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Sörling, Faith-Ell och Handel - tre 
tecknare i Akademiens tjänst 
Av Sara Hedman 

Hedman, S. 1999. Sörling, Faith-Ell och Handel—tre tecknare i Akademiens 
tjänst. (Sörling, Faith-Ell and Handel—three draughtsmen.) Fornvännen 94. 
Stockholm. 

Draughtsmanship plays an important but often unnoticed role in the history of 
archaeological research. Scrutiny of the illustrations alone enables perception of 
the development of archaeology: the goals of the research, the imderlying theo
ries and the methods to be used. The same goes for the artists themselves. They 
are draughtsmen, involved in scientific study, not creative artists. They use di
verse technical aids in order lo provide scientifically correct images. Bul it is also 
essential to observe the interplay between the scientific illustration and the cur
rent art climate with its different trends. It is eqnally important to consider the 
artists themselves. Olof Sörling (1852-1927), Harald Faith-Ell (1888-1971), and 
Bengt Handel (born in 1925) were all active as draughtsmen throughout their 
careers, for lhe Royal Academy of Letters, History, and Antiquities and the Mu
seum of National Antiquities in Stockholm. Their individual style and variable 
aesthetic values leave uninistakeable traces in the history of archaeology. And 
they give us, more than anything else, our picture of prehistory. 

Sara Hedman, Kaplansbiiikrii 5, SE-112 24 Slockholm, Sweden 

Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) i Stock
holm gömmer en enorm arkeologisk bildskatt. 
I mängder av monografier och arkeologiska 
publikationer är det bilderna därifrån som il
lustrerar och informerar om det texten inte 
förmår säga. Denna rika bildskatt har skapats 
av tecknare och fotografer, okända för de allra 
flesta. Deras verk lämnas oftast osignerade od i 
okommenterade i litteraturen. Men med sina 
illustrationer har de förmedlat sin bild av forn-
bistorien till oss. Eller kanske hellre - deras il
lustrationer speglar de m e d d man använt för 
att få den bild man önskat På samma sätt ger 
också bilderna uttryck för olika tiders inställ
ning till själva tecknaryrket, till artisten eller 
hantverkaren. 

I bur hög grad påverkar de vetenskapliga 
idealen teckningen? Och kan en vetenskaplig 
bild innehålla konstnärliga värden eller per
sonliga drag? Den här artikeln ägnas åt tre av 
1900-talets tecknare vid Kungliga Vitterhets 

Historie och Antikvitets Akademien, nämligen 
Olof Sörling (1852-1927), Harald Faith-Ell 
(1888-1971) och Bengt Handel (f. 1925). De
ras bilder illustrerar den arkeologiskt veten
skapliga teckningens utveckling genom vårt år
hundrade. 

Landskapels tecknare - en tillbakablick 

Även om den allra tidigaste arkeologiska teck-
ningshistorien tar sitt avstamp redan i det sena 
1500-talet, väljer jag att enbart ägna mig åt 
1900-talet, eftersom målet med tidigare tiders 
avbildningar av fornminnen inte var vetenska
pen i första hand. 1600-talets avteckningar av 
landets fasta fornlämningar hade sitt främsta 
intresse i förverkligandet av landet som stor
mak t Och då var historisk storhet viktig för att 
ge legitimitet åt det politiska handlande t På 
1700-talet var det kuriosaintresset som gav 
bränsle åt arkeologin, snarare än vetenskapen 
i sig. Under 1800-talet började så småningom 
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en modernare arkeologi att ta sin början, men 
den var ofta alltför romantiserad för att falla 
innanför de strikta ramar som idag kallas för 
»vetenskaplighet». 

Tecknarna under dessa tidiga århundraden 
inom arkeologin var alla landskapets tecknare. 
De var de fasta fornlämningarnas avbildare. 
Men mot sekelskiftet 1900 kom arkeologernas, 
och därmed även tecknarnas, intresseinrikt
ning att förändras och gå åt ett helt annat håll. 

Olof Sörling och den vetenskapliga arkeologins 
genombron 

Man brukar säga att det var parhästarna Hans 
Hildebrand (1842-1913) och Oscar Montelius 
(1843-1921) som skapade den moderna arke
ologin. De tillmötesgick arkeologins behov av 
kronologier och utifrån Thomsens seriation 
(d.v.s. indelningen i sten-, brons- och järnål
der) utarbetade Montelius den typologiska 
metoden: en dateringslära som delar in forn
saker av en viss typ - t.ex. spjutspetsar - i ett 
kronologiskt utvecklingsmönster. Tillväga
gångssättet förutsätter atl elt föremål utvecklas 
från en tidpunkt till en annan på ett lagbundel 
sätt Ett annat ord för en sådan utvecklingsste-
ge är evolution, och det är tron på den som är 
nyckeln till detta vetenskapsideal. 

De kronologiska serierna revolutionerade 
den arkeologiska vetenskapen och intresset 
riktades därmed bort från de fasta fornläm
ningarna lill föremålen. Tusentals fornsaker 
väntade på att tecknas av och placeras i sill 
kronologiska sammanhang. Och frågan är väl 
om detta mastodontprojekt varil möjligt utan 
tecknaren Olof Sörling (1852-1927). Han 
skulle ensam komina att fylla den väldiga upp
gift det innebar att bistå arkeologerna i deras 
arbete. Ett arbete som kom att omfatta över 60 
000 pennteckningar och träsnittsbilder av Sör
ling, och över 400 skrifter bara av Montelius! 
För första gången i arkeologins historia publi
cerade man nu mängder av arkeologiskt ve
tenskapliga verk. Sörling tecknade för nämn
de Hildebrand och Montelius, för Bernhard 
Salin och Oscar Almgren bland inånga andra. 
Hans tecknarflit blev legendarisk: »Idag kän
ner jag mig lite lat sa' Olof Sörling, när ban 

739- ' / i 

Fig. 1, Glasbägare frän period VII:2. Xylografi, skala 
1:2, efter förlaga av Olof Sörling. Ur Nermans Die 
Vendelzeit Gotlands II, fig. 739 (1969). - Glass goblet 
Wood engraving scale 1:2, from an original by Olof 
Sörling. 

tog ledigt på julaftonen» (Nerman 1927 s. 
244). 

Sörling utbildade sig lill tecknare och grafi
ker under åren 1869-75 på Kungliga Konst
akademien i Stockholm. Redan som nitton
åring sammanträffade han med Hans Hilde
brand på Norrbro i Stockholm. Hildebrand 
undrade om inte Sörling kunde illustrera ett 
arbete åt honom som snart skulle gå i tryck. 
Och det ville Sörling. Från 1874 arbetade lian 
kontinuerligt för Kungliga Vitterhets Historie 
och Antikvitets Akademien och 1890 blev han 
dess officiella tecknare. 

Men Sörlings verksamhetsområde sträckte 
sig också utanför arkeologins domäner. Hans 
teckningar användes exempelvis också av Au
gust Strindberg, Arthur Hazelius ocb Adolf 
Erik Nordenskiöld i deras mer etnologiskt in-
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riktade arbeten, liksom i mängder av tidskrif
ter. Och därutöver var Sörling, ända fram till 
sin pension, en högt skattad teckningslärare 
på flera av Stockholms skolor. 

Sörlings arbeten fick lysande recensioner, i 
både svenska och utländska tidningar. Han be
lönades 1916 med medaljen »Illis quorum me-
ruere labores» och 1921 erhöll han Akademi
ens guldmedalj för 50 år i tjänsten. Sörlings 
konstnärsskap inom Akademien nådde en 
storhet som varken skådats förr eller senare. 

Jag tror att alla som en gång kommit i kon
takt med Sörlings bilder funnit dem märkvär
digt detaljerade och ovanligt vackra. Men vad 
är det som ger hans bilder den typiskt »sör-
lingska» karaktären? Jo, framför allt är det 
trycktekniken. På 1600-talet t.ex. var träsnittet 
och kopparsticket den teknik som möjliggjor
de reproduktioner av bild - ett förfarande som 
gav bilderna ett nästan medeltida intryck. 

På 1800-talet blev trästicket - eller xylogra-
fin - den stora innovationen. Tekniken inne
bar att hantverkande gravörer utförde en kli
ché av en konstnärs förlaga på ändträ (i stället 
för att skära i »stocken»). Och tack vare den 
nya metoden kunde man för första gången 
trycka bilder tillsammans med texten, och 
nian slapp det obekväma systemet med en 
bilddel längst bak i böckerna. Den grafiska be
handlingen av bilden ter sig lör dagens be
traktare lätt och graciös. Det fina linjearbetet 
ger bilden djup och liv, likaväl som en omiss
kännlig prägel av ett svunnet sekel (se fig. 1). 

De sörlingska bilderna är, sitt vackra yttre till 
trots, starkt styrda av den samtida arkeologiska 
forskningstraditionen. I motiwalet av artefak
ter och i kravet på en mer exakt avbildning, 
med skalangivelser och noggrant återgivna de
taljer, följer Sörling skickligt den tidiga mo
derna arkeologins allt strängare riktlinjer. 

Harald Faith-Ell och den vetenskapliga teckningen 
under 1900-talet 

Den tecknare som kom att efterträda Olof Sör
ling på Akademien var Harald Faith-Ell. Han 
föddes i Snöstorps socken i Halland den 18 ju
li 1888. 25 år gammal flyttade han upp till 
Stockholm för att skriva in sig vid Tekniska 
skolan. (Skolan, som var Konstfackskolans fö

regångare, grundades förresten av en annan 
berömd tecknare vid Akademien, nämligen 
Nils Månsson Mandelgren.) På Tekniska sko
lan valde Faith-Ell en kurs med yrkesinriktning 
på trycksaker, och då Olof Sörling år 1917 hyl
lades i pressen och avtackades på sin 65-års-
dag, anställdes Harald Faith-Ell som Akademi
ens nya tecknare. 

Faith-Ell kom att bli Akademien och Statens 
historiska museum trogen under hela sitt yr
kesverksamma liv. Men efter konstpersonlig
heter som Nils Månsson Mandelgrcn, Olof 
Hermelin och Olof Sörling kom tecknarna 
fortsättningsvis att bli allt mer anonyma. 

På Akademien fortsatte arbetet med att ord
na och dokumentera stora material. Också Ha
rald Faith-Ell tecknade för den rad av mono
grafier som strömmade ut därifrån. Han arbe
tade för bland andra Birger Nerman, Hanna 
Rydh, T.J. Arne, Mårten Stenberger och Hol
ger Arbman. Till den senares Birka I: Die Gräber 
utförde Faith-Ell ensam det tecknade materia
le t I ATA finns originalen till alla dessa Birka-
teckningar, bl.a. mängder av små och oerhört 
vackra akvareller i sprakande färger över pärl-
fynden. 

Bengt Handel, som skulle komma att efter
träda Faith-Ell, berättar att han gärna arbetade 
med mycket små bilder, sina väldiga händer 
till trots. Mini-akvarellen och den lilla lave
ringen - som är teckning tonad med utspädd 
färg - var hans stora specialiteter (se fig. 2). 
Birger Nerman älskade laveringar och hade 
stor glädje och nytta av Faith-Ell i det samman
hange t 

I Birger Nermans Die Vendelzeit Gotlands II- l 
(1969, 1975) återfinns tecknade arbeten av bå
de Sörling och Faith-Ell. Den nya foto-meka
niska tekniken möjliggjorde nn direkta repro
duktioner av en teckning. Så även av Sörlings 
sällsynta laverade förlagor till trästicken. Iö
gonfallande är att utan den grafiska bearbet
ningen av Sörlings bilder blir de båda tecknar
nas verk mycket lika varandra, en likhet som 
egentligen inte är överraskande. Den visar helt 
enkelt på kontinuiteten i den rådande förskar-
traditioncn, inte bara i valet av motiv - d.v.s. 
den aldrig sinande strömmen av artefakter -
ulan också i utförandet 
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M 
Fig. 2. Laverad teckning av Harald Faith-Ell med föremål i skala 1:1 från grav 352 på Björkö. Foto ATA. 
Timed drawing by Harald Faith-Ell of artefacts on scale 1:1 from grave 352 on Björkö. 

Skillnaden de båda tecknarna emellan, som 
tycks så slående i andra publikationer, beror 
alltså till stor del på trycktekniken och inte på 
någon begynnande förändring av det arkeolo
giska vetenskapsidealet. Verken om t.ex. Birka 
och om det vendeltida Gotland måste ses i lju
set av den här tidens strävan alt samla och ord
na stora material, under Sörlings tid såväl som 
under Faith-Ells. 

Fotografen Harald Faith-Ell 

Harald Faith-Ell var också ansedd som en 
mycket duktig fotograf. Med Leicakamerans 
hjälp medverkade han bl.a. till att färdigställa 
Sveriges runinskrifter. Till inte mindre än fem av 
de femton banden är det Faith-Ell som samlat 
in det rika runmaterialet Det var han som ute 
i fält inspekterade och fotograferade landska
pets alla kända inskrifter. Och i det samman
hanget vill jag passa på att helt kort kommen
tera en egenhet hos dessa fotografier. 

Småbildskamerans snabba frammarsch ha
de lett till en nytt sätt att komponera bilder. 
Reportagebilderna vann i popularitet i takt 
med att tekniken förenklades. Kanske är det 
den utvecklingen nian anar i bilderna ur Sveri
ges runinskrifter. Ofta placerade Faith-Ell barn 
från trakten, markägaren eller ett par kolleger 

tillsammans med runstenen i fråga. Och det 
var nog inte bara för att ge en uppfattning om 
fornlämningens storlek som bilderna utforma
des på det viset. Ser man Faith-Ells bilder i per
spektiv av äldre tiders fotodokumentation är 
likbeten uppenbar. Bilderna av fornlämningar 
tillsammans med arkeologer och bybor hör till 
detta tidigare skede av den »moderna» arkeo
login. De har något av en upptäckaranda över 
sig, och framtidstro. De är impressionistiska i 
bemärkelsen att de är ögonblicksbilder. Bort
sett från den nya fotografiska tekniken hänger 
Faith-Ells fotografier samman med äldre tiders 
bilder av fornminnena i landskapet. 

Först senare kommer bilden alt förändras 
och lä en mer »korrekt» dokumenterande ka
raktär utan ovidkommande, yttre inslag. Men 
ännu bar man inte kommit till den punkt då 
det krävs av betraktaren att vara helt igenom 
objektiv. 

Man kan också se det som att fotografen, ge
nom att på detta sätt placera fornlämningen i 
samtiden, ger monumentet och därmed bil
den liv. Ger den en betydelse även för samtids-
människan: »Under alla omständigheter är 
det människan, som ser genom kamerans sö
kare, som skapar bilden. Kameran är redska
pet, men en kamera skapar ingen bild ...» 
(Norrman 1994 s. 278.) 
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Bengt Handel och det moderna avbiUiandet 

Harald Faith-Ell efterträddes 1954 av Bengt 
Handel som »Le smulritare». Smulritare är 
Handels träffande beskrivning av tecknaryrket 
som till stor d d utgörs av att rekonstruera och 
återskapa ting av några skärvor och fragment. 

Handel föddes i Stockholm 1925. Han utbil
dades egentligen till teckningslärare på Konst
facksskolan, men hamnade rätt snart på Sta
tens historiska museum där man annonserat 
efter en ny tecknare. Med undantag av några 
få års tjänstledighet som teckningslärare arbe
tade han på Historiska museet från starten vid 
29 års ålder fram till pensioneringen 1990. 

Handel avslutade arbetet med liera av de 
stora monografiska verk som hade påbörjats 
redan under Olof Sörlings lid, bl.a. Nermans 
Die Vendelzeit Gotlands I l-I (1969, 1975). Av de 
senare verk som Handel arbetat med märks 
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kanske främst Helgö-publikationerna. Av dem 
är det Excavations al Helgo VII (Lundström 
1981) med Händels rader av tecknade pärlor 
som är alldeles särskilt iögonfallande. Men 
också den senast utkomna Excavations al Helgii 
XIII: Cemetery 116 (Sander 1997), som visar att 
det på Statens Historiska Museum och i ATA 
fortfarande finns cn hel del tecknat material 
av Handel att publicera. 

Handel var den förste av Akademiens teck
nare att komma i kontakt med nästa slora idé
strömning inom arkeologin. Den s.k. proces
suella förskartraditionen växte fram på 1960-
talet Arbetet med kronologierna och de stora 
insamlingsarbeten som pågått sedan slutet av 
1800-talet började ses som färdiga. Nu var det 
nya frågor man önskade ställa till materialet 
Andra medel krävdes för att utveckla den ar
keologiska vetenskapen och dem fann man 

I 

Fig. 3. Mosaikplatta i skala 5:1 från fornlämning nr 6, Hässelby gård i Överselö sn., Sö. Tecknad av Bengt 
Handel 1976. Efter original i ATA. - Mosaic plaque lo scale 5:1 from ancicnl monument no. 6, Hässelby Ma 
nm, Överselö parish in Södermanland. Drawing by Bengt Handel. 
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bl.a. hos naturvetenskaperna. Men framförallt 
var det kravet på det objektiva iakttagandet 
som skulle komma att förändra det arkeologis
ka avbildningssätlet Hur framställer man en 
bild som svarar mot den objektivitet man sök
te? 

Tittar man närmre på 1900-talets rika ström 
av arkeologiska bilder märker man snart att de 
laverade teckningar och de akvareller som 
Faith-Ell arbetade med försvinner med liden 
och ersätts av Handels till synes enkelt upp
byggda tuschteckningar med sträng grafisk ka
raktär; formerna skulpteras fram med hjälp av-
punkter och avgränsande linjer, inte av gräto
ner - ett maner som Handel lät sig inspireras 
av då han studerade vetenskapliga avbildning
ar, av växter och benmaterial, på Naturhisto
riska Riksmuseet Med den tekniken fixerade 
Bengt Handel det arkeologiska avbildningssät-
tet och hans grafiska tuschteckningar blev 
norm (se fig. 3). Trots att vi sedan dess har fått 
ytterligare en våg av nya vetenskapliga ideal, 
som skakat om en del i arkeologins grundva
lar, är det Handels riktlinjer för den veten
skapliga teckningen som gäller. 

Med sin karakteristiska, pointillistiska tek
nik, kombinerad med skarpa avgränsningar, 
byggde alltså Handel upp sina föremål i den 
arkeologiska bilden. En grafiskt uppbyggd bild 
var till sin karaktär mer värdeneutral än en 
• konstfullt» utarbetad lavering. Bilden skulle 

ju också vara data od i fungera som ett neutralt 
dokumentat ionsmedd, lika objektivt som en 
karta. 

Den vetenskapliga teckningen och samtidskonsten 

När de arkeologiska kraven på bildens utform
ning efter hand blev allt stramare, fanns det då 
något utrymme lör påverkan eller inspiration 
från den samtida konsten? Kan man över hu
vud taget peka på några impulser från aktuella 
konstriktningar hos våra tre tecknare? 

Vilken var till att börja med Olof Sörlings 
konstnärliga samtid? Mest namnkunnig är för
stås den jämngamle gode vännen Carl I arsson 
(1853-1919). Larssons måleri gick mot sin ty
piska form i slutet av 1880-talet Linjen eller 
konturen blev då allt skarpare, samtidigi som 
den (ick sin typiskt dekorativa elegans. Fälten 

mellan de böljande linjerna fylldes av färg. 
Olof Sörlings föremålsavbildningar har myck
et av naturalismens skärpa. Detaljrealismen i 
den skarpa konturen förenar hans bilder med 
den konstnärliga utvecklingen. Men Olof Sör
ling var färgblind, berättar sondottern Karin, 
och han arbetade därför helst ocb bäst i svart
vitt. Det Larssonska maneret översatte han i sin 
grafiska bild med samma tekniska skicklighet 
och elegans som någonsin en Carl Larsson. 

Också sekelskiftets sirligt graciösa, estetiska 
krav påverkade Sörling. Man kan t.o.m. miss
tänka att han förbättrade verkligheten en 
aning för elegansens skull. Skaka på bordet 
ungar, så blir det konstnärliga linjer, lär han ha 
uppmanat sina barnbarn (Harald Faith-Ells fa
voritcitat om sin föregångare!). Men Sörling 
var också, som ju sagts, styrd av de allt stränga
re arkeologiska forskningsidealen. Saklighet 
och konstnärlig samverkan tycker jag är nyck
eln till Sörlings bilder. 

Kan man även peka på en yttre påverkan på 
det konstnärliga planet i Faith-Ells bilder? Går 
det t.ex. att påstå att i Harald Faith-Ells teck
ningar ligger strömningar som 20-tals klassicis
men eller »den nya sakligheten» - som är ett 
mer beskrivande namn - nära? Så myckel kan 
man säga att »den nya sakligheten» var en 
konstriktning där betoningen på »sak» var 
central. Man arbetade gärna i del lilla forma
tet; och skalan 1:1 är verkligen liten om man 
ser till pärlor och ornamentiken på fibulor. Fö
remålet gavs ett egenvärde utöver sin dekorati
va form och färg. 

Denna koncentration på det materiella mås
te ha varit ett tacksamt klimat för den veten
skapliga bilden; alt det »sakliga» var så pass vik
tigt atl estetik och vetenskap i sig inte innebar 
en motsättning. Den materialistiska fixeringen 
inom »den nya sakligheten•> var kanske en om
ständighet som gjorde det möjligt att utöva 
konslnärsskap inom en vetenskaplig disciplin. 

Harald Faith-Ell var inte den sköntecknare 
som Sörling varit, men också hos honom 
märks de estetiska val han gjorde. Med den lil
la laveringens minutiösa noggrannhet och 
med de färgstarka akvarellerna nådde han stor 
uppskattning bos de arkeologer han samarbe
tade med. 
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Är det på samma sätt möjligt att peka på es
tetiska särdrag i Bengt Handels bilder? Finns 
det några paralleller till någon av efterkrigsti
dens konstriktningar hos honom? Handels 
konstnärliga ambitioner, vid sidan av arbetet 
på museet, ligger mer åt ett realistiskt oljemå
leri än ål någon nyskapande konstform. Men i 
sin teckningsundervisning använde han sig av 
den konkretistiska traditionen som ett peda
gogiskt medel. 

Konkretismen är en av 1950-talets stora 
konstinriktningar. Hos konkretisterna är det 
inte berättelsen, utan formen som står i cen
trum. Där är det bilden och egentligen inte 
motivet som är föremålet. Är det koiikrt-tister-
nas bilduppbyggnad som avspeglar sig i Han
dels föremälsavbildningar? 

Handel arbetar med starka förstoringar, nå
got som ytterligare skärper bilden dä man 
minskar ned den till naturlig storlek. Ur ett 
mer estetiskt perspektiv vill jag se det som att 
han därigenom får fram oväntade ocb abstrak
ta kompositioner ur t.ex. glaspärlans mjuka 
former och dynamiska mönster. Ett uppförsto
rat föremål eller en detalj som förstoras förlo
rar snart sina igenkänningstecken. Motivet blir 
abstrakt ocb blir till bara bild. 

Bengt Händels vetenskapliga tecknargär-
ning var naturligtvis inte en täckmantel för 
konstnärliga experiment. Men med den över
drivna förstoringen ser man föremålet från ett 
annorlunda perspektiv, och del kan vara den 
konstnärliga faktor som tecknaren använder i 
den starkt vetenskapligt styrda bilden. Att se
dan Bengt Handels avbildningar används så 
flitigt i dagens arkeologiska publikationer vill 
jag förklara ined att de är vetenskapligt oan
tastliga, men också med att de ofta rymmer 
också ett konstnärligt värde. 

Bruket av bilden idag 

Även om den »bänddska» tekniken stått oför
ändrad sedan Bengt Handels lid pä museet, så 
bar användningen av bilden förändrats något 
sedan 80-talet Inställningen till den veten
skapliga teckningen idag kan ses mot bak
grund av om man bar eit naturvetenskapligt 
eller etl humanistiskt mal med den arkeologis
ka forskningen. Vad är det inan vill med sin 

forskning? Vill man förklara eller vill inan för
stå? 

På senare tid bar forskarna kommit att ac
ceptera mångfalden perspektiv och synsätt. 
Genom en mångfacetterad bild av förhistorien 
blir förståelsen för det förflutna djupare, me
nar man. För all illustrera denna meningsplu
ralism kommer automatiskt också det historis
ka teckningsmaterialet till användning. I 
Birgitta Johansens och Ing-Marie Petterssons 
Fornlämningar i Sverige 2 (1993) används teck
ningar från 1500-talet och fram lill idag för att 
ge en definition av begreppet fornborg. Ge
nom att använda ett brett spektrum bilder il
lustrerar man fornborgsmonimicnlets lev
nadshistoria. Mats Burström (1994) använder 
bilder ur bäde Bautil och Sveriges runinskrifter 
för att illustrera mångtydigbeten hos en forn
lämning. 

Man kan räkna upp en oändlig rad exempel 
på hur våra arkeologer på ett roligt och fram
gångsrikt sätt använder bilder ur arkeologins 
långa historia. Det arkeologiska bildbruket 
verkar gå mot ett accepterande av olika avbild-
ningsformer, något som också är typiskt för 
samtidskonsten. 

Utvecklingen kan ses som ett godtagande av 
att bilden inte kan vara allt igenom objektiv. 
Den vetenskapliga bilden är först och främst 
styrd av rådande vetenskapsideal och den tek
nik man använder för att nä måle t Men den 
påverkas också av samtidskonsten, av tryck-
möjligheterna och av tecknaren själv - av den 
egna personen. Bilden speglar en samhällelig 
och subjektiv uppfattning om hur och varför 
ett föremal skall översättas lill bild. Om vi så ta
lar om teckning, foto d ie r datorbebandlade 
bilder så är de alla ett uttryck lör de val vi gör. 
Bilden rymmer både vetenskapliga mal och 
konstnärliga val. Därför är del viktigt atl förstå 
och högre värdera tecknarens roll som uttol
kare och inte enbart avbildande hantverkare, 
atl ställa höga krav på illustrationerna i arkeo
logiska arbeten, på hur och varför det arkeo
logiska källmaterialet avbildas od i används. 
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