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Sammanfattning 

 

År 79 e.Kr. fick vulkanen Vesuvius ett utbrott som begravde den italienska staden Pompeji 

under ett lager av aska och vulkaniskt material. Idag är Pompeji Italiens mest kända 

fornminne med över två miljoner besökare varje år. Sedan staden började grävas ut för 250 år 

har ruinerna utsatts för slitage och idag är stora delar av staden avstängd för allmänheten. 

Uppsatsen belyser bevarande-problemet i staden genom att kartlägga vad hotbilden är, hur 

man kan gå tillväga för att skydda platsen och vilka konsekvenser turismen har för Pompeji. 

Uppsatsen inleds med en kort beskrivning av katastrofens händelseförlopp och fortsätter med 

en beskrivning av situationen på platsen idag. Materialet innehåller intervjuer med tre svenska 

forskare som är delaktiga i det svenska Pompejiprojektet, vars syfte är att undersöka och 

dokumentera ett helt kvarter i Pompeji. I diskussionen jämförs svaren från intervjuerna med 

litteraturen och teorierna. Det diskuteras främst vad som utgör hotbilden och om man ska 

bevara ruinerna, och hur man i så fall ska gå tillväga. Resultatet visar att hotbilden består av 

flera faktorer såsom klimat, turism och bristande ekonomi. Exempel på lösningar är bland 

annat fler investeringar för att utföra restaureringsarbete, rekonstruktioner och vakter. Ett 

alternativ som diskuteras är att avsluta konserveringsarbetet och behålla ruinerna i sitt 

originalskick, även om det innebär att de förfaller snabbare. Att bevara Pompeji via 

dokumentation och virtuella muséer kan vara en lösning. 

 

Omslagsbild 

Omslagsbilden föreställer en gata i Pompeji. Tagen från Wikimedia Commons, 2005-09-09. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Pompei-strada.jpg (Hämtad 2012-12-

15) 
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Abstract 

 
Pernilla Hembjer, 2012, Staden som dött två gånger- en analys av Pompeji och dess 

bevarande (The city that died twice- an analysis of Pompeii and its preservation). 

 

This essay concerns the site of Pompeii and its preservation. The aim is to investigate what 

causes the decay of the ruins, how to prevent it and what consequences the tourism has on the 

site. The material consists of interviews with three Swedish scientists who are currently 

working with documenting a block in Pompeii. The result reveals a large number of threats 

against the city, such as climate, tourism and an inadequate economy situation. Examples of 

solutions are more investments which can be used for restorations and reconstructions, and 

guards to prevent vandalism. Another alternative is to stop the preservation work and let the 

ruins decay. 

 

Keywords: Pompeii, preservation, decay, tourism, documentation, conservation.  

 

Förord 

 

Pompeji har fängslat mig ända sen jag var liten, och det var mitt intresse för staden som fick 

mig in på arkeologins bana. I samband med en praktikkurs i arkeologi på Kalmar Läns 

Museum fick vi göra ett intressant besök hos muséets konservator. När det var dags att välja 

uppsatsämne hade jag fortfarande besöket i minnet och bestämde mig för att kombinera mitt 

nyfunna intresse för konservering min passion för Pompeji. 

 

Jag skulle vilja tacka de som hjälpt mig med uppsatsen, och tack till Renée Forsell, Anne-

Marie Leander Touati och Nicolo Dell’Unto för de givande intervjuerna. 
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1. Introduktion 

1.1 Syfte, mål och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på mer om hur man förvaltar och bevarar kulturarv för 

framtiden. Jag tänker undersöka vad som kan orsaka slitage och skador på arkeologiskt 

material, och om det är möjligt att förhindra eller åtgärda sådana skador. Jag vill ta reda på 

vilka effekter publik verksamhet kan ha på ett kulturarv. Jag har valt Pompeji som exempel då 

det är ett ämne jag brinner för, och känner till väl då jag studerat platsen i andra sammanhang. 

Jag kommer att studera mina frågeställningar genom två projekt som pågår i Pompeji, och 

litteraturstudier. Målet är att erhålla en ökad förståelse och kunskap om hur vårt kulturarv 

förvaltas, och hur det påverkas av de upplevelser vi förväntar oss att få ut av det. 

 

 Undersökningen kommer att utgå ifrån tre frågeställningar: 

 

 Vad är hotbilden mot platsen? 

 Hur kan man gå tillväga för att skydda platsen och dess kulturarv? 

 Vilka konsekvenser har turismen som är relaterad till Pompeji? 

1.2 Bakgrund-vad är Pompeji? 
 

Det italienska landskapet Kampanien skapades av vulkanen Vesuvius, vilket gjorde det till 

Italiens rikaste landskap under antiken. Lava och aska från tidigare vulkanutbrott gjorde 

jorden på bergssidorna mycket bördig. Under regnperioderna på vintern absorberade 

berggrunden vattnet och kunde därmed behålla fukten i marken under torrperioderna på 

sommaren. Det milda Medelhavsklimatet resulterade i att den bördiga jorden kunde ge tre 

skördar om året. Här låg städerna Pompeji, Stabiae och Herculaneum, belägna bara ett par 

kilometer från Vesuvius (Furuhagen 2009:17). Det faktum att städerna låg så nära Vesuvius 

oroade inte befolkningen, man trodde att vulkanen var slocknad (Skydsgaard 1982:9). 

Pompeji med sin befolkning på 10 000-20 000 invånare, var en blomstrande plats vid den 

italienska kusten. Den stora amfiteatern med plats för 22 000 åskådare var en av de första som 

utformades speciellt för gladiatorspel. Den nybyggda akvedukten försedde invånarna med 
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färskvatten direkt från bergskedjan Apenninerna, och vattnet strömmade ur fontäner runtom i 

staden (Stewart 2006).  

 

År 62 e. Kr. började Vesuvius visa tecken på att vara en aktiv vulkan, något som den 

romerska befolkningen tolkade som mytologiska fenomen snarare än som en ankommande 

katastrof. En jordbävning drabbade och förstörde stora delar av staden. Pompeji var ännu inte 

helt återuppbyggt i början av augusti år 79 e. Kr., då staden återigen skakades av en 

jordbävning. Vattnet i brunnarna torkade mystiskt ut (Stewart 2006).  

 

Mitt på dagen den 24 augusti år 79 e. Kr. inträffade katastrofen; Vesuvius fick ett utbrott. En 

explosion inträffade i djupet av vulkanens inre och pressade upp en stark gasström 

innehållande enorma mängder pimpsten och aska. Gasströmmen flög ca 20 kilometer upp i 

luften. Gasmolnet drevs söderut och aska och pimpstenar började falla till marken (fig. 1). I 

städerna knäcktes hustaken av tyngden från nedfallet, som pågick i ca 18 timmar (Furuhagen 

2009:16ff).   

 

 

Figur 1. Karta som visar hur molnet av aska och pimpsten spred sig (©MapMaster 2007, 

Wikimedia Commons). 

 

När Vesuvius utbrott äntligen avtog var det vackra Kampaniska landskapet helt förändrat. 

Jordbävningarna hade orsakat en höjning av kustlandet så Pompeji och de andra tidigare 

kuststäderna hade hamnat flera kilometer innanför havet. Pompeji var nu en ruinstad begravd 
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under ett tre meter högt täcke av pimpsten och aska. Likaså Stabiae och Herculaneum hade 

förstörts av vulkanen och försvunnit från jordens yta (Furuhagen 2009:19).  

 

Vulkanutbrottet var en utdragen process som pågick i över ett dygn. Detta gav invånarna en 

chans att fly. I Pompeji har arkeologer hittat kvarlevorna efter drygt 1000 personer, vilket 

visar att större delen av befolkningen hann fly (Furuhagen 2009:18). Stallen stod tomma och 

det fanns knappt några vagnar kvar i staden. De som stannade kvar tog skydd inomhus i en 

fåfäng förhoppning att vulkanutbrottet skulle sluta. Jordbävningarna som inträffade gjorde att 

byggnaderna rasade ihop över människorna som gömde sig inuti dem. Många omkomna har 

hittats på gatorna, framförallt längs huvudlederna, som leder till stadsportarna. Oftast ligger 

de en bit upp i pimpstenslagret vilket visar att de var på flykt under själva nedfallet 

(Skydsgaard 1982:25f).  

 

Efter att askan kallnat återvände de överlevande till de förstörda städerna för att undersöka om 

det fanns något kvar att rädda. Både plundrare och rättmätiga ägare genomsökte ruinerna i 

jakt på något av värde (Beard 2008:20). Kejsare Titus utsåg en kommission som skulle utföra 

räddningsarbetet av städerna och gårdarna i Vesuvius skugga. Man var dock tvungen att ge 

upp planen på att återuppbygga det drabbade området då romarna inte hade de resurser som 

krävdes för detta omfattande projekt. Vulkanutbrottet hade gjort trakten obeboelig för flera 

generationer framåt (Furuhagen 2004:19f). Städerna som begravts av vulkanutbrottet försvann 

från kartorna, och platsen föll med tiden i glömska (Stewart 2006). 

 

I takt med att århundradena gick började det Kampaniska landskapet att blomstra igen. Lavan 

och askan hade omvandlats till bördig jord och stora skogsområden hade bildats. Ovanpå det 

som tidigare varit Herculaneum hade en ny stad grundats, Resina, vars invånare var 

omedvetna om den förlorade staden som låg under deras fötter. Det var inte förrän i början av 

1700-talet som den riktiga upptäckten av städerna skedde. En österrikisk general köpte ett 

stycke mark i det Kampaniska landskapet, med avsikt att uppföra ett litet slott. Han ville 

dekorera det med antika marmorfragment och hörde sig för i Resina om vart det var möjligt 

att få tag på detta. ”Hos Enzechetta”, blev svaret, en kvinna som hittat en mängd antika 

marmorstycken i sin brunn. Generalen gick till Enzechetta och köpte både hennes gård och 

brunnen. Han anställde sedan ett par arbetare som fick i uppdrag att undersöka brunnen och 

gräva tunnlar för att hitta fler marmorstycken till slottet. Sökningsarbetet visade att den djupa 

brunnen mynnade ut vid teatern i den begravda staden Herculaneum, och man hittade 
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mängder med antika marmorstatyer. Ryktet om dessa märkliga fynd spred sig snart över hela 

Europa (Furuhagen 2004:20ff).  

 

År 1737 beslutade sig kungen av Neapel för att bygga ett lustslott i staden Portici i 

Neapelbukten. Uppdraget tilldelades en ingenjörsofficier vid namn Alcubierre som under 

förarbetet fick höra talas om generalens brunn och dess uppseendeväckande fynd. Kungen gav 

honom tillstånd att starta en omfattande utgrävning av platsen. Utgrävningarna blev 

framgångsrika men efter tio år av grävande genom Herculaneums ruiner började 

marmorfynden att sina. Alcubierre flyttade istället utgrävningarna till den närliggande staden 

Cività då han fick höra att bönderna där ibland hittade antikviteter i jorden, och han insåg 

snart att detta var ruinerna efter Pompeji. Alcubierre anställde med tiden en assisterande 

ledare vid namn Karl Weber. Deras arbete fortsatte och utvecklades så småningom till 

systematiska utgrävningar av Pompeji. Syftet med utgrävningarna var att hitta antikviteter till 

kungen av Neapels privata samling. Man var ganska oförsiktig i sitt sökande och 

väggmålningar och artefakter förstördes (Nappo 2011). Under utgrävningen av rummen 

samlades alla fynd in för inspektion av kungens konservator Camillo Perdini. Denne valde 

sedan ut alla värdefulla objekt till kungens samling. Resten krossades med en hammare för att 

sedan kastas bort. Freskerna lösgjordes från väggarna och de som fortfarande var intakta 

skickades till kungens museum i Portici, medan de andra förstördes. Efter att byggnaderna 

genomsökts och rensats på dyrbarheter begravde man dem igen. Man utförde endast en 

minimal dokumentation för skatteskäl (Amery & Curran Jr 2002:34f). Ett nytt våldsamt 

utbrott från Vesuvius år 1779 gjorde att man flyttade antikviteterna till en utrymd 

militärkasern som gjordes om till Neapels Nationalmuseum. Museet och utgrävningarna blev 

tillgängliga för besökare och det blev ett societetsnöje att besöka Pompeji och Herculaneum, 

bland annat besökte den svenske kungen Gustav III platserna år 1784 (Furuhagen 2004:23ff).  

 

Sedan de arkeologiska undersökningarna av Pompeji tog sin början för ca 300 år sedan har de 

letts av ett flertal olika personer. Idag är platsen Italiens mest berömda fornminne med över 2 

miljoner besökare om året, och utgrävningarna av staden är långtifrån avslutade (Amery & 

Curran Jr 2002:47).  
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1.2.1 Hotet mot Pompeji 

 

Pompeji är en av världens mest kända arkeologiska platser och erbjuder en unik inblick i det 

romerska livet för 2000 år sedan. Staden hamnade år 1997 på Unescos världsarvslista 

(Unesco, a). För att något ska hamna på världsarvslistan krävs det att det uppfyller minst ett 

av Unescos tio kriterier för världsarv. Pompeji uppfyller tre av dessa kriterier;  

 

 Att bära en unik eller åtminstone exceptionell vittnesbörd av en kulturell tradition eller 

civilisation som lever eller som har försvunnit. 

  Att vara ett enastående exempel av en byggnadstyp, arkitektonisk eller teknisk 

ensemble eller landskap som illustrerar (ett) utmärkande stadium(er) i mänsklig 

historia. 

 Att vara ett enastående exempel på en traditionell mänsklig boplats, markanvändning, 

eller havs-användning som representerar en kultur (eller kulturer), eller mänskligt 

samspel med miljön speciellt när det blivit utsatt för påverkan av oåterkallelig 

förändring (Unesco, b). 

 

Utgrävningarna av platsen som har pågått de senaste 250 åren har lett till att av områdets 66 

hektar har 44 hektar blivit utgrävda (Nappo 2004:19). Man har avtäckt sammanlagt 20 000 m² 

av väggmålningar, och mer än 11 000 målade eller inristade inskriptioner har hittats (Berry & 

Court 2012). Pompeji är en viktig plats för den botaniska forskningen. Bland ruinerna lever 

utrotningshotade arter som försvunnit då giftbesprutning av ogräs och skadedjur minskat den 

ursprungliga floran. Utgrävningsområdet har därför blivit ett växtreservat (Furuhagen 

2004:47). Dock hotas ruinstaden av både vetenskapliga och ekonomiska problem som försatt 

dagens arkeologer i ett svårt dilemma (Furuhagen 2004:39). Det finns ett gammalt 

arkeologskämt som säger att Pompeji dött två gånger: första gången i vulkanutbrottet och 

andra gången i den utdragna död som ruinstaden genomlidit sen den började grävas ut för 250 

år sedan (Beard 2008:17). 

 

När invånarna återvände till Pompeji efter att vulkanutbrottet upphört för att hämta sina (och 

andras) ägodelar, orsakade de skador som kan försvåra undersökningsarbetet för dagens 

arkeologer. Plundrarna grävde sig igenom husen och lämnade spår efter sig i form av hål i 
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väggarna, allt eftersom de tog sig igenom rum efter rum, vilket försvagade väggarna och 

ökade risken för kollaps (Beard 2008:20).  

 

År 1845 tog en italiensk arkeolog vid namn Giuseppe Fiorelli över positionen som ledare av 

utgrävningarna av Pompeji. Hans insatser kom att spela en viktig roll för platsen. Tidigare 

arkeologer hade undersökt Pompejis hus genom att gräva ut dem från gatan. Detta var dock 

ingen bra metod då det resulterade i att övervåningarna på husen rasade samman (fig 2). Det 

var omöjligt att se något samband mellan fynden och dess placering. Fiorelli utvecklade 

istället ett nytt system där man grävde ut husen uppifrån genom det nedstörtade taket. På det 

sättet kunde man undersöka övervåningen på huset och med tiden göra rekonstruktioner av 

dessa. Fiorelli ökade inte bara utgrävningarnas vetenskapliga värde, han tryggade också deras 

framtid finansiellt. Han lyckades få igenom ett beslut om årliga statsanslag till de 

arkeologiska undersökningarna i Pompeji, och inträdesavgifter för besökande (Bergman 

1915:48). 

 

 

Under andra världskriget trodde de allierade att tyskarna hade gömt ett ammunitionslager 

bland Pompejis ruiner, och flygbombade staden. Skadorna efter de 150 bomberna var svåra, 

och trots att man lyckats återuppbygga flera byggnader lämnade ändå bombningen 

permanenta skador på fyndmaterialet (Berry & Court 2012).  

 

Figur 2. Utgrävningar i 

Pompeji under slutet av 

1800-talet  

(Wikimedia Commons 

2006) 
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Under 1960-talet beslutade myndigheterna att inga fler omfattande utomhus-utgrävningar 

skulle fortsätta i Pompeji, då de ansåg att ytterligare utgrävningar skulle förvärra problemet 

med bevarandet av lämningarna. Men samtidigt begränsades arbetet med konserveringen på 

grund av nedskärningar av finansieringen, vilket gjorde att det dagliga underhållningsarbetet 

upphörde. Man koncentrerade restaureringen till de bäst utsmyckade husen och förvaltade 

endast de återstående byggnaderna vid nödfall (Berry & Court 2012). 

 

I november 2010 uppmärksammades resten av världen på problemet med bevaringen i 

Pompeji då Schola Armaturarum rasade samman till följd av det tyngsta regnfallet som 

drabbat området på över 80 år. Byggnaden var redan skadad efter andra världskrigets 

bombningar, och hade restaurerats med ett mycket tungt och olämpligt tak som i kombination 

med regnet blev för tungt för murarna att hålla uppe (ICOMOS, Unesco 2011). 

 

Ett stort hot mot staden är jordbävningsrisken. Vesuvius är fortfarande en aktiv vulkan, vilket 

invånarna i Kampanien gång på gång blir påminda om då marken skälver under deras fötter. 

Den 23 november 1980 inträffade en ovanligt kraftig jordbävning som orsakade stora skador 

på Pompejis ruiner. Till följd av detta tvingades man stänga flera gator och kvarter för 

turisterna på grund av rasrisker. Men tack vare den ödesdigra jordbävningen inleddes en ny 

arkeologisk era i Pompeji. De italienska myndigheterna insåg vidden av faran som hotade 

staden, och tillsatte en ny antikvarisk myndighet som ansvarade för Pompeji och de andra 

arkeologiska platserna i området runt Vesuvius. Med hjälp av statliga anslag och donationer 

från både italienska och utländska sponsorer kunde man organisera ett långsiktigt och 

omfattande program för utforskning och konservering av den antika undersökningsplatