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Lodfototeknik under utveckling 

Av Anders Hedman 

Hedman, A. 1984. Lodlbtoteknik under utveckling. (The technique of vertieal 
photography in process of development.) Fornvännen 79. Stockholm. 

Maps, drawn or based on photographs are one of the most important means of 
documentation in field archaeology. A turret for vertieal archaeological photo
graphy, designed here in the late 1940's, is still used in an improved version at 
most excavations in Sweden. Ihis method has, however, become somewhat 
expensive and various other means ol taking vertieal photographs from the air 
have been tried. Experiments with model acroplancs and model helicopters 
have shown dincrent disadvantages, e.g. the motor vibration! proved difficult 
to avoid. In some cases a skylift is a solution, but under normal circumstances, 
in investigations covering 300-1000 m2, photography with an automatic came
ra in a turret is still preferable. 

Anders Hedman. Riksantikvarieämbetet. Box 5405, S-l 14 84, Stockholm, Sweden. 

Kartframställningar av olika slag utgör ett av 
fältarkeologens viktigaste hjälpmedel lör att 
dokumentera och åskådliggöra ett undersök
ningsresultat. Kartorna brukar antingen 
handri tas eller framställas på fotografisk väg. 

I dag görs knappast en enda fältundersök
ning utan att sådana planer används eller 
upprät tas . Att på ett tillräckligt detaljerat, 
skalriktigt och snabbt sätt framställa dessa är 
därför en av grundförutsättningarna för en 
god fältdokumentation. Med ökade krav på 
användbarheten hos dessa planer och en eko
nomiskt försvarbar teknik lör framställningen 
av dem har det därför under de senaste åren 
bedrivits ett visst utvecklingsarbete på områ
det vid Riksantikvarieämbetets undersök
ningsverksamhet. 

Att ersätta de handritade planerna har inte 
i första hand varit målet för detta utvecklings
arbete. En direkt tolkning och visualisering 
av ej alltid helt synliga eller fotograferbara 
företeelser måste också framgent ske manu
ellt. Målsättningen har i stället varit att öka 
kvalitén hos de på fotografisk väg framställda 
planerna, samt att nedbringa framställnings-
kostnaderna. Arbetet härmed har dock ej 

kunnat bedrivas kontinuerligt, utan det har 
tagit ryckvisa steg framåt då tillfällen givits. 
Detta har som regel skett i samband med att 
en lämplig fältundersökning, där idéer varit 
möjliga att pröva, kommit till stånd, eller att 
en speciell teknik erbjudits utifrån. 

Två möjliga metoder finns att tillgå tör att 
omvandla ett fotografi till en kartbild. Båda 
förutsätter att fotografierna tas närmast lod
rätt ned mot det objekt som skall karteras. 
Den helt lörhärskande metoden att framställa 
storskaliga kartor innebär att fotogrammet
risk teknik utnyttjas. Med särskilda kameror 
tas stereobilder som vidarebearbetas av en 
operatör i ett speciellt instrument, där också 
kartbilden framställs. Denna kan ges önskat 
utseende och innehåll. Endast med denna 
metod kan kartor med någon exakthet vad 
beträffar skalriktigheten över hela bildytan 
ås tadkommas. Metoden är dock dyr och kan 
ej utföras av arkeologerna själva. Den andra 
metoden bygger på att enkdbilder tagna med 
liten överlappning hopmonteras till en bild
mosaik, efter det att varje delkopia rckti-
fierats. 

Denna teknik användes tidigare av kartver-
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ket för framställning av underlaget till den 
ekonomiska kartan. För arkeologiska ända
mål har samma teknik använts sedan mitten 
av femtiotalet för framställning av fotokartor 
med hjälp av tornfotobilder. 

En med enkelbildsteknik framställd karta 
har inbyggda avbildningsfel som i vissa fall 
kan bli högst påtagliga. Detta händer då det 
inom kartcringsområdet finns stora höjdskill
nader. Dessa fel har under den tid som meto
den använts accepterats av arkeologerna och 
till och med ansetts som försumbara. Enkel-
bildstekniken är dock personalkrävande i den 
form den hitintills utnyttjats och har därige
nom blivit mycket dyr. 

