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SMÄRRE MEDDELANDEN
ANTIKVARISKT-TOPOGRAFISKA ARKIVET OCH FOTOGRAFERINGSARBETET I KULTURMINNESVÅRDENS TJÄNST

I.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien äger i Antikvariskt-topografiska arkivet en aktsaraling och en bildsamling av största
betydelse för den kulturhistoriska forskningen såväl som för den praktiska kulturminnesvården. Samlingarna omfatta hela det nuvarande Sverige. Aktsamlingen består av äldre, in- och utgående tjänsteskrivelser,
tidningsurklipp samt andra handlingar rörande fomminnes- och kulturminnesärenden och har under årens lopp successivt kompletterats i samband med pågående inventeringar samt aktuella utredningar och undersökningar av skilda slag. Aktmaterialet är ordnat topografiskt: först
efter landskap och inom varje landskap efter stad eller socken. Bildsamlingen har tillkommit parallellt med aktsaralingon; då emellertid fotografering tidigare blott förekom i relativt ringa utsträckning vid grävningar och kyrkorestaureringar m. m., skedde tillväxten till en början
i ganska långsam takt. Under de senaste årtiondena har accessionen däremot haft en mycket stor omfattning, vilken skapade stora svårigheter
i fråga om bildmaterialets förvaring, innan akademien erhöll sina nuvarande lokaler. Bildsamlingen består huvudsakligen av fotografier och
ritningar, vilka ordnats i stora huvudgrupper, såsom fasta fornlämningar,
kyrkor med inventarier, profanbyggnader o. s. v. Inom dessa grupper har
samlingen lagts upp topografiskt. Antikvariskt-topografiska arkivet har
tillkommit på riksantikvarien Hans Hildebrands initiativ och omnämnes
första gången officiellt i Kungl. Maj:ts reglemente 1890 rörande vården
av de under Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens inseende
ställda samlingarna.
Då akademien icke disponerat tillräckliga medel för att systematiskt
kunna förse bildarkivet med ett tillfredsställande och allsidigt fotografioch ritningsmaterial, har arkivet i själva verket erhållit en i många
avseenden tillfällig och godtycklig accession. Om man å ena sidan kan
konstatera, att Antikvariskt-topografiska arkivet (här nedan kallat ATA)
genom sin bildsamling erbjuder såväl forskaren som tjänstemannen ett
rikt material till belysning av landets fornminnen och andra kulturminnesmärken särskilt inom de områden, där riksantikvarieämbetet och
Statens historiska museum utöva sin verksamhet, måste man sålunda
å andra sidan beklaga, att det hittills icke varit möjligt att bedriva arbetet med anskaffning av bilder efter sådana riktlinjer, att ett kvalitativt
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fullgott och i fråga om innehållet allsidigt avbildningsmaterial kunnat
erhållas.
Det kan måhända vara av intresse att närmare beröra några av de
problem, som sammanhänga med principerna för utökningen av ATA:s
bildbestånd och därmed också med det fotografiska arbete, som utföres
för institutionens räkning.
För den kulturhistoriska forskningen och monumentvården är det av
stor vikt att avbildningsförfarandets tekniska utveckling utnyttjas så
långt ske kan. En granskning av ATA:s fotografibestånd ger visserligen
en imponerande föreställning om det arbete, som utförts, men samtidigt
måste man tyvärr fastställa, att materialet är ytterst heterogent beträffande såväl urval som teknisk och konstnärlig kvalitet.
I fråga om urvalet söker man numera fylla de svåraste luckorna genom
att systematiskt fotografera föremål och minnesmärken i den mån dessa
av olika anledningar bli aktuella. Vad åter kvaliteten angår är det
otvivelaktigt, att en hel del av do bilder i stort format, sora togos under
1800-talets slut och 1900-talets första år i en nästan förbluffande utsträckning hålla måttet vid en modern kritisk granskning, under det
att den därefter successivt skeende övergången till en mångsidigare teknisk utrustning tyvärr skapat en viss förvirring hos både öga och hand
bakom kameran.
Ofta spårar man de mest elementära brister i utförandet. Fotograferingen har ägt rum i olämplig belysning eller utan utnyttjande av de
möjligheter, som belysningen vid tillfället erbjudit. Alltför ofta märker
man också att exponeringen skett, innan fotografen prövat alla möjligheter att erhålla en god bildkomposition. Men dessutom påträffar man
alltför många bilder, vilkas utseende vittnar om, att man eftersatt de
mest elementära grunderna för fotografering, nämligen en riktig avståndsinställning, en någorlunda rimlig exponeringstid samt anpassning
av kameran till horisontal- och vertikalplan (där ej särskilda orsaker
motivera ett annat tillvägagångssätt). Tyvärr måsto man konstatora,
att den goda tekniska utrustningen många gånger snarare varit till
förfång än till hjälp vid fotograferingsarbetets utförande. Det vore
också utan tvivel rimligt att verkställa en utgallring av en mängd bilder,
vilka genom sin närvaro i fotografiportföljorna i alltför hög grad nedsätta den genomsnittliga kvaliteten hos en bildsamling, på vilken man
bör ha rätt att ställa stora anspråk.
Med de förstklassiga hjälpmedel, som nu stå till buds, kunde man ha
rätt att fordra, att varje yrkesman på det kulturhistoriska arbetsfältet
skulle kunna utföra en åtminstone i stort sett tadelfri standardfotografering. Det är nämligen alltför dyrbart att sända ut specialister annat
än i sådana fall, då verkligt exklusiva prestationer av en eller annan
anledning erfordras, och det är ett slöseri att utföra aktuella besiktningar och andra förrättningar i fältet utan att försäkra sig om att
arkivets bildmaterial samtidigt kan få erforderlig komplettering. Ett
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antal av de under senare år utbildade förrättningsmännen ha också skaffat sig en god fotografisk färdighet, som medfört en viss förbättring
av det genomsnittliga arbetsresultatet. Förrättningsmännens personliga
kontakt med Riksantikvarieämbetets och Statens historiska museums gemensamma fotografiateljé har i många fall visat sig vara mycket stimulerande. Men ännu brister det i flera avseenden. Naturligtvis är det i
första hand den tekniska förmågan, som behöver drivas upp. Men för
att kunna prestera ett gott fotografiskt arbete måste man också ägna
tid och omsorg åt bildkompositionen och detaljinställningen, överhuvudtaget gäller det att bygga vidare på egna och andras erfarenheter samt
skola det personliga omdömet. Institutionens fotografiateljé har också
numera en sådan apparatur, att det verkligen lönar sig för förrättningsmännen att fotografera väl, ty vid framkallning oeh kopiering göres
inom ateljén det mesta möjliga av varje negativ.
Man kan — måhända en smula schematiskt och med bortseende från,
den rena föremålsfotograferingen — tala om följande huvudtyper av fotografiska avbildningar inom kulturminnesvårdens verksamhetsområde: undersöknings-, inventerings-, publicerings- och annotationsfotografering.
Att on vetenskaplig undersökning i fältet måste komplotteras med arbete vid kameran är självfallet. Här hotar dock närmast en viss fara
för överproduktion. Undersökaren blir lätt så fascinerad av varje moment i sitt arbete, att han ställer upp fotografiapparaten i tid och otid
för att så småningom komma hem med en ofantlig skörd av bilder,
av vilka kanske en tredjedel skulle vara tillräcklig för att tillfyllest
belysa och supplera textrapport, uppmätningar och teckningar.
Inventeringsfotografen har en lättare uppgift, om han äger förmåga
att sovra i enlighet med givna direktiv. För att skapa ett gott bildmaterial i ATA är hans verksamhet av grundläggande betydelse. Arbetar han väl, kan han samtidigt komma att fylla en del av publiceringsfotografens funktion.
Den sistnämnde har att förse sin institution med de instruktiva och
vackra bilder, som äro ett av de allra viktigaste vapnen i propagandan
för våra minnesmärken. Han måste vara fotografisk fackman, samtidigt
som han bör ha förmågan att tillägna sig både kulturhistorikerns och
allmänhetens sätt att se och reagera.
Annotationsfotograferingen avser slutligen den snabbavbildning av
monumenten och deras detaljer såväl som deras miljöer, vilken vid behandlingen av aktuella ärenden kan erfordras för att belysa vissa spörsmål, som kanske inte alltid äro av sådan art, att de i och för sig skulle
ge anledning till en mera genomförd inventeringsfotografering. Men naturligtvis bör också denna form av mera tillfällig, stundom snapshotmässig avbildning i många fall kunna ge ATA ett tillskott av intresse.
När man bläddrar i arkivet för att finna lämpliga original för publicering eller tillverkning av skioptikonbilder och när man önskar kopior
för något särskilt ändamål, har man ofta anledning att beklaga, att en
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hel del av de bästa bilderna tagits av fackfotografer, vilka sålt endast
kopior till ATA. Sådana bilder utan negativ äro endast till hälften
användbara. Det är därför alldeles särskilt viktigt, att Institutionen
genom egen fotografering och genom att systematiskt förvärva negativ
från sådana ständiga medarbetare som arkitekter, konservatorer o. dyl.
skaffar sig ett lättåtkomligt avbildningsmaterial av sådan art och sådant
värde, att ATA kan stå både fackmän och allmänhet till tjänst med
goda fotografikopior av viktiga föremål och monument. Institutionen får
emellertid också ofta mottaga gåvor i form av fotografier, stundom med
tillhörande plåtar eller film. Framförallt står arkivet i stor tacksamhetsskuld till med. dr Einar Erici, som till detsamma skänkt en mycket omfattande samling fotografier (jämte plåtar) av landskyrkor och kyrkorglar. Om det vore möjligt att i större utsträckning än hittills erhålla
framförallt goda negativ, skulle detta innebära en särskilt stor vinst.
Under förutsättning, att man i detta sammanhang fortfarande bortser
från de egentliga löremålsavbildningarna, skulle man som ett eftersträvansvärt mål för ATA:s .utveckling vilja uppställa en så fullständig
samling fotografier av mera framträdande minnesmärken från förhistorisk och historisk tid, att man genom dessa skulle kunna få besked i alla
de frågor, vilka överhuvudtaget kunna studeras genom avbildningar. Ett
sådant mål kanske synes alltför svårt att nå, men det kan måhända
tjäna som en stimulans till en allt mera systematisk fotografering under
rationellt utnyttjande av arbetskrafter och tekniska hjälpmedel.

II.
Färgfotograferingen är numera inte endast ett intressant experiment
eller en nöjsam hobby; den har blivit en viktig faktor inom olika områden, där exakt avbildningsförfarande spelar en betydelsefull roll. Färgåtergivningens problem är givetvis också av stor vikt för den grupp
av museimän och andra kulturhistorie!, som syssla med ett mer eller
mindre konstnärligt betonat material. Ännu är emellertid problemet icke
löst i detalj, även om principerna äro klara. Men man har dock redan
haft tillfälle att göra experiment i så stor utsträckning, att det kan finnas
anledning att underkasta frågan en närmare granskning. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museum ha inom sin fotografiateljé
utfört färgfotografering av museiföremål samt ute i landet på motsvarande sätt avbildat kyrkoinventarier och färgrika interiörer. Resultaten
kunna betraktas som goda — i en del fall ha de otvivelaktigt blivit förbluffande bra, om man tar hänsyn till hola förfaringssättets nuvarande
utvecklingsstadium. Men vore allt gott och väl i och med detta konstaterande, skulle det räcka med att hänvisa till de vunna resultaten och sedan
säga: problemet är löst, fortsätt att färgfotografera! Emellertid anmäla
sig vissa reservationer, som göra det nödvändigt att orda något närmare om de gjorda erfarenheterna.
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När man fotograferar i svartvitt, kan nian utan större fara tillåta sig
ganska stora variationer av exponeringstiden; man kan få för tunna
eller för kompakta negativ utan att därför dock skapa en falsk bild avoriginalet. Vid färgfotografering är ju däremot en absolut exakt exponeringstid avgörande för resultatet; exponerar man fel, får man into
en för mörk eller för ljus bild, utan åstadkommer en direkt felaktig färgåtergivning. Ytterst besvärande är det faktum, att när ett föremål ligger
delvis i ljus, delvis i skugga, kan man få rätta nyanser på de belysta
partierna och felaktiga på de skuggade eller tvärtom, men däremot
inte exakta färger på hela föremålet. Fotograferar man ett interiörparti,
som delvis ligger i tillräckligt dagsljus men som delvis måste belysas
med konstljus, så att en för ögat jämn belysning uppstår, visar den
färdiga filmen helt olika nyanser inom de skilda områdena. En genomlöpande vit list kan i ena änden synas blå och i den andra röd.
Dessa för varje färgfotograf välkända, enkla exempel antyda arten
av de svårigheter, som möta och sora mana till största försiktighet, om
man med färgfotograferingen vill åstadkomma ett pålitligt redovisande
dokument. Svårigheterna bottna ytterst i det faktum, att färgfilmen visserligen besitter en absolut objektivitet vid återgivningen, men att denna
egenskap äger giltighet endast under iakttagande av en ytterst noga
fixerad relation mellan ljusvärden och ljusart å ena sidan samt expo
neringstid å den andra.
Om man söker gardera sig mot felresultat genom ett flertal olika exponeringar på växlande tid, visar det sig vid granskningen av de färdiga bilderna ytterst svårt att avgöra, vilket exemplar, som kominer
verkligheten närmast. Filmen måste projicieras i det avsedda konslljuset
inom en i övrigt mörk lokal, och det fotograferade föremålets färger
kunna icke lämpligen upptagas till jämförelse under dylika omständigheter. Därtill kommer också, att den projicierade filmens nyanser
förändras i samma mån som bildytan ökas under bibehållande av ljuskällans styrka. När den direkta färgkopieringon på papper blir mer
än ett teoretiskt möjligt men i realiteten svårgenomförbart tillvägagångssätt och man alltså kan laborera mod färgkopior lika lätt som nu med
svart-vitt-kopior, bli förhållandena säkerligen annorlunda. Men ännu har
man avsevärda hinder att övervinna, då det gäller att åstadkomma och
kontrollera exakta färgvärden.
Naturligtvis måste färgfotograferingon, när den blir verkligt användbar, komma att få stor betydelse bl. a. för undervisningen i såväl konsthistoria som etnologi och arkeologi samt för inventerings- och katalogiseringsarbeten av skilda slag. Ytterst viktigt blir detta förfaringssätt
också vid restaurerings- och konserveringsarbeten, där det gäller att få
dokumentariska belägg på färgskalan hos partier, som skola avlägsnas
eller undergå rengöring, fästning, retuschering eller komplettering. Men
med färgfotograferingens nuvarande brister tvekar man att gripa till
denna metod i stället för ett återgivande av särskilt viktiga avsnitt i
12 — Fornvännen 1941.
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akvarell eller annan form. En rent teknisk reproduktion av färger är i
sitt teoretiskt fulländade skick ett vanskligt företag också ur den synpunkten, att det mänskliga ögat stundom opponerar sig mot de resultat,
som den absoluta objektiviteten åstadkommer. Den lämnar föga rum för
de individuella, stämningsbetonade raen ingalunda oväsentliga nyanser,
som växlande ljusförhållanden och skiftande dagrar framkalla och sora
målarens öga och pensel kunna fånga utan att därför behöva våldföra
sig på verkligheten, sådan ett normalt öga ser den. Är färgåtergivningen
en tekniskt perfekt produkt, blir den lätt torr och alltför analyserande
samt medför en viss risk att tappa bort helhetstonen. Om återgivningen
däremot — som ännu är fallet — lider av vissa tekniska brister, blir
den vilseledande och osann.
Det kan stundom inträffa, att ett skolat öga får en bättre färguppfattning genom en fulländad fotografi i svart-vitt än genom en mer eller
mindre opålitlig färgbild! Under sådana förhållanden är det tveksamt,
huruvida man på nuvarande stadium vågar övergå till uppläggandet av
ett systematiskt och omfattande skioptikonarkiv av färgbilder. Men man
kan måhända räkna med att inom en nära framtid ha nått så långt, att
detta önskemål kan förverkligas och förutsättningar samtidigt skapas
för åstadkommande av kvalitetsbetonade färgkopior i större omfattning.
Bertil Berthelson

NÄGRA IAKTTAGELSER VID RENOVERINGEN AV GRÖTLINGBO
PRÄSTGÅRD
Under hösten 1940 företogs i Grötlingbo prästgård på Gotland en del
raoderniseringsarbeten
såsom inläggande av värmeledning och isolering
av murarna mot fukt. På uppdrag av Riksantikvarieämbetet följde förf.
dessa arbeten och kunde därvid göra vissa iakttagelser och smärre undersökningar av betydelse för förståelsen av öns profana medeltidsarkitektur.
Det visade sig nämligen, att avsevärda delar av det medeltida prästhuset
ingingo i den nuvarande byggnaden.
Prästgården ligger omedelbart söder om kyrkan med manbyggnadens
norra sida i gränsen mot kyrkogården. Huset utgöres av en putsad sandstensbyggnad i två våningar under tegeltak. Huvudfasaden är vänd mot
söder. Sin nuvarande gestalt synes det i huvudsak ha fått vid en ombyggnad på 1760-talet. I ett visitationsprotokoll från 17641 omtalas nämligen,
att församlingarna (Grötlingbo och Fide socknar bildade ett pastorat)
kommit överens om att uppföra en ny prästgårdsbyggning. Därvid ville
de så mycket som möjligt begagna sig av den gamla byggnaden, ehuru den
låg närmare kyrkan än lagen medgav. Oaktat biskopen avrådde därifrån,
kom ombyggnaden att ske enligt församlingarnas önskan.
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Grötlingbo kyrkoarkiv, N: 1, i Visby arkivdepå.

