arkeolog upp i det blå

gör egna flygundersökningar
En arkeologisk metod
som används inom fältarkeologin är flygundersökningar. Det hör
dock till ovanligheterna
att arkeologerna själva
utför dem. Här berättar
Richard Holmgren,
arkeolog och något av
en äventyrare om hur
han började att flyga i
arkeologins tjänst.
intervju med   richard holmgren

Hur kom du på tanken att bli flygande
arkeolog? När var det?
– För tiotalet år sedan sökte jag efter enkel teknik som kunde användas som ett
arbetsredskap inom fältarkeologin. Tanken på att flyga var dock först skrämmande eftersom jag var flygrädd. Men
flygningen kom att bli både berikande i
mitt arbete och en form av terapi. Mitt
egentliga mål har dock alltid varit att
inventera förlorade delar av järnålderns
handelsvägar över Taklamakanöknen
i Kina, något som återstår för mig att
göra.

Du tog alltså ett flygcertifikat,
hur gick det till?
– Jag sålde lägenheten och köpte en
mindre, satte mig i solen uppe i Orsa
och läste meteorologi och bestämmelser för civil luftfart. Under tiden övade
jag landningar, något som i sidvind kan

8

Fotot t.v. på nedre raden nästa
sida är ett exempel på
flygfotografering med
infraröd teknik. Den infraröda
våglängden visar strukturer
som annars är svåra att
upptäcka. Pilarna överst visar
möjliga romersk-medeltida
lämningar och pilen längst ned
en etruskisk gravgata.
Fotot i mitten visar hur
värmekameran registrerar
redan synlig och underliggande arkitektur. Två etruskiska och centralt placerade
tumulusgravar syns på fotot,
vilkas kantkedjor avtecknas
som ljusröda linjer mot den
kallare gravgången - mörkt
blå.

vara rätt så problematiskt. Det tokiga
är att man sällan får en andra chans om
man gör fel. Det fanns helt enkelt inte
tid att tänka på flygrädslan. En dag sa
min lärare att det var dags att ta en tur
själv och känslan att sticka iväg solo
första gången var således obeskrivlig.
Så länge jag var i luften var allt ok, men
förr eller senare var jag tvungen att…
ja, du kanske förstår vad.

Vilken typ av plan får du flyga?
– Som arkeolog behövde jag komma
upp i luften på smidigaste sätt, ibland
snabbt och utan startbana. Det naturliga var att välja ett ultralätt plan, klass
A. Ett sådant har två säten och kan ta
den utrustning som kan tänkas behövas. Planet som inhandlades hade modifierats så att jag kunde ta bilder på
bästa sätt utan störande kåpor och stag.
Planet ser nästan ut som en leksak men
tyvärr är det ingen sådan. Planet inköptes av min kollega Hannu Kuisma som
är läkare och samarbetspartner i klippstaden Petra sedan många år.

Finns det behov av arkeologiska
flygundersökningar?
– Ja det gör det, men det beror lite på
ambitionsnivå, ekonomi och förutsättningar i samband med de olika undersökningsobjekten. Tyvärr är det ofta
så att exploateringsgrävningar varken
har tid eller pengar för att väva in ytterligare en komponent till markundersökningen. Men ibland, som vid
forskningsgrävningar, vill man kanske
gå steget längre och väva in till exempel tekniker som infraröd fotografering. Detta innebär dock både för- och
efterarbete vilket inte bara stannar vid
ett par dagars flygande. Fördelen med
det lilla planet är att det blir billigare än
att hyra in större flygplan, man kan använda det som ett dagligt arbetsredskap
och man kan flyga riktigt lågt, så lågt
att det ibland blir billigare än att hyra
in en rejäl stege.

Vem kan ge dig uppdrag?
– Jag utvecklar egentligen mest flygningen för egna behov – något som jag
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Flygbild över landskapet nära San
Giovenale norr om Rom där svenska
arkeologer arbetat med etruskiska
bosättningar i mer än femtio år.
flygfoto: Richard Holmgren

flygfoto: Richard Holmgren

många gånger efterlyst när vi arbetat
över större områden i Mellanöstern. Jag
är ändå givetvis redo att ta emot uppdrag på olika platser i världen. Men, om
man tror att flygperspektivet allena kan
lösa många frågor kring dolda strukturer, då kräver man mer av metoden än
vad den klarar av. Här krävs träning av
det arkeologiska ögat, både för inventerare och för de som tolkar bilderna. Inte
minst krävs mycket övning i handhavande av olika tekniker såsom infraröd
fotografering med allt vad det innebär.

Hur går en flygundersökning till?
– Ofta utgår man från ett redan känt
objekt eller område och det är viktigt
att man innan flygningen har en utarbetad frågeställning om vad man vill få
ut av själva uppdraget. Planet kan sedan startas och landas på närmsta åker
eller väg lite beroende på tillstånd och
trafikregler i luften. Jag tar både landskapsbilder och lodbilder från omkring
200 meters höjd. Planet transporteras
på en trailer bakom bilen, vilket är att
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fördra om man ska inventera på någon
plats ute i Europa. De bilder man tar
kan med fördel utvärderas direkt på
plats tack vare den digitala tekniken
och detta gäller även bilder tagna med
termisk eller infraröd teknik. Vill man
prova andra ljusförhållanden eller vinklar så går man upp igen tills resultatet
blir övertygande.

Har du genomfört någon sådan?
– I samarbete med Yvonne Backe Forsberg, som är etruskolog, genomfördes
till exempel en inventering av en etruskisk bebyggelse norr om Rom i somras.
Detta var mycket spännande eftersom
vi med utgångspunkt från mer än femtio års svenska utgrävningar på platsen
kunde göra en kompletterande landskapsinventering.Väderleksmässigt kom
det att bli en utmaning och olika former
av marktäcke krävde olika fototekniska
lösningar. Att dessutom få flyga över
de solröda åkrarna, sprida fårflockarna
och äta picknick i det gröna var mycket
angenämt.

Vad gav den för resultat?
– Vi hade ett samarbete med universitetet i Potenza där man specialiserat
sig på användningen av satellitbilder
– Quickbird. Vi provade att kombinera
denna med olika metoder från luften,
vilka kompletterar varandra rätt så väl.
Fördelen med just Quickbird är att den
involverar flera olika typer av spektralanalyser. Å andra sidan tillåter bilder
från planet betydligt fler analysvinklar
samt långt mycket bättre detaljrikedom.
Nu senast så hade vi tre olika fotograferingsmetoder från planet – konventionell flygfotografering samt infraröd fotografering i svartvit och färg, men även
termografi. Den senare mäter värmestrålningen från marken där t.ex. dolda
men ytligt liggande murar genererar
varmare färger. Resultaten var mycket
givande för både existerande metoder
och utvecklandet av nya. Efterarbetet
pågår just nu på Svenska institutet i
Rom.
intervjuare: Birgitta Gustafson
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