Att ta dessa enkelbilder med fbtotorn så
som hittills skett, är inte heller lämpligt, då 

stora ytor skall karteras. Genom det stora 
antalet delbilder blir slutresultatet lätt flam-
migt och svårtolkat. 

För att förenkla tornfotografering och ut
jämna flammigheten i fotokartorna prövades 
1978 en helautomatisk kamera med motor-
frammatning av filmen. En enögd spegelre
flexkamera av märket Olympus utlöstes på 
elektrisk väg och tilläts sitta kvar i tornet 
under varje flyttning. På så vis kunde 36 olika 
delbilder tas i ett svep och med en jämnare 
exponering än vad som tidigare varit möjligt. 

Tidigare hade tvåögda helt manuella spe-
gdrellcxkameror med negativformatet 6x6 
cm använts. Trots att den nya kameran lad
dades med 24x36 mm film blev det inte nå
gon nämnvärd skillnad på bildskärpan jäm-

Fig. 1. Ett av de första foraö
ken alt lornfotografera med 
automatkamera utfördes i 
Fresta, Sollentuna sn, Upp
land. Foto C. Claréus. ATA. 
— One of the first experi
ments with an Olympus 35 
mm single lens camera with 
automatic exposure and auto
matic film advance. The shut-
ter was released eleclronically 
from the ground. Investiga
tions of an Iron Age cemetery 
at Fresta, Sollentuna parish. 
Uppland in 1978. 
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fört med tidigare. Vid en enkel tidsstudie som 
utfördes året efter detta med den nya kame
ran och ett 35 mm objektiv visade det sig att 
t idsåtgången i fält mer än halverats och kost
naderna för den nya utrustningen tjänats in. 
Flyttningen av tornet blev också lättare då 
den övre svajmasten ej behövdes, utan kame
ran kunde monteras i den nedre kronan på ca 
8 meters höjd. 

Genom denna rationalisering finns knap
past mer tid att spara så länge fötotorn av 
denna typ används. Ett nytt torn av alumi
nium med ca 30 kg vikt och tio meters föto-
graferingshöjd har dock nu konstruerats för 
att underlätta tornfötograferingen. 

I samarbete med Lantmäteriverket och Jes
per von Segebaden, en aktiv modellflygare, 
prövades 1970 ett radiostyrt modellflygplan 
som utrustades med en Hasselbladskamera 
av typen 500 EL. Modellplanet som hade ca 
två meters spännvidd hade konstruerats för 
att bära den relativt tunga utrustningen samt 

för att kunna flyga extra långsamt. 
Negativskärpan blev mycket bra med tanke 

på att kameran monterats stumt i flygplans-
kroppen och därigenom utsattes för motor
vibrationerna. Det bör kanske också påpekas 
att en Hasselbladskamera av denna typ med 
centralslutare anges ha som snabbaste tid 
1/500 sek. Denna är i verkligheten bara ca 
1/350 sek. och därigenom för lång att använ
da då kameran skakas häftigt under expone
ringen. 

Resultatet av försöket blev dock negativt då 
bilderna ej kunde tas på tillräckligt låg höjd 
för att detaljupplösningen skulle bli accepta
bel. Detta i sin tur berodde på svårigheterna 
att med radiostyrning manövrera in planet i 
läge för fotografering. Då cn fotbollsplan intill 
fotograferingsobjektet befanns vara för liten 
som star tbana beroende på att höga träd väx
te runt omkring denna måste start och land
ning förläggas till en betesmark 400 m längre 
bort. Då piloten ej heller kunde förflytta sig 
från startplatsen under flygningen uppstod 

Fig. 2. Del av lodlbtograli ta
get från ca 75 m höjd med 
hjälp av radiostyrt modell-
plan. Bilden visar den del av 
ett gravfält som var föremål 
fcir undersökning vid en väg-
breddning vid läby präst
gärd, Llppland. Foto A. Bro
berg, LMV. (Godkänd av 
Försvarets säkerhetsavdelning 
1983-09-16.) — Vertieal pho
tograph from a height ol about 
75 m, taken with an automatic 
camera suspended from a 
radio-controlled model aero-
plane. 
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Fig. 3. Den terränggående 
"skylilten" hade en räckvidd 
av ca 14 m och en maximal 
stighöjd av 23 m. Foto Lund-
blads Höjdlilt AB. — Skylift 
with cross-country mobilily. 
Maximum lateral reach about 
14 m, lifting range about 23 m. 

problem med manövreringen för att komma i 
läge för fotografering. Utomordenligt blev 
dock resultatet av den översiktliga kartering
en från högre höjd (ca 100 m) som gjordes 
över ett stensträngsområde, ö v e r detta kvad
ratkilometerstora område flögs modellplanet i 
stråk varvid bilder togs med liten överlapp
ning. 

Aret därpå gjordes åter försök med markbun-
den fotografering. Då flera större tallar skulle 
sparas på en undersökningsplats i Täby prö
vades en terränggående "skylift" av märket 
Björn, för att med dess hjälp söka undgå 
skymmande grenar. Tidigare har "skylifts" 
använts vid flera undersökningar och visat sig 
användbara om de bara kunnat komma intill 
det område som skulle fotograferas. 

Den nu prövade terränggående "skyliften" 
var kort nog tör att med liten vändradie kun
na svängas in på svåråtkomliga platser. Stig-
höjden var maximalt 23 meter och räckvid
den ca 14 meter. Detta visade sig vara till
räckligt för att fotografera det 25X 100 meter 
stora gravfält som var föremål för undersök
ningen, utan att "skyliften" behövde köras 
upp mellan gravarna. Antalet delbilder blev 
dock lika stort som om ett fototorn använts. 

Både den totala arbetstiden och antalet 

sysselsatta kunde mer än halveras med hjälp 
av "skyliften". Denna typ av "skylift" finns 
dock bara i Stockholm och Malmberget. Den 
kan ej heller användas i starkt sluttande ter
räng då den liksom andra "skylifts" måste 
ställas upp horisontellt före fotograferingen. 

Ett av de mera lovande försöken att finna en 
universell lodfotografcringsmctod som både 
kunde bli billig och ge ett bättre resultat star
tades hösten 1980. Den stora fördelen med 
dessa försök, som gick ut på att ta bilder med 
hjälp av en radiostyrd modellhelikopter, var 
att vilken höjd som helst upp till ca 300 meter 
kunde väljas, samt att start och landning kun
de ske på fotograferingsplatsen. Med beman
nade flygplan — som över tätbebyggda områ
den lägst får flyga på 300 m höjd och över icke 
bebyggda områden på lägst 150 m höjd utan 
särskilt tillstånd — kan ej lodbilder tas om 
dessa skall kunna ligga till grund lör fotopla
ner i skala 1:50. Både flyghöjden oeh hastig
heten med konventionella flygplan är för hög 
för att uppförstoringen skall bli lyckad, 
oavsett vilken optik som används. Med mo-
dedhclikoptern avsåg man att både ta lodbil
der på låg höjd för fotoplaner i skala 1:50 
samt översiktsbilder i lod och snett mot mark-
planet på högre höjd. 
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Fig. 4. Den första sncdbilden 
som togs från den radiostyrda 
modellhelikoptern togs över 
ett äldre järnäldersgravfält i 
Täby sn. Uppland. På bilden 
är delar av undersökningsytan 
täckta med vit plast. Foto A. 
Hedman, ATA. (Godkänd av 
Försvarets säkerhetsavdelning 
1982-09-16.) — Oblique pho
tograph ol an FJarly Iron Age 
cemetery in Uppland, taken 
from a radio-conlrolled model 
heliropter. 

De första försöken som gjordes på senhös
ten i dåligt väder blev mycket lyckade. Både 
hygglig manövrering av helikoptern samt 
skarpa negativ kunde åstadkommas trots att 
vibrationsdämpningen av kameran bara tem
porärt lösts. Ett privatföretag kallat Mini-Air 
bildades efter detta för att utveckla och salu
föra tekniken. Då både riskvilligt kapital och 
kunskap om moddlhelikopterflygning behöv
des för den fortsatta utvecklingen framstod 
denna lösning som det enda tänkbara. 

Den helikoptermodell som användes var av 
den tyska firman Schliiters fabrikat och av-
typen Bell 222. Vikten utan kamera uppgick 
till ca 4 kg, längden till 1,3 m och likaså 
rotordiametern. Den drevs först av en 10 cc 
glödstiftsmotor som senare byttes ut mot en 
15 cc dito. Manövreringen sköttes med hjälp 
av fem radiokanaler. Ytterligare två radioka
naler användes för manövreringen av kame
ran, den ena av dessa till att utlösa kameran, 
den andra till att svänga kameran runt lod
axeln så att fotografen själv kunde rikta in 
kameran utan att piloten behövde ändra heli
kopterns orientering. 

Den typ av kamera som oftast användes 
var en småbildskamera av märket Canon 

A E I , men även Hasselblads 500 EL oeh den 
för stereofotografering konstruerade Hassel-
bladskameran M K 70 användes. Alla kame
ror var försedda med motor för filmframmat-
ningen och av de två förstnämnda med expo
neringsautomatik där tiden förvaldes. 

Helikoptern kunde maximalt vara 15 mi
nuter i luften och flyga så långt bort som 
piloten kunde urskilja dess rörelsemönster, 
d.v.s. 200-300 meter bort. Piloten måste 
också under hela flygningen ha "ögonkon
takt" med helikoptern. För att fa helikoptern 
rätt placerad i luftrummet vid fotografering 
placerade piloten och fotografen sig i olika 
vädersträck så att en rät vinkel bildades mel
lan dessa och helikopterns lodaxel. På detta 
sätt kunde piloten kontrollera helikopterns lä
ge i sidled och fotografen dess läge framåt — 
bakåt. Anvisningar från fotografen till piloten 
om hur helikoptern skulle placeras framfördes 
direkt eller via en kommunikationsradio. Ef
ter en tids övning fungerade detta så pass bra 
at t lodbilder kunde tas från femtio meters 
höjd med en träffsäkerhet på mindre än fem 
meter. 

Vid snedbildsfötografering användes heli
kopterns landningsställ som siktmedd lör att 
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Fig. 5. Flera olika typer av kameraupphängningar provades till modellhelikoptern. Den bäst fungerande bestod av tre 
gummikuddar för vibrationsdämpningen, en kardanknut lör lodhållningen och ett svängbarl underställ för kamera-
orienteringen. Foto A. Hedman. ATA. — Model helicopter with an aulomalic Hasselblad camera. The suspension 
must eliminale motor vibrations, keep the camera suspended in a vertieal position and allow a controlled rotation. 

rikta kameran åt rätt håll. Landningsstället 
var sammanbyggt med kameran och kunde 
las att rotera tillsammans med denna med 
hjälp av radiostyrningen. 

Under ett halvår utförde Mini-Air olika 
flygningar med varierande resultat. En snabb 
förbättring av metoden som många trott vara 
möjlig blev dock ej fallet, utan en rad svårig
heter dök upp som endast till en mindre del 
kunde lösas. Det visade sig bl.a. att ett mera 
exakt höjdhållningssystem måste till för att 
bilderna skulle fa rätt avtäckning. Vidare 
kunde vibrationerna inte alltid helt elimine
ras. De högfrekventa vibrationer som till 
största delen orsakades av den ofta hårt an
s t rängda motorn orsakade oskärpa i bilderna. 
Under sommaren blev detta värre då lufttryc
ket sjönk och värmen ökade vilket medförde 
at t motorn inte fick tillräckligt med syre och 

kylning för att gå bra. Skakningsoskärpan 
blev direkt påtaglig efter bara en kort tids 
flygning och syntes öka i takt med helikop
terns förslitning. 

Som mest togs 17 filmer innan helikoptern 
behövde repareras. I dessa filmer kunde en 
successivt ökande oskärpa konstateras alltef
ter det att filmerna tagits. Då det till slut 
visade sig alltför svårt och tidsödande att un
derhålla helikoptern måste verksamheten läg
gas ned i väntan på en driftsäkrare helikop
termodell. 

Efter försöken med modellhelikoptern anlita
des civilingenjör Rolf Larsson vid ingenjörsfö
retaget Viak för kartering av två gravfält vid 
Arninge i Uppland. Rolf Larsson har tagit 
fram en utrustning som är speciellt konst
ruerad för lodfotografering från bemannad 
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Fig. 6. Vid lodfotografering från bemannad helikopter 
får fotografen och medföljande arkeolog en utomordent
lig överblick över undersökningsområdet och möjligheter 
att direkt bestämma vilka terrängavsnitt som skall foto
graferas. Foto A. Hedman, ATA. — Vertieal photogra
phy from a helicopter gives the photographer and accom-
panying archaeologisl en excellent ovcr-all view of the 
investigated area and opportunily to sclect which areas 
to photograph. 

helikopter. Kameran är vibrationsdämpat 
upphängd i en kamerahållare, som kan apte-
ras på viken helikoptertyp som helst. Efter
som Rolf Larsson använt metoden sedan flera 
år, gick fotograferingen snabbt och friktions
fritt. Resultatet blev också utomordentligt, så 
t.ex. syntes de små fotokryss med 2 cm bredd 
som användes som mätpunkter på marken 
tydligt även på den fotoplan i skala 1:200 som 
framställdes av ett enda negativ och som 
täckte ett ca 130X 130 meter stort område. 

Tyvärr ställde sig kostnaderna för flera fo
touppdrag alltför dyra i jämförelse med den 
tidigare omnämnda automatiserade tornfoto
graferingen. Strax efter detta erbjöd sig Ark-
Air, ett företag inom flygfotobranschen, att ta 
lodbilder från bemannad helikopter och att 

Fig. 7. Lodbild över gravfält i Arninge. Täby sn, Upp
land. Bilden tagen från bemannad helikopter på ca 1CM> m 
höjd. Foto R. A. Larsson, VIAK AB. (Godkänd av För
svarets säkerhetsavdelning 1981-11-02). — Vertieal pho
tograph of an Iron Age cemetery laken from a helicopter; 
height about 100 m. 

med en för flygfotografering konstruerad ka
mera med 23 cm film utföra flygfotografering
ar åt undersökningsverksamheten. 

Hittills har företaget dock haft svårigheter 
både med vibrationsdämpningen och därige
nom skärpan samt med rektifieringen av bil
derna som på grund av det stora negativför-
matet måste utföras i speciella förstorings
apparater som endast finns på vissa institu
tioner. Dessa problem syntes dock vara fullt 
möjliga att i framtiden övervinna varför heli
kopterfotografering framgent kan bli ett alter
nativ till annan lodfotografering. Vid helikop
terfotografering kan också faltarbetsledaren 
oftast få följa med upp vid fotograferingen och 
på så vis fa en ovärderlig överblick över det 
terrängavsnitt han arbetar i. 
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Resultatet av de hittills prövade lodfotogra-
feringsmetoderna visar att ingen av dessa kan 
helt ersätta tornfotograferingen, samtidigt 
som de var och en har klara fördelar under 
vissa förutsättningar. 

Vid mindre undersökningar av uppemot 
500—1 000 m2 yta lämpar sig tornfotografering 
med automatkamera bäst. Vid större under
sökningsytor blir fotograferingen från vanlig 
helikopter billigare. För en uppdragsbaserad 
utgrävning betalar sig fotografering utförd av 
Viak vid ca 2 000 m2 undersökningsyta och 
för Ark-Air, under förutsättning att de löser 
sina initialproblem, vid ca 1 000 m2 undersök
ningsyta. Snedfotografering blir billigast då 
mindre privatflygplan används. 

Vid svåra fotograferingsförhållanden kan 
helikopter vara enda lösningen. Då mycket 

små områden skall snedfotograferas kan foto
torn eller "skylift" vara att föredra. "Skylif
t en" är oftast billigare än tornet, om inte 
framkörningssträckan blir alltför lång. Vid 
hinder i luften som träd och ledningar kan 
helikopter eller "skylift" vara enda alternati
vet. Flygkartering liksom översiktsfötografe-
ring från radiostyrda modeller och då främst 
från helikoptermodeller kan i framtiden bli ett 
både kvalitativt och ekonomiskt fördelaktigt 
alternativ till annan flygfotografering om tek
niken får möjlighet att utvecklas. 

En fortsatt teknisk utveckling av fältdoku
mentationen, inte bara för att spara pengar 
utan också för att nå ny information om våra 
fornlämningar, borde kunna ge än mer resul
tat i framtiden då långt ifrån alla idéer ännu 
är prövade. 
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