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English summary: 

Documenting rock carvings 
- A critical analysis and discussion of the documentation methods

Due to changes in clima and weather the South Scandinavian rock carvings are in a 
very poor state. Unfortunately their quantity is too high to save all of them. A solu-
tion is to make a thorough and realistic documentation of the panels, so that the 
future of rock carving research can rely on the material, which is documented today. 
It is therefore necessary to make a critical analysis and discussion of the methods 
which are in use today, by evaluating their potentials and limitations. We can not af-
ford not to do a proper and all-around documentation, cause our future will give us 
a world without rock carvings, so we have to prevent the fi eld of rock carvings from 
fading away in companionship with the original carvings themselves. During the 
last decades 3D-methods have been developed and it will be discussed if they are 
suitable on rock carvings, concerning time and economy. Th e analysis will be based 
on fi eldwork from 10 panels: 5 from UNESCO's world-heritage area Tanum in 
Bohuslän Sweden,  2 from the southern part of Bohuslän, 1 from the northern part 
of Bohuslän, and 2 panels from Skjebjerg in Østfold Norway. Th e results from the 
fi eldwork will be evaluated, discussed and compared to the work of other rock art 
researchers, whom have been using other methods. In this sense, the thesis will give 
a good overview of the potentials and limitations of the methods, and hopefully be 
useful in the future for
the documentation of rock carvings.
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1. Indledning 

I fl æng anvender man udtrykket: Det er stensikkert. Udtrykket refererer til noget 
stærkt og uforanderligt. Men sandheden er desværre, at heller ikke sten varer evigt, og 
især ikke når de er placeret under åben himmel.

(Trudsø et al. 2008, 239)

Ovenstående citat illustrerer helleristningernes situation, de er i dag ved at forsvin-
de! Citatet stammer dog fra en undersøgelse af Jellingstenene, før de kom i montre. 
Med stenene i montrer behøver man ikke længere bekymre sig så meget om deres 
fremtid, men diskussionen er næppe overstået, for hvad skal vi stille op med de 
tusindvis af Sydskandinaviske helleristninger, som er ved at forgå?

Helleristninger er en underkategori af det overordnede begreb rock art, som anven-
des på klippekunst på tværs af tid og rum (Bahn 1998). Begrebet omfatter for-
skellige undergrupper som hulemalerier, bemalinger på klippefl ader under åben 
himmel, og petroglyff er. Sidstnævnte er indridsninger, som er skrabet eller indhug-
get på sten og ikke fl ytbare fl ader som klipper -i Skandinavien betegnes sådanne 
ved navnet helleristninger, og det menes, at størstedelen af ristningerne er udformet 
i sten- og bronzealder. Ud fra motiverne og deres spredning kan de skandinaviske 
helleristninger inddeles i en nordlig og sydlig tradition (fi g 1). Den nordlige tradition 
også kaldet jagtristninger forbindes med jæger-samlere fra stenalder (9000-2000 
BC), mens den sydlige tradition også kaldet jordbrugsristninger dateres til tidsrum-
met bronzealder – yngre jernalder (1800 BC - 400 AD) og anses som forbundet 
med bøndere (Mandt & Lødøen 2005, 4). Man har endnu ikke endeligt knækket 
koden mht. helleristningernes betydning, men de må i hvert fald betragtes som et 
vigtigt udtryk for menneskets tanker fra en svunden tid. Specialets materialevalg 
omhandler helleristninger af den sydlige tradition på ikke-fl ytbare fl ader, fra Bo-
huslän i Sverige og Østfold i Norge. Det skal dog ikke 
udelukkes, at specialets undersøgelser og resultater 
også kan henføres på de fritstående, dvs. fl ytbare, sten, 
og på ristninger fra den nordlige tradition.

Da helleristningerne forekommer på ikke-fl ytbare 
klippefl ader, kan man desværre ikke foretage samme 
redningshandling som med Jellingstenene. De kan 
heller ikke fl yttes, men problematikken er helt i dur 
med Jellingstenene, helleristningerne vil ikke holde 
længe under dé miljømæssige og klimatiske forhold, 
de pt. er udsat for. Med en så alvorlig situation, bør vi 
så ikke gøre os samme overvejelser omkring hellerist-
ningerne, som det blev overvejet med Jellingstenene? 
 Nogle vil måske opfatte Jellingstenene som 
vigtigere, fordi man har bedre kendskab til deres 
budskab, og de er en vigtig del af Danmarkshistorien 
(Bekmose 2000, 95). Helleristningernes budskab er 
desværre ikke nemme at forstå, men retfærdiggør 

Fig. 1: Spredningskort over 
den nordlige (rød) og sydlige 
(grøn) traditon (Goldhahn et 
al. 2010, 4)

Indledning



3

dét at de får mindre opmærksomhed? Helleristnin-
gerne i Tanum er ligesom Jellingstenene optaget på 
UNESCO´s verdensarvliste. Betragter man andet 
arkæologisk materiale på UNESCO´s verdensarv-
liste, så var de 5000 år gamle neolitiske templer på 
Malta, Hagar Qim og Mnajdra, i fare for at smuldre 
bort. Da templerne udgør for store mængder materi-
ale til, at det kan fl yttes, eller at de kan omsluttes med 
glasboxe ligesom med Jellingstenene, og har man 
derfor bremset forvitringen på en ganske anderledes 
måde. Man har simpelthen overdækket de skrøbelige 
rester med tefl on-telte støttet af stål-stativer (Schnohr 
2010). Denne løsning kan desværre heller ikke anv-
endes på helleristningerne pga. deres antal, se fi g. 2. 
for regioner med helleristninger i Skandinavien. 

I Danmark kendes indtil videre 2000 lokaliteter, i Norge 
er der kendskab til 5.000 og i Sverige er der indtil videre 
fundet 21.000 lokaliteter (Glob 1969) Bare i Bohuslän 
fi ndes indtil videre 1.500 lokaliteter (Ling 2008, 1). Spe-
cialets fokusområde, Bohuslän og Østfold betragtes ge-
nerelt som en sammenhængende helleristningsregion. 
I dette område er ifl g. arkæolog John Coles ca. 5000 
helleristningslokaliteter, og det anslås at lokaliteterne 
omfatter 75000 motiver (Coles 2005, 17), se fi g. 3. 

Jeg må desværre nok erkende, at helleristningernes antal er for højt 
til, at vi kan redde dem alle. Men selvom helleristningerne ikke er 
nemme at forstå, bør vi ikke bare lade dem forfalde! Vi bør stille 
krav til det dokumentationsarbejde, der udføres i dag, således at vi 
i det mindste kan bevare dokumentationen af materialet for frem-
tiden, da det til den tid måske ikke længere er muligt at undersøge 
originalerne. Arkæologien som fag udvikles hele tiden med nye me-
toder og nye iagttagelser. Der læres hele tiden noget nyt, og i frem-
tiden fi nder man måske også nye tilgangsvinkler til at undersøge 
helleristningerne, det er derfor nødvendigt, at materialet stadig er 
tilgængeligt, hvis ikke i original så i det mindste i form af en fyldest-
gørende dokumentation. 

Udover påvirkninger fra klima og vejrforhold (Löfvendahl 2000), 
gror der fyrretræer omkring mange ristningspaneler (fi g. 4), hvis 
grannåle også har meget dårlig eff ekt på ristningernes bevarings-
grad (Milstreu 2006), da de sammen med vand skaber en syreholdig 
væske, som siver ned over ristningerne, eller endnu værre er ristnin-
gerne dækket af et tykt lag grannåle (fig. 5). Fremtidsforskningen 
er altså dybt afh ængig af det dokumentations-arbejde, der udføres 
i dag, da dét er grundlaget for fremtiden! Derfor er det af største 

Fig. 2: Oversigtskort over 
Skandinaviske helleristnings-
områder, hvoraf Bohuslän & 
Østfold er nr. 15 (Goldhahn 
2008, 22).

Fig. 3: Oversigtskort 
over helleristningsloka-

liteter i Bohuslän og 
Østfold (Vogt 2011, 31)

Indledning
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vigtighed, at stille krav til nutidens dokumentationsarbejde. Der er ikke råd til fejlt-
agelser.

For nogle år siden var jeg med FaF (Foreningen af Fagarkæologer) på helleristnings-
tur i Tanum. Forud for turen havde jeg kun set nogle sydskånske helleristninger, og 
blev derfor overrasket over at se helleristningerne i Tanum. Koncentrationen af rist-
ninger og variationen af forskellige motiver var meget større, end 
i Skåne (fi g. 6). Eft erfølgende fi k jeg mulighed for at deltage i et 
arbejdsseminar i Tanum, afh oldt af Tanums Hällristningsmuseum 
Underslös, hvor jeg fi k træning i dokumentation af helleristninger. 
Det skulle vise sig at blive et omdrejningspunkt for mit syn på 
helleristninger. Før i tiden havde jeg, som mange andre fagfæller, 
kun anset helleristninger for at være indridsninger på klippefl ader, 
og det var ligesom bare det. Derudover var de pga. dateringsprob-
lemer problematiske at arbejde med, og hvilken forskning kan 
man så få ud af dem? Jeg kendte kun til, at meget af forskningen 
var motiv-baseret med analyser af kognitiv karakter, med fokus på 
religion, ritualer, ideologi og social stratifi kation. 
 Kognitive spørgsmål er interessante (Bradley 1997; 
Bertilsson 2000; Fredell 2004; Goldhahn 2004; Wahlgren 2004; 
Slinning 2005; Ljunge 2012; Wrigglesworth 2010), men på trods 
af gode argumenter vil de bedst kunne underbygges, hvis der er 
fundmæssigt belæg, dvs. hvis de kan underbygges med mate-
riale fra andre arkæologiske fundgrupper. På denne måde kan 
ristningsmotiver som våbentyper, pløjescener, lurer og sol-
heste underbygges. Men forståelsen kan også fi nde god støtte i 
rageknivene, som er et andet materiale, hvorpå nogle af helleristningsmotiverne 
også optræder (Kaul 1998; Kaul 2004). 
 Mange helleristningsforskere arbejder med forskellige kognitive tilgangs-
vinkler, men man bør være klar over, at menneskets måde at tænke på har ændret 
sig siden de forhistoriske perioder, hvor ristningerne blev udhugget. Elementer 
som kultur, samfundsstruktur og miljø har infl uens på et menneskes tanker og 
ikke mindst beslutningsprocesser. Hvis forskningen fortsat vil arbejde med moti-
vanalyser, bør disse i det mindste underbygges bedre ved hjælp af 
grundigere undersøgelser af ristningernes nærkontekst, og en mere 
realistisk visuel gengivelse af helleristningerne.
 Eft er seminaret måtte jeg erfare, at helleristningerne al-
ligevel ikke var så problematiske at arbejde med. Derimod kunne 
de faktisk betragtes som en arkæologisk fundgruppe, med for-
skellige variationer hvad angår elementer, som klippens bjergart, 
farve, topografi , og små variationer indenfor samme motivtype. 
Dertil kommer tekniske variationer (Nilsson 2010) som forskel i 
kvaliteten af huggearbejdet og dybden på ristningsfurerne, hvilket 
kan indikere vedligeholdelse af ristningerne over tid. Disse el-
ementer kan og bør undersøges ved dokumentation, i tillæg til 
generelle basis-undersøgelser som opmåling af klippens længde og 
bredde og motivernes højde og bredde. 

Fig. 4: T-269:1 
omgivet af fyrretræer 
(foto: Mette Rabitz).

Fig. 5: T-198
 overdækket af grannåle 

(foto Mette Rabitz).

Fig. 6: Fordeling af 
motiver i Bohuslän 

(Coles 2005, 18).

Indledning
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Helleristninger bør undersøges på lige fod med andre arkæologiske fundgrupper. 
Indenfor andre arkæologiske fundgrupper er faste standarder for undersøgelse og 
dokumentation; f.eks. hvis en keramik-krukke undersøges, vil der blive registreret 
forskellige elementer som: krukkens farve, vægt, form, hvilket materiale den er gjort 
af, som dækker over lertype, magring, spor eft er bortbrændt organisk magring, evt. 
dekoration, brændingsteknik og krukkens fundkontekst. Med disse informationer 
kan krukken typologisk dateres. Sammenlignet med helleristningerne, er det dog 
nemmere at datere keramikken typologisk. Registreringer af alle disse elementer 
på krukken bevirker, at undersøgelsen bliver videnskabelig, der er en strukturel 
fremgangsmåde med faste standarder for alt, hvad der skal registreres og dokumen-
teres. Ved dokumentation af helleristninger, synes der ikke at være en fast standard 
for hvilke elementer, der bør registreres og dokumenteres. Dertil kommer at ikke 
alle dokumentationsmetoder er lige objektive, nogle metoder er mere tidskrævende 
end andre, ligesom metoderne kan og variere mht. omkostninger og præcision. At 
der ikke synes at være faste standarder indenfor dokumentationen beror delvist på, 
at klippefl aderne kan være af forskellig kvalitet, nogle kan være meget beskadigede 
og sarte at arbejde med, mens andre klippefl ader kan tåle lidt mere. Derfor anv-
endes forskellige dokumentationsmetoder, men udover klippefl adens tilstand beror 
anvendelse af forskellige metoder også på stor uenighed om, hvilken dokumenta-
tionsmetode der synes mest anvendelig. Jeg mener, at undersøgelser af helleristnin-
ger bør have faste standarder ligesom ovenstående keramik-eksempel. Ved kun at 
arbejde med motivanalyser fokuserer man kun på en lille del af en større helhed, og 
udelukker konteksten, som er en vigtig del af forskningen og forståelsen af heller-
istninger. Med kontekst menes klippens førnævnte elementer. Der bør også fore-
tages tekniske undersøgelser af ristningsfurerne med henblik på, hvilken overfl ade 
den har; føles den nupret, glat eller forholdsvis ”blød”? Hvis fi ngeren blidt stryges 
indeni furen, er der så små niveauforskelle? Har furen små niveauforskelle kan det 
indikere, at ristningen er blevet genhugget eller opdateret (fi g 7 -8).  
 Det er dog næsten umuligt at foretage tekniske undersøgelser, hvis rist-
ningerne er permanent opmalet, da malingen så er sivet ned i stenens partikler, og 
derfor har udjævnet furens overfl ade, som så føles jævn og glat. Hvis ristningerne 
er opmalet, kan området omkring opmalingen dog stadig undersøges med fi ngrene, 
desværre vil man nogle gange erfare, at opmalingen ikke er så grundigt udført. Et 
af specialets cases er eksempel derpå og vil blive uddybet i det senere afsnit feltarbe-

Fig. 8: Nærbillede der viser 
forskellen i hugningsdybde  

(foto: Mette Rabitz).

Fig. 7: Øksemand fra 
T:255:1 med niveau-
forskel mellem krop 
fallos og sværdfæste. 
(foto: Mette Rabitz).

Indledning
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jde. Det bør derudover overvejes i et formidlingsperspektiv, om det overhovedet er 
fordelagtigt at opmale ristningerne? Gør det gengivelsen mere autentisk? Forud for 
dokumentationsarbejdet bør også overvejes, hvilken form for formidling, der er un-
dersøgelsens formål. Dokumentation er en måde, hvorpå forskning kan formidles, 
men er det for den almindelige beskuer- eller for forskningens skyld, at vi formidler 
og dokumenterer? Dette indledende afsnit skaber grundlag for specialets problem-
stilling, der lyder: 

Der bør stilles krav til dokumentation af helleristninger. Med baggrund i feltunder-
søgelser af udvalgte ristningspaneler i Tanum og Østfold, vil specialet udgøre en kritisk 
analyse og diskussion af dé dokumentationsmetoder, der anvendes i dag, dvs. 2D-
metoderne kontra 3D-metoderne. Hvad angår formidling, vil der fokuseres på den 
forskningsmæssige formidling, men diskussioner og resultater vil også nemt kunne 
anvendes på den turistmæssige formidling.

Fig. 9: Peder Alfssøns 
frihåndstegning af Brastad 1 
(foto: SHFA).

Indledning
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2. Dokumentationens forskningshistorie

Dette afsnit giver et historisk overblik over rammen for dokumentationens ud-
vikling og introducerer nogle klassiske navne, man oft e støder på i litteraturen 
om helleristninger fra Tanum og Østfold. Da specialet har til formål at vurdere de 
forskellige dokumentationsmetoder, vil afsnittet derfor ikke omhandle den generelle 
forskningshistorie mht. teoretiske indfaldsvinkler. Dette skal dog ikke opfattes som 
om jeg fi nder denne del af forskningshistorien uinteressant, den er meget interes-
sant, og i grove træk har den i mere eller mindre grad også påvirket rammen for 
dokumentationens udvikling. Dog må den teoretiske del her begrænses pga. specia-
lets krav til maksimalt sidetal. Teorien vil derfor kun blive fremhævet, når det har 
relevans for dokumentationens udvikling. 
 På et overordnet plan kan helleristnings-dokumentationens forskningsh-
istorie adskilles i tre bølger. I ca. 1627 startede den første bølge med anvendelsen 
af frihåndstegning, og de tidlige tegninger afspejler den antikvariske tænkemåde. 
Frihåndstegning fortsatte helt op til midten af det 20. århundrede, dog blev teg-
ningerne med tiden mere strukturerede ved at stille større krav til tegningernes 
gengivelse af informationer. Næste bølge af dokumentation påbegyndte anvendelsen 
af mere videnskabelige metoder, hvorfor der i registreringen blev lagt vægt på fl ere 
informationer, som registrering og opmåling af ristningerne, klippens hældning og 
notater om klippefl adens topografi . Det afspejler tydeligt den arkæologisk teoretiske 
udvikling i forbindelse med processualismens tænkemåde, at bl.a. opmålinger frem-
mer forståelsen. Den tredje bølge kan ikke klart adskilles fra forrige bølge, da do-
kumentationerne siden da har været præget af både processualisme og postproces-
sulisme. Dokumentationen har siden 1960´erne og frem til i dag været præget 
af processualismens vægt på naturvidenskabelige undersøgelser, i dag udtrykkes 
stor bekymring for helleristningernes bevaringstilstand, hvilket præger nutidens 
dokumentation og undersøgelser, hvor der undersøges bevaringsforhold, som 
ristningernes forvitring siden sidste dokumentation. I dag overvejes også dokumen-
tationsmetoder som i langstidsperspektiv skader klippefl aden mindst muligt, og da 
mikrofl ora-bevoksning skader ristningerne (Vänska 2000), er undersøgelserne også 
præget af kemisk og biologisk viden mht. at skabe et så dårligt vækstmiljø for denne 
fl ora som muligt (Ernfriedsson 2008). Hvis man derimod betragter den teoretiske 
indfaldsvinkel er denne meget motivbaseret, og inspireret af postprocessualistiske 
spørgsmål af kognitiv karakter.  I det følgende vil dokumentationens tre bølger blive 
uddybet. 

En af de tidligst kendte dokumentationer af klippekunst er skandinavisk og er teg-
net i ca. 1627 af den norske gymnasielektor Peder Alfssøn. Han udførte en akvarel 
af skomageren fra Backa Brastad (Nordbladh 1981, 11; Vogt 2012, 17; Goldhahn et. 
Al 2010, 1) se fi g 9. Hans tegning blev dog først publiceret i 1748 med kobberstik-
steknik i Suhms samlinger til den danske historie (Baltzer 1911, 14). Kobberstik-
steknik er indgravering i en kobberplade, men det forbedrede dog ikke gengivelsens 
kvalitet (fi g. 10). I perspektivet af den arkæologisk-teoretiske udviklingshistories, 
opfatter jeg Alfssøns dokumentation som påvirket af det sene 15. århundredes 
antikvariske tænkemåde, man bekymrede sig ikke om objektets kontekst eller, 
hvordan det var produceret. Alfssøn tegnede kun panelets mest genkendelige 
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motiver men undlod at tegne en meget genkendelig detalje, 
nemlig skomagerens fallos. Dette afspejler også en form for 
konservatisme, for denne detalje var måske for uartig til at blive 
gengivet?
 Hvis Alfssøns tegning sammenlignes med senere do-
kumentationer af samme panel, er hans tegning meget unøjag-
tig; dimensionerne er ikke korrekte, og den afstandsmæssige 
relation mellem motiverne er også forkert. Derudover gengiver 
hans tegning heller ikke klippefl adens reelle topografi , som helt 
klart har haft  indfl ydelse på ristningernes placering (fi g. 11). 
Jeg er derfor enig med arkæolog Flemming Kaul i, at gengiv-
elsen bør opfattes som en skitse (Kaul 1998). At Alfssøn illus-
trerede panelet uden at være i nærkontakt med fl aden, må have 
været årsag til, at han overså mange motiver, og hans metode 
må opfattes som subjektiv med en forvrænget gengivelse af 
virkeligheden. Jeg vil i det senere afsnit Feltarbejde vende tilbage 
til dette panel.

I 1794 begyndte man at foretage surveys eft er helleristnings-lokaliteter (Milstreu 
& Prøhl 2009). Metoden var fortsat frihåndstegningen, men den blev mere struk-
tureret med Hilfelings tegninger. Han indtegnede helleristningerne i et kvadratisk 
system, så deres indbyrdes afstand blev mere realistisk gengivet (fi g. 12), men me-
toden var stadig subjektiv, og derfor så og tegnede han også nogle ikke eksisterende 
runeinskriptioner (Nordbladh 1981, 58 ; Kaul 1998, 61).
 Ved betegnelsen subjektiv mener jeg, at Hilfeling ikke var i kontakt med 
klippefl aden og ristningerne. Hvis han havde undersøgt de mulige runeinskription-

Fig. 10: Kobberstiks-teknik af 
Alfssøns tegning (Nordbladh 

1981, 59).

Fig. 11: Hældning og topografi , 
Brastad 1 (foto: Mette Rabitz).

Fig. 12: Hilfe-
lings tegning i 
kvadratsystem 

(Nordbladh 
1981, 58).
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er nærmere, havde han måske opdaget de var ikke eksisterende, og 
at de bare var naturskabte detaljer. Han kunne have undersøgt det 
nærmere ved at føle eft er med fi ngrene, eller lægge hovedet ned ved 
siden af dem, og betragte dem fra forskellige vinkler. Det fremgår 
ikke af litteraturen, hvilke undersøgelser han gjorde forud for sin 
dokumentation, men jeg har svært ved at forestille mig, at han 
har nærstuderet de mulige runeinskriptioner. Han kan også have 
nærstuderet detaljerne, men ikke haft  stor erfaring i, at kunne afgøre 
hvad der er menneske- eller naturskabt. Et godt udgangspunkt til at 
afgøre dette er at føle på noget, der helt sikkert er en ristningsfure. 
Ved at stryge fi ngerspidsen let i furen, vil furens bund føles blød, 
ved at furen føles jævn og forholdsvis glat. Hvis man dereft er føler 
på den tvivlsomme detalje, vil man kunne afgøre, om det er men-
neskeskabt eller ej. Hvis furen føles grov, ujævn og ligesom river lidt 
i fi ngeren, er det højst tænkeligt en naturskabt detalje. Dog vil en 
forvitret ristning måske også føles lidt på samme måde, bortset fra 
at den ikke vil give en rivende følelse på fi ngeren, men at afgøre om 
en detalje er forvitret eller naturskabt kræver større erfaring. 

Dokumentationen af hellekisten i den skånske røse Kivik er et andet 
eksempel på brugen af frihåndstegning. Bortset fra Meusels som 
var kobberstiksteknik (fi g. 13), og S. Nilssons litografi , er alle andre 
dokumentationer frihåndstegninger. Wesmans tidlige dokumenta-
tion fra 1756 (fi g. 14) må opfattes som en skitse. Brocmans tegning 
fra 1764 lidt mere struktureret (fi g 15) da han også lægger vægt på 
gengivelse af hellernes form, og med S. Nilssons dokumentation fra 
1862-64 er hellernes overfl ade-struktur nu også gengivet. Nilsson 
har anvendt en metode, der hedder litografi , som er en form for 
aft egning direkte fra objektet (fi g 16). 
 For nærmere gennemgang af Kivik-hellernes dokumen-
tation, se Klavs Randsborgs ”Kivik, archaology & iconography”. 
Stift elsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar (betegnes 
hereft er ”Stift elsen”) har for nylig konturkalkeret helle 2 og 7 (In-
ternetkilde 1). De har dog været i nærkontakt med stenene, men 
resultatet gengiver et forvrænget billede af virkeligheden (fi g 17-18). 
Der er kun fokuseret på motiverne og ikke på stenfl aden, derfor får 
vi som beskuere hverken information om stenhellernes farver, over-
fl adestrukturer eller tekniske informationer om ristningerne eller 
deres tilstand.

I 1827 blev kravene om frihåndtegningernes nøjagtighed yderligere 
skærpet. Det kongelige svenske historiske og antikvariske akademi 
krævede præcision ved at ønske akkurate kopier af nogle af heller-
istningerne fra Bohuslän, og de hyrede C. G. Brunius til dette. Med 
hans gode tegne-egenskaber gengav han helleristningerne tilfredss-
tillende. Han tegnede også ristningerne ind i et kvadratsystem, 
men interesserede sig også for, hvordan ristningerne var hugget, og 

Fig. 13: Meusels Kobberstiks-teknik af hellerne 
fra Kivik (Randsborg 1993, 15).

Fig. 14: Wessmans tegning af hellerne fra Kivik 
(Randsborg 1993, 15)

Fig. 15: Brocmans tegning af hellerne fra Kivik 
(Randsborg 1993, 17).

Fig. 16: Nilssons litografi  af hellerne fra Kivik 
(Randsborg 1993, 21).
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refl ekterede over problemer vedr. billed-dokumentation. Med hans arbejde blev 
helleristningerne for første gang afgrænset til sin egen kategori, med en specialiseret 
og udviklet dokumentation (Nordbladh 2000, 127f). Præsten A. Holmberg har også 
tegnet mange paneler fra området, men meget af hans arbejde var baseret på Bruni-
us´ arbejde (Kaul 1998, 62). Men Holmberg var også opmærksom på, at mange 
vigtige detaljer gik tabt ved gengivelserne. Han foreslog derfor, at helleristningerne 
skulle undersøges under forskellige forhold, eksempelvis kunne ristningerne synlig-
gøres mere ved at gøre dem våde, men også at undersøge dem med fi ngrene (Nord-
bladh 2000, 128). 
 De tidlige aft egninger er på trods af varierende kvalitet stadig fundamentale 
for den moderne helleristningsforskning. Arbejdet foretaget af den danske kun-
stlærer L. Baltzers arbejde fra 1881 - 1908 er specielt vigtigt i denne sammenhæng 
(Coles 2005, 3; Vogt 2012, 18). Han eksperimenterede med forskellige metoder, bl.a. 
spændte han et net af snor ud over helleristningsfl aden (fi g. 19) og aft egnede de op-
kridtede motiver og deres indbyrdes forhold til hinanden (Bertilsson 1987, 17; Kaul 
1998, 62), og pga. hans gode tegne-evner, fi k dokumentationen mere kvalitet. O. 
Almgren har også ydet et stort bidrag til forskningen, hvor han i ca. 1912 udarbejd-
ede mange lister og kort over Tanum-området og det resterende Bohuslän. Et andet 
vigtigt navn er F. Gudnitz, som grundlagde Tanums Hällristningsmuseum i 1952, og 
sammen med andre registrerede og populariserede områdets helleristninger (Coles 
2005, 3). 

I Østfold har man i hvert fald kendt til helleristningerne siden 1860´erne, hvor 
den ældst kendte anmærkning af et helleristningsfelt i Skjeberg-området omtales i 
Norske fornlevninger (Vogt 2012, 17). Den systematiske registrering begyndte dog 
først for alvor med læreren Martin Arnesen, som i 1860´erne og 1870´erne fandt 
ca. 200 ristninger i området og aft egnede mange af dem med tusch (Vogt 2012, 
18). Jan Petersen og Helge Gjessing begyndte i 1908 at undersøge mange af Øst-
folds helleristninger og registrerede også samme felter som Arnesen, men de gik 
bort fra frihåndstegning og dækkede fl aden med silkepapir, hvorpå motiverne blev 
nøjagtigt aft egnet (Vogt 2012, 17f) altså en tidlig form for konturkalkering. Det var 
først i 1939, at Gutorm Gjessing udgav den første egentlige videnskabelige publika-
tion om nogle af Østfolds helleristninger, baseret på Arnesens materiale. Resten af 
Skjeberg-ristningerne blev publiceret i Sverre Marstranders afh andling, Østfolds 
jordbruksristninger, og han anvendte konturkalkering som metode (Coles 2005, 
3; Vogt 2012, 19). Gjessings metode var at opmale motiverne med kridt eller hvid 
maling, hvoreft er panelerne blev fotograferet og motiverne blev beskrevet i detaljer. 
Hans arbejde kunne dog have været mere anvendeligt, hvis han på sine fotos f.eks. 
nummererede motiverne. Beskrivelserne er grundige, men det er synd, at man som 
læser bliver i tvivl om hvilket skib, han beskriver her, og hvilket skib, han beskriver 
der - her ville en plan med nummererede motiver have været behjælpelig. Erling Jo-
hansen genfandt mange af Arnesens glemte paneler, men også nye paneler i Bergby 
i 1940´erne. Marstranders- og Johansens arbejde er stadig i dag en fundamental 
kilde for moderne forskere (Coles 2005, 3).

I det 20. århundrede begyndte forskerne at blive mere helheds-dokumenterende ved 
at observere og notere klippefl adernes hældninger, klippens naturlige karakteristika 

Fig. 18. Stift elsen för do-
kumentation av Bohusläns 

hällristningars konturkalk-
ering af helle nr. 7 fra Kivik 

(Internet-litteratur 1).

Fig. 17. Stift elsen för doku-
mentation av Bohusläns häll-

ristningars konturkalkering af 
helle nr. 2. fra Kivik (Internet-

litteratur 1).
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Fig. 19: Baltzer dokumenterer 
(Baltzer 1911, Pl. XXXVI)

og ristningerne blev mere omhyggeligt undersøgt og aft egnet. Der påbegyndtes 
også udgravninger foran paneler (Coles 2005, 4; Bertilsson 2006; Kaul 2006b; Kaul 
2006c; Sørensen 2006; Bengtsson 2007). Med navne som Torsten Högberg og Åke 
Fredsjö blev gengivelserne endnu mere strukturerede, da de anvendte moderne me-
toder som frottage og konturkalkering. Deres arbejde er stadig en vigtig kilde i dag 
(Coles 2005, 5). Konturkalkering og frottage er mere præcis end frihåndstegning, da 
motiverne aft egnes i måleforholdet 1:1.
 Den svenske arkæolog Göran Burenhult gjorde i 1980´erne opmærksom på 
behovet for tekniske analyser i forbindelse med dokumentation af helleristninger, 
heraf foretog han selv analyser af skibs- og øksemotivers huggekvalitet. En fi gurs 
hugningskvalitet består af to dele, en teknisk og en kvalitativ. Ristningernes dyb-
demål blev foretaget med et specialudformet vinkeljern, mens ristningens bredde 
blev målt ved hjælp af en skydelære (Burenhult 1980, 35f). 
 Siden starten af 1990´erne begyndte stift elsen at foretage systematiske 
surveys i den sydlige del af Bohuslän, som er publiceret i ”Vitlycke rapporterne”. I 
1969 blev foreningen Scandinavian Society For Prehistoric Art (SSPA) grundlagt, og 
har siden da hvert år publiceret tidsskrift et Adoranten. Gerhard Milstreu og SSPA 
overtog i 1978 Tanums Hällristningsmuseum Underslös (THU) eft er Gudnitz, og der 
blev taget initiativ til afh oldelse af et årligt dokumentationsseminar. Dette var en 
meget vigtig og givtig udvikling for helleristningsforskningen, og museet er faktisk 
det eneste sted i Nordeuropa, som tilbyder træning i dokumentation af helleristnin-
ger (Milstreu & Prøhl 2009, 14f). I 2007 påbegyndte Göteborg Universitet og THU 
et nyt projekt kaldet Svensk hällristningsforskningsarkiv (SHFA), hvis formål er at 
fungere som database og arkiv for skandinaviske helleristninger (Milstreu & Prøhl 
2009, 14). I de sidste årtier er registreringen af helleristningerne forøget, ligesom 
arbejdsmetoderne er blevet mere omhyggelige. Der er dog stor uenighed blandt 
forskerne om, hvilke metoder der er mest anvendelige med henblik på kvaliteten 
af resultaterne og om metodernes påvirkning af klippefl aden i det lange løb (Coles 
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2005, 5). Dette var en vigtig grund til ideen med mit speciale, at vurdere de forskel-
lige metoders potentiale og begrænsninger. 
Arkæolog Jarl Nordbladh påpeger, at meget dokumentation består af linier, og det er 
tvivlsomt, hvad to parallelle linier betyder, sammenholdt med én linie. Iagttagelsen 
kan applikeres på Alfssøns akvarel af Brastad 1, specielt den ene side af skomagerens 
overkrop er tegnet med to parallelle linier (Nordblad 1981, 16f), hvad betyder det, 
at dén side af overkroppen er hugget med en bredere fure? Da Alfssøns akvarel ude-
lukkende består af linier (fi g. 9), er det også umuligt at få tekniske informationer om 
ristningerne. Betyder linierne, at det kun er omridset af motiverne, der er hugget, 
eller er alt indenfor linierne udhugget? Til Alfssøns forsvar må man, på trods af teg-
ningens unøjagtighed, dog stadig anse den som en vigtig del af dokumentationens 
forskningshistorie, den illustrerer, hvordan det hele startede. Den eksemplifi cerer 
også, at objekternes genkendelighed var det vigtigste krav til dokumentation på hans 
tidspunkt. I dag er det elementer som nøjagtighed, videnskabeligghed og bevarings-
grad som præger dokumentationerne. 

Fig. 20: Små ”søer” 
fyldt med vand på 
Massleberg, Raä 614 
(foto: Mette Rabitz)
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3. Dokumentationsmetoder

”Det är ett beklagligt faktum att berghällarnas tillstånd är synnerligen kritiskt, och 
en stor del av de ristningslokaler, som dokumenteras just nu, håller helt enkelt på att 
försvinna. En 3000 år gammal bildtradition närmar sig sitt slut.”
(Milstreu & Prøhl 2009, 18)

Ovenstående citat illustrerer, hvor vigtigt det er at stille krav til den dokumenta-
tion, der udføres i dag. Dokumentation af ristningspaneler er vigtig, fordi den 
sikrer materiale til fremtidens forskning, når originalerne muligvis ikke længere er 
tilgængelige. Dokumentation er også en service for forskere og publikum i andre 
dele af verden, ved at de kan se ristningerne, selvom de ikke har mulighed for fysisk 
at besøge lokaliteterne (Bertilsson et. al. 2003, 7), hvilket er endnu et argument for, 
at vi formidler dokumentationen på bedste vis.
 De to mest anvendte dokumentationsmetoder er frottage og konturkalk-
ering, begge metoder har en lang tradition og har længe været anvendt parallelt 
(Bertilsson & Magnusson 2000, 6f) af henholdsvis THU, som anvender frottage, 
og Stift elsen, der anvender konturkalkering. Hvilken af de to metoder, der vælges, 
afh ænger af personlige valg mht. format, kvalitetskrav, registrering og komplet 
information (Milstreu & Prøhl 2009, 21). Man kan overordnet betegne begge som 
2D-metoder, da de viser motivernes højde og bredde, men ikke viser ristningernes 
dybde og ej heller klippefl adens topografi  som eksempelvis fordybninger og hældn-
ing. Overordnet gengiver metoderne en ”fl ad” virkelighed. I de senere år har man så 
småt forsøgt sig med 3D-metoder som laser-scanning og fotogrammetri. Indenfor 
helleristningernes nabo-område, runestenene, er man nået rigtig langt ved at anv-
ende lys-scanning som er en avanceret fotogrammetrisk dokumentations-metode. 
Den svenske arkæolog Laila Kitzler Åhfeldt har studeret huggeteknik på runesten, 
og dette vil blive nærmere diskuteret i afsnittet Alternative dokumentationsmetoder. 
Derimod har 3D-metodernes anvendelse på helleristninger ikke slået igennem, da 
de er dyrere, og eft erbehandling er mere tidskrævende. Derfor har man fortsat an-
vendt de velkendte og billigere 2D-metoder. I det følgende vil dé dokumentations-
metoder, der har været anvendt på helleristninger, blive forklaret. Da klargøring af 
panelet i form af rengøring er nødvendig forud for alle dokumentationsmetoder, 
følger først en beskrivelse af dette.

3.1 Klargøring til dokumentation
Den tid det tager at klargøre et panel til dokumentation, afh ænger af hvornår det 
sidst er blevet undersøgt og rengjort, samt vegetationen i området. Hvis det ikke er 
længe siden, vil panelet typisk være dækket af et få cm tykt lag af blade, som nemt 
kan fejes væk. Plantevækst som mos eller græs som evt. omkredser panelet, kan 
være vokset nogle cm ind over panelet, men vil typisk ikke have fæstnet sig så godt, 
og græsset kan rives væk, mens mos-laget kan rulles sammen. Hvis det derimod 
er længere tid siden, panelet sidst blev rengjort, er græs- eller mos-laget meget 
tykkere og indeholder rødder og jord, så det er tungt og tidskrævende at fj erne. 
Derudover kan der også være plantevækst i klippens revner, som skal rives op. 
Rundt om panelet kan også være træer og buske, der skal beskæres eller fældes. Da 
de fl este dokumentationsmetoder kræver en tør fl ade, er det meget fordelagtigt at 
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bortfj erne plantebevoksning udenfor panelets kantzone, da det holder på fugt, som 
konstant løber ned over fl aden, men som også med sin syre er skadeligt for bjerg-
fl aden (Löfvendahl 2000). Træer kan også danne meget skygge og læ, så luft en ikke 
cirkuleres så godt, og panelet derfor er længere om at tørre. Tørreprocessen kan oft e 
tage nogle dage, men processen kan fremskyndes ved at tømme små fordybninger 
for vand, og duppe revner med et håndklæde (fi g. 20). Hvis panelet er tørt, og en 
regnbyge truer, kan man kortvarigt overdække fl aden med tynd plastic. En lidt mere 
tidskrævende klargøring af panelet kan være bortfj ernelse af mikofl ora som lav- og 
algevækst (fi g. 21-22). Da de påvirker dokumentationens resultat, bør de fj ernes. De 
påvirker resultaterne ved at forvitrede motiver f.eks. ikke kan ses, eller de ændrer 
klippefl adens gengivelse, dette ses på frottagen af Balken, under det senere afsnit 
Feltarbejde. Desværre anvendes oft e en hurtig løsning, hvor mikrofl ora borstskures 
med vand og børste, men det er ikke særligt skånsomt for klippefl aden, da man nok 

Fig. 21: Skåltegn dækket 
af lav- og algevækst
(foto: Mette Rabitz).

Fig. 22: Klippefl ade 
med lav- og algevækst 
(foto: Mette Rabitz)
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ikke helt kan undgå at løsne meget små stenpartikler, som ved skrubningen sliber 
ristningerne. En mere optimal og skånsom rengøring er at tildække panelet i mindst 
et år. På denne måde vil mikrofl ora dø, og kan bortfejes. Ulempen herved er dog 
den lange forberedelsestid forud for dokumentationen af helleristningen.
 Mange paneler kan også ligge i skoven, og hvis det er længere tid siden, ste-
det sidst blev undersøgt, kræves lidt kendskab til at iagttage ændringer i plantevæk-
sten, som for eksempel at se niveau-forskelle i skovbunden. Panelet kan ligge skjult 
under 10-40 cm skovbund, mos- eller græs-lag. Dér hvor panelet ligger skjult, er 
bevoksningen lavere i niveau, end området omkring panelet. Det kan dog være tem-
melig svært at se, specielt hvis der nu også vokser træer op fra skovbunden, hvilket 
kan ske over kun få år. Hvis man går rundt i skoven for at rekognoscere panelerne, 
er det behjælpeligt f.eks. at have et grill-spyd med, som man kan stikke igennem 
skovbunden for at undersøge, om der er granit nedenunder. Såfremt man har en 
fornemmelse af at have fundet panelet, kan man checke kantzonerne af panelet, og 
hvis der som ventet er granit under fl ere punkter, er det værd at afdække fl aden for 
at se, om man har fundet panelet. Hvis ikke, dækkes fl aden til igen. Dette vidner 
også om, hvor svært det er at fi nde ukendte ristninger, da de kan være godt skjult, 
og måske derfor kun fi ndes ved en tilfældighed. Det kan også vise sig, at panelet 
er helt overdækket af fældede træer, da det skjult under skovbund bare ligner en 
åbning i skoven (fi g. 23). Første skridt i en egentlig dokumentation, uafh ængig af 
dokumentations metode, er at belyse panelet med skrålys eft er mørkets frembrud, 
hvorved motivernes konturer vil træde tydeligt frem. Motiverne kridtes op, og 
resten af dokumentationsprocessen udføres i dagslys, men her skilles vejene for de 
to 2D-metoder, frottage og konturkalkering.

Fig. 23: T-269 overdækket af fældede træer 
(foto: Mette Rabitz)
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3.2. 2D-metoder
3.2.1Konturkalkering
Ved konturkalkeringen opmales ristningsmotiverne med hvid farve, eller de kridtes 
op, og dereft er dækkes klippefl aden med klar plast, hvorpå man med tusch aft egner 
motiverne over. Aft egningen kan udføres med prikker, så dybden på ristningsmo-
tiverne kan indikeres, jo mørkere og tættere priktegning, jo dybere. Både frottage og 
kalkering kræver stor oplagringsplads. 
 Konturkalkering er den mest proaktive metode, som kræver, at personen, 
der registrerer, også fortolker. Det færdige resultat afh ænger af personen der do-
kumenterer mht. dennes kompetence og erfaring. Metoden begrænser sig til kun 
at registrere fi gurative og skematiske motiver, selvom revner og eksfolieringer kan 
indikeres. Metoden er også meget tidskrævende, da den involverer kunstigt lys for 
at kunne aft egne på plasten. Derudover kan den ikke dokumentere klippens topo-
grafi . (Bertilsson et. al 2003, 7). Indenfor dokumentation af hulemalerier i Finland 
anvendes konturkalkering, der har dog også været anvendt foto-dokumentation 
med en del eft erbehandling bestående af sammenligninger med tidligere fotos og 
rentegning af opmalingerne. Resultaterne har givet et mere nuanceret billede af 
klippefl adens former, og af at opmalingernes farvenuance varierer (Taskinen 2000, 6). 

3.2.2 Frottage
Frottage-metoden må siges at give en mere objektiv gengivelse af både ristnin-
ger, klippefl aden og dens karakteristika, samt revner, der ved senere lejlighed kan 
anvendes til at lokalisere ristningerne. Metoden består i, at klippefl aden inddeles i 
et koordinatsystem med lige store felter, som svarer til papirenes mål som er 70 x 
100 cm (Milstreu & Prøhl 1996; 1999 og 2009) Med carbon-papir omviklet en klud 
afgnubbes fl aden, og for at farven fæstnes, fi skeres frottagen til slut med græs 
(fi g. 24a).

Fig. 24a: Frottage af Balken, 
T-262 med fi kserende græs 
(foto: Tanums Hällristnings-
museum Underslös).
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3.3   3D-metoder
Ved 2D-metoder, gengives objektet i to dimensioner, og man får informationer om 
det, der kan måles ud fra et fl adt billede, dvs. højde, længde og bredde. Hvis dette 
sættes i perspektiv i et koordinatsystem, vil man altså kunne se oplysninger, der kan 
placeres på en x- og y-akse. Men med 3D angives en tredje dimension til objektet, 
dybde. Hvis dette igen relateres til et koordinatsystem, vil man nu kunne se informa-
tionerne i en x-, y- og z-akse, hvor z-aksen angiver objektets dybde. Hvis dette nu 

overføres til helleristningerne, vil man med en 3D-metode kunne gengive klippe-
fl adens topografi , og også tekniske informationer om ristningerne (model 1).
 Da mange helleristninger er i dårlig stand, er det nødvendigt at forsøge at 
undgå for meget kontakt med fl aden ved dokumentation. Begge førnævnte 2D-
metoder - frottage og konturkalkering - er i tæt kontakt med fl aden. Fordelen ved 
3D-metoder er, at de ikke er i nær så stor kontakt med fl aden, men de giver stadig 
objektive og præcise gengivelser (Johansson & Magnusson 2004, 125). En anden 
fordel ved 3D-dokumentationer er det lille krav til opbevaringsfaciliteter, hvor de 
førnævnte 2D-metoder kræver stor opbevaringsplads (Johansson & Magnusson 
2004, 126).
 Alle 3D-metoder anvender en form for lys. Med laser-scanning køres en 
laser-arm hen over objektet, og udregner hvor længe det tager for laser-strålen at 
returnere, hvilket giver afstanden mellem scanneren og hvert opmålt punkt. Der 
fi ndes også en anden type scanning, white-light scanning, på dansk kaldet lys-scan-
ning, hvor striber af lys med forskellig størrelse udsendes over objektet, og et eller 
fl ere kameraer opfanger det refl ekterede mønster. På baggrund af observationerne 
opsamles i digital form automatisk punkter i 3 dimensioner ud fra hvert kamera-
pixel. Dereft er dannes ud fra punkterne et særdeles præcist billede af den scannede 
overfl ade. Der er tale om, at millioner af punkters indbyrdes beliggenhed kan fast-
sættes på få sekunder, og målenøjagtigheden af en overfl ade er på tiendedele af en 
millimeter (Internetkilde 2; Trudsø et al. 2008, 244f). Anvendelsen af lys-scanning 
på Jellingstenene og Ribe domkirkes ”kathoveddør” vil blive nærmere diskuteret i 
det senere afsnit ”Alternative dokumentationsmetoder”.

3.3.1 Laser-scanning
Under projektet RockCare i 2000 undersøgtes forskellige dokumentationsmetoder 
på helleristninger, bl.a. ville man undersøge, om teknologiske metoder fra bil-indus-
trien kunne anvendes. Disse var nemlig udviklet til at være objektive uden at være i 

Model 1: Til venstre ses et 2D-
eksempel med x- og y-akse, og 

til højre et 3D-eksempel med 
x-, y-, og z-akse 

(model, Mette Rabitz).
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kontakt med undersøgelses-objektet, og dokumentationen var meget præcis, hvilket 
gjorde, at man kunne fremstille forholdsvis nøjagtige kopier uden store omkost-
ninger. Der blev afprøvet laserscanning (fi g.24b) og lys-scanning med et udstyr der 
hedder ATOS/moiré/fringe-projection sensors på et panel fra Tanum (Johansson & 
Magnusson 2004), mere om dette i afsnittet Alternative metoder.
 Den type laser-scanner, der blev anvendt under RockCares undersøgelser, 
var en NOMAD-laser. Ulempen ved laser-scanning er et stort behov for strøm ved 
dataindsamlingen, hvor der ved scanning af Fossumtorp, T-151:1 blev anvendt to 
bil-batterier, som skulle oplades hver fj erde time. Derudover gengiver den færdige 
3D-model ikke klippens tekstur, dvs. farver. Sven Olav Johansson og Jan Magnusson 
nævner i deres artikel, at metoden ikke gav en troværdig kopi, da den ikke visualis-
erede klippens reelle udseende (Johansson & Magnusson 2004). 

3.3.2 Lys-scanning
Dé lys-scannings-metoder, jeg kender til, har forskerne anvendt udstyret ATOS/
moiré/Fringe projection sensors, som er forkortelsen af Advaced Topometric Sen-
sor, og kaldes også moiré/Fringe projection sensors Metoden blev udviklet af GOM 
mbH til bil-industrien i begyndelsen af 2001 for at kunne modellere, producere og 
teste komponenter, hvor der var stort krav til nøjagtigheden. Lys-scanning er en 
avanceret fotogrammetrisk metode med en præcision ned til 0,02 mm (Johansson 
og Magnusson 2004). ATOS-udstyret omfatter et målehoved med to digitalkam-
eraer –et fastmonteret på hver side af en lysprojektor, en tripod, en kontrol box og 
en pc. Lys-mønstre af forskellig tæthed projekteres ud over objektets overfl ade (fi g. 
25). Mønstrene optages i stereo af videokameraerne, og de mange punkter beregnes 
ind i en 3D-koordinater, hvis målepræcision er 0,02 mm, hvor den ud fra punk-
terne skaber en sky af punkter, dvs. en punktsky. Præcisionen for ATOS-udstyret 
er 0,05 mm, mens NOMAD-laserscanneren er 0,2mm. ATOS-systemet kan ind-

Fig. 25: Lys-scanning 
af ”dyresiden” på 
Haralds Jellingsten, 
(foto: Nationalmuseets 
bevaringsafdeling).
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samle 33.000 punkter pr. sekund, hvor NOMAD kun indsamler 7000 pr. sekund, 
og punkt-lasere kun indsamler 20 punkter pr. sekund. ATOS-systemet er derfor 
hurtigere til at indsamle data fra et større område. En anden fordel ved ATOS er, 
at man kan evaluere data i felten, og vurdere om det kan bruges, eller om der skal 
scannes på ny. ATOS er også nemmere at tilpasse udendørs-undersøgelser end 
NOMAD (se bilag 3). ATOS-udstyret vejer mindre end NOMAD og er derfor mere 
transportabelt. Både NOMAD og ATOS genererer en meget præcis, tæt tre-dimen-
sionel punktsky af et givent objekt, men ingen af dem viser objektets farve. På trods 
af ATOS´ resultat, kan man dog overveje andre metoder, da udstyret er sart overfor 
vind, vejr og lysforhold. Der kræves også en del strøm, og udstyret er ikke optimalt, 
hvis der skal arbejdes på ristningspaneler, der ligger langt fra transportveje (Johans-
en & Magnusson 2004). Anvendelsen af NOMAD og ATOS på arkæologisk materi-
ale vil blive diskuteret i det senere afsnit Alternative metoder.

3.3.3 Fotogrammetri
Fotogrammetri er en metode, med hvilken man kan opmåle og præsentere arkæol-
ogiske objekter i 3D. Teknikken består principielt af stereo-par, hvilket vil sige at 
et objekt fotograferes to gange, men set fra forskellige vinkler. De forskellige per-
spektiver fra hvert stereo-par giver mulighed for en 3D-gengivelse af objektet. De 
indsamlede data bearbejdes med computer-soft ware, som først analyserer billederne 
og fi nder ens punkter på de forskellige billeder, ud fra dette dannes en punktsky. 
Dereft er forbindes alle punkterne ved triangulering (Internetkilde 1), og kan bidrage 
til en række visualiseringer f.eks. 3D overfl ade-modeller og 3D-simulationer. Hvad 
angår helleristninger, kan man på 3D-modeller også ”rense” overfl aden visuelt 
(Sharpe et. al. 2008, 18). Dén soft ware, jeg anvendte i forbindelse med specialet, 
hedder PhotoModeler Scanner, og betegnes hereft er som ”PM”. I fotogrammetri-
familien er også en anden teknik, Structure from Motion (SfM), som beror på oven-
stående principper for fotogrammetri, men i stedet for stereo-fotogrammetri, dvs. 
to billeder af samme objekt, beror teknikken i stedet på tre billeder. Denne teknik 
kan også gøre brug af konsumer-kameraer og gratis eft erbehandlings soft ware. Anv-
endelsen af SfM vil blive diskuteret nærmere i Alternative metoder.

4. Feltarbejde

Feltarbejdet blev udført af undertegnede og en medhjælper, som også fungerede 
som tekniker og udarbejdede 3D-modellerne under min supervisering. Alt feltar-
bejdets materiale fi ndes på medfølgende DVD (bilag 9). Frottage-dokumentationen 
af Balken og Stenbacken blev udført i samarbejde med Tanums Hällristningsmuseum 
Underslös (THU) under arbejdsseminarerne. Mange af casenes billeder er hentet 
fra databasen Svensk Hällristnings Forskningsarkiv (SHFA), og lokaliteternes basale 
informationer, (bilag 4) er hentet fra Fornsök, som er den svenske database for kul-
turminder, og basis oplysninger om de norske paneler er fra Vogt 2012.

Specialets cases, i form af lokaliteter er udvalgt på baggrund af følgende over-
ordnede principper: hvilke metoder lokaliteterne er dokumenteret med forud for 
mine undersøgelser, og hvordan de bedst muligt kunne udfordre dokumentations-
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metodernes potentiale og begrænsninger. Jeg har eksempelvis bevidst udvalgt en 
lokalitet med forvitret overfl ade, så det bliver mere tydeligt, hvilket resultat doku-
mentationsmetoderne giver; eft ersom det er sværere at frottage-dokumentere en 
grov fl ade, da papiret går i stykker og carbon-papiret knækker. En anden vigtig 
begrundelse for mine valg var, at panelerne skulle være forholdsvis klargjort, så det 
blev muligt at dokumentere så mange paneler som muligt under feltarbejdets afsatte 
tid, og ikke skulle bruge for lang tid på klargørings-arbejde. Dog var Finntorp en 
undtagelse, hvor der blev brugt ca. 5 timer på bl.a. træfældning. 
 Det optimale sammenligningsgrundlag ville have været paneler, der 
allerede som udgangspunkt var dokumenteret med både frottage og konturkalker-
ing, men det har været svært at fi nde sådanne cases, dog undtaget Stenbacken. For 
Bohuslän-områdets vedkommende, anvendes begge metoder, men de to dokumen-
terende organisationer, henholdsvis THU som anvender frottage, og stift elsen der 
anvender konturkalkering, opererer i hvert sit område. I Østfolds, anvendes udeluk-
kende konturkalkering, så her fandt jeg det vigtigt, at komplementere dokumenta-
tionen med delvis frottage af Post Hornes III, og komplet frottage af Solberg, således 
at kildematerialet for sammenligningen blev mere komplet. Valgene bevirker, at 
ikke alle paneler er dokumenteret med ens metoder eller lige mange metoder, 
eksempelvis er det kun Post Hornes III der er dokumenteret med alle 5 metoder, 
hvorimod Solberg indre kun er dokumenteret med tre metoder. For overblik over de 
udvalgte cases, og hvilke metoder de er dokumenteret med, og hvilke metoder jeg 
har anvendt, se skema 1.
 Fælles for alle cases er dog, at de er dokumenteret med fotogrammetri 
med eft erbehandling i soft waren PM af undertegnede. Da det ikke var tidsmæssigt 
muligt at fotogrammetri-dokumentere hvert enkelt panel mht. topografi , og samti-
dig også gengive hver enkelt ristning, vil der være variationer panelerne i mellem.
Nogle er dokumenteret med detalje-udsnit af ristninger, hvor andre paneler er 

Område Lokalitet Tegning Permanent opmaling Kontur kalkering Frottage Fotogrammetri

Tanum

Stenbacken T-65:1 # %

Finntorp T-184:1 # # *

Fossum T-255:1 # # *

Balken T-262:1 # % *

Lövåsen T-321 # # *

Øvrige

Bohuslän

Brastad 1 # # # * *

Brastad 5 # * *

Massleberg Raä-614 # * *

Østfold
Post-Hornes III ID-21289 # # * *

Solberg ID-79139 # * *

Signaturforklaring:
#  = Andre
%  = Undertegnede, men i samarbejde med THU
*  = Undertegnede

Skema 1: Cases og hvilke 
dokumentationsmetoder 

der har været anvendt.
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fuldt ud dokumenteret, dvs. 
hele klippen og dens topografi . 
Dog er der ingen case, hvor alle 
ristningerne er fotogrammetri-
dokumenteret, da dette ville have 
taget for lang tid, og eft erbehan-
dlingen med sammensætning af 
billeder ville være alt for stor til 
en almindelig bærbar computer. 
Jeg ville gerne have haft  cases, 
der havde været dokumenteret 

med andre 3D-metoder, men der foreligger dog ikke mange 3D-dokumentationer 
af helleristninger. Få er dokumenteret med lys-scanning ved hjælp af ATOS, men af 
hensyn til feltarbejdets tidsplan blev disse ikke udvalgt som casestudies til specialet, 
da jeg ikke fandt sammenligningsgrundlaget stort nok, hvis det kun var sammen-
ligning mellem lys-scanning og PM. Lys-scanning vil som sagt blive diskuteret i 
et senere afsnit. Jeg har dog medtaget Fossum, da den er dokumenteret med lys-
scanning, og jeg tidsmæssigt kunne nå at frottage- og fotogrammetri-dokumentere 
samme detaljeudsnit, så tre metoder kunne sammenlignes. Der er kun ét eksempel 
på laserscanning af et panel fra Bohuslän, hvilket er førnævnte Fossumtorp. Det 
havde været fordelagtigt også at have haft  denne som case, og sammenligne laser-
scanningen med PM, men panelet er desværre i dag svært tilgængeligt, da det ligger 
på privatejet mark, og ville kræve alt for omfattende klargøringsarbejde i form af 
bortgravning af kompakte jordlag, og grundig afrensning med vand (fi g. 26). Deru-
dover er Kåfj ord ved Alta, Norge blevet laserscannet, og jeg vil både diskutere denne 
og Fossumtorp i et senere afsnit.

