av side-scan-sonar, ett instru
ment fungerande genom ljudvågor, vilket 
ritar ett slags reliefkarta över den botten 
över vilken fartyget med utrustningen pas
serar. Man kan på det sättet täcka ett stråk 
med flera hundra m bredd i fartygets färd
riktning. Vrak och andra lämningar som 
ligger i bottens yta och som i någon mån 
höjer sig över denna avtecknar sig på den 
bild instrumentet producerar. De utgör 
indikationer på fornlämningar, vilka efter 
avsökningen kan kontrolleras med dykare 
eller uv-TV. 

För lokalisering av vrak under botten
ytan existerar också olika akustiska instru
ment. De ingår i vanliga fall i geologernas 
utrustning vid kartering av den geologiska 
lagerföljden i havsbotten, s. k. seismisk 
profilering. Till dessa hör bl. a. instrument 
med de engelska beteckningarna »spar-
ker», »boomer» och »mudpinger». De ger 
samtliga, genom utsända ljudvågor, profi
ler av bottens struktur under dennas yta. 
Gränser mellan olika lager av bergarter, 
förekomsten av klippformationer under 
sandbotten och tillika förekomsten av an
nat material av högre täthet än omgivning
en, t. ex. ett fartygsvrak, tecknas av instru
mentets skrivare. Det är hög tid att vi i 
Sverige får möjlighet att använda dessa 
olika instrument för kulturminnesvårdens 
ändamål vid de inventeringar och avsök
ningar, som måste utföras av områden där 
man avser att utföra exploaterings- eller 
anläggningsarbeten. 

Archaeology under Water— a Nascent Discipline 

The evolution of society within the field 
of underwater technology will entail dam-
ages and unintentional removal, inter 
alia, of wrecks many hundred years old, 
an essential historical material. But today 
we lack, to a very large extent, those 
instruments for the protection and docu
mentation of these wrecks which, över the 
past few decades, the preservation of our 
ancient monuments has developed for 
prehistoric remains on land. To set this 
right, it is necessary to evolve investiga
tion methods, inventory surveys, and 
theoretical and practical training in ma
rine archaeology. 

Several anthologies have appeared 
during the last decade illustrating the 
international development of marine and 
underwater archaeology. The one I have 
been asked to review rather belongs to the 
kind that discusses methods. It is entitled 
Underwater Archaeology—a Nascent Disci

pline and was published by UNESCO in 
1972. 

The anthology is divided into two 
sections, one dealing with the amount of 
historie and prehistoric remains under 
water all över the world, and one dis-
cussing methods of investigation. 

The second section is of practical inter
est. The first two chapters give an 
account, in the form of a survey, of 
the conditions of and the aids in under
water and marine archaeological investi
gations. F. Dumas describes the guiding 
principles of the investigation technique 
concerning finds in the Mediterranean, 
G. van der Heide the hundreds of 
wrecks he has excavated in the drained 
Zuider Zee in Holland. But none of them 
raises the problem of the requirements 
involved in the technique of investigating 
wrecks. How should these special types 
of buildings or remains of buildings be 
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documented so as to enable us to re-
create their original construction and 
shape? 

The other artides discussing methodo-
logy spän a wide range, from the geo
logical aspects of marine finds to the 
conservation of various kinds of artifacts. 

An account is given of the history of 
underwater photography and also the 
practical application of photography in 
underwater excavations. Different as
pects of the use of photogrammetry are 
also dealt with, inter alia phoiogrammet
ric vertieal photographing in water with 

poor visibility, relevant for our waters. 
Finally, Underwater Archaeology con

tains some important essays on the ex-
ploration of the sea fl(x>r with the aid 
of acoustit and other instruments. An 
account is given of trials with such 
equipment in the Mediterranean to lo-
cate wrecks and other historical remains 
on and under the bottom surface. The 
information conveyed by these essays is 
essential since it treats of techniques 
and instruments that will, in all proba
bility, be of great use also in Swedish 
underwater archaeology. 
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