En anden variation i behandlingen af panelerne er, hvad angår min frottage-doku-
mentation. Af tidsmæssigt hensyn har jeg for det meste kun udført delvis frottage, 
dvs. frottage af detalje-udsnit, som jeg også dokumenterede med fotogrammetri. 
Eneste undtagelse er Solberg indre, hvor hele panelet er frottage-dokumenteret. 
Der forelå også nogle andre parametre for valg af lokaliteterne, da det var min hen-
sigt at udfordre dokumentationsmetoderne mest muligt, således at deres fordele og 
ulemper syntes tydeligere. Parametrene kan være afgørende for metodernes færdige 

Fig. 26: Udsnit af laserscan-
ning af Fossumtorp, T-151 

(foto: Metimur).

Fig. 27: Skåltegn fra 
Krokholmen, T-470:1
(foto: Mette Rabitz).

Fig. 28: Prikhugget skibsmotiv 
fra Varlös, T-273.
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resultat, da en forvitret bjergfl ade dvs. en grovkornet overfl ade (fi g. 27), kan være 
svær at dokumentere, hvilket Post Hornes III er et godt eksempel på. Hvis panelet 
i sig selv har en forvitret overfl ade og motiverne ikke er permanent opmalet, kan 
det også være problematisk at lokalisere kanten af ristningerne, da kanten ligesom 
udjævnes med den grove bjergfl ade, dette er Krokholmen T-470 et eksempel på 
(fi g 27). Denne lokalitet er bevidst ikke medtaget af hensyn til feltarbejdets afsatte 
tidsplan, og Post Hornes III repræsenterede et lignende scenario mht. dens grove 
klippefl ade. En anden udfordring kan være at dokumentere ufærdige ristninger i 
form af prikhugninger, disse vil være svært synlige, hvis panelet er bevokset med 
lav- eller algevækst. En færdig ristning i sig selv, består egentlig af prikhugninger, 
men her er hugget mange gange således at huggemærkerne er tætte, og de udgør en 
jævn hugget fure. Ved prikhugninger menes, at det er en form for udkast til motiv, 
og huggemærkerne har derfor en vis afstand (fi g. 28). 

Rækkefølgen for gennemgangen af cases (skema 2) beror på, hvilke dokumen-
tations-metoder lokaliteterne har til fælles, på denne måde vil gennemgangen 
forhåbentlig virke mere logisk. Gennemgangen vil gennemgå dé lokaliteter, der har 
tegning til fælles, hereft er vil det være alle de, der har permanent opmalede motiver 
og sidst de der er konturkalkeret. I det eft erfølgende afsnit vil feltarbejdets forskel-
lige resultater blive diskuteret, og de forskellige metoders potentiale og begræns-
ninger vil blive evalueret i helhed. 
 Vedr. anvendelsen af PM, var dette muligt takket være 3Dphoto, som gav 
mig tre prøveperioder á 10 dage. I løbet af prøveperioderne, kunne man undersøge 
3D-modellerne ved, at zoome ind og ud, og dreje dem rundt med musen. Man 
kunne også skift e udseendet på dem, så de blev vist i henholdsvis punktsky, shaded 
dvs. en hvidlig gengivelse med skygge-eff ekt, og med tekstur. Desværre var det eft er 
prøveperioderne ikke længere muligt, at studere 3D-modellerne, og vi var derfor 
nødt til at eksportere 3D-modellerne til Autodesk 3ds Max, hvor de kunne animeres.

Rækkefølge Lokalitet Tegning Permanent opmaling Kontur kalkering Frottage Fotogrammetri

1 Finntorp T-184:1 # # *

2 Balken T-262:1 # % *

3 Brastad 1 # # # * *

4 Post-Hornes III ID-21289 # # * *

5 Fossum T-255:1 # # *

6 Lövåsen T-321 # # *

7 Massleberg Raä-614 # * *

8 Stenbacken T-65:1 # %

9 Brastad 5 # * *

10 Solberg ID-79139 # * *

Skema 2: Rækkefølge for 
gennemgang af cases.

Signaturforklaring:
#  = Andre
%  = Undertegnede, men i samarbejde med THU
*  = Undertegnede
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4.1 Finntorp, T-184:1
Grundlag for undersøgelse: Baltzer tegnede panelet i 1881 og THU har frottage-
dokumenteret i 1996 og igen i 2010. Selve placeringen af nogle ristninger synes 
afh ængig af klippens topografi , men dette fremtræder ikke særligt tydeligt på 
ovenstående dokumentationer, og her vil det derfor være oplagt at afprøve, om foto-
grammetri ville kunne præsentere sådanne kontekstuelle elementer. Undertegnede 
har derfor fotogrammetri-dokumenteret hele panelets topografi , samt detaljeudsnit 
af den lille ”å”, skibsmotivet i åen, hjulkorset med skåltegn og adoranten der ”jon-
glerer” med skåltegn. Disse detaljeudsnit er også dokumenteret med frottage ved 
samme lejlighed for, at undersøge om ristningerne var forvitret over tid.

Feltarbejdets forløb:
Da panelet ligger midt i en skov, måtte vi først bruge 5 timer på klargøring af 
panelet, der skulle fældes mange træer og buske omkring panelet, fj ernes ukrudt 
fra revner i klippefl aden og fordybninger i klippefl aden skulle tømmes for vand. 
Dereft er skulle der ventes et døgn på, at bjergfl aden var helt tør. Da vi endelig kunne 
udføre den fotogrammetriske dokumentation, blev vi invaderet af fl yvemyrer. Det 
påvirkede dog kun den fotogrammetriske dokumentation af detalje-udsnittene, 
som derfor tog lidt ekstra tid, fordi myrerne var meget tiltrukket af de målepunk-
ter vi havde påsat klippefl aden. Den eneste løsning var, at én person tog billeder, 
mens den anden holdt myrer væk fra undersøgelses-området. En af ulemperne ved 
fotogrammetri er, at billederne skal være konstante dvs., at ingen detaljer på billed-
erne må være ændret fra ét billede til et andet. En myre vil derfor opfattes som en 
ændring og være til gene for eft erbehandlingen. Derudover var det ved dette panel 
nødvendigt at anvende et langt foto-stativ, samt en fj ernudløser til kameraet, da 
billederne til den fotogrammetriske 3D-model af hele panelet krævede at billederne 
blev taget oppefra og i to niveauer (fi g 29-30). 

Evaluering
Ved sammenligning af frottagerne med Baltzers tegning fra 1881 (fi g. 31), kan hans 
dokumentation betegnes som forholdsvis acceptabel. Motivernes detaljer gengives 

realistisk, og afviger ikke fra frottagernes 
(fi g. 32-33) gengivelser. Baltzers doku-
mentation er dog ikke fyldestgørende, 
da han kun har dokumenteret dé synlige 
motiver, og dermed negligeret nogle 
områder af klippefl aden til fordel for an-
dre. Således har han overset fi re motiver. 
Han har heller ikke set, at skibet med 
de to adoranter er sammenhængende 
med skibet lige nedenunder, da han har 
fremstillet et skib ovenover det andet. 
Han har også overset skibet, der sejler 
på den anden side af den ”å-lignende” 
fordybning, da dette formentlig har ligget 
udenfor hans afgrænsede undersøgelses-
område. Disse eksempler underbyg-

Fig. 30: Fotogrammetrisk 
data-indsamling på Finntorp, 
T:184:1 (foto: Mette Rabitz).

Fig. 29: Fotogrammetrisk 
data-indsamling på Finntorp, 
T:184:1 (foto: Mette Rabitz)
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ger, hvor ærgerligt et resultat der kommer ud af at kun dokumentere, hvad øjet 
ser. Derudover eksemplifi cerer Baltzers dokumentation også hvor vigtigt det er, at 
undersøgelses-området afdækker et område udenfor motivernes afgrænsning, og 
derudover foretager en grundig rekognoscering af hele panelet i skrålys forud for 
afgrænsning af undersøgelses-området. Hverken Baltzers tegning eller THU´s frot-
tage gengiver klippefl adens topografi  særlig godt, her var PM meget anvendeligt, og 
resultatet kan ses på medfølgende DVD i mappen video som viser tilblivelsen af en 
3D-model fra foto til resultat.

Ud fra frottagerne synes motiverne ikke forvitret synligt, da de gengives ensartet 
på alle tre frottager, på trods af tidsforløbet mellem THU´s tidligste frottage i 1996 

Fig. 32: Frottage af 
Finntorp, T-184:1 udført i 
2010 af Tanums Hällrist-
ningsmuseum Underslös.

Fig. 33: Frottage af Finntorp 
udført i 1996 af Tanums Häll-
ristningsmuseum Underslös.
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Fig. 31: Baltzers tegning af 
Finntorp, T-184:1 (Baltzer 

1911, Pl. XXX-XXXI, no. 1).

(fi g 33) og mine seneste udsnit i 2012 (fi g 34-36). Hvis man sammenligner THU´s 
to frottager, fremgår det klart at frottage-metodens kvalitet er blevet forbedret med 
tiden. I 1996 er der fokuseret på motiverne, som fremtræder mørkere og i kontrast 
til områderne uden motiver, som fremtræder lysere. På THU´s senere frottage 
kan man se, at det har været forsøgt at udforme frottagen mere objektivt, og ikke 
fremhæve noget frem for andet, den samlede frottage har en ensartet farve. Dette 
er en meget positiv udvikling, og viser også at selv indenfor samme metode kan do-
kumentationens kvalitet variere, hvilket afh ænger af den dokumenterende persons 
erfaring og objektivitet. 

Fotogrammetri er en meget fordelagtig dokumentations-metode, da man kun 
skal medbringe sit kamera i felten. Dét var en stor fordel, da man for at komme til 
Finntorp skal vandre stejlt op igennem en vildtvoksende skov, og selve panelet er 

en klippefl ade, der 
stikker op i skoven, 
og som skråner brat 
ned på den ene side. 
Derfor må man på 
denne side stå neden-
for klippen, og her er 
det behjælpeligt med 
et langt fotostativ. Da 
billederne skal tages 
lidt fra oven, ville 
eneste anden løsning 
være balancering på 

Fig. 34: Eksempel 1, 
Frottage af hjulkors fra 

Finntorp T-184:1 udført som-
meren 2012 af Mette Rabitz.
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en stige, hvilket ville være besværligt på en skrånende 
ujævn skovbund. Det var undertegnedes intention, 
at resultatet af PM skulle udmunde i en 3D-model af 
hele panelets topografi  (se DVD, video, Finntorp; og 
fi g. 37-38) inkl. ristninger, men dette var desværre ikke 
muligt, da man så havde skullet have identifi cerbare 
målepunkter på både frottagen og under den foto-
grammetriske data-optagelse. 
 Der blev også lavet tre detaljeudsnit for, at 
sammenligne PM med frottage. Eksempel 1, hjulkors 
med skåltegn i. Som det tydeligt fremgår af fi g 39 vist 
som dots, samt den shaded udgave (fi g 40) af hjulkor-
set, er den ene tværgående del af ”korset” er dybere 
hugget, end resten af motivet. Hvorimod hele den anden linie af korset ikke er jævnt 
og dybt hugget. Tilsyneladende er nogle skåltegn også hugget i korsets linier. Yder-
ligere viste 3D-modellen, at ikke alle skåltegn er lige dybt hugget. Hvis man sam-
menligner med et almindeligt foto i dagslys, hvor motivet er gjort vådt, se fi g 41 kan 
man stadig se, at den ene tværgående streg er dybere hugget, mens den anden linie 
er ujævn, hvorimod på PM, kan man faktisk se at ikke hele stregen er svagt hugget, 
den del af stregen der er tættest på cirklen er dybere hugget. Frottagen gengiver ikke 
korsets eller skåltegnenes dybdeforskelle, men viser dog, hvor skåltegnene er hug-
get i korsets linier, da korsets linie her er lidt ujævn i konturen, og der kan anes et 
skåltegn i linien.

Fig. 35:Eksempel 2, frottage
af lille skib i ”å”, Finntorp 

T-184:1 udført sommeren 
2012 af Mette Rabitz.

Fig. 36: Eksempel 3, frottage af 
adorant med skåltegn, Finntorp 
T-184:1 udført sommeren 2012 
af Mette Rabitz.

Fig. 37: Skærmprint af topografi  
med tekstur på Finntorp, T-184:1 

(foto: Mette Rabitz).
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Fig. 38: Skærmprint af topografi  vist 
som shaded på Finntorp T-184:1 

(foto: Mette Rabitz)

Fig. 39: Skærmprint af eksempel 1, hju-
lkors fra Finntorp, T-184:1 vist med dots, 

hvor z-aksen er øget med faktor 1,5 
(foto: Mette Rabitz).

Fig. 40: Skærmprint af eksempel 1, hjulkors 
vist som shaded, fra Finntorp, T-184:1, hvor 

z-aksen er øget med faktor 1,5
(foto: Mette Rabitz).

Fig. 41: Eksempel 1, vådt 
hjulkors fra Finntorp, T-184:1 

(foto: Mette Rabitz).
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Eksempel 2, var det lille skib i den å-lignende fordybning. Adskillelsen mellem de to 
skibe er ikke så tydelig på 3D-modellen (fi g 42) som på frottage-udsnittet (fi g 35), 
og derfor var det godt at kunne afstemme med frottagen, i forhold til at Baltzer som 
førnævnt havde fremstillet to adskilte skibe. Det er dog sandsynligt at dén linie hvor 
adoranterne er, måske er tilføjet senere, da linien hvorpå de sidder, er lidt diff us i 
enderne. Derudover var der ikke andre detaljer at bemærke.  
 Eksempel 3 var adoranten, som ser ud til at jonglere med nogle skåltegn. 
Det fremgår af frottagen (fi g 36), at skåltegnene er huggede senere end adoranten, 
da hans venstre arm er overhugget af et skåltegn. 3D-modellen (fi g. 43-44) gengav 
samme informationer, men også at nogle af skåltegnene var dybere hugget end 
andre, og det blev tydeligt gengivet, at der foroven i detalje-udsnittet løb en kvartsit-
vene, som bevirkede at skåltegnene i dét område har en lidt grovere form.

Fig. 42: Skærmprint af eksempel 2 vist som 
shaded, hvor z-aksen er øget med faktor 2
(foto: Mette Rabitz).

Fig. 44: Skærmprint af eksempel 3 vist med 
tekstur, hvor z-aksen er øget med faktor 1,5
(foto: Mette Rabitz).

Fig. 43: Skærmprint af eksempel 3 vist som 
shaded, hvor z-aksen er øget med faktor 1,5
(foto: Mette Rabitz).
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4.2 Balken, T-262:1
Grundlag for undersøgelse: Holmberg har udformet en grafi sk aft egning i 1948 
(fi g 45) og Mandelgren en frihåndstegning i 1969 (fi g 46). THU har frottage-doku-
menteret panelet i 1987, men i eft eråret/vinteren 2011 blev halvdelen af panelet be-
handlet med ethanol, hvilket fi k bugt med lav- og algevækst (fi g. 47). Ristningerne 
på den behandlede del, fremstod eft erfølgende ganske pænt. Da klargøring i form af 
rengøring af fl aden også må anskues som del af dokumentationsfasen, var det inter-
essant om en ny frottage kunne vise nye resultater. THU re-dokumenterede derfor 
panelet med frottage, under det årlige arbejdsseminar i 2012, og jeg fi k mulighed for 
deltagelse i dette. Resultaterne af den nye frottage viste tydeligt, hvor fl aden var ren 
og hvor den var alge-bevokset.

Det havde været optimalt, at sammenligne den ældste frottage med den nyeste, 
men det var desværre ikke muligt at skaff e den gamle frottage fra 1987. Min under-
søgelse vil derfor sammenligne frottagen fra 2012 (fi g.49) og med min fotogram-
metriske dokumentation af detalje-udsnit af solhesten, en opdateret skibsstævn, og 
overhugning af ældre ristning. Da det har været problematisk både at udarbejde 
topografi  og ristninger med fotogrammetrisk scanning (se det eft erfølgende diskus-
sionsafsnit om metoderne), har jeg fravalgt at fotogrammetri-dokumentere hele 
dette panel. Dette valg er truff et på baggrund af, at panelet er forholdsvis fl adt og 
jævnt med en svag, men konstant hældning, bortset fra en lille å-lignende fure (fi g. 
48) under et skibsmotiv. 

Fig. 45: Holmbergs grafi ske 
tegning fra 1848, hvor 
Balken ses nederst til højre 
(foto: SHFA).

Fig. 46: Mandelgrens tegn-
ing af Balken, T-262:1 fra 

1869 (foto: SHFA).
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Feltarbejdets forløb:
Dette panel er et af ”turist-felterne”, og vi behøvede derfor ikke, at bruge meget tid 
på klargøring af panelet, dog lidt bortfejning af blade. Ved frottage-dokumenta-
tionen af dette panel var vi seks personer. Der var afsat to dage til frottage-arbejdet, 
men i stedet arbejdede vi hårdt én dag og fi k udført frottagen, så vi på denne måde 
vandt ekstra tid til den afsluttende ikke-permanente opmaling af motiverne. Det var 
nemmere at opmale dé motiver, der var blevet ethanol-behandlet, end de der stadig 
var alge-bevokset, da man ved sidstnævnte havde sværere ved at se afgrænsningen 
af motivet, og det var som om alge-bevoksningen var maling-afvisende. Her er det 
en fordel, at den ikke-permanente maling er syre-neutraliserende, så algebevoksnin-
gen på kort sigt kunne svækkes en lille smule.

Fig. 47: Solhest fra Balken, T-262:1 med 
lav- og algevækst (foto: Ellen Meijer, THU)

Fig. 48: Å-lignende fure på Balken, T-262:1 
(foto: Mette Rabitz).

Detalje-udsnit 
eksempel 1

Detalje-udsnit 
eksempel 2

Detalje-udsnit 
eksempel 3

Fig. 49: Frottage af Balken, 
T-262:1 udført af THU 
sommeren 2012. 
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Evaluering:
Af Holmbergs (fi g 45) og Mandelgrens (fi g 46) 
to tegninger illustrer sidstnævnte en typisk tidlig 
frihåndstegning, og er af skitse-kvalitet. Holmbergs 
gengivelse er mere overskuelig og pæn. Det er 
dog en ulempe, at han på samme papir har doku-
menteret tre andre paneler. Balken er det panel 
der ses på højre del af hans tegning. Men hverken 
Holmbergs eller Mandelgrens dokumentation er 
fyldestgørende dokumentation, da begge mangler 
gengivelse af mange motiver.
 Under arbejdsseminarets feltarbejde blev der un-
der solhesten, iagttaget prikhugning af et skibsmo-
tiv. Derudover i panelets øvre højre del var også lidt 
prikhugningsdetaljer. Disse var heldigvis også syn-
lige på frottagen. Ved den ikke-permanente opmal-
ing blev disse detaljer fremhævet som prikker (fi g. 
51). Prikhugningsdetaljer er først noget, som man 
er blevet klar over på det seneste, hvorfor det var 

en nyopdagelse, at fi nde det ufærdige skib. Af frottagen fremgår det også tydeligt, 
hvilken halvdel af panelet der er fri for lav og alger (fi g.49). Man ser også tydeligt 
is-skurestriberne i baggrunden. Det fremgår også, at nogle ristninger er svagere end 
andre. Der er også eksempler på en mulig opdatering af et ældre motiv, så det bedre 
korresponderer med yngre bronzealders skibstypologi (fi g. 52).

Der blev foretaget tre detaljeudsnit med fotogrammetri. Eksempel 1: Solhesten  
gengives realistisk på 3D-modellen (fi g. 53-54), selvom den ikke er så dybt hugget. 
Der blev udover gengivelsen af dybde ikke iagttaget nogle afvigelser i forhold til 
frottagen.
 Eksempel 2: En opdateret skibsstævn. Under THU´s feltarbejde iagttog 
man en stævn, der var opdateret. Denne fremgår også af frottagen, hvor det tydeligt 
gengives, at den opdaterede del har en smallere hugget fure, end resten af stævnen. 
Ved undersøgelse med fi ngeren, kunne en niveauforskel også mærkes. Den op-
daterede del var ikke ligeså dybt hugget, som resten af motivet. Denne niveaufor-
skel fremgik dog ikke af frottagen. Derfor var det interessant, at undersøge om en 
3D-gengivelse kunne gengive dette. Resultatet var tilfredsstillende, som det tydeligt 
fremgår af fi g. 55 -56, kan man se at den opdaterede del ikke er så dybt hugget.

Fig. 51: Prikhugget skib opma-
let med ikke-permanent farve 

-kridt opslemmet i vand, fra 
Balken T-262:1 (foto: THU).

Fig. 52: Foto af eksempel 2, 
opmalet med ikke-permanent 

farve (foto: THU).

Fig. 53: 
Skærmprint 
af eksempel 
1, vist med 

tekstur (foto: 
Mette Rabitz). 

Fig. 54: 
Skærmprint 

af eksem-
pel 1, vist 

som shaded 
(foto: Mette 

Rabitz). 
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Fig. 58: Skærmprint af eksempel 3, fvist med 
tekstur (foto: Mette Rabitz).

Fig. 55: Skærmprint af eksempel 2, vist som 
shaded (foto: Mette Rabitz). 

Fig. 56: Skærmprint af eksempel 2, vist med 
tekstur (foto: Mette Rabitz).

Fig. 57: Skærmprint af eksempel 3, vist som 
shaded (foto: Mette Rabitz).

Eksempel 3: På frottagen kan man se, at det store skib, helt ude til venstre på frot-
tagen se fi g 43 er hugget oveni et meget svagt menneske-motiv med en oval-formet 
detalje, som kunne ligne et fi skenet. Det var derfor interessant at forsøge at doku-
mentere udsnittet med fotogrammetri. Resultatet var ikke så tilfredsstillende, skibet 
var gengivet tydeligt, men ristningen af mennesket og fi skenettet var så svage, at de 
desværre ikke fremgik på 3D-modellen (fi g.57 -58).  
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4.3 Brastad 1
Grundlag for undersøgelse: Som førnævnt har 
panelet været objekt for Nordens tidligste doku-
mentation af Alfsøn i ca. 1627 (fi g. 9) Derudover 
har bl.a. Brunius også tegnet panelet (fi g 59), 
og stift elsen har konturkalkeret i 2004 (fi g. 60). 
Klippefl adens hældning skråner ind fra begge 
sider, og hvis vand har løbet ned over fl aden, er det 
som om ristningerne er placeret, hvor topografi en 
har fået vandet til at mødes, hvoreft er det i et bredt 
bånd løber ned over fl aden og motiverne. Under-
tegnede fotogrammetri-dokumenterede detalje-
udsnit af skomageren og den lille hest ombord på 
et skib, da disse er nogle af panelets dybere hugget 
motiver. Skomageren blev ved samme lejlighed 
også dokumenteret med frottage (fi g. 61), så der 
kunne sammenlignes. 

Feltarbejdets forløb:
Dette er et velbesøgt turist-sted, og er derfor vel-
holdt. Vi bortfejede kun lidt blade forud for doku-
mentationen. Der blev også forsøgt fotogrammetri 
af hele bjergfl adens topografi  (se i video på DVD), 
men resultatet kunne være blevet bedre, hvis ikke 
panelet havde været indhegnet af platforme og 
trapper, som gjorde det svært at manøvrere rundt 
om panelet pga. pladsmangel.

Evaluering:
Som førnævnt må Alfssøns tegning betragtes som 
en upræcis gengivelse, fordi der mangler mange 
motiver, og motivernes indbyrdes afstand er 
forkert, og topografi en er heller ikke gengivet. Ved 
sammenligning af stift elsens konturkalkering og 

Fig. 59: Brunius´ 
tegning af Brastad 1 
(Nordbladh 1980, 61)

Fig. 60: Konturkalkering af Brastad 
1 udført af Stift elsen i 2004 (foto: 
Lasse Bengtsson, set på SHFA).
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Brunius tegning, fremgår det, at Brunius også har over-
set mange motiver, hvilket eksemplifi cerer vigtigheden 
af at nærstudere ristningerne.Ved sammenligning af 
de fotogrammetriske resultater med stift elsens kon-
turkalkering, er det klart, at fotogrammetrien gengiver 
visuelle indtryk mere optimalt ved at gengive topo-
grafi en (på DVD i video, Brastad 1), og ristningerne 
dybde (fi g. 62) . Hvorimod konturkalkering forsøger, at 
fremhæve ristningernes dybde med koncentreret farve. 
Jeg synes ikke, konturkalkeringen gengiver ristnin-
gernes dybde særligt godt, for hvad hvis man ikke på 
forhånd havde fået forklaret, at en stærkere farve betød 
dybde, så ville man måske opfatte farveforskellene 
anderledes.  

Som førnævnt blev der også udarbejdet to fotogram-
metriske detalje-udsnit. Eksempel 1: Den lille hest 
ombord på et skib er et af de motiver, der er dybere 
hugget end mange af panelets andre motiver. Ved første 
øjekast er hesten i helhed hugget lige jævnt mht. dybde, 
men ved gennemgang af 3D-modellen i PM, kunne det 
iagttages, at to ben var dybere hugget end resten af mo-
tivet. Det var også muligt ud fra PM at tage en ”virtuel 
rejse” igennem ristningsfurerne af den lille hest, hvor 
det var muligt at se tydelige huggemærker og dermed 
huggefrekvens (se DVD, i videoer: brastad hest dots og 
brastad hest shaded). Benenes dybdeforskel fremgår 
også video, brastad hest snit.
 Eksempel 2: Skomageren: Hovedet består af en 
dybere hugget cirkel, mens selve cirklens indmad ikke 
er så dybt hugget. Dette fremgår også tydeligt på frotta-
gen, konturkalkeringen og af 3D-modellen (fi g. 63-64). 
Dog har stift elsen overset en lille skåltegns-lignende 
fordybning inde i hovedet. Frottage-udsnittet viser dog 
ikke denne detalje så klart, men gengiver i stedet noget 
diff ust, som kunne opfattes som forvitring. Så det vil 
kræve nærmere undersøgelse at be- eller afk ræft e dette. 
Fordelen ved frottagen er, at de svagere motiver om-
kring skomageren vises, hvilket ikke fremgik så klart 
på 3D-modellen.

Fig. 61: Frottage-udsnit af 
skomageren fra Brastad 1, 
udført sommeren 2012 af 

Mette Rabitz.
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Fig. 64: Skærmprint af tværsnit 
af skomagerens hoved, 

z-akse øget med faktor 2 
(foto: Mette Rabitz).

Fig. 62: Skærmprint af skomageren 
fra Brastad 1, vist som shaded 

med kamera positioner, som viser 
hvilken vinkel billederne blev taget 

fra. Z-akse øget med faktor 1.5 
(foto: Mette Rabitz).

Fig. 63: Skærmprint af skomagerens 
bagside vist som shaded, hvor ho-

vedet vises med konturlinie, z-akse 
øget med faktor 4.5 

(foto: Mette Rabitz).
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4.4 Post-Hornes III, ID-21289, Østfold
Grundlag for undersøgelse: Området 
foran panelet blev udgravet i 1975-1976 
(Kaul 2006). Hvad angår ristningerne, er 
det noget tid siden at panelet sidst blev 
dokumenteret, derfor var det oplagt at 
foretage en ny dokumentation. Der forelig-
ger også andre interessante parametre for 
valg af denne som case. Siden Marstrander 
konturkalkerede panelet i 1943 (Mar-
strander 1963, 357 ff ), er motiverne blevet 
opmalet med permanent rød farve. Det dis-
kuteres, hvorvidt nogle af opmalingerne er 
fejlagtige, da nogle opmalede detaljer ikke 
fremgår på Marstranders dokumentation. 
Da David Vogt i 1997 igen konturkalkerede 
panelet, var det ikke længere muligt at 
mærke ristningsfurerne (Vogt, personlig 
kommentar). Se fi g 65 for Vogts-, og fi g. 66 
for Marstranders dokumentation.
Det vil derfor være interessant at under-
søge, om frottage og fotogrammetri kan 
tilføje noget til ovenstående diskussion. Klippefl aden består også af kvartsitvener, 
som muligvis har været medbestemmende for placering af motiverne. Det ser ud 
som om, at skibsmotiverne sejler igennem kvartsitvenerne, som derfor giver skib-
smotiverne livagtige bølgende bevægelser. Vil kvartsitvenerne gengives på frottage 
og fotogrammetri? Sammenligningsgrundlaget for denne lokalitet baseres på tre 
forskellige dokumentationsmetoder. 

Fig. 65: Konturkalkering 
af Post Hornes III udført 
af David Vogt i 1997 
(foto: Vogt 2012, 378f). 
Rød pil markerer de-
taljeudsnittene, eksempel 
1 og 2.

Fig. 66: Konturkalkering 
af Post Hornes III udført af 
Marstrander i 1943 (foto: 
Marstrander 1963, Pl. 2).

Fig. 67: Frottage-udsnit af 
eksempel 1 fra Post Hornes 
III udført sommeren 2012 af 
Mette Rabitz.
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Feltarbejdets forløb:
På grund af fl adens grove struktur blev der kun lavet to detalje-udsnit, som blev 
frottage- og fotogrammetri-dokumenteret.

Evaluering:
Det var svært at udføre frottage på en så grov og forvitret klippefl ade. Ved frottage 
skal der gnides hårdt med carbonpapiret, men det fi k enten carbonpapiret til at 
knække, eller fl adens skarpe kanter lavede huller i frottage-papiret. Frottagen gav 
dog indtryk af, hvor forvitret fl aden er, da motivernes omrids kun var svage, og det 
var ikke alle opmalede motiver der kunne bekræft es. Jeg syntes dog ikke, at den 
gengav de skibsmotiver, der afviger fra den permanente opmaling og Marstranders 
konturkalkering. De kan være meget forvitrede. Undersøgelsen med skrålys indik-
erede også, hvor forvitret fl aden var, da man ikke engang kunne se klare grænser af 
ristningernes kant.

Fig. 68: Skærmprint af ek-
sempel 1, med svagt men-
neske og stævn på øverste 

skib, fra Post Hornes III, 
z-akse øget med faktor 1.5 

 (foto: Mette Rabitz).

Fig. 69: Skærmprint af 
eksempel 1, med svagt øver-
ste skib, fra Post Hornes III. 

Vist som shaded, z-akse øget 
med faktor 1.5 for at synlig-

gøre de svage detaljer 
(foto: Mette Rabitz).
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Frottagen på eksempel 1 (fi g. 67) viste kun det store 
skib og det nederste venstre skib tydeligt, mens det 
nederste højre skib blev gengivet ganske svagt. Men-
neske-fi guren kunne slet ikke antydes på frottagen. 
3D-modellen fi g. 68-69. viser alle fi re skibsmotiver, 
dog er gengivelsen af det øverste skib bemærkelses-
værdigt. Det ser ud som om skibet er ligeså langt som 
det midterste skib. På 3D-modellen er helt tydeligt 
en stævn, der buer på samme måde som det midter-
ste skib. Menneske-fi guren, som også har været en 
omdiskuteret detalje, fremgik af 3D-modellen, men 
menneskefi guren er hugget oveni skibet.
 Eksempel 2 blev foretaget fordi Marstrand-
ers og Vogts dokumentation afviger fra hinanden. 
Marstrander fremstiller skibets venstre stævn som en 
s-form, hvilket dermed ligner panelets andre skibs-
stævne, og ud fra Kauls skibskronologi (fi g. 70) kan 
henføres til yngre bronzealders periode V (900 – 700 
f. Kr.), mens Vogt fremstiller stævnen som en cirkel 
med en vandret streg igennem. Min frottage (fi g. 71) 
viste stævnen som en cirkel med en vandret streg ig-
ennem, men også en lodret nedadgående streg, hvilket 
kunne antyde et hjulkors, måske forvitret eller ufær-
digt. På 3D-modellen blev den omdiskuterede detalje 
gengivet på en helt tredje måde (fi g 72-73). Cirklen 
var i stedet en udhugget cirkel, hvor midten er lidt 
forhøjet, og eft erladt uhugget.

Fig. 70: Kronologisk typologisk diagram over skibsmotiver 
(fra Kaul 1998).

Fig. 71: Frottage af eksempel 2 
fra Post Hornes III, udført som-
meren 2012 af Mette Rabitz.
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Fig. 73: Skærmprint af ek-
sempel 2, nærbillede af stævn 
vist som punktsky, z-akse øget 

med faktor 1.5 
 (foto: Mette Rabitz)

Fig. 72: Skærmprint af ek-
sempel 2, vist som shaded 

(foto: Mette Rabitz).
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4. 5 Fossum, T-255:1 
Grundlag for undersøgelse: Et lille udsnit af panelet 
er dokumenteret med lys-scanning af Länsstyrelsen 
Västra Götaland i forbindelse med RANE-projektet. 
Jeg synes derfor, at det var interessant at dokumentere 
samme udsnit med frottage og fotogrammetri, og 
undersøge om der er forskelle metoderne i mellem. 

Feltarbejdets forløb:
Da dette er et af ”turist-panelerne” krævedes ikke 
særlig meget klargøring af klippefl aden forud for 
dokumentationen, måske lidt bortfejning af blade og 
fj ernelse af ukrudt. 

Evaluering:
På frottagen (fi g. 74a) er den højre øksemand i rigtig 
dårlig stand, og træder ikke ligeså tydeligt frem som 
udsnittets andre motiver. Lys-scanningen gengav 
samme scenarie (fi g 74b), og på undertegnedes 
3D-model, var de slet ikke synlige (fi g. 76), kun hvis 
teksturen var på fi g 75.

Fig. 74b: Lys-scanning af øk-
semænd fra Fossum, T-255:1 (foto: 

Länsstyrelsen Västra Götaland)

Fig. 74a: Frottage af øksemænd fra Fossum, T-255:1 udført sommeren 
2012 af Mette Rabitz

Fig. 76: Skærmprint af øksemænd 
fra Fossum T-255:1 vist som shaded 
(foto: Mette Rabitz).

Fig. 75: Skærmprint af øksemænd 
fra Fossum T-255:1 vist med tekstur 
(foto: Mette Rabitz).
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4.6 Lövåsen, T-321:1
Grundlag for undersøgelse: Ristningerne på dette panel er permanent opmalede, 
men ved nærmere inspektion af et sæt ben, var det tydeligt, at opmalingen var 
forkert. Panelet er dokumenteret med frottage af THU i 2008. Senere er det blevet 
permanent opmalet. Undertegnede har fotogrammetri-dokumenteret et detalje-
udsnit af de fejlopmalede ben (fi g 77). Dette vil blive sammenlignet med frottage 
(fi g 78) og natfoto med skrålys (fi g 79).

Feltarbejdets forløb:
Dette panel bliver vedligeholdt af den nærliggende gård, for at fremme turismen, 
og derfor krævede det ikke meget klargøring, udover lidt bortfejning af blade og 
fj ernelse af højt græs, som ellers ville bevæge sig i vinden og skabe problemer på dé 
billeder, vi skulle bruge til fotogrammetrien. Bjergfl aden er næsten lodret, så det var 
begrænset hvor meget nedfald der skulle fejes væk. 

Evaluering:
Det fremgår tydeligt på fotoet med skrålys og frottage af detalje-udsnittet, at opma-
lingen er forkert. Opmalingen viser benene som tynde streger. Såfremt opmalingen 
skulle have været korrekt, skulle læggene også have været fremhævet. Sådanne 
lægge er så karakteristisk for menneskemotiver fra yngre bronzealder (1100 – 500 
f.Kr.). Først og fremmest er det vigtigt, at gengive motivet korrekt ved alle doku-
mentationer, også permanent opmaling. Fejlopmalingen må også betragtes som 
meget dårlig formidling, og det er for mig uforståeligt, at man ikke har opmalet det 
ordentligt, for var det så overhovedet besværet værd?
 Læggenes reelle udseende understøttes også af 3D-modellen, dog kun i den 
shaded udgave (se fi g 77). Da der var for lidt lys, da billederne blev taget, er teks-
turen ikke så anvendelig. For at tydeliggøre afvigelsen mellem opmalingen og den 
realistiske fure, lavede vi et tværsnit af læggene så afvigelsen kunne synliggøres. For 
yderligere illustrering, blev der anvendt et hjælperedskab i PM, hvor der kan lægges 
konturlinier ud, som synliggør niveauforskelle (fi g 80).

Fig. 77: Skærmprint af 
fejlopmalede ben fra 

Lövåsen T-321:1, vist som 
shaded. Bemærk, hvordan 

malingen skaber ekstra 
linier. Z-akse øget med 

faktor 1.5
 (foto: Mette Rabitz).

Fig. 80: Skærmprint af tværsnit 
med konturlinier af fejlopmalede 
ben fra Lövåsen T-321:1
(foto: Mette Rabitz).

Fig. 78: Frottage af fejlopmalede 
ben fra Lövåsen T-321:1 (foto: 
Joachim Henkel, THU).

Fig. 79: Foto med skrålys af 
fejlopmalede ben fra Lövåsen 
T-321:1
(foto: Joachim henkel, THU).
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4.7 Massleberg, Raä 614:1
Grundlag for undersøgelse: Så vidt jeg ved, er panelet ikke dokumenteret i helhed, 
men Dietrich Evers har i 1970 dokumenteret detaljeudsnit ved hjælp af frottage. 
Panelet er interessant, fordi topografi en tilsyneladende har påvirket placeringen 
af ristningerne. Derudover består feltet af fl ere tæt på hinanden liggende klipper-
stykker, tilsyneladende har klippen engang været sammenhængende, men er forud 
for ristningerne fragmenteret. Til en vis grad kan disse detaljer præsenteres på fotos, 
men dog forventer jeg, at fotogrammetri kan gengive topografi en mere realistisk. 
Da motiverne på dette panel er permanent opmalet, var undersøgelsens fokus kun 
hvor velegnet fotogrammetri kan gengive topografi en. Der vil dog blive fremhævet 
ét eksempel, hvor det tyder på, at et motiv er blevet fejlopmalet, men ellers blev 
opmalingen af andre motiver ikke studeret nærmere af hensyn til feltarbejdets tid-
splan. Der blev også dokumenteret et detalje-udsnit med frottage og fotogrammetri.

Feltarbejdets forløb:
Vi kæmpede med en del sollys under den fotogrammetriske dokumentation, da 
fotogrammetri er afh ængig af billeder, var billedernes kvalitet påvirket af lysforhold-
ene. Dele af klippen var i skygge, mens andre dele var stærkt belyste, og billederne 
ville derfor vise dele af klippen over-eksponeret, mens andre dele af klippen ville 
være helt underbelyst. Eft er forsøg over to dage, og venten i fl ere timer, blev det 
nødvendigt, at omstrukturere undersøgelsen til bare at omfatte en delvis dokumen-
tation, hvor vi fotograferede den del der var under konstant, men jævn belysning, så 
den færdige 3D-model af topografi en kunne have været bedre med mere optimale 
lysforhold (se DVD, video, Massleberg).

Evaluering:
En af menneskefi gurerne er fejlopmalet med næb (fi g 81-82), men ved nærmere 
fi nger-undersøgelse er der intet næb ristet. Skåltegnet, som udgør hovedet, har en 
naturlig revne, og dér hvor et næb er opmalet, er en lille del af fl aden eksfolieret 

Fig. 81: Fejlopmalet næb på 
mand fra Massleberg Raä-614 
(foto: Mette Rabitz).

Fig. 83: Frottage af 
detalje-udsnit fra 
Massleberg Raä-614 
udført sommeren 2012 
af Mette Rabitz.

Fig. 82: Frottage af fejlopmalet 
næb på mand fra Massleberg 
Raä-614 (foto: Mette Rabitz).
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bort, og tilbage er en lille ujævnhed, som kan opfattes som et næb af den mindre 
erfarne undersøger. Jeg formoder, at man ved seneste genopmaling af motiverne 
ikke har afstemt med anden dokumentation. Det havde været en rigtig god idé at 
lave frottage af motivet, så ville man forud for opmaling forhindre fejlopmaling af 
ikke-eksisterende detaljer.

Der blev også udformet et detaljeudsnit med frottage (fi g. 83) og fotogrammetri 
(fi g. 84-85), men fordi fl aden var ren og glat, blev der ikke iagttaget afvigelser me-
toderne i mellem. På 3D-modellen blev det iagttaget, at den permanente opmaling 
tilførte en ekstra forhøjning i ristningsfurerne, og for at illustrere dette, blev der ved 
hjælp af PM indsat konturlinier (fi g 86).

4.8 Stenbacken, T-65:1
Grundlag for undersøgelsen: I samarbejde med THU fi k jeg mulighed for delt-
agelse i frottage-dokumentation i 2011. Lokaliteten er tidligere dokumenteret med 
konturkalkering af Th orsten Högberg og senere under RockCare-projektet. Således 
vil denne lokalitet skabe sammenlignings grundlag for frottage og konturkalkering 
og illustrere deres forskelle, fordele og ulemper.

Feltarbejdets forløb:
Frottage-arbejdet blev udført under THU´s arbejdsseminar 2011. Da metoden er 
afh ængig af tørvejr, og en tør bjergfl ade, måtte vi desværre vente nogle dage før ar-
bejdet kunne påbegyndes pga. regnvejr. Selvom vi var et hold på 7 personer, havde 
vi derfor travlt med at indhente to dages tabt arbejdstid. Da vi var halvvejs med 
frottagen, påbegyndtes derfor også den ikke-permanente opmaling oppefra, men i 
løbet af opmalings-processen, var der regnbyger på vej, og vi overdækkede panelet 
med plast natten over.

Fig. 86: Skærmprint af detalje-udsnit med konturlinier fra Massleberg Raä-614. bemærk, hvordan den 
permanente opmaling skaber ekstra linier, Z-akse øget med faktor 1.2 (foto: Mette Rabitz).

Fig. 84: Skærmprint af detalje-
udsnit fra Massleberg Raä-614, 
vist som shaded (foto: Mette 
Rabitz).

Fig. 85: Skærmprint af 
detalje-udsnit fra Massleberg 
Raä-614, vist med tekstur 
(foto: Mette Rabitz).
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Evaluering:
Hvis frottagen (fi g. 87) sammenlignes med Högbergs konturkalkering (fi g. 88), 
mangler han den lille gruppe af fi re skibe, og også det lille område med en lille 
overkrop og et skib. Ved sammenligning af frottagen og RockCares konturkalkering 
(fi g. 89) fremgår der af frottagen mange fl ere motiver, som helt mangler på kon-
turkalkeringen. Se bilag 5 for markerede forskelle, dokumentationerne i mellem. På 
Rockcares konturkalkering fremgår ikke, hvilke motiver der er svage eller forvitrede, 
for alle motiver er skarpt optegnet. På frottagen fremgår tydeligt, at nogle 
motiver er svagere end andre. Da frottagen er 9 år yngre end RockCares kon-
turkalkering, kan det formodes, at ristningerne er forvitret på de 9 år, og derfor 
fremstod svagere på frottagen. Frottagen viser fl est eksfolieringer, mens RockCares 
konturkalkering også viser mange eksfolieringer, men hvis de sammenlignes med 
Högbergs konturkalkering, er der altså kommet yderligere eksfolieringer siden Hög-
bergs dokumentation. 

Frottage er mere optimal, da den viser forvitrede eller mindre dybt huggede mo-
tiver som svagere. På frottagen fra 2011 gengives tydeligt, at den lille gruppe skibe 
øverst til højre er svage. På konturkalkeringen fra 2002 er samme gruppe skibe 
optegnet med en ligeså skarp linie som de andre motiver, og derfor får man ikke 
fornemmelse af deres tilstand, da alle motiver er lige stærkt optegnet, dog er nogle 
motiver måske optegnet med en tynd eller tyk streg. Den lille gruppe skibe man-
gler på Högbergs konturkalkering. I området omkring det store skibsmotiv er også 
mange små skibe, som på frottagen er svage, men på begge konturkalkeringer er de 
stærkt optegnet. Konturkalkering er altså ikke særlig god til at gengive ristningernes 
bevaringsgrad. Jeg synes derfor, at man ved konturkalkering fremover bør fokusere 
mere på at visuelt præsentere sådanne vigtige elementer. I det følgende vil blive 
fremhævet to eksempler.
 Eksempel 1: På frottagen ses et lille skib med to tydelige stævne og bagved 
en linie, som kunne ligne begyndelsen af endnu et skib. Det er tydeligt, at fra køl-
liniens slutning fortsætter linien op i et formentlig ufærdigt skib. På RockCares 
konturkalkering ses ikke det lille skibs stævn, men det er aft egnet, som om det 
fortsætter ud i den næste linie, hvilket bevirker, at formidlingen bliver dårlig. Denne 
lille ”forlængelse” mangler helt på Högbergs konturkalkering (bilag 5)
 Eksempel 2: I bunden af panelet er to adoranter – dvs. mennesker med 
oprejste arme. På frottagen, i det eksfolierede område til venstre for den venstre 
adorant, er der udenfor det eksfolierede område en fi rkantet struktur. Det kunne 
muligvis være overkroppen af en tredje adorant, men denne er ikke gengivet på 
konturkalkeringen fra 2002, dog fremgår den af Högbergs konturkalkering. Da kon-
turkalkeringen fra 2002 er senere end Högbergs, må det formodes, at motivet i 2002 
var forvitret så man ikke kunne se og aft egne den. Da frottagen er den allerseneste 
dokumentation, må det formodes, at motivet er i endnu dårligere stand, men de-
taljen fremgår dog tydeligt på frottagen. Frottage er altså den af de to metoder, der 
er mest anvendelig til, at undersøge ristningernes bevaringsgrad og gengive stærkt 
forvitrede motiver. 

Fig. 88: Konturkalkering af 
Stenbacken T-65:1 udført af 
Högberg (Bengtsson 1995).

Fig. 87: Frottage af Stenback-
en T-65:1 udført af THU.

Fig. 89: Konturkalkering af 
Stenbacken T-65:1 udført af 
RockCare (fra SHFA).
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4.9 Brastad 5
Grundlag for undersøgelse: Panelet er konturkalkeret i 2009 af Stift elsen. Under-
tegnede ønskede at undersøge et lille skibsmotiv med opdaterede ører ved hjælp af 
frottage og fotogrammetri, så de tre metoders forskelle kunne sammenlignes.

Feltarbejdets forløb:
Panelet ligger tæt på Brastad 1, og er også et 
velbesøgt sted der vedligeholdes. Derfor be-
høvede vi kun at bortfeje lidt blade og gran-
nåle, forud for dokumentations-arbejdet. 

Evaluering:
Stift elsens konturkalkering gengiver motivet 
fi nt. Det er dog tvivlsomt, om de har forsøgt 
at fremhæve de opdaterede ører. Her man-
gler en signaturforklaring på deres forskel-
lige symbolske fremhævningsmekanikker. 
 Der blev ikke iagttaget afvigelser 
mellem frottagen (fi g. 90) og 3D-modellen 
(fi g 91-92). Min generelle opfattelse ved 
undersøgelse af motivet i virkeligheden var, 
at det udover at være dybt hugget også var 
jævnt hugget. Ved undersøgelse i PM, var det 
muligt at vise niveauforskelle i farvespektre (fi g 93). Her blev det opdaget at en del 
af motivet var dybere hugget. Den venstre stævns opdaterede ører fremgik også af 
3D-modellen. Opdateringen fremgik også af frottagen, specielt det venstre øre har 
ikke så skarp en kontur som resten af motivet. I felten kunne man med fi ngrene 
også mærke, at ørerne ikke var så dybt hugget, som resten af motivet, dét fremgår 
også af 3Dmodellen. Der blev yderligere udarbejdet et lille nær-udsnit af ørerne, 
hvor det også tydeligt fremgår, at ørerne ikke var i samme niveau som hovedet (fi g. 
95a - 95b). Dette fremgår også af skrålys-fotoet (fi g. 94)

Fig. 90: Frottage af 
lille skib fra Brastad 5 

udført sommeren 2012 
af Mette Rabitz.

Fig. 91-92: Skærmprint af lille skib fra Bra-
stad 5 med konturlinier,  øverest vist med 

tekstur nedrest vist som shaded 
(foto: Mette Rabitz).

Fig. 93: Skærmprint af lille skib 
fra Brastad 5, hvor niveau-for-
skelle er fremhævet med far-
veforskelle. Pink er højeste- og 
blå er laveste/dybeste niveauer 
(foto: Mette Rabitz).

Fig. 94: Skrålys-foto af skib-
smotiv med opdaterede ører 
fra Brastad 5 (foto: Mette 
Rabitz)
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4.10 Solberg, ID-79139, Østfold
Grundlag for undersøgelse: Lokaliteten består af to felter, men jeg har valgt ikke at 
medtage felt II i min undersøgelse, da det var algebevokset, og udfaldet derfor ikke 
ville blive så optimalt, som det kunne have været. Felt I er tegnet af Arnesen (fi g 96), 
opmalet og fotograferet af Gjessing (fi g 97) og konturkalkeret af Vogt (fi g 98). Til 
højre for det store træ, hvor to skibe mødes, skulle der ud fra Gjessings dokumenta-
tion være ristet en hånd, men denne fremgår ikke af Vogts kalkering fra 1990´erne, 
hvor der i stedet er vist et forvitret skib og lidt fl ere linier (fi g. 98 markeret med 
rød pil). Det var derfor interessant, at afprøve om fotogrammetri og frottage kunne 
bidrage yderligere til diskussionen, og undertegnede dokumenterede hele panelet 
med frottage og fotogrammetri (se DVD, video, Solberg).

Feltarbejdets forløb:
Stedet er velbesøgt og derfor vedligeholdt. Derudover har det også været tildækket i 
vinteren 2011, og klippefl aden fremstod derfor fi n og ren. Ovenover panelet vokser 
en del nåletræer, så vi bortfejede en del grannåle. Ellers forløb arbejdet fi nt og uden 
forhindringer. Det var dog udfordrende at lave frottage af en lodret fl ade, end hvis 
fl aden havde været vandret. Der skal lægges et jævnt og hårdt tryk med carbon-
papiret, men fordi ristningsfurerne var så dybt hugget, skulle man passe på ikke 

Fig. 95a -95b: Skærmprint fra udsnit af opdaterede ører med konturlinier Brastad 5, tv. vist med teks-
tur, th. vist som shaded, Z-akse øget med faktor 2 (foto: Mette Rabitz).

Fig. 96: Arnesens tegning 
af Solberg ID-79139 (Vogt 
2012, 439).

Fig. 97: Gjessings foto af 
Solberg ID-79139 
(Vogt 2012, 439).

Fig. 98: Vogts konturkalkering 
af Solberg ID-79139
(Vogt 2012, 439).
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at ”falde ned” i furerne med carbon-papiret, og da klippefl aden ikke var helt jævn, 
kræves det at frottage-papiret var tapet godt fast, så det ikke fl yttede sig undervejs, 
da resultatet ellers ville blive et ”rystet” billede.

Evaluering:
Arnesens dokumentation er ikke fyldestgørende idet der mangler en del motiver, 
hvis motiverne da ikke er tilkommet eft er hans dokumentation. Derudover har 
han gengivet nogle af skibsstævnene lidt anderledes, i forhold til de senere doku-
mentationer. Derfor vil Arnesens dokumentation ikke blive diskuteret yderligere, 
pga. dens ufuldstændighed. Udover at Gjessing på sin dokumentation har over-
set motiverne oppe i øverste venstre hjørne, er hans opmaling af motiverne ellers 
ganske realistiske. Han har også medtaget nogle skibsmotiver af felt II. Der blev på 
frottagen (fi g 99) fundet et cirkelmotiv (markeret med grøn pil), som ikke fremgik 
af Vogts konturkalkering, men på Gjessings foto. Der blev foretaget forskellige 
detaljeudsnit med fotogrammetri (fi g. 100, 101 og 103 ), men her var ikke bemær-
kelsesværdige afvigelser dokumentationerne i mellem. Men ud fra frottagen og 
fotogrammetrien forekom nogle meget interessante afvigelser, i forhold til Gjessings 
hånd og Vogts skib.
 På min frottage blev fundet et tydeligt sæt lægge (markeret med rød pil), 
som stilmæssigt ligner panelets andre sæt lægge, der tilhører to mennesker, der 
bærer et skib længere ude til venstre i panelet. Man kan på frottagen sandsynligvis 
også postulere, at de nyfundne lægge har en meget svag overkrop, som er overhug-
get af det venstre skibs stævn. Læggene, blev også tydeligt gengivet på natfotoet med 
skrålys (fi g. 102). Det må formodes at den sandsynlige overkrop enten er ufærdig 
i form af prikhugning, eller at den er meget forvitret. På 3D-udsnittet, er læggene 
næsten ikke synlige, og der forekom ingen indikationer af overkroppen (fi g 103). 
Da læggene er meget svage, må det formodes at hele motivet er meget forvitret, og 
overkroppen fremgår derfor ikke af 3D-modellen.  
 Yderligere synes jeg på frottagen, at kunne iagttage, at læggene står på en 
lille båd. Kunne den lille både ikke bare være en isskurestribe? -ville kritikere måske 

Fig. 99: Frottage af Solberg ID-
79139 udført sommeren 2012 

af Mette Rabitz.

Fig. 100: Skærmprint af 
detaljeudsnit 3 fra Solberg 
ID-79139, vist som shaded 
(foto: Mette Rabitz).

Fig. 101: Skærmprint af 
detaljeudsnit 3 fra Solberg 
ID-79139, vist med tekstur 
(foto: Mette Rabitz).

Fig. 102: Foto med skrålys 
af lægge fra Solberg ID-
79139 (foto: Mette Rabitz).
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spørge. Jeg mener ikke det kan være en 
isskurestribe, det ville i hvert fald være 
en mærkværdig isskurestribe, da begge 
ender svajer op. Antages detaljerne at 
være et skib, understøttes dette også af 
en lille kølforlængelse, som ses i skibets 
venstre ende. Ved siden af det svage 
skib er et træ, men linien som udgør 
skibets skrog er ikke mindre utydelig 
og diff us, end træets grene, og her er 
der jo ikke tvivl om det ér grene. Vogt 
har som sagt også vist en detalje på sin 
konturkalkering, det er dog uklart hvad 
detaljen forestiller, men det kunne godt 
ligne nogle grove lægge, men de synes 
lidt udefi nerbare, da de hænger sam-
men m. andre linier og gengiver samlet 
en diff us detalje. Han har også antydet 
en streg under læggene, men uden svaj i enderne. Når jeg betragter det lille svage 
skib på min frottage, kunne det opfattes som et fejlhugget skib. Det ser ud som om, 
at den højre stævn fortsætter op i det ene lår, og da der ligesom er et brud i denne 
stævnforlængelse, kunne stævnen være ufærdig. Dét at stævnen ikke passer i stør-
relsesforhold til skibets skrog kan være årsagen til, at motivet er blevet opgivet og 
ikke er blevet yderligere genhugget? Frottagen viste også et “falsk” skåltegn (fi g. 99, 
markeret med blå pil).

5. Diskussion af feltarbejde

Eft er mit feltarbejde stod det mere klart, hvorledes de forskellige metoder varierer, 
og at resultaterne er afh ængige af hvilken bjergfl ade, man dokumenterer, og rist-
ningernes tilstand. Jeg vil dog fremhæve nogle af de mest elementære forskelle på 
dé dokumentationsmetoder, der blev anvendt på mine cases. Bilag 6 viser et Skema 
over dokumentationsmetodernes opfyldelse af krav, og kan med fordel bruges 
til den kommende tekst, men fi ndes også nyttigt ved næste afsnit, hvor skemaets 
resterende metoder sammenholdes og diskuteres med de for specialet anvendte 
metoder.

5.1  2D-metoderne
Som det erfaredes ved analysen af Brastad 1, var det tydeligt, at Alfssøns tegning 
ikke er en realistisk gengivelse. Det er muligt, at han var infl ueret af datidens sam-
fundsnormer og derfor fremstillede skomageren som skomagerinde. Frihåndstegn-
ing som dokumentationsmetode er allerede blevet diskuteret i et tidligere afsnit, 
men det er dog nødvendigt at tilknytte yderligere kommentarer. At illustrere er en 
tidskrævende proces i forhold til det udbytte man får, men kvaliteten afh ænger af 
tegne-evner (fi g. 104-105). Den erfarne tegner vil nok forsvare sig med sagtens at 
kunne gengive dimensioner som topografi  og ristningers dybdeforskelle bedre end 
f.eks. frottage og konturkalkering. Dog er tegning ikke en objektiv gengivelse, da 

Fig. 103: Skærmprint af 
detalje-udsnit med lægge, 
vist som shaded
(foto: Mette Rabitz).
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den kun gengiver den enkelte tegners visuelle oplevelse af virkeligheden, hvor et 
andet sæt øjne måske ville se detaljerne ganske anderledes. Derfor må enhver form 
for ikke skalerbar tegning betragtes som en ikke-objektiv gengivelse, der ikke kan 
anvendes som dokumentationsmetode alene. På samme måde som arkæologer i 
udgravningsøjemed anvender overfl adetegning til at skitsere anlæggenes omrids, 
eller på profi ltegninger beskriver lagenes forskellige farver og konsistens, vil man 
også kunne anvende håndtegnede illustrationer som supplement til frottage og kon-
turkalkering. Således kan klippefl adens forskellige elementer skitseres, eksempelvis 
for at indikere hvilke områder der er angrebet af algevækst, hvor der optræder 
kalkmærker eller fordybninger eft er mange års nedsivning af vand, hvor naturlig 
vandstrømning siver ned over motiverne, samt områder med forvitring eller eksfo-
liering (fi g. 106). 
 Under RockCare-projektet i 2000, hvor man afprøvede forskellige doku-
mentationsmetoder, udarbejdedes skitser af detalje-udsnit og panel (Bertilsson 
et al. 2003, 13) Jeg synes, det fungerer godt, da man på denne måde får et større 
helhedsindtryk af panelet, og får fl ere elementer til at skabe sin samlede forståelse 
af ristningerne og deres kontekst. Det ville dog have været endnu bedre, hvis man 

Fig. 104: Konturkalk-
ering af panel VIIA 

Alta (Helskog og 
Høgtun 2004, 28)
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kunne gengive samme helhedsindtryk ved hjælp af færre dokumentationsmetoder. 
Det ville spare tid, men også give en mere ensartet præsentation af det givne objekt 
og alle dets elementer
 Vedr. Alfssøns gengivelse af Brastad 1, kunne en alternativ idé være, at hvis 
man antager, at Alfssøn virkelig gengav alle genkendelige detaljer, kunne det så 
formodes at skomagerinden først havde fået tilføjet fallos eft er Alfssøns dokumen-
tation? Ved nærmere undersøgelse af 3D-modellen af skomageren, kunne jeg dog 
ikke konstatere niveauforskelle mellem kroppen og fallos. Her ville det være interes-
sant, hvis fremtidens helleristningsforskning fi k større fokus på niveauforskelle i de 
enkelte motiver. Eksempelvis er der ikke mange, der bemærker, at en af mændene 
på Fossumristningen har en niveauforskel på fallos, sammenlignet med resten af 
kroppen (fi g 7-8). Sådanne iagttagelser ville kunne give helleristningsforskningen 
nye forskningsspørgsmål mht. huggeproces. Var fallos ufærdig, siden den ikke var 
ligeså dybt hugget som resten af motivet, eller var det et bevidst valg, måske af rituel 
årsag?

Min generelle vurdering af de to andre 2D-metoder, frottage og konturkalkering, er, 
at de begge mangler at gengive først og fremmest klippens farve og topografi , men 
også andre vigtige elementer som kalkmærker eft er årelange vandstrømninger, eller 
om nogle ristningsmotiver overrisles af vand. Metoderne gengiver heller ikke mo-
tivernes dybde; konturkalkeringen forsøger at afb ilde dybde med priktegning, men 
det er langt fra objektivt, da to sæt øjne måske vil opfatte dybden forskelligt. Frotta-

Fig. 105: Tegning af panel 
VIIA Alta (Helskog og 
Høgtun 2004, 29)
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gen indikerer dog dybdeforskel ved at gengive, at nogle ristninger er mere forvitrede 
og svage i konturerne end andre. Men i forskningsformidlingens perspektiv, ville 
resultaterne have været mere optimale, hvis også ristningernes realistiske dybdefor-
skelle var gengivet mere detaljeret, således at man i en ristningsfure kunne se, om en 
del af et motivs furer var dybere hugget, ligesom det var tilfældet med den lille hest 
fra Brastad 1, eller skibsmotivet fra Brastad 5.
 Jeg vil dog foretrække frottage frem for konturkalkering. Frottage er den af 
de to metoder, der er mest objektiv, da der ikke udvælges/fravælges noget frem for 
andet, idet hele fl aden afgnubbes. Det giver en god gengivelse, hvor vigtige element-
er som klippens revner også dokumenteres. Som kontrast hertil er konturkalkering 
mindre velegnet, på trods af at man er i kontakt med klippefl aden, negligeres noget, 
mens andet fremhæves. Dét at aft egne ristningsmotiverne er en form for illustration 
og ikke en realistisk kopi af motiverne. 

”Med hjälp av släpljusbelysningen och frottaget, görs det svåraste momentet med att 
dokumentera hällristningarna, att på berget avgöra vad som är hugget av människor 
och vad som är naturlig.

(fra http://www.hallristning.se/arbetsbilder.htm, sidst set 19. november 2012)

Stift elsen anser konturkalkering som velegnet metode, men forud for aft egnin-
gen på plast indikerer ovenstående citat, at for at kunne afgøre, om motiverne er 
menneske- eller naturskabte, anvender de frottage. Så giver svaret jo egentlig sig Fig. 106: RockCares skitse 

med optegnelser over 
skader på klippefl ade 

(Bertilsson et al. 2003, 13).
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selv, at frottage er at foretrække frem for konturkalkering. En anden ulempe ved 
konturkalkering er, at det samtidig er et navn på en metode, hvor arbejdsproces-
sen ikke er standardiseret. Konturkalkering kan både betegne prik-aft egning, men 
også betegne at man kun har aft egnet motivernes konturer. En tredje anvendelse af 
metodens navn kan dække over, at man f.eks. på Alta museum har foretaget kalker-
ing ud fra fotos. Det vil altså sige, at aft egningen så ikke baseres på den ægte vare, 
objektet, men er en aft egning af et foto af et objekt. Desuden deler metoden navn 
med en anden dokumentationsproces, hvor originalerne aft egnes i måleforholdet 
1:1, men oft est nævnes ikke, hvilken type konturkalkering, der har været anvendt, 
hvilket for mig virker ulogisk. 
 Frottage er som førnævnt en mere objektiv metode end konturkalkering, 
som må opfattes som et stærkt fortolket indtryk af virkeligheden. Ved begge kon-
turkalkeringer af Stenbacken blev det erfaret, at mange motiver var blevet overset, 
og ristningernes tilstand kunne ikke visualiseret. Frottage indikerer ristningernes 
bevaringsgrad, de vitrede eller mindre dybt huggede motiver fremstår svagere end 
de andre motiver. Dermed kan konturkalkering altså ikke anvendes ved bevaring-
sundersøgelser af helleristninger. Såfremt fremtidens forskere vil studere dybdefor-
skelle eller vitring, vil frottage-dokumentation altså være mere anvendelig og give 
et mere realistisk billede, hvilket ikke opnås med konturkalkering. Dog kan man 
til konturkalkeringens forsvar sige, at dé motiver, der på frottagen er svage, er på 
konturkalkering tegnet med tyndere linie, men generelt består alle aft egninger eft er 
begge konturkalkeringsmetoder af klare streger, hvor man på frottagen visuelt hur-
tigere bemærker, at nogle motiver er mindre godt bevarede og derfor ikke er skarpt 
markeret. Jeg er ikke personligt fortaler for konturkalkering, men skulle jeg give 
konstruktiv kritik, ville jeg forslå, at forvitrede motiver optegnes med stiplede eller 
prikkede linier, og ikke en sammenhængende linie. På denne måde ville det visuelt 
og mere klart kunne gengives, at et givent motiv var mere forvitret end panelets 
resterende motiver.
 Sidst men ikke mindst, må frottages store fordel være, at kunne vise hvis 
motiver er opdateret. Frottagen af Balken viste en opdateret skibsstævn. Havde man 
ikke opdaget denne opdatering, ville man have henført typen til yngre bronzealders 
per. V (fi g. 70), men oprindeligt begyndte skibet som en type der kan henføres til 
ældre bronzealders per. I eller II. Ligeledes kunne skibsmotivet fra Brastad 5 også 
hurtigt henføres til per. III pga. af ørerne, men fordi de er tilføjet senere, kan skibet 
mht. indadvendte stævne henføres til periode I eller II.

5.2  3D-metoderne
Hvorfor ikke spare tid og fra starten foretage en mere fyldestgørende dokumenta-
tion ved at benytte fotogrammetri? Laserscanning ville give lige så gode resultater, 
som med PhotoModeler Scanner (PM), men er alt for tidskrævende, hvad angår 
dataindsamling, og eft erbehandling. Dertil kommer, at eft erbehandlingen ikke ville 
kunne bearbejdes på en alm. computer, men kræve specielle computere og derfor 
kræve et større budget. Så hvis der skulle overvejes en standardmetode, som var 
anvendelig på alle helleristningspaneler, ville man være nødsaget til at fravælge 
laserscanning af fl ere grunde. Udstyret er ikke særligt bærbart, og det kræver meget 
strøm, dermed ville man ikke kunne anvende metoden på svært tilgængelige pan-
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eler. En anden ulempe ved laserscannings gengivelse er, at den ikke kan vise tekstur, 
og dermed ikke kan vise den type lav- og algevækst, som ikke ændrer klippeover-
fl adens udseende, men som er gået i et med klippens stenpartikler, og derfor kun 
kan spottes på sin sort-brunlige farve. Dermed slækkes lidt på den realistiske gen-
givelse ved ikke at kunne visualisere klippefl adens tekstur. Laserscanning vil blive 
mere indgående diskuteret i det eft erfølgende afsnit, Alternative metoder.
 Med PM ville forbrugeren selv kunne eft erbehandle data på en almindelig 
computer, og resultatet må opfattes som optimalt af fl ere grunde. Dog varierer PM 
med 0,1 mm´s præcision i forhold til laserscanning, men til gengæld kan PM gen-
give tekstur, hvilket jo er laserscanningens begrænsning. Ved at anvende den reelle 
tekstur kan man også synliggøre kalkmærker eft er vand, der har overrislet ristnin-
gerne. Løbende vand er dog ikke muligt at gengive i PM, men hvis man bearbejder 
3D-modellen i Autodesk 3ds Max (3ds), vil man have mulighed for at animere 
detaljer som løbende vand. Det er også ved hjælp af 3ds, at jeg har kunnet fremvise 
bevægelige 3D-modeller i videoerne af de forskellige paneler, da det som førnævnt 
ikke var muligt at undersøge 3D-modellerne eft er prøveperiodens udløb. Man må 
dog kontrollere sin trang til ikke at tilføje alt for mange kunstige detaljer, da man 
bør huske, at det færdige resultats formål skal være realistisk og objektivt. Den 
realistiske 3D-model må derfor ikke modifi ceres alt for meget, i så fald bør man i 
hvert fald tydeligt markere, hvad der er animeret og derfor ikke 100 % realistisk. En 
fordel ved de digitale modeller er, at man kan manipulere med koordinat-aksernes 
inddeling, hvorved man kan fremhæve ellers detaljer, hvilket specielt er anvendeligt 
på svage detaljer.

5.3 Delkonklusion
5.3.1 Topografi 
Der er helt klart et potentiale i anvendelsen af fotogrammetri til at dokumentere 
bjergfl adernes topografi . Hverken frottage eller konturkalkering kan fremvise dette, 
men frottage-metodens potentiale er dog, at den nærmer sig gengivelse af klippe-
fl aden ved at vise fl adens mikrostruktur og revner. Hvis man ikke anvender foto-
grammetri som dokumentations-metode, men derimod frottage eller konturkalk-
ering, kunne man overveje at tilføje niveauer i fl aden ved hjælp af de topografi ske 
kort, som arkæologien ellers anvender. Men det ville nok se for rodet ud, at tilføje 
dette på den færdige frottage eller konturkalkering. Derfor kunne man i tillæg til 
frottage eller konturkalkering overveje at udarbejde et topografi sk kort over fl aden 
og måske bare antyde de mest genkendelige ristninger eller revner i klippefl aden, 
for at man som seer kunne lokalisere sig bedre på kortet.
 Foto vil til dels kunne vise klippefl adens topografi , men kun kunne se fl ad-
en fra dén vinkel, som billedet blev taget fra. Dét er Gjessings billede af Solberg (fi g. 
97) et godt eksempel på, og man bliver i tvivl om, hvorvidt billedet er taget oppefra 
og hvordan klippens form ser ud. Fordelen med fotogrammetri er, at det muliggør 
gengivelse af objektet fra alle vinkler ved, at objektet kan drejes rundt. På denne 
måde vil man kunne se ristningerne fra forskellige vinkler og få et bedre realistisk 
indtryk af dem.

5.3.2 Hældning:
Frottage og konturkalkering begrænser sig ved ikke at kunne vise klippefl adens 
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hældning, og derfor kan man ikke se, om fl aden er vertikal eller horisontal. Re-
sultaterne kan derfor med fordel kombineres med fotos af klippen, som det også 
allerede gøres, eller i tillæg kunne udformes en skitse med topografi . Man kan dog 
sige, at fotos ikke viser dimensionerne optimalt på denne måde, og at det ikke klart 
antydes, hvor meget klippen stikker ud eller op fra grunden. Her vil fotogrammetri 
være en bedre løsning. Med denne metode vil man netop kunne dokumentere og 
fremvise panelernes dimensioner, som topografi . Hvis man foretager nær-fotogram-
metri af ristningsmotiverne, vil det være muligt at præsentere dybden ristnings-
furerne imellem, og opdage niveauforskelle i den enkelte ristningsfure, hvilket kan 
indikere, at furen er hugget på fl ere gange, og dermed generere data for undersøgel-
ser af hugningsprocesser, som genhugninger, opdateringer og ufærdige ristninger.
 Der er et stort potentiale i anvendelsen af PM til eft erbehandling. Så længe 
man har indsamlet brugbar data, dvs. gode billeder, er der mange muligheder for 
bearbejdning af data i programmet. At kunne se huggefrekvens åbner op for nye 
forskningsspørgsmål, hvor man vil kunne undersøge, om det var samme huggende 
hånd, der stod bag motiver på forskellige paneler, som ligner hinanden. Det er også 
en klar fordel, at man i programmet kan lave tværsnit af ristningsfurer, hvilket bev-
irker, at man nu vil kunne anvende Burenhults tekniske analyse (Burenhult 1980, 35 
ff ) meget bedre end tidligere, se bilag 7. Ellers kan jeg forestille mig en løsning, hvor 
ristningsfurens dybde og bredde måles med en skydelære, men resultatet vil stadig 
ikke blive så præcist som i PM. For at kunne se dybdeforskel og lave et anvendeligt 
tværsnit kræves dog, at ristningsfuren er i god stand og så dyb, at den også er 
tydelig i dagslys. Et andet potentiale ved PM er, at man kan præsentere ristningerne 
som shaded, hvilket vil sige, at klippefl aden præsenteres i en hvidlig nuance, hvoraf 
ristningerne vil fremgå tydeligt som fordybninger i fl aden. Dette er en god eff ekt til 
at kunne præsentere ristninger, som er permanent opmalet, da man på denne måde 
kan komme uden om det problem, at ristningerne springer en i øjnene med den 
røde skrigende opmaling.

5.3.3 Hvad der ikke er synligt for det blotte øje…
Med frottage kan man også oft e se detaljer, som ikke umiddelbart er synlige for øjet. 
Som det blev erfaret ved Solberg, var frottagen årsag til, at der blev fundet en del 
små afvigelser fra de tidligere kalkeringer og undersøgelser. Havde man ikke udført 
frottage, ville man muligvis ikke have fundet disse detaljer, i hvert fald ikke de svag-
este, som det lille skibs højre stævn med kølforlængelsen.
 Hvis vi vender tilbage til Balken, blev prikhugningerne så fundet, fordi vi er 
blevet bedre til at gennemskue, hvad der er menneske- eller naturskabt, og er mere 
opmærksomme på svage detaljer? –Eller var prikhugningerne bare mere tydelige, 
fordi fl aden eft er ethanol-behandlingen var alge-fri? Der er i fremtiden planer om 
at behandle hele panelet med ethanol, og jeg kan ikke lade være at tænke: gem-
mer der sig mon fl ere ”nye” motiver under alge-bevoksningen? Det er en fordel, at 
frottage-metoden viser prikhugninger, som nogle gange er så svage, at man ikke 
ser dem med det blotte øje, men først opdager dem på frottagen, hvoreft er man 
bør undersøge fl aden igen for at bekræft e, at der nu også er nogle menneskeskabte 
huggemærker. Ved anvendelse af konturkalkeringsmetoden vil man sandsynligvis 
overse sådanne vigtige detaljer, med mindre man forud for dokumentationen 
har rekognosceret panelet med skrålys. Man kan dog ikke stole blindt på skrålys-
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metoden. Det blev eksempelvis erfaret ved dokumentationsarbejdet ved Krokhol-
men, at der med skrålys blev fundet indikationer af motiver, som blev afvist på den 
eft erfølgende frottage. Krokholmen blev dog som sagt ikke medtaget som case, da 
overfl aden var så grovkornet og ristningerne så uklare, at man ikke ville kunne 
afprøve mange forskellige metoder, og derfor ville sammenligningsgrundlaget ikke 
være optimalt. En af frottages begrænsninger er, at en cirkulær forvitring kan vises 
som et skåltegn, hvilket var tilfældet på Solberg (fi g 99, blå pil). Man bør derfor i 
sådanne situationer afstemme frottagen med fi nger-inspektion af det givne område, 
og krydsreferere med en anden metode.

5.3.4 Forvitrede klippefl ader
Selvom det var svært at udføre frottage på Post Hornes III, fi nder jeg dog stadig 
frottage som en anvendelig metode, specielt hvad angår tvivlsspørgsmål om de-
taljer. Ved at zoome ud på frottage-resultatet kan man faktisk stadig se forvitrede 
ristninger. Det vil dog være en langvarig og besværlig proces at foretage frottage af 
hele panelet pga. fl adens grove struktur, men jeg har svært ved at forestille mig, at 
nogle af de andre metoder ville være mere anvendelige og mindre tidskrævende. Jeg 
kan slet ikke forestille mig, at konturkalkering kan anvendes, for hvis ristningerne 
ikke var permanent opmalet, ville man dårligt kunne ane dem i skrålys, fordi mo-
tivernes omrids og fl aden er så grov. Derudover vil det også være svært at opmale 
eller opkridte dem, hvilket som regel er udgangspunktet for konturkalkering, og jeg 
har derfor svært ved at forestille mig, at arbejdsprocessen overhovedet kan lade sig 
gøre. Så ville jeg alligevel hellere foretrække frottage af hele panelet, hvor man ved 
opmalingen kunne krydsreferere med frottage, og derpå foretage konturkalkerin-
gen. –Men hvorfor så ikke bare nøjes med frottage? Konturkalkering er aft egning af 
ristninger, men hvis opmalingen ikke kan anskues som dokumentation, kan kon-
turkalkering så?
 Spørgsmålet er, om der er en metode, der er at foretrække frem for en 
anden på en så grov og forvitret overfl ade som Post Hornes III? Resultaterne fra 
de forskellige dokumentationsmetoder gav ikke tydelige resultater. Med udeluk-
kelsesmetoden vil jeg starte med at afvise konturkalkering på grove fl ader, da det for 
mig er uforståeligt, at man kan aft egne ristningsmotiver, der ikke kan ses i dagslys, 
mærkes med fi ngrene eller ses i skrålys. Selvom fl aden er grov, var frottage stadig en 
anvendelig metode.

Eft er min overbevisning er konturkalkering ikke brugbar på uklare detaljer som 
Gjessings føromtalte hånd på Solberg, som eft er mine undersøgelser viste sig at være 
et sæt lægge stående på en lille båd, hvis venstre del havde en brudt ufærdig stævn-
forlængelse. Derfor er et af frottagens store potentialer, at den fremhæver eventuelle 
små detaljer, der skal nærstuderes. Desværre blev jeg ikke klar over dette svage skib 
før jeg tilbage i Danmark studerede frottagen nøje. Frottage må også opfattes som 
en meget anvendelig rekognosceringsmetode. Her vil en kombineret undersøgelse 
af frottage og skrålys give et mere optimalt resultat. Det må også understreges, at 
generelt når der er tvivlsspørgsmål om detaljer, er det nødvendigt at undersøge 
detaljerne med forskellige metoder. Det nytter ikke at anvende samme metode, men 
med fl ere års mellemrum, som det var tilfældet med Post Hornes III. 
Ved Solberg var frottage også god til at afgøre diskussionen om Gjessings hånd og 
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Vogts skib. Hvis man sammenligner min frottage af Solberg med Vogts konturkalk-
ering, kan man på frottagen hurtigt se, at det lille træ er meget forvitret, men på 
konturkalkeringen er det optegnet med skråstreger. Så for at forstå konturkalkering, 
bør der altså være en signaturforklaring, at skråstreger betyder forvitrede motiver, 
og at omrids af motiver uden skråstreger betyder tvivlsomme motiver? Med frottage 
er en forklaring ikke nødvendig, man ser med det samme at det lille træ er forvitret.  

Nogle ristningsfurer er bredere eller dybere end andre, som det var tilfældet med 
skibet fra Brastad 5 (fi g. 91-93) Her kan huggeprocessen diskuteres; havde man af 
diverse årsager ikke fået hugget den anden ende af skibet? Hvad angår svage forvit-
rede eller algebevoksede motiver, er der potentiale i at anvende frottage-metoden, 
da man vil kunne se motiver, der ikke ellers er synlige for det blotte øje. Hvis kon-
turen af en ristning er svag men har form som et menneske eller et skibsmotiv, er 
det logisk at antage, at her er tale om et menneskeskabt motiv.  Derimod er frotta-
gens begrænsning, at den som sagt kan vise en cirkulær forvitring som et skåltegn, 
og derfor er det altså vigtigt at inspicere hvert ristningsmotiv og sammenligne med 
frottage-arket for det pågældende felt, og notere det eller endnu bedre markere 
det tydeligt på den færdige frottage, så det visuelt er klart, at her ikke er tale om et 
ristningsmotiv. Dette vil være op til den enkelte person, der dokumenterer, så jeg vil 
mene, at det er utroligt vigtigt at eft erundersøge frottagens resultater, når det gælder 
mindre detaljerede motiver som skåltegn.

Af de to 2D-metoder, konturkalkering og frottage, vil jeg som sagt foretrække 
frottage. Jeg vil gå så langt, at jeg vil afvise konturkalkering som en anvendelig 
dokumentationsmetode, specielt hvad angår forvitrede overfl ader og motiver, og 
tvivlsomme motiver. Dét var Post Hornes III et rigtig godt eksempel på. Nogle 
motiver på eksempel 1 havde forud for frottage været omdiskuteret og tvivlsomme. 
Det er klart, at Vogt i 1990´erne stadig ikke kunne bekræft e/afk ræft e de tvivlsomme 
motiver, da de er så forvitret, at man ikke længere kan se dem særlig klart, og så 
kan man vel heller ikke konturkalkere dem? Frottagen bekræft ede, at skibene ikke 
var fejlopmalinger. Men ikke alle detaljer syntes klare, da det kun var stævnene, 
der var tydelige, så det kan ikke siges, om skrogene har været færdige eller under 
udarbejdelse i form af prikhugning. Derudover viste 3D-modellen og frottagen 
af eksempel 2, at Martstrander havde fejltolket stævnen. Vogt har konturkalkeret 
ud fra opmalingen og derfor ikke set den lille lodrette streg, som kan opfattes som 
belæg for, at detaljen skal opfattes som et hjulkors. Så igen var frottage behjælpelig i 
diskussion af tvivl om detaljer.
  I bund og grund er konturkalkering jo bare aft egning. Såfremt det er muligt 
at udføre frottage, ville man jo også ud fra frottagen kunne udarbejde kontur-
aft egning på computeren, så konturkalkering bør udelukkes, hvad angår forvitrede 
fl ader. Jeg kan dog ikke helt udelukke konturkalkering fra dokumentationen af klip-
pekunst, da jeg godt kan forstå, at det er en mere anvendelig metode at dokumen-
tere hulemalerier med, da malerierne jo ikke er en ændring i overfl ade-strukturen 
og derfor kan billederne ikke afgnubbes med frottage. Men i et arkæologisk forskn-
ings-øjemed vil jeg alligevel stadig anse konturkalkering som en dårlig dokumenta-
tionsmetode. Resultatet afh ænger jo af, hvordan den dokumenterende har opfattet 
motiverne. Derudover kan den dokumenterende person måske have udelukket visse 
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detaljer, fordi han ikke syntes, det lignede noget forståeligt? Derfor ville jeg hel-
lere anvende fotos taget af en erfaren fotograf, så malerierne kunne træde skarpest 
frem. Man kunne også med stor fordel anvende fotogrammetri ved dokumenta-
tion af hulemalerier, da man ville kunne udarbejde en simulation, hvor den visuelle 
vinkel kan fungere som en form for ”virtuel rejse” over overfl aden. På den måde vil 
man også kunne se, om klippefl aden evt. er ujævn, som det er tilfældet ved mange 
hulemalerier. PM har været afprøvet på hulemalerierne fra Ekain-hulen, og vil blive 
diskuteret i det eft erfølgende afsnit.

Jeg tror, at mine resultater kunne være blevet endnu bedre, hvis vi, min tekniske 
medhjælper og jeg, havde kendt PM endnu bedre. Forud for anvendelsen kendte vi 
ikke programmet, så vi planlagde derfor nøje, hvorledes vi bedst muligt kunne få 
udbytte af de 30 dages prøvelicens, som 3Dphoto havde været så venlig at give mig. 
De første 10 dage forløb med at lære programmet at kende, få lavet en god kali-
brering og få taget kvalifi cerede billeder. Derudover skulle vi fi nde ud af, hvordan 
eft erbehandlingen fungerede, samt hvilke muligheder programmet havde for at 
analysere data. Ved Finntorp måtte jeg erkende, at for at kunne vise frottage som et 
ekstra lag på 3D-modellen, krævedes det at der havde været identifi cerbare genken-
delige punkter, både på frottagen og på fotos til fotogrammetri. I helhed synes jeg 
dog stadig, at man med mine resultater kan konkludere, at PM er meget brugerven-
ligt, da jeg har lært rigtig meget om programmet, på ganske kort tid.
Hvis man ikke har økonomiske ressourcer til at dokumentere med en 3D-metode, 
vil jeg foreslå, at man som sagt udarbejder en skitse af panelet, hvor man indikerer 
manglende detaljer. Disse bør også komplementeres med diverse fotos af samme 
elementer.
 Jeg synes også, at et rigtig godt supplement til frottage og konturkalkering 
ville være at medbringe Burenhults skema (bilag 8) over hugningskvalitet (Buren-
hult 1980, 36), hvilket også ville hjælpe forskere til at vurdere hver enkelt ristning 
med henblik på forskellige variabler som form og dybde. Disse iagttagelser vil 
kunne danne grundlag for tekniske analyser om hugningsprocesser, var motiverne 
ufærdige, eller genhugget over fl ere perioder? Det kan konkluderes, at ved anven-
delse af 2D-metoderne vil der være behov for ekstra tillæg i form af skitser og fotos, 
samt opmålinger af ristningernes dybde. Dokumentationsprocessen ville derfor 
blive meget tidskrævende, hvis den skulle være helhedsdækkende. 
 Min anbefaling til dokumentation af helleristninger ville være både at 
anvende frottage og fotogrammetri som metoder, da de to metoder komplimenterer 
hinanden. Hvad angår hulemalerier eller helleristningsfl ader, der er for skrøbelige 
til frottage, ville jeg udelukkende anvende fotogrammetri. Det gengiver dimension-
erne bedre end fotos, og samtidig genereres en realistisk oplevelse af de scannede 
fl ader.
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6. Alternative dokumentationsmetoder

I dette afsnit vil jeg vurdere mine resultater, sammenlignet med andres arbejde ved 
hjælp af andre dokumentationsmetoder. På denne måde er det muligt at få indtryk 
af hvilke metoder, der er mest alsidige, og det kan ud fra dette overvejes hvilke me-
toder, der er mest anvendelige på forskelligt arkæologiske materiale. Som det blev 
erfaret i det forudgående afsnit, er min vurdering, at man får de mest alsidige resul-
tater ved at anvende frottage kombineret med fotogrammetri. Afsnittet vil derfor 
udelukkende beskæft ige sig med andre 3D-metoder, dog med én undtagelse. Jeg vil 
starte med at fremhæve ét 2D-eksempel, da dette vil vise sig velegnet til undersøgel-
ser af enkelte motiver på små områder. 

6.1 Polynomial Texture Mapping & Refl ection Transformation Imaging
Sarah Duff y har eksperimenteret med Polynomial Teaxture Mapping (PTM) og Re-
fl ection Trasformation Imaging (RTI) for at undersøge, om dette var en god metode 
til at gengive ristningen fra Roughting Linn. Et af hendes krav var, at det ikke kræ-
vede for meget udstyr og meget strøm, da Roughting Linn er en svært tilgængelig 
lokalitet (Duff y 2010). Metoden beskrives således:

Refl ection Transformation Imaging (RTI) is an image-based recording method in 
which information about surface refl ectance is captured per pixel. Polynomial Texture 
Maps which are comprised of a compilation of multiple digital photographs are the 
interactive fi les generated using RTI.
(Duff y 2010, 213)

Sådan som jeg har forstået det ud fra ovenstående citat, starter dokumentation-
sprocessen med RTI. Kameraet forbliver i samme position under fotograferingen. 
Det eneste, der fl yttes under fotograferingen, er en lyskilde, som fl yttes rundt om 
objektet, således at konturerne på billederne gengives bedst muligt. De 30 fotos fra 
Roughting Linn blev dereft er behandlet i en soft ware, som kunne udregne overfl ad-
ens lys-refl ektering, og dereft er udarbejdede et specielt billede, som defi neres som 
PTM. Det forklares yderligere i artiklen, at PTM er en interaktiv 2D-gengivelse, 
som gengiver 3D-objekters tekstur, skygger og detaljer (Duff y 2010, 214). 
 Ud fra resultatet (fi g. 108) kan jeg iagttage vigtige detaljer om ristningen, 
hvor konturer og dybde klart indikeres. Derudover gengives ristningen fi nt ved, at 
man kan sortere lav- og algevæksten fra, som forstyrrer ens besigtigelse af motivet. 
Jeg anser denne metode som anvendelig ved undersøgelser af små detaljer, for i 

Fig. 108: Fra venstre til højre: 
standard foto, skærmprint af 
behandlet PTM og normalt 
kort (fotos: Duff y 2010,  215)
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og med at PTM er en interaktiv 2D-gengivelse, vil dens begrænsning være, at man 
ikke kan vende og dreje det færdige resultat. Man behøver måske heller ikke skulle 
kunne dette, når resultatet viser hele motivets konturer. Jeg tænker dog, at man vil 
kunne opnå et lignende resultat ved at tage en masse billeder med skrålys og sam-
menlægge dem i Photoshop. Dog vil jeg ikke afvise metoden helt, før det er blevet 
afprøvet på dé ristninger, jeg har undersøgt, da jeg kunne forestille mig, at det ville 
være en god metode til at undersøge diff use motivdetaljer som forvitrede ristnings-
furer. Jeg vil dog påpege, at jeg ikke anser metoden som anvendelig ved tekniske 
studier af huggeteknik og huggefrekvens, da man her vil have brug for at kunne 
vende og dreje objektet og undersøge det på nærmere hold, f.eks. ved at studere de 
punktskyer og trianguleringer, som 3D-metoder genererer. TPM/RTI genererer så 
vidt det er mig bekendt hverken punktsky eller triangulering, og derfor vil metoden 
heller ikke være skalerbar, dog kan måleforhold indikeres på billederne med en 
målestok.

6.2 Anden anvendelse af PhotoModeler Scanner
Dén fotogrammetriske soft ware, jeg anvendte, PhotoModeler Scanner (PM), har 
også været anvendt på hulemalerierne fra den spanske hule, Ekain, som ud fra fund 
af Magdalenien-materiale kan dateres til ca. 12.050 BC (Lawson 2012, 180ff ). Man 
kan både se og læse mere på: http://www.photomodeler.com/products/scanner/ar-
chaeology.htm . Man kan på den medfølgende DVD også se 3D-modeller udarbej-
det af Jens Vedel 3Dphoto, og opleve fotogrammetriens høje formidlingsværdi.
 Eksemplerne illustrerer hvor tilfredsstillende resultater, der kan opnås, 
hvis man kender programmet og alle dets muligheder bedre end min tekniske 
medhjælper og jeg gjorde. Hvis programmet ikke havde været nyt og ukendt for 
os, havde vi formentlig kunnet udnytte prøvelicensen meget bedre. Dog synes jeg 
stadig, at mine resultater klart afspejler PM´s brugervenlighed. Alene brugerven-
ligheden er et stort potentiale, når man overvejer, om andre arkæologer eller museer 
kunne anvende denne soft ware. Med PM ville der kunne opnås god dokumentation, 
uden at det krævede stor ekspertise, hvorimod en tekniker typisk vil være nødven-
dig under hele dokumentationsprocessen med laser- og lys-scanning. 

6.3 Laser-scanning
Under RockCare-projektet (Kallhovd & Magnusson 2000; Bertilsson et al. 2003; 
Johansson & Magnusson 2004) afprøvede man bl.a. laser-scanning. Til udførelsen 
hyredes selskabet, Metimur Co som både udarbejdede laser- og lys-scanning. Lys-
scanning vil blive diskuteret senere i dette afsnit. Man afprøvede laser-scanningen 
på Fossumtorp (fi g. 26). Der fi ndes forskellige laser-scannere, og den Metimur Co 
anvendte hedder NOMAD. Med denne type vil der kunne opnås en præcision af 
punkterne på mindst 0,2 mm. Udstyret krævede dog justering til at kunne bruges 
udendørs, bl.a. skulle der anvendes et afskyggende telt. Det huggede område udg-
jorde 5 x 2m af hele panelet på 6,0 x 3,5m, og blev scannet på en 12 timers arbejds-
dag. Indsamlingen af data krævede to bil-batterier, som skulle oplades eft er hver 4. 
time.
 Fra 2002 – 2004 foretog Alta museum periodevis laser-scanning af panelet 
Kåfj ord (se http://www.verdensarvenialta.no/english/kaafj ord.swf  og fi g. 109) som 
ligger ved Alta fj orden. Der foreligger desværre endnu ingen publiceringer om 
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analysen af resultaterne og arbejdsprocessen, og det vides derfor heller ikke hvilken 
scanner, der har været anvendt. Dog har jeg fået oplyst, at fi rmaet, der udførte 
opgaven, også var Metimur Co, men at fi rmaet ikke eksisterer mere. Det må dog 
formodes, at de også her anvendte en NOMAD laser-scanner her. Arkæologerne 
Chris Sevara & Joakim Goldhahn skriver i deres artikel (Sevara & Goldhahn 2011) 
at arbejdet ved Kåfj ord tog en måned, men det er med forbehold, at jeg vurderer 
scanningen af Kåfj ord. 
 Både RockCares- og Alta museums resultater af de pågældende paneler er 
delvis rigtig gode. Ristningerne er synlige, og man kan se klippefl adernes afgræn-
sning, is-skurestriber og, for Kåfj ords vedkommende, også topografi en, hvilket er 
rigtig vigtige elementer. Dette gør metoden anvendelig som dokumentationsme-
tode, hvor der ønskes tekniske undersøgelser af ristningsfurerne. Der er fl ere fordele 
end ulemper ved laser-scanning. Det er også en stor fordel, at man har kunnet 
”udprinte” en virkelig kopi eft er laser-scanningen af Fossumtorp (se fi g.110). Det er 

Fig. 109: Laser-scanning af 
Kåfj ord-panelet ved Alta 

(foto: Alta museum).
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dog urealistisk at forestille sig, at metoden bliver mere udbredt indenfor hellerist-
ningsforskningen, da udstyret er svært at transportere. Dét blev under feltarbejdet 
af Finntorp fremhævet, hvor vigtigt det er, at udstyret er transportabelt, derudover 
er det en stor ulempe ved laser-scanning, at der er behov for så stor strømtilførsel. 
En del norske ristningspaneler er svært tilgængelige og kræver lidt bjergbestigning 
for at nå.
 Derudover er laser-scanning en meget dyr metode, der skal budgetteres for 
leje eller køb af udstyr, som ikke er brugervenligt, der skal købes soft ware til eft erbe-
handling, og den anvendte tid på eft erbehandling af data er lang og kræver specielle 
computere. Derudover skal der også budgetteres med vedligeholdelse af udstyret, 
der skal til service og kalibreres en gang i mellem. Sidst men ikke mindst er det 
ærgerligt, at metoden ikke kan gengive panelernes reelle tekstur mht. farve, og 
gengivelsen bliver derfor på trods af præcision lidt urealistisk. Her er PM og mange 
andre fotogrammetriske soft wares en mere optimal løsning, da de giver mulighed 
for gengivelse med tekstur, som udtrækkes fra de fotos, scanningen blev baseret på. 
Kvaliteten af teksturen afh ænger dog af den anvendte soft ware, hvilket jeg vender 
tilbage til under diskussionen af fotogrammetri senere i dette afsnit. 
 Ligesom med laser-scanning kan man med fotogrammetri også udprinte 
kopier af originalerne, men PM er også et billigere alternativ til laser-scanning, fordi 
det kun består af et kamera og en eft erbehandlingssoft ware, og da præcisionen af 
PM er ca. 0,3mm, sammenlignet med NOMAD´s 0,2 mm er forskellen meget lille 
(Johansson & Magnusson 2000). Dog er forskellen jo, at PM kan vise tekstur, hvilket 
laser-scanning ikke kan. Når de scannede objekters overfl adestruktur formidles 
med farver, vil resultatet også kunne anvendes af andre fagfolk indenfor hellerist-
ningsforskningen, som konservatorer og biologer mht. forvitring og lav- og alge-
vækst.

Fig. 110: Udprint fra laser-
scanning af Fossumtorp, (foto: 

Catarina Bertilsson, SHFA).

Fig. 112: Lys-scanning 
af Haralds Jellingsten 
(foto: Nationalmuseets 
bevaringsafdeling).
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6.4. Lys-scanning
Metodens tekniske funktion blev forklaret på s. 18-19, så jeg vil derfor nøjes med at 
vurdere resultaterne og formidlingsværdien. Nationalmuseets bevaringsafdeling fore-
tog i perioden 2005 – 2008 bevaringsundersøgelser af Ribe domkirkes kathoveddør 
og af de to Jellingsten, hvor den ene ses på fi g. 112. Til dette anvendtes lys-scanning 
(Trudsø et al. 2008). Formålet var at undersøge bevaringstilstanden og tilråde evt. 
øjeblikkelige og langsigtede tiltag for, at bremse forvitringen mest muligt. Det var 
muligt at se huggemærker på trekantsrelieff et fra Ribe domkirkes kathoveddør (fi g. 
111). Ved undersøgelse af Jellingstenene og ved sammenligning med tidligere kop-
ier, var det muligt at iagttage små ændringer i overfl adestrukturen. En 3D-model 
af Harald Blåtands runesten kan ses på Jellingprojektets hjemmeside: http://jelling.
natmus.dk/om-jelling/runestenene/harald-blaatands-runesten/ 
 Min vurdering af 3D-modellen er, at konturer og tekstur gengives tydeligt, 
og det er en stor fordel, at man kan dreje modellen rundt og undersøge stenen 
fra alle sider. Det er dog et minus, at man ikke kan zoome ind på modellen, for 

Fig. 111: Lys-scanning af Ribe 
domkirkes kathoveddør (foto: 
Nationalmuseets bevaring-
safdeling).
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at se hugningernes detaljer, såfremt man ville undersøge hugningsteknik. Men 
det er klart, at man ikke kan fremvise en 3D-model i super kvalitet, hvis den skal 
kunne formidles på en almindelig konsumer-computer. Det må formodes, at man 
på de originale resultater vil kunne se sådanne detaljer bedre. Gengivelsen af den 
scannede fl ade ved lys-scanning er dog tilfredsstillende, men det er altså et stort 
minus, at udstyret er strømkrævende og svært at transportere. 

Arkæolog Laila Kitzler Åhfeldt har foretaget mange undersøgelser mht. hug-
geteknik med lys-scanning ved hjælp af ATOS-udstyr (Åhfeldt 2010), f.eks. om 
nogle af runerne på Jarlabanke-runestenen har været hugget samtidig eller over tid 
(Åhfeldt 2008). De Gotlandske billedsten blev undersøgt ved en anden lejlighed, 
hvor det var nødvendigt at kunne undersøge hugningerne uden opmalingerne. Her 
blev fundet indikationer på anvendelsen af en form for standardisering på nogle 
motiver, som har man haft  en form for bog med mønstre til at hugge motiverne 
eft er (Åhfeldt 2009b). Endvidere har hun undersøgt de mange fragmenter fra 
Eskilstuna-hellerne, hvor hun har undersøgt, om de forskellige huggere af henhold-
svis Eskilstuna-hellerne og de mere almindelige fritstående runesten ude i landska-
bet, havde forskellige kompetencer hvad angår hugning. Ud fra huggemærkerne på 
fragmenterne har hun også forsøgt at gruppere fragmenterne, eft er om de kom fra 
samme rune- eller gravsten (Åhfeldt 2009). Yderligere har hun ved hjælp af laser-
scanning og statistisk data kunnet konstatere, at nogle runesten har været hugget af 
fl ere forskellige (Åhfeldt 2002).
 Metoden er tidligere blevet diskuteret under laser-scannings-metoden. Jeg 
vil dog understrege, at lys-scanning er meget anvendelig ved undersøgelser med 
teknisk karakter som huggeteknik på både helleristninger og runesten. Dog er 
metoden som sagt ikke anvendelig, hvis man ønsker at studere detaljer, hvor det er 
nødvendigt at se stenfl adens realistiske farve(r). Dertil kommer, at både dataind-
samlingen og eft erbehandlingen vil være meget tids- og strømkrævende, hvis et helt 
panel skal scannes. Her vil PM være en mere optimal løsning, da det ville spare tid, 
men resultaterne mht. præcision ville dog være lidt ringere, da PM har ned til 0, 
3mm sigtbarhed modsvarende ATOS´ 0, 02 mm. Men her vil jeg sige, at det kom-
mer an på formålet med ens undersøgelse, for man kan ved PM tage fotos tættere 
på, og dermed forøge præcisionen.

Fig. 113: Fotogrammetrisk model af Millstone Burn 2 fra http://archaeologydataservice.ac.uk/era/section/record_manage/rm_record_la-
sers.jsf sidst set 10. november 2012. Fra venstre: almindeligt foto, vist som shaded, vist med tekstur (fotos: NADRAP, Englands rock art 
database).
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6.5 Fotogrammetri
I England har Nortthumberland universitetet og Durham county council startet et 
projekt, der hedder NADRAP, som er støttet økonomisk af English Heritage. Pro-
jektets formål tager udgangspunkt i at få dokumenteret så mange helleristninger 
som muligt, da ristningerne også i England er i fare mht. klima- og vejrforhold. De 
har derfor iværksat gratis uddannelse af frivillige i at dokumentere helleristnin-
ger. Derfor har det været vigtigt at anvende en metode, hvis resultat var ensartet, 

uafh ængig af om den dokumenterende person var erfaren eller nybegynder. De har 
derfor anset fotogrammetri som den mest optimale metode (Sharpe et al. 2008). 
Deres fremgangsmåde krævede to konsumer kameraer af minimum 5 megapixel og 
soft ware, Topcon PI-3000 til ca. 59.000 DKK til eft erbehandling. Metoden har både 
været anvendt på bemalinger og helleristninger. Fordelen ved konsumer-kameraer 
og billigt soft ware gør, at de fl este kan anvende denne metode, da kameraerne er 
brugervenlige, og med lidt introducerende undervisning er soft ware brugervenlig. 
Største fordel er dog, at man kan anvende en almindelig computer. Deres resultater 
har en præcision på mellem 1-3 mm (Chandler et al. 2007, 10ff ). Se resultaterne på 
fi g. 113-114.
 Jeg synes, at NADRAP´s resultater er meget tilfredsstillende, da de gengiver 
ristningerne meget realistisk, med veldefi nerede konturer, og stenenes topografi  og 
karakteristika som revner gengives også. De britiske ristninger er dybt hugget, sam-
menlignet med de sydskandinaviske helleristninger, hvilket også bevirker, at det nok 
er nemmere at gengive de britiske realistisk. Det er dog en stor ulempe, at soft waren 
er så dyr. Her ville jeg hellere foretrække PM. Man kan ved PM også anvende kon-
sumer-kamera, men jo fl ere pixel kameraet har, jo bedre. Dog er det ikke tilrådeligt 
med et kamera med mere end 10 megapixel, da billederne ellers kan generere for 
meget støj på punktskyen. Ved at anvende et 10 megapixel kamera, hvor afstanden 

Fig. 114: Fotogrammetrisk 
model af Howgill Grange fra 
http://archaeologydataservice.
ac.uk/era/section/record_man-
age/rm_record_lasers.jsf sidst 
set 10.  november 2012. Fra 
venstre: almindeligt foto, vist 
som shaded, vist med tekstur 
(fotos: NADRAP, Englands rock 
art database).

Fig. 115: StM 3D-model 
af landskab (Goldhahn & 
Sevara 2011, 254).
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til objektet er 1 m, kan der med PM opnås en præcision på 0,3 mm (Internetkilde 
1), men præcisionen kan som sagt forøges ved at fotografere objektet tættere på.
 Ved billigere eller helt gratis fotogrammetriske soft ware kræves oft e fl ere 
programmer til eft erbehandlingens forskellige skridt, dvs. et program til at analysere 
punkterne på fotos, mens et andet program danner punktskyen, et tredje program 
udfærdiger trianguleringen, og måske endda et fj erde program til at kombinere 
punktskyen med teksturen. Her er det en stor fordel, at man med PM kun behøver 
én soft ware.

6.6 Structure from motion (SfM)
Arkæologerne Joakim Goldhahn og Christopher Sevara har forsøgt sig med 
structure-from-motion (SfM) til at dokumentere deres udgravning af røsen Törns-
fall 107:1-4 i Kalmar, og dens helleristninger. Til dette blev anvendt et almindeligt 
konsumer-kamera og 3-4 gratis soft wares til eft erbehandlingens forskellige trin 
(Goldhahn & Sevara 2011). De har bl.a. udarbejdet et visualiserende kort over land-
skabets topografi  (fi g. 115), hvilket jeg mener er en rigtig god idé. Glimt af udarbe-
jdelsen ses på fi g. 116, resultatet af røsen på fi g. 117 og helleristningerne på fi g. 118. 
 Jeg synes ikke, at man hverken på kortet med visualisering af landskabet 

Fig. 116: Billeder fra arbejdsproces, fra venstre: røse med målepunkter på, 
udarbejdelse med StM (Goldhahn & Sevara 2011, 260).

Fig. 117: 3D-model af Törnsfall 107 
(Goldhahn & Sevara 2011, 259).

Fig. 118: Øverst ses alm. foto af helleristningerne Törnsfall 107 , ned-
enunder ses 3D-gengivelsesn af samme (Goldhahn & Sevara 2011, 259).
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eller resultatet af røsen kan se en realistisk gengivelse af virkeligheden. Konturerne 
virker uskarpe, specielt røsen er ikke særlig genkendelig på 3D-modellen. Sevara 
har forklaret, at eft er artiklen udkom, er der kommet mange nyere teknikker, som 
giver bedre resultater (Sevara, pers. kommentar). 3D-gengivelsen af helleristnin-
gerne er heller ikke tilfredsstillende, da man ikke kan se ristningerne uden opma-
lingen. Jeg er dog i tvivl om, om det ved hjælp af deres metode var muligt også at 
vise teksturen på 3D-modellen. Dét havde helt klart hjulpet på formidlingen, hvis 
teksturen havde været på dén 3D-model, de præsenterer i artiklen, og hvis de havde 
fremstillet den mere realistisk. Jeg vil dog fremhæve nogle positive fordele ved deres 
dokumentationsproces. Ved at nivellerede alle ristninger med totalstation, havde de 
dermed indsamlet vigtig data, som de kunne kombinere med 3D-modellen. Deru-
dover var det også en rigtig god idé at opmale ristningerne med ikke-permanent 
hvid kalk, således at ristningernes placering i topografi en kan gengives på 3D-
modellen. Dette ville klart have forbedret min 3D-model af Finntorp, da jeg som 
førnævnt måtte erkende, at det ikke var muligt at vise ristningernes placering på 
fl aden. 
 Ligesom med de billige eller gratis fotogrammetriske soft wares, kan man 
ved SfM-metoden også være nødt til at behandle sine data i fl ere forskellige soft -
wares, hvor PM behandler alle processens skridt i ét soft ware, som udfører alle 
stadier i eft erbehandlingen. Det er uhensigtsmæssigt at anvende fl ere programmer, 
da man i hvert program ændrer sin data ganske lidt.

6.7 Delkonklusion
Der fi ndes altså rigtig mange metoder til at udarbejde 3D-modeller, og prisen 
afh ænger af hvor præcist et resultat, der ønskes. Jeg vil dog mene, at det ikke udgør 
nogen stor forskel om man anvender laser- og lys-scanning eller PM, hvad angår 
præcision. Mht. prisen ville jeg derfor vælge PM, da der kun er én udgift , men med 
både laser- og lys-scanning skal der også betales for vedligeholdelse af udstyret. 
En stor ulempe ved lys- og laser-scanning er, at 3D-modellerne kun kan gengives i 
shaded, og at de ikke viser objektets reelle struktur. Med PM vil man derfor mere re-
alistisk kunne gengive materialet, da man kan vise det med teksturen. På en shaded 
udgave af et helleristningspanel ville man ikke kunne se, hvor overfl aden eksem-
pelvis er angrebet af den type lav- og algevækst, som ikke rager op fra fl aden, men 
som er trængt ned mellem fl adens stenpartikler, og derfor kun kan ses ud fra sin 
sort-brunlige farve. Jeg kan heller ikke forestille mig, at laser- eller lys-scanning ville 
være anvendelig på andet arkæologiske materialer med mindre farve-information-
erne ikke var vigtige. Hvis man forestillede sig solvognen fra Trundholm, ville man i 
en shaded gengivelse ikke kunne se, hvad der eksempelvis var guld med mindre det 
ville kunne analyseres ud fra overfl adens struktur.
 Jeg vil derfor konkludere, at laser- og lys-scanning kun er anvendelige på 
fl ader med ensartet farve og fl ader, hvor farveforskelle ikke er vigtige elementære 
krav for gengivelsen. 

Resultaterne af PM som metode er allerede blevet diskuteret tidligere, men eft er 
sammenligning med alternative 3D-metoder synes det stadig klart, at PM er et 
meget alsidigt program, som har nyttige funktioner. Ved anvendelse af billigere 
fotogrammetriske soft wares, eller metoder som RTI/TPM og StM, er det nødven-
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digt at bearbejde data via fl ere forskellige soft wares, hvor man med PM kun behøver 
dét ene program. Derudover er præcisionen ved RTI/TPM og StM ikke ligeså 
høj. Laser- og lys-scanning er kun anvendelige ved tekniske undersøgelser af små 
overfl ade-detaljer. Der er dog en række ulemper ved disse, når de betragtes i lyset 
af en standardiseret metode til at dokumentere helleristninger: de genererer kun 
shaded gengivelser, er ikke særligt transportable og derfor uanvendelige på svært 
tilgængelige ristningspaneler. Dertil kommer, at de kræver meget strøm, hvilket 
også er besværligt ved arbejde på svært tilgængelige ristninger, og sidst men ikke 
mindst er de økonomiske udgift er meget høje, i forhold til PM, som for øvrigt både 
viser tekstur, er bærbar, ikke særligt strømkrævende og er brugervenligt. 

7. Konklusion

Det er vigtigt, at dokumentationen, der udføres i dag, er fyldestgørende og gengiver 
helleristningernes nærkontekst så optimalt som muligt. Under feltarbejdet blev det 
erfaret, at nogle klippefl ader er vanskeligere at dokumentere, ligeledes var nogle 
metoder bedre til at gengive forvitrede ristnings-detaljer end andre. Det er desværre 
kun et spørgsmål om tid, før de svært forvitrede klippefl ader bliver umulige at do-
kumentere. Grundet, at kvantiteten af helleristninger er for høj, er der desværre ikke 
økonomiske ressourcer til at redde dem alle ved f.eks. at tildække dem.
Når alle ristninger ikke kan bevares, så hviler der et stort ansvar på de, der doku-
menterer. Dokumentationerne skal være så realistiske, at selvom originalmaterialet 
med tiden forgår, så kan helleristningsforskningen i hvert fald bestå -den er derfor 
dybt afh ængig af de, der dokumenterer. Endnu har forskningen ikke knækket koden 
mht. til at forstå helleristningerne, men når det forhåbentlig sker, så vil der være 
uanede mængder af data-kopier, i form af dokumentationer, som forskerne kan anv-
ende, såfremt helleristningerne dokumenteres ordentligt. Den store datamængde 
må betragtes som et rent paradis -med så meget data ses tydelige variationer i 
motiv-typer og kombination af motiv-typer og, hvordan motiverne optræder i 
topografi en. Yderligere forekommer variationer mht. at nogle motiver oft ere er 
opdateret eller genhugget frem for andre. Det kan konkluderes, at ved anvendelse 
af 3D-metoder til dokumentation, kan der fravristes informationer fra ristningerne 
mht. huggeprocesser i form af huggefrekvens og dybde, og det kan endda belyses, at 
små dele af et motiv kan være dybere hugget. Er det mon en bevidst handling, eller 
er ristningen ikke færdiggjort? Hvis der i fremtiden blev foretaget fl ere tekniske 
observationer af ristningerne, ville man dermed kunne tilføje fl ere variationer at 
arbejde med. 
 Det blev under feltarbejdet også erfaret, at frottage-metoden kunne gengive 
motiver, der ikke var synlige for det blotte øje. Derfor bør man i fremtiden anvende 
frottage mere end hidtil. Denne metode genererer fl ere vigtige informationer. Min 
anbefaling til dokumentation af paneler, der er for skrøbelige til frottage, er, at der 
bør foretages fotogrammetri af hele panelet, samt af hvert enkelt motiv. Dertil ville 
det være fordelagtigt at anvende en billig metode som RTI/PTM ved hvert motiv. 
Denne metode gengav ristningsmotivet fra sin bedste side mht. lys/skygge-forhold. 
Jeg vil ikke ekskludere konturkalkering helt fra forskningen af klippekunst, da det 
vil være svært at dokumentere hulemalerier med frottage, da malingen jo ikke æn-
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drer overfl aden, således at det ville kunne genskabes på frottage. 
 Det er dog vigtigt, at fremtidens helleristningsforskning tager udfordringen 
op mht. at dokumentere stærkt forvitrede helleristninger, som ikke tåler frottage. 
På Alta museum tages der højde for dette ved at udarbejde konturkalkeringer fra 
gode fotos, dermed kan skabes en form for oversigtskort over panelet. Jeg synes 
dog, at det bør overvejes, fremover at anvende 3D-metoder på forvitrede paneler. 
Som førnævnt blev Kåfj ord  laser-scannet, men det var en langvarig og dyr proces 
resultaterne taget i betragtning. Derfor vil jeg anbefale fotogrammetri som metode. 
Prisen for det fotogrammetriske program afgør resultatets kvalitet, og som det blev 
erfaret tidligere, er PhotoModeler Scanner et udmærket program til at udarbejde 
forholdsvis realistiske visualiseringer af helleristninger, både hvad angår tidsforbrug 
og pris. 
 Under feltarbejdet blev det også erfaret, hvor vigtigt det er at betragte 
helleristningerne igennem fl ere optikker, specielt vedr. tvivlsspørgsmål om motiv-
detaljer, kan spørgsmålene kun besvares ved at undersøge motiverne med fl ere me-
toder. Det bør derfor i fremtiden være obligatorisk ved tvivlsomme motiv-detaljer, 
at de dokumenteres med mindst to forskellige metoder.

Hvis jeg skulle foreslå en standard-metode, som kunne anvendes på klippekunst 
som hulemalerier, runesten og helleristninger, ville jeg anbefale fotogrammetri. Ved 
fotogrammetri behøver man kun sit kamera, evt. blitz og evt. sammenklappeligt 
stativ. Ved en dokumentations-opgave som Ekain-hulen, ville det optimale være 
kun at medbringe kamera, blitz og nogle få batterier til blitzen. Da indgangen til 
Ekain-hulen, og formentlig også mange andre huler, er meget lav og snæver, ville 
man ikke kunne transportere udstyr til laser- eller lys-scanning, det ville også være 
upraktisk med hensyn til deres behov for strøm, idet man så skulle returnere ud og 
ind af hulen fl ere gange. 
 Ved en generel betragtning af dokumentations-metoder på arkæologisk 
materiale, ville jeg klart anbefale 3D-metoder, og yderlige indsnævre det til fo-
togrammetri. Metoden er brugervenlig, behandler data hurtigt men eff ektivt, og 
prisen for soft wares er meget overkommeligt for en evt. museumsinstitution. Man 
kan opnå samme resultater med lys- eller laserscanning, men som nævnt er en af 
deres store ulemper, at det tager meget tid at indsamle data. Desuden er eft erbehan-
dlingstiden ved laser- og lys-scanning for lang, og prisen for udstyret er uhørt høj, 
og derfor ikke realistisk. Anvendelse af disse ville også kræve stor ekspertise; de ville 
ikke kunne udføres af en almindelig person eller en arkæolog. Her er fotogrammetri 
mere velegnet, da det er mere brugervenligt, et billigere alternativ til laser- og lys-
scanning, og data kan bearbejdes på en almindelig konsumer-computer.
Jeg konkluderer altså, at der bør stilles større krav til dokumentationen der udføres 
i dag, det er denne der skaber grundlag for fremtidens forskning, og derfor er det 
et krav at ristningerne gengives realistisk. Fotogrammetri ville være en udmærket 
dokumentations-metode. Gengivelserne er gode, og da dokumentationen kan fore-
tages hurtigere end med laser- og lys-scanning, vil man med fotogrammetri kunne 
dokumentere mange fl ere paneler på kort tid. Frottage bør, så vidt det er muligt 
mht. klippefl adens stand, fortsat anvendes, som metode, da den komplimenterer fo-
togrammetrien ved, at gengive svage detaljer som ikke fremgår af fotogrammetriske 
resultater. 
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8. Perspektivering

Som dokumenterende har vi ansvar for fremtidens forskning. Dokumentationerne 
har indfl ydelse på, hvilke undersøgelser eller spørgsmål forskerne kan beskæft ige 
sig med. Hvis vi kun dokumenterer motiver, kan forskningen kun forblive motiv-
baseret. Hvis dokumentationerne ikke gengiver nærkontekst, så kan forskningen jo 
heller ikke beskæft ige sig med det. Hvis dokumentationerne leverer informationer 
om nærkontekst og ristningernes tekniske udformning, så kan forskerne foretage en 
helhedsvurdering og analyse af hele panelet, ligesom der gøres eft er en udgravning. 
Så er hele det udgravede felt med til at skabe forståelsen, det er ikke holdbart kun 
at skabe forståelse ud fra enkelte elementer. Således er det med helleristninger. Det 
er ikke nok kun at skabe forståelse ud fra motiverne, resten af konteksten har også 
relevans.
 Jeg kan forestille mig, at der er et stort potentiale i at foretage tekniske 
undersøgelser af helleristningerne i fremtiden. Man kunne f.eks. undersøge, om 
der er en sammenhæng mellem hvilke motiver, der typisk genhugges fl ere gange, 
og derfor fremstår dybere end panelets resterende motiver. Hvis man på paneler 
udover Brastad 1 og Litlesby (fi g. 119) oplever menneskefi gurer, der er større og 
dybere hugget end panelets resterende motiver, kan disse informationer muligvis 
underbygge kognitive spørgsmål som social stratifi kation. Måske kan de store 
menneskemotiver indikere magtdemonstrationer, hvor magthaveren havde ret til at 
genhugge panelets store mand, som en form for kroningsritual? Derudover erfarede 
jeg ved mine undersøgelser også, at en lille del af et motiv kan være dybere hugget. 
Det kunne være interessant, hvis man i fremtiden fi k mere fokus på at undersøge 
niveau-forskelle. Så kunne man få informationer til at undersøge, om der er en sym-
bolik i, at f.eks. en fallos eller to ben på et fi rbenet dyr er dybere hugget. Var det en 
bevidst handling? I fremtiden bør der også fokuseres mere på opdateringer af rist-
ninger. Tilsyneladende har der været en stærk tilknytning til fortiden mht. tidligere 

Fig. 119: Litsleby, hvor spy-
dmand er dybere hugget end 
mange af panelets resterende 
motiver (foto: Mette Rabitz).
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ristninger. Man vælger bevidst at opdatere dvs. modernisere fortidens motiver, hvor 
man nemt kunne have hugget dem væk. Men i stedet blev tilføjet små detaljer til 
fortidens motiver. Hvis der f.eks. ligger en magtsymbolik i dette, har fortidens her-
skere så legitimeret magten, og bibeholdt forfædrenes motiver for at legitimere sin 
ret?

I fremtiden bør man forsøge at bremse forvitringen af alle turistpaneler ved at 
tildække dem vinteren over. Man kunne passe bedre på  forvitrede paneler ved at 
tildække dem nogle år, eller skift evis tænde/slukke for dem i turistsæssonen. I år x 
kunne panel a være synligt for turisterne, mens panel b var overdækket. Næste år 
kunne det være omvendt. Vedr. dokumentation af stærkt forvitrede fl ader, bør det 
være obligatorisk, at de gøres algefri forud for dokumentation, hvor der skal anv-
endes mindst to forskellige metoder.
 Det ville være ønskværdigt, at feltmetodiske overvejelser vedr. hellerist-
ninger blev implementeret i undervisningen på de arkæologiske uddannelser i 
Danmark. Der er stadig lidt mystik omkring helleristningerne. I undervisningen 
er Kivik-graven obligatorisk, mht. motivernes henførelse på andre arkæologiske 
fundgrupper. Men der mangler viden og undervisning om, hvordan man under-
søger helleristninger. Det er et vigtigt felt-metodisk aspekt af arkæologi som prak-
tisk håndværk. Dog siger mange af mine kollegaer, at der jo kun er helleristninger 
i Sverige eller på Bornholm. Det er for mig uforståeligt, at undskyldningen er, at 
materialet ligger for langt væk, for vikingetids-forskere rejser jo gerne til Birka eller 
Gotland. Under uddannelsen lægges vægt på, at de studerende får kendskab til at 
undersøge fl int og forklare, om det er menneske- eller naturskabt. Som arkæolog 
bør man også have et grundlæggende kendskab til at kunne afgøre, om en fure er en 
menneskeskabt eller natur. Hvis fl ere arkæologer hurtigt kunne besigtige en steno-
verfl ade, er jeg sikker på, at der kunne blive fundet fl ere helleristninger i Danmark, 
og så ville spredningsstudierne kunne udvikles. 

Fotogrammetri som metode kan med fordel anvendes på andet arkæologisk materi-
ale. Det er billigere end laser-scanning, mere brugervenligt og en hurtigere metode 
til at foretage en fyldestgørende dokumentation af arkæologiske fund. Det kunne 
f.eks. anvendes som supplement til, eller helt erstatte, arkæologisk genstandstegn-
ing. For selv om der er store krav til tegningens præcision, vil man ikke kunne un-
dgå at tegne ud fra, hvad man selv ser, hvor en anden måske ville have tegnet nogle 
små detaljer anderledes. Genstandstegning er også meget tidskrævende, her ville 
fotogrammetri være en mere tidsbesparende og objektiv metode at gengive objektet 
på. Fotogrammetri kunne også anvendes i udgravningsøjemed, enten som supple-
ment til eller erstatte overfl adetegning ved f.eks. udgravning af en grav. Her kunne 
man dokumentere lagenes skift  undervejs i udgravningen. Man kunne også anv-
ende metoden til dokumentation af profi ler. Det ville dog stadig være nødvendigt 
at beskrive lagene i felten, da der ved beskrivelse er behov for at mærke om lagenes 
konsistens er fedtet eller andet, det ville man ikke kunne se via 3D. Der er et stort 
potentiale i at dokumentere med fotogrammetri, og det er mit håb, at museer og 
arkæologer i fremtiden fi nder ud af dets store potentiale, at det er et meget hjælp-
somt og nyttigt værktøj for at vi kan gengive fortiden realistisk, uden at beskueren 
skal påvirkes af, hvad vi ønsker at fremhæve.
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Afslutningsvis er det også mit håb, at andre arkæologer vil få lige så stor glæde af 
at arbejde med helleristninger, som jeg har fået. Jeg håber, at de fi nder ud af, hvor 
spændende og varierende motiverne er, for med hensyn til helleristningernes antal 
og bevaringstilstand, så er der behov for fl ere arkæologer til at hjælpe med at redde 
fremtidens helleristningsforskning.
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Vecka 19-20

Dessa två veckor har vi på grund av ostadigt väder bara kunnat dokumentera en
större figurristning, Svarteborg 13:2. Den ligger i närheten av det stora
Bärbyskeppet som vi dokumenterade veckan innan. Båda dessa ristningar var
kända av Baltzer (plansch 17, avbildning 1 och 2). Liksom Bärbyskeppet finns
det på Svarteborg 13:2 ett skepp med så kallade solstativ, fast här är det inte
mindre än fyra solar på samma båt! Ristningen innehåller bland annat också ett
löst solstativ, en voltigör och flera människofigurer med markerade axlar. Två
fotsulor, en helt uthuggen och en konturristad är nyfynd. Hällen är bitvis hårt
vittrad och fler figurer har troligen funnits.
Vi har tillbringat mycket tid på kontoret med att efterbearbeta vårt material. Särskilt har vi ägnat
mycket tid till ristningarna på Lökeberg i Foss socken som vi snart hoppas kunna publicera i en tryckt
rapport. Under kontorstiden har vi även blivit förevisade 3D-fotografering och laserscanning av
hällristningar av forskare från Universitet i Wien.

Del av Svarteborg 13:2. Det övre skeppet har huggits till i omgångar. Besättningens ben är betydligt
djupare huggna vilket tyder på att skeppet från början bara haft bemanningsstreck.

Bilag 1
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Svarteborg 13:2 i exponerar mot
Dingleslätten. Slätten var under
bronsåldern ett grunt sund.

Vi kan nu offentliggöra de dokumentationer av några hällar från Kiviksgraven som Andreas och Sven-
Gunnar Broström gjorde på uppdrag av Lars Erik Nilsson år 2010. Häll nr 7 dokumenterade Andreas
och Sven-Gunnar tillsammans utifrån en gipsavgjutning från tidigt 1900-tal som förvaras på Statens
Historiska museum. Fördelen var att vi i lugn och ro kunde utföra kalkeringen på en vågrät yta.
Därefter kompletterade Andreas kalkeringen vid ett besök på plats i Kiviksgraven. Då gjordes mindre
tillägg som t ex de tre böjda utskotten från den spetsovala figuren.

Det intressantaste tillägget är kanske att det på häll nr 2 upptäcktes en relativt tydligt huggen
människofigur med karaktäristiskt axelparti. Figuren har något som antagligen är en fragmentarisk lur
utgående ifrån munnen, liknande de som är kända på häll nr 8. Det har tidigare hävdats att det
enbart finns agerande människofigurer på häll nr 7 och 8, och att övriga hällar bara avbildar föremål
eller symboler. Häll nr 2 är i övrigt mycket vittrad och skeppen på den betydligt mer fragmentariska
än vad tidigare avbildningar visat. Trots att hällarna avbildats åtskilliga gånger sedan upptäckten i
mitten av 1700-talet visar detta kortvariga besök att det finns mer detaljer att finna på hällarna.
Kiviksgraven förtjänar en noggrann nydokumentation av samtliga hällar. Den färg som man målat upp
hällarna med ger tyvärr en ganska missvisande bild av hur huggningarna ser ut.
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A New Way to 3D Scan 
Photo-based Scanning Saves Time and Money 

A White Paper by 
Alan Walford, Eos Systems Inc. 
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Introduction
Do you need to create dense 3D point clouds and detailed surface models of 
physical objects, and do you want to do it in a cost-effective and efficient manner?  
A new class of 3D scanning technologies, called photo-based scanning, may be 
the solution you are looking for. 

This new technology uses a standard off-the-shelf digital camera in combination 
with specialized software that analyzes the digital images - there is no additional 
hardware required. The new technology is called photo-based scanning, or 
photogrammetric scanning.

In this white paper we define 3D scanning, review the current methods for 3D 
scanning, introduce photo-based scanning, plus examine strengths and 
weaknesses of the various technologies. 

What is 3D Scanning? 
Many applications require digital 3D models of objects to: a) perform 
measurement (volume, length), b) further modify for production/prototyping, c) 
document or visualize, d) reverse engineer, or e) perform quality assurance. 

If the object or scene is complex and a high level of surface detail is required, 
creating the digital 3D model using point-based measurement methods (such as 
CMMs, touch-probe digitizers, or point photogrammetry) may not work or may not 
be efficient.  Instead, we want to capture a high density of 3D points in a regular 
grid on the surface in an efficient manner - this is 3D scanning.  We ‘scan’ the 
surface and at regular intervals measure the 3D location of that point. If the 
intervals are small we get a dense and accurate representation of the surface in 
our digital 3D model. 

 Typical CAD wireframe Scanned Point Cloud Meshed Point Cloud 

A 3D point cloud by itself is typically not very useful. In this regard, some form of 
post processing is usually carried out. This post processing often involves 
filtering, hole filling, smoothing, meshing/triangulation and sometimes NURBS 
patch conversion. These functions are usually carried out by a separate software 
program, some of which are very expensive. 
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Typical Methods and Devices 
All 3D scanners use light rays in some form. A laser scanner sweeps a laser 
beam over the object and times how long it takes to return - this provides the 
distance from the scanner to every sampled point. Laser scanners take a number 
of forms: a) tripod mounted larger units for field work and large object/area 
scanning, b) desktop units for smaller objects, and c) hand-held or arm-based 
units also for small objects but with manual sweeping of the beam. 

A white light scanner uses projected patterns (often stripes of different sizes) and 
one or more cameras to capture the reflected pattern.  From the shape of the 
reflected pattern the white-light scanner can determine the positions of 3D points 
by triangulation principles. 

The new approach, called photo-based scanning, also uses light rays but in a 
passive way.  Light is not sent out or projected from the scanner but instead the 
ambient light reflected off the object is captured by the camera from two or more 
positions.  The following sections go into more detail. 
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Tripod mounted - 
suited to large 
scenes and objects 
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external light source, 
textured surface - 
showing one of multiple 
camera positions. 

hand-held - suited to 
smaller manufactured 
items and those with 
complex shape 
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History of Photo-Based Scanning 
Photo-based scanning has its historical feet in two camps: a) photogrammetric 
topographic Digital Elevation Model (DEM) creation, and b) computer vision 
stereo matching. 

Early DEMs used in cartography were created manually, point-by-point, on an 
instrument called a stereo-plotter, using overlapping photographs taken from an 
airplane.  In the 1980’s this process started to become more automated with the 
use of film scanning and modern image matching techniques. 

Stereo matching in computer vision started in the 1970’s - made famous by Marr 
and Poggio and their study of human stereo vision. Humans detect depth using 
two eyes, so Marr and Poggio postulated that a similar mechanism could be 
developed for computer-based methods.  Research since then has concentrated 
on improving the breadth and efficiency of matching across two images. 

In 2008, the confluence of modern computers and development techniques 
brought us affordable close-range photo-based 3D scanning. This technique is 
based on the research and development of both camps - bringing the accurate 
measurement mindset from the photogrammetrists, and the advanced matching 
algorithm techniques from computer vision. 

How Does Photo-Based Scanning Work? 
Photo-based scanning is first based on a strong photogrammetric core. That 
means the system is capable of calibrating cameras, and is able to accurately 
solve for the position and orientation of the camera when it took the photos. 

The photo-based scanning software then compares two photos on a small patch 
by patch basis. It is asking itself, “Is this small patch of image 1 like this small 
patch in image 2, or more like this other small patch in image 2?”   It compares 
the patches across the images to find the best matches.  When these optimal 
matches are found, the already-computed position and orientation information for 
the photographs is used to compute the location of that patch in 3D space. 
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When a regular grid of patches is sampled in image 1, and matched to the optimal 
image positions in image 2, the result is a dense cloud of 3D points. For this 
matching process to work, the surface being scanned must have a texture.  That 
is, the surface cannot be blank (like a piece of paper or clean metal); instead it 
should have a random pattern (like carpet, a rock face, gravel, concrete, or even 
human skin). 

How Is Photo-Based Scanning Done? 
These are typical steps for executing a 3D scan with a photo-based scanning 
system: 

1. Ensure the object or scene has a suitable pattern or texture on the 
surface.

2. Ensure good and consistent lighting during photography. 
3. If there are no suitable, easily-identifiable points around the scene or 

object, place some high contrast targets. 
4. Take two or more photographs of the object or scene - these are often 

taken as pairs with the pair of photographs being close to parallel but 
separated horizontally. 

5. Load the photographs into the photo-based scanning software. 
6. In the software perform the orientation step - where the software, using the 

targets or sharp point markings, solves where the camera was during 
photography.

7. Initiate the software’s automated scanning/matching step on whole photos 
or selected sub-regions. 

8. The resulting 3D point cloud can be filtered, meshed (to convert to a 
triangulated surface), or merged with other point clouds. 

9. Export the result, perform measurements, or visualize with projected 
photo-textures.

Examples of Photo-Based Scanning 
Below are a few representative examples of objects that have been scanned 
successfully with photo-based 3D scanning software. Each example shows a 
photograph of the object, and a 3D photo-scanner output (e.g.  a view of the 3D 
model, triangulated surface, or point cloud). 
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Architecture
This is a 3D scan of an Italian Basilica. The center 3D view shows individual 
points with RGB color extracted from the same photos used to create the scan - 
this is not a surface but a dense point cloud. A single scan is shown - multiple 
scans would be used to generate a complete surface. The right 3D view shows 4 
camera positions used to generate 2 scans. 

 Basilica Photo     RGB Point Cloud Showing photo positions 

Art / Preservation 
This is a combination model of CAD vector data (lower section) and dense 3D 
scan data (lion part). Some of the photo-based scanner packages allow this easy 
combination of modeling types from the same photographs. 

Lion Statue Photo     CAD and Surfaced Scan Data 
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Forensics
This project is representative of a surface scan of an indent mark in a textured 
surface. In this case we have a shoe print in sand. Targets around shoe print 
automated the project setup. The 3D view is a detail shaded surface created from 
the point scan. 

Shoe Print in Sand Shaded Model 

Geology / Civil Engineering 
This scan is of a small rock face showing sea erosion. The 3D scan results show 
the triangulated and filtered surface model (shaded) and height contours: 

Eroded Rock Face Photo Scan Shaded Surface w/ Height Contours 
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Medical / Human Scanning 
Skin has a subtle texture, and human subjects add the complexity of movement, 
but with the correct settings and equipment, human skin (and clothing) can be 
successfully scanned with a photo-based scanner. Two examples are shown here 
- a back (as one might need for pre-op or scoliosis studies) and a face. The 3D 
view of the face shows a meshed point cloud with projected photo textures (this is 
a 3d model, not a photograph!). 

 Back Photo Back Surface Face Photo Face 3D Model 

Volume Measurement 
This project models a gravel stock pile (from aerial imagery). The 3D view shows 
a shaded surface model and height contours.  An accurate volume measurement 
can be made from this surface model. 

Gravel Pile Photo Extracted Surface Model w/ Contours 
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Comparing Photo-Based Scanning and Other Methods 
Here are some criteria for comparing 3D scanning methods: 

 accuracy (of each solved 3D point) 
 resolution (density of the point cloud) 
 mobility of the system and instruments 
 distance range ability 
 time: time to set up, scan time, and processing time 
 versatility / restrictions 
 purchase cost 
 on-going costs and maintenance 

Accuracy / Resolution 
Accuracy is how close each point’s 3D position is to the true shape of the surface. 
Resolution is how close the 3D points are to each other. Accuracy varies over 
these methods with the desktop scanners or arm-based scanners tending to be 
the most accurate and the highest resolution in absolute terms. Note they are 
high-accuracy and high-resolution because they scan smaller areas. 

A photo-based scanner’s accuracy and resolution are affected by the resolution of 
the camera being used, the distance of the camera to the subject, and the nature 
of the texture and pattern on the surface. For any given surface and camera 
distance there is a natural resolution for a photo-based scan. Asking for a 
resolution above this generates extra noise (i.e. some inaccurate 3D points).  The 
surface texture can’t be changed but often the resolution can be improved by 
moving the camera closer or using a higher-resolution camera.  

For a surface with a good texture pattern you can usually get one 3D sample per 
image pixel. For example, a 10MP camera viewing a 1m object has each pixel 
viewing approximately 0.3mm of surface. Here the resolution of the 3D sampling 
would be approximately 0.3mm. Stepping back so the camera now views a 10m 
object, the point cloud resolution falls to 3mm. 

The resolution of a laser scanner is fixed by mechanical limitations (how precisely 
they can encode angles of the laser projector). The resolution is in terms of angle 
and so the farther the subject, the lower the surface resolution.  In this way the 
resolution of the imaging chip in the camera used in photo-based scanning is 
similar to the angle resolution of a laser scanner.  A laser scanner is not affected 
as much by the surface texture as photo-based scanning is. The accuracy of a 
laser scanner is based on how accurate the electronics are for measuring time of 
flight or phase, and how accurate the encoders for angle are. 

The accuracy of a hand held or arm-based laser scanners might be 0.2mm (for a 
10cm object). A high-precision desktop scanner might have 0.01mm accuracy 
(objects up to 1m). A large-area, tripod-mounted unit might have 5mm accuracy 
(objects up to 50m size). Note that there is much variation in laser scanners and 
these figures are only representative examples. 

Mobility

A New Way to 3D Scan 9 / 13 

When working in an office or laboratory hand-held laser scanners or desktop units 
remain in place once installed and mobility is not usually an issue. If they do have 
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to be moved they are relatively small and pack in a suitcase-size case.  The 
tripod-mounted, large-area scanners are mobile but do take up a few large, heavy 
and somewhat fragile cases. In a photo-based scanning system, all that travels is 
your digital camera; the ultimate in mobility. A notebook computer loaded with the 
photogrammetric scanning software may optionally be taken on site if initial 
results need to processed and viewed in the field.  Otherwise, with a photo-based 
system, the photographs can be processed later at the office when it is more 
convenient.

Distance Range 
The range of the scanner is how far the scanner can be from the object or surface 
and operate correctly.  The range often correlates to the size of the object that 
can be scanned: the further back the scanner, the bigger the object that can be 
scanned. Desktop and hand-held laser scanners are designed for a smaller range 
(usually between 5cm and 1m).  Tripod-mounted scanners have a large range 
(usually 2m to 50m).  Photo-based scanning depends on the photographs - so if 
you can take a photograph of it, it can be scanned - giving photo-based scanning 
the widest range capability (from a penny to a mountain). 

Versatility and Restrictions 
Some scanners are restricted by the size of object (as described above in 
Distance Range). Photo-based scanning is not restricted by size but does require 
the surface to have a visible (visible in the photos taken) texture that is somewhat 
random.  Random texture examples are carpet, rock, gravel, concrete, brick, skin, 
and fabric.  Objects with little texture (metal parts, newly painted glossy surfaces, 
etc.) do not work as well with photo-based scanning.  In addition photo-based 
scanning requires suitable lighting - so it cannot scan in the dark like a laser 
scanner without fixed artificial lighting. 

Time 
There are a number of time related criteria when considering 3D scanning. These 
are: a) the time to set up the instrument, b) the time to scan the object, and c) the 
time to process the data (usually back at the office). 

Time to set up 
The time to set up the scanner depends on the application and the scanner. For 
desktop applications, the scanner sits on a desk and is not moved. In this case 
the setup time is not relevant.  For in-the-field applications, the large tripod-
mounted scanner can take some time to setup and calibrate, where as photo-
based scanning requires only that you turn your camera on and check your 
settings.

A New Way to 3D Scan 10 / 13 

In addition, when doing scans from more than one position (which is a common 
requirement as scanners only capture one view from an instrument position and 
there will often be “occlusions” (i.e. unsighted areas)), the instrument has to be 
moved to new locations and its position relative to the other positions determined 
(so that multiple-scans can be married together in 3D).  Note that hand-held and 
arm-based scanners are designed to scan from multiple positions and this is not 
an issue for them.  Photo-based scanning determines the coordinate system of all 
photographs as part of the standard processing and so multiple-scans are 
inherently all placed in the same coordinate system without extra work. 
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Time to scan 
The time to scan the object can have a big impact on the type of object that can 
be scanned. Laser scanners and most white light scanners are not instantaneous 
and so require objects to be stationary during scanning and during instrument 
moves (to scan a different surface of same object).  Some laser and white-light 
scanners are quick enough to scan a live human, but only with a great deal of 
cooperation by the subject. Photo-based scanning when done with a single 
camera has a similar problem with moving subjects but has a solution that other 
scanners do not have available to them. One configures multiple cameras that are 
synchronized so that the moving subject is captured at one instant in time. This 
allows a photo-based scanner to scan moving and shape-changing objects.  You 
can cover multiple areas of the object at once by using more than two 
synchronized cameras.  High-speed cameras allow the capture of very fast 
moving objects - not an option with laser or white-light scanners. 

Time to process 
Laser scanners usually produce their 3D point data in real-time.  Some white-light 
scanners require computing to form the 3D data.  Photo-based scanning does its 
3D scanning as a computation - usually back at the office on your PC. To produce 
the raw point clouds photo-based scanning takes the most in-office computing 
time (producing 1000 to 5000 3D points per minute on a typical modern single-
core PC). 

If multiple scans have been done (typically needed for a complete scan of most 
objects) then laser scan and white-light scan data will need some post processing 
to form a consistent coordinate system and match up the point clouds. This step 
is not needed with photo-based scanning. 

Lastly, for all methods the point data often requires filtering, smoothing, hole filling 
and triangulation / meshing. These are all carried out in the office on the PC for all 
scanning methods. 

Costs
There are two costs related to 3D scanning: a) the purchase or lease cost, and b) 
the maintenance costs.  Most laser scanners, being fine mechanical instruments, 
will require periodic maintenance and calibration.  Some white-light scanners are 
the same and others, being mostly electronics-based, are not.  Photo-based 
scanners only require the maintenance of a typical digital camera (usually little to 
none). Calibration with photo-based scanners can be done in-house and the 
instrument does not need to be returned to the manufacturer. 

A photo-based scanning system, being composed of a standard digital camera 
and software, has one of the lowest upfront costs.  The camera and software 
together usually cost less than $3500us and if you have your own DSLR camera 
already, the cost to purchase is even less.  There are some desktop laser 
scanners in the same price range, while larger scanners can cost tens or even 
hundreds of thousands of dollars. 

A New Way to 3D Scan 11 / 13 

In addition, software to do point cloud processing (filtering, smoothing, hole filing, 
and meshing) is an extra cost with most scanners (costing thousands to tens of 
thousand of dollars). Some photo-based scanners include point processing 
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software integrated into the overall software solution.  Photo-based scanning 
systems are the most cost effective overall. 

Technology Comparison 
Tripod-mounted laser scanners might do a better job than photo-based scanning 
in situations involving: 
- poorly lit areas, night time scanning 
- textureless surfaces (manufactured parts, newly painted surfaces, etc.) 
- surfaces with large and abrupt depth changes 
- surfaces at very shallow angle to the scanner 
- processing time at the office must be a minimum 
- very high densities and millions of points are required per scan 

Desktop laser or structured light scanners might be better suited when the 
characteristics are: 
- small objects with high detail and high density requirements 
- textureless surfaces or a surfaces where texture is not dense or random 
- where processing time at the office must be a minimum 

Photo-based scanning might do a better job than laser or white-light scanners 
where considerations include: 
- equipment and maintenance costs 
- wide variety of ranges and high versatility 
- easy transport and low equipment weight 
- quick field setup and minimal field time 
- easy set up of multiple-scans in consistent coordinate systems 
- scanning of moving subjects (with synchronized cameras) 

Conclusion 
Choosing the right scanning technology is, like most purchasing decisions, a 
blend of cost and function.  With current options for 3D scanning, functional 
advantages do not necessarily come with high cost.  Instead, selection by 
functionality may depend on the requirements of your specific applications, since 
all methods have strengths and weaknesses when compared to one another.  
The positive news is that 3D scanning systems are available at significantly 
different price points, some of which represent a realistic budget for almost any 
business.

A Photo-Based Scanning Product 
A well-known photo-based scanning product is PhotoModeler Scanner by Eos 
Systems Inc.  PhotoModeler Scanner is a cost-effective solution for 3D scanning 
if the application type has suitable characteristics.  One needs just a standard 
digital camera, and the PhotoModeler Scanner software (runs on Windows and 
lists for $2695us). The software also includes basic post-processing for point 
clouds (meshing/triangulation, filtering, hole filling and contouring) at no additional 
cost.

A New Way to 3D Scan 12 / 13 

A unique and powerful aspect of PhotoModeler Scanner is that it includes all the 
vector/CAD-based and accurate 3D measurement tools of the base 



95

A New Way to 3D Scan 13 / 13 

PhotoModeler product. This allows one to combine vector measurement with 
scanning within one project and with one set of photographs. This is well 
illustrated with the lion statute model shown in the examples section above.  The 
top part (the lion) was 3D scanned, and bottom part (the base) was manually 
marked with lines, points and simple surfaces, all from one set of photos and all 
within PhotoModeler Scanner - resulting in a consistent model with no difficult 
merging or coordinate alignment processes required. 

For further information about this product and to download a free product demo, 
please visit www.photomodeler.com.

About the Author 
Alan Walford graduated with Honors from the University of Waterloo with a 
Bachelor of Applied Science in Electrical Engineering and Computer Science 
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Stenbacken T-65:1, Tegneby
Område: Bohuslän, Sverige
Sogn: Tanum
Orientering: 2 m NNV om åkerkant. Hällen går ända ned till åkerkanten

Koordinater (N/E): 6510834 / 287321 (SWEREF 99 TM)
Koordinater (x/y): 6515650 / 1240590 (RT-90 2,5 gon V)
Koordinater (lat/long): N 58° 41’ 7,14”, E 11° 19’ 49,56” (WGS84)

Terræn beskrivelse: Åkermark.
Højde over havet: 18

Beskrivelse: Hällristning, 9x4,6 m (N-S), bestående av 51 skepp, 6 människofi gurer, 
11 djurfi gurer, 2 cirkelfi gurer, några otydbara fi gurer samt ca 81 älvkvarnar. 

Av skeppen är det största 3,4 m l, djupt hugget och mycket tydligt. De övriga 
skeppen är 20-85 cm l. Det största skeppet är skadat genom avfl agning. 
Människofi gurerna är 18-63 cm h. Djurfi gurerna är 15-30 cm l. Älvkvarnarna är 3-7 
cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Hällen är delvis starkt vittrad så att fl era av fi gurerna 
framträder mycket otydligt. Ristningen belägen på svagt 15 graders S-sluttande häll. 
(Raä dnr: 326-3201-2009) - - 

Äldre beskrivning: Hällristning, 5x4,25 m (N-S), bestående av 27 skepp, 6 
människofi gurer, 3 djurfi gurer, några otydbara fi gurer samt ca 25 älvkvarnar. Av 
skeppen är det största 3,4 m l, djupt hugget och mycket tydligt. De övriga skeppen 
är 20-85 cm l. Det största skeppet är skadat genom avfl agning. Människofi gurerna 
är 32-63 cm h. Djurfi gurerna är 15-25 cm l. Älvkvarnarna är 3-7 cm diam och 0,5-
1,5 cm dj. Hällen är delvis starkt vittrad samt bevuxen med lavor, så att fi gurerna f.n 
framträder mycket otydligt. Ristningen belägen på svagt 15 graders S-sluttande häll.

Finntorp T-184:1, Tegneby
Område: Bohuslän, Sverige
Sogn: Tanum
Orientering: 16 m NV om åkerkant räknat från en punkt som ligger 16 m SV om 
åkerns N hörn.

Koordinater (N/E): 6513404 / 286945 (SWEREF 99 TM)
Koordinater (x/y): 6518226 / 1240244 (RT-90 2,5 gon V)
Koordinater (lat/long): N 58° 42‘ 29,40“, E 11° 19‘ 17,47“ (WGS84)

Terræn beskrivelse: SÖ-sluttande häll. Skogsmark (barrskog).

Bilag 4
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Højde over havet: 45

Beskrivelse: 1) Hällristning, 4.8x4.0 m (NÖ-SV), bestående av 10 skepp, 7 
människofi gurer, 2 hjul, 6 fyrfotadjur, 1 korstecken samt 482 älvkvarnar.Av skeppen, 
34-78 cm l; är två enkellinjiga, sex dubbellinjiga ochtvå helt uthuggna. Ett av de 
enkellinjiga har 10 bemanningsstreckoch i ett av de dubbellinjiga står två adoranter, 
endast förseddamed överkropp.Människofi gurerna är 12-30 cm l cm l. Tre av dem 
är helt uthuggnaadoranter med hängande fallos. Två är adoranter stående i ett 
dubbelllinjigt skepp.Av fyrfotadjuren 16-20 cm l förefaller ett att vara en hjort med 
krona.Av hjulkorsen är 16-50 cm diam. I det mindre är en älvkvarn och idet större 
100 älvkvarnar.Korstecknet är 12 cm l.Älvkvarnarna är 2-7 cm diam och 0.5 cm 
dj.2) Hällristning, 3.5x1 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp, 4 människofi gurer 
och 75 älvkvarnar.Skeppet är 60 cm l, dubbellinjigt med uppsvängda stävar samt 
med 9bemanningsstreck. I akterna är 1 älvkvarn. Ofullständig i fören.Belägen i 
Ö-sluttande hällparti SV om avklyft ning i dess centraladel.Människofi gurerna 
utgörs av enkla streckgubbar med utsträckta armar och huvud. Endast en, belägen 
I NNÖ, har ben.Älvkvarnarna är 2.5-6 cm diam och 0.2-0.5 cm dj, i regel 3-4 cm 
diam. De är huvudsakligen Samlade i två grupper om 33 respektive 37stycken, 
tätt samlade och delvis sammanhuggna. Belägna Ö om avklyft ning och isrännor 
i centrala delen. Fyra är belägna i issliprännor.3) Älvkvarnsförekomst, bestående 
av 1 älvkvarn. Denna är 4 cm diamoch 0.5 cm dj. Belägen i kanten av vattenfylld 
isslipränn. 2.5 mSÖ om denna, i vattenfl öde, är 1 osäker älvkvarn, 2 cm diam och 
0.2 cm dj.I hällen (nr 1) är 3 jättegrytsliknande fördjupningar och en isslipränna 
i vilken är fl era älvkvarnar och ett skepp.Nr 1 belägen på 5-10 grader sluttande 
häll med glaciala gropar ochränder.På nr 2 bör ha funnits fl er ristningar på den 
losshuggna hällen, 1x0.3 m st.

Balken, T-262:1
Område: Bohuslän, Sverige
Sogn: Tanum
Orientering: Ca 25 m NV om vägen Tanum-Bullaren.

Koordinater (N/E): 6515131 / 290761 (SWEREF 99 TM)
Koordinater (x/y): 6519908 / 1244084 (RT-90 2,5 gon V)
Koordinater (lat/long): N 58° 43‘ 31,83“, E 11° 23‘ 8,33“ (WGS84)

Terræn beskrivelse: Svagt SÖ sluttande häll. Hagmark vid gammal husgrund.
Højde over havet: 35

Beskrivelse: Hällristning, 10,4x7,2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av minst 30 skepp, 17 
människofi gurer, 10 fotsulor, 12 djurfi gurer, 1 trädfi gur och 102 älvkvarnar. 
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Skeppen är 12-145 cm l, av alla typer och de allra fl esta är bemannade. 
Människofi gurerna är 15-70 cm l. Fotsulorna, 25-33 cm l, är alla utom ett 
fi gurhuggna och har ett eller två tvärstreck. Älvkvarnarna är 3-5 cm i diam och 0,2-
0,9 cm dj. Den mest kända fi guren på ristningen är den så kallade ”solhästen”, som 
har en helt uthuggen cirkel fäst vid huvudet. Ett annat känt motiv på panelen är en 
trädfi gur med en adorant i toppen. Ristningen fortsätter mot SSÖ där den ännu 
delvis täcks av en gammal husgrund. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - 

Äldre beskrivning: Hällristning, 9x6 m (NNÖ-SSV), bestående av minst 30 skepp, 
10 människofi gurer, 10 fotsulor, 10 fyrfotadjur och en mängd älvkvarnar. Skeppen 
är 12-145 cm l. Människofi gurerna är 15-70 cm l. Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 
ca 1.0 cm dj. Ristningen fortsätter mot SSÖ där den ännu delvis täcks av en gammal 
husgrund.

Lövåsen, T-321:1
Område: Bohuslän, Sverige
Sogn: Tanum
Orientering: Omedelbart V om gamla gårdsvägen 3 m V om trestammig björk.

Koordinater (N/E): 6510471 / 288661 (SWEREF 99 TM)
Koordinater (x/y): 6515270 / 1241926 (RT-90 2,5 gon V)
Koordinater (x/y): N 58° 40’ 57,78”, E 11° 21’ 13,77” (WGS84)

Terræn beskrivelse: ÖSÖ sluttande häll, mot åkermark.
Højde over havet: 17

Beskrivelse: Hällristning, 4,5x3 m (N-S), bestående av minst 17 skepp, 4 
människofi gurer, 1 djurfi gur, några orediga fi gurer och minst 11 älvkvarnar. 

Skeppen är 30-105 cm l, varav 5 är helt uthuggna och 3 är av dubbellinjig typ. 6 av 
skeppen är bemannade. Det mest kända motivet utgörs av en av människofi gurerna, 
som är 73 cm h och fallisk och har två böjda horn på det långt framskjutande 
huvudet. Figuren håller upp en yxa/hammare framför sig och håller den andra 
handen på sitt svärd. De övriga människofi gurerna är 28-80 cm h, varav den största 
är mycket otydlig, där bara ena benet är tydligt urskiljbart. Djurfi guren är 18 cm h 
och är en tvåbent fågel. Älvkvarnarna är 2-4 cm diam och 0,1-0,5 cm dj. Belägen 
på 20-45 grader sluttande häll. Nedanför hällristningen är en sentida ristning, 
bestående av årtalet 1911. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - 

Äldre beskrivning: Hällristning, 4.5x3 m (N-S), bestående av minst 17 skepp, 2 
människofi gurer, några orediga fi gurer och minst 11 älvkvarnar. Skeppen är 30-105 
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cm l, varav ett helt uthugget med åtta bemanningsstreck. Av människofi gurerna är 
en 73 cm h med två (??) på huvudet och lyft  hammare samt liknande vapen i andra 
handen. Strax framför är den andra, 80 cm h med kraft iga vader. Älvkvarnarna är 
2-4 cm diam och 0.1-0.5 cm dj. Belägen på 20-45 grader sluttande häll. 

Nedanför hällristningen är en sentida ristning, bestående av årtalet 1911.

Massleberg, Raä 614
Område: Bohuslän, Sverige
Sogn: Skee
Orientering: ingen information
Koordinater (N/E): 6541336 / 288336 (SWEREF 99 TM)
Koordinater (x/y): 6546158 / 1241973 (RT-90 2,5 gon V)
Koordinater (x/y): N 58° 57’ 33,07”, E 11° 19’ 8,39” (WGS84)

Terræn beskrivelse: ingen informationer
Højde over havet: ingen informationer
Beskrivelse: ingen informationer

Brastad 1
Område: Bohuslän, Sverige
Sogn: Brastad
Orientering: 19 m NV om landsväg.

Koordinater (N/E): 6478893 / 294917 (SWEREF 99 TM)
Koordinater (x/y): 6483598 / 1247806 (RT-90 2,5 gon V)
Koordinater (x/y): N 58° 24’ 9,54”, E 11° 29’ 23,88” (WGS84)

Terræn beskrivelse: Avsats i SÖ-sluttning av bergshöjd i vattenöversilat parti.
Højde over havet: 40

Beskrivelse: Hällristning, 9,5x4,5 m (NV-SÖ) bestående av 30 skeppsfi gurer, 10 
människofi gurer, 25 djurfi gurer, 2 cirkelfi gurer, 7 fotsulor, 1 vagnsfi gur och 15 
obestämbara fi gurer samt 25 älvkvarnar. Skeppsfi gurerna är 20-150 cm långa, enkla 
eller dubbellinjiga, fl ertalet är konturristade, med eller utan bemanningsstreck, samt 
några med människofi gurer. Människofi gurerna är 40-150 cm långa, vanligen 40-70 
cm långa. Den största människofi guren är 150 cm lång, har rest arm hållandes en 
hammare(?) och benämns ”Skomakaren”. Djurfi gurerna, fåglar och däggdjur är 1-55 
cm långa. Cirkelfi gurerna varav en dubbel, båda med mot S utgående streck 1-3 st, 
är 26-33 cm diam. Fotsulorna är konturristade, två helt uthuggna, med tår, är 20-27 
cm långa. Älvkvarnarna är 3-7 cm diam och0,5-1,5 cm djupa. Belägen i en tämligen 
slät, tämligen plan mot SÖ svagt sluttande häll. Gunnar Ekelund 24/6 1969.
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Brastad 5
Område: Bohuslän, Sverige
Sogn: Brastad
Orientering: 7,5 m V om svagt bågformigt svängande skogsväg (NNV-SSÖ)

Koordinater (N/E): 6478930 / 294939 (SWEREF 99 TM)
Koordinater (x/y): 6483635 / 1247829 (RT-90 2,5 gon V)
Koordinater (x/y): N 58° 24’ 10,77”, E 11° 29’ 25,11” (WGS84)

Terræn beskrivelse: Mot SSÖ svagt sluttande bergsavsats. Skogsmark (gles 
blandskog).
Højde over havet: 45

Beskrivelse: Hällristning, 2,2x1,8 m (N-S), bestående av 7 skepp, 2 människofi gurer, 
3 djurfi gurer, 1 klövspår, 9 fragment och 7 skålgropar.

Skeppen är 32-93 cm l, varav 1 av enkellinjetyp utan bemanning; 4 av 
dubbellinjetyp varav 3 med bemanningsstreck; 2 med helt uthugget skrov, varav 1 
med bemanningsstreck. Människofi gurerna är 17 cm l, varav 1 av streckgubbetyp 
och 1 torso. Djurfi gurerna är 14-20 cm l, tvåbenta. Klövspåret är 7 cm l och 8 cm br. 
Fragmenten är 6-38 cm l. Skålgropana är 2,5-6 cm diam och 0,2-1 cm dj. Belägen på 
svagt SSV-sluttande häll. Vattenöversilad. (Raä dnr: 326-2167-2009)

För äldre beskrivning, se skannat dokument.

Post-Hornes III, ID-21289
Område: Østfold, Norge

Sogn: Sarpsborg

Orientering: 375 m øst-nordøst for låven på gården, 790 m for Kapellgården, 
1004/1 (Vogt 2012, 378-379).

Koordinater (N/E): ingen information
Koordinater (x/y): ingen information
Koordinater (lat/long): ingen information

Terræn beskrivelse: Bjergvæg som skråner 40 grader mod sydøst. Kratskov, som 
består væsentlig af løvtræer. Udmark (Vogt 2012, 378-379).
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Højde over havet: ingen information

Beskrivelse: Stort og udstrakt ristningsfelt, domineret af skibsfi gurer. Arnesen 
havde kendskab til det, men dereft er blev feltet glemt og genfundet i 1943, og i 
samme år dokumenterede Martstrander det. Som førnævnt er antallet af motiver 
tvivlsomme, og forud for specialeforfatterens arbejde var der kendskab til 22 
skib og 15 gruber. Skibene er orienteret mod syd-sydvest og nord-nordøst og går 
parallelt med bakken. Et af skibene er ristet på en fremtrædende kant, nord for 
hovedfeltet. Motiverne er ristet i grov strækt forvitret granit. Alle har dobbeltstævn, 
og alle undtagen ét skib har mandskabsstreger. Skibenes længde er 30 – 280 cm. På 
panelets topkant er en skålgrube som måler 5 m. i diameter (Vogt 2012, 378-379).

Solberg, ID-79139
Område: Østfold, Norge
Sogn: Sarpsborg
Orientering: 75 m nordøst for vejkrydset rigsvej 110/Fosse, Solbergkrydset. Felt 1: 
60 m nord for rigsvejen. Feltet er markeret med skilt (Vogt 2012, 438).

Koordinater (N/E): ingen information
Koordinater (x/y): ingen information
Koordinater (lat/long): ingen information

Terræn beskrivelse: Svaberg som skråner mod sydøst. Vidt udsyn over dalen i øst 
og sydøst (Vogt 2012, 438).
Højde over havet: ingen information

Beskrivelse: Ristningen fi ndes på en lodret granit-fl ade. Felt I består af ni 
skibsmotiver, og to er svært dybt hugget med brede, dybe furer. Et af skibene 
er ufærdig og fremstår svagt utydelig. Der er tre menneskefi gurer, og en af dem 
er en mulig voltigør, en har sværd, en plante eller tre uidentifi cerede arder, to 
cirkelfi gurer, to nyopdagede, uforklarlige fi gurer. Muligvis er en af dem et dyr, samt 
27 skålgruber. Ifl g. Gjessing fi ndes der en hånd, men den er ikke observeret af andre 
(Vogt 2012, 438).
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Blå = Svage ristninger, men skarpt optegnetBlå = Svage ristninger, men skarpt optegnet
Rød  = Mangler på RockCares konturkalkering
Grøn = Mangler på Högbergs konturkalkering

 THU´s frotage RockCares konturkalkering Högbergs konturkalkering



104



Elementer Illustrationer Frottage  Konturkalkering Opmaling Foto Natfoto/skrålys Afstøbning Laser-scanning Lys-scanning TOPCON PI-3000 PhotoModeler Scanner RTI/PTM StM

TE
K

N
IS

K
 D

AT
A

Motivets omrids X X X X X X X X X X X X

Ristningsfurens dybde Ikke optimal Ikke optimal Delvis Delvis Optimal Optimal Optimal Optimal Optimal

Tværsnit af ristningsfure Optimal Optimal

Ristningsfurens “overfl ade” Ikke optimal Delvis Delvis Delvis Optimal Optimal Optimal Optimal Delvis

Huggefrekvens Delvis Delvis Delvis Optimal Optimal Optimal Optimal

Opdatering af ristning Ikke optimal X Delvis Delvis Delvis Delvis Optimal Optimal Optimal Optimal Optimal Delvis

Genhugning/huggespor Ikke optimal Delvis Delvis Delvis Optimal Optimal Optimal Optimal Optimal Delvis

N
AT

U
R

LI
G

E

Overrisles ristninger af vand Ikke optimal X Kan animeres på 3D-model Kan animeres på 3D-model Kan animeres på 3D-model Kan animeres på 3D-model

Spor efter vandstrømning på klippe Delvis X Delvis Delvis Delvis Delvis Delvis

Klippens bjergart Delvis Optimal Optimal

Kvartsit vener Ikke optimal Delvis Ikke optimal Delvis Delvis Delvis Delvis Optimal Optimal

Klippens farve Ikke optimal X Optimal Optimal Delvis

Klippens topografi Ikke optimal Ikke optimal Delvis Delvis Delvis Optimal Optimal Delvis Optimal

Vandstrømninger på klippen Delvis, ikke optimal Delvis Delvis Kan animeres på 3D-model Delvis

A
N

VE
N

D
EL

IG
H

ED

Metode er afhængig af vind, vejr, sollys X X X X X X X X X Delvis Delvis Delvis

Tidsforbrug for dataindsamling Varierende Lidt krævende Lidt krævende Minimal Minimal Krævende Meget krævende Krævende Mindre krævende Mindre krævende Minimal Mindre krævende

Tidsforbrug efterbearbejdning af data Krævende Krævende Minimal Minimal Lidt krævende Meget krævende Krævende Mindre krævende, 
brugervenlig Mindre krævende, brugervenlig Minimal Lidt krævende

Pladskrævende oplagringplads til data Krævende Krævende Krævende Minimal Minimal Meget 
krævende Minimal Minimal Minimal Minimal Minimal Minimal

Digital kopi, lifesize X X X X

Præcision Ikke optimal Delvis Delvis Ikke optimal Ikke optimal Optimal 0,2 mm. 0,05 mm. 1-3 mm. 5 cm - 1mm. (afhængig af billedeopløsning

Økonomi/pris Varierende Billig Billig Billig Billig Billig Overkommelig Meget dyr Dyr Lidt dyr Overkommelig Billig Billig
FO

R
SK

N
IN

G
SV

Æ
R

D
I

Objektivitet Ikke optimal Optimal Ikke optimal Ikke optimal Optimal Optimal Optimal Optimal Optimal Optimal Optimal Delvis optimal Optimal

Præsentation af ristninger Ikke optimal God, men ikke optimal Ikke optimal Ikke optimal Ikke optimal God Optimal Optimal Optimal Optimal Optimal Delvis optimal Delvis optimal

Total præsentation af ristninger + kontekst Dårlig Ikke optimal Dårlig Delvis, men ikkeoptimal Ikke optimal Dårlig Delvis Delvis optimal Delvis optimal Optimal Delvis optimal Delvis optimal

Total forskningsværdi i forhold til mine krav Ikke fyldestgørende God, men ikke optimal 
som eneste metode. Dårlig Delvis, men Ikke optimal Ikke optimal God til rekognoscering Delvis god Delvis optimal Delvis optimal Optimal Optimal Delvis optimal Ikke fyldestgørende
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Feltarbejde disponering over tid

Dag 1, tirsdag d. 4/9:
Installation + aktivering af PMS 2012 på computer

Kalibrering af kamera

Test fotogrammetri på lille sten med skåltegn fra THU museum

Test fotogrammetri på lille sten i THU´s have med mange skåltegn. Her 
fandt vi ud af, at græs der blæser i vinden ændrer på billederne og giver 
skygge som også fl ytter sig i vinden.

Dag 2, onsdag d. 5/9:
Erfaret kalibreringsproblemer, omkalibrering

Test fotogrammetri på Balken, hele panel, samt hjort, solhest og to detalje-
udsnit, det fungerede ikke så godt.

Eft erbehandling i PM, stadig problemer med kalibrering

Skrålys billeder 

Dag 3, torsdag d. 6/9:
Problemer med kalibrering, og dårligt vejr, så var hjemme om formiddagen 
og ordne kalibreringsproblemer

Test fotogrammetri på T-261, hele panel for at se topografi .

Dag 4, fredag d. 7/9:
Omkalibrering, kalibrering af to optikker: 25 mm og 50 mm.

Test fotogrammetri på Lövåsen T-322, nær-udsnit af fejlopmalede ben fra 
Lövåsen T-321:1. 

Dag 5, lørdag 8/9:
Bearbejdelse af data fra forrige dag.

Test af fotogrammetri på Brastad 5, hele panel, og udsnit af panel nærmere 
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109

betegnet skibsmotiv med opdaterede ører på venstre stævn, hvor der også 
blev lavet frottage. 

Test af fotogrammetri på udsnit af Brastad 1, på skomageren, der blev også 
lavet frottage af skomageren og på hest ombord på skib.

Natfotos af Brastad 5 og andre paneler i nærheden.

Dag 6, søndag 9/9:
Dårligt vejr om formiddagen, eft erbehandling af data. Fandt ud af man 
kunne lave tværsnit af ristningsfure, eksempel var mandskabsstreger på skib 
fra Brastad 5. Kunne tydeligt se på hest fra 
Brastad 1, at et af benene var dybere, og at benene generelt var dybere end 
kroppen.

Eft ermiddag: til Finntorp T-184:1 og forberedte panelet til dokumentation.

Eft erbehandling af data.

Dag 7, mandag 10/9:
2 timers forberedelse af Finntorp, med fejning, optørring af små vandhuller, 
og klargøring til dokumentation. Da klippen skråner brat ned, krævede det 
også en del obvervejelse og´opsætning af fotoudstuyr.

Test af fotogrammetri PM på Finntorp 184:1, hele panel og nærbillede af  ”å”, 
nærbillede af skib i ”å”, cirkel med cupmarks og adorant der jonglerer med 
skåltegn, der blev også lavet frottage af disse motiver.

Dag 8, tirsdag 11/9:

Eft erbehandling af data.

Dag 9, onsdag d. 12/9:
Check om Massleberg er klar til dokumentation til torsdag

Frottage af solberg, Østfold

Fotogrammetri af Solberg
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Dag 10, torsdag d. 13/9:
Frottage-udsnit af Post Hornes III

Fotogrammetri af Post Hornes III

Dag 11, fredag d. 14/9:
Hjemrejse

Lav fotogrammetri af topografi en på Brastad 1, på hjemvejen.
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Bilag 9

DVD-indhold

Arbejdsproces
 Billedmateriale fra feltarbejde og 3D-modeller

Autodesk FBX QuickTime Viewer
 Plugin til Apple Quicktime Viewer, der gør det muligt at se
 udkast af interaktive 3D-modeller ekspoteret til fb x format  
 (fi lmbox).

 Eft er installation af Autodesk FBX QuickTime Viewer.  Abn *.fb x   
 fi l fra mappen 3D-modeller  og tast “H” for navigations vejledning.

Frottage fra cases 

Jens Vedel 3Dphoto eksempler
 Eksempler på interaktive 3D-modeller udarbejdet af Jens   
 Vedel, 3Dphoto (skandinavisk distributør af PhotoModeler 
 Scanner). Modellerne er udarbejdet i “Turn Tool” og kan kun   
 ses på PC med Microsoft  Internet Explorer eft er installation af   
 “Turn Tool Viewer” plugin.

 Hent Turn Tool Viewer ved at se et eksempel på:

 http://www.3dphoto.dk/turntool-eksempler.

 Eft er installation, kan *.tnt fi lerne i mappen ses ved at åbne   
 dem med Microsoft  Internet Explorer. 

Video
 Video-modeller med det sammensatte materiale fra specialets   
 cases.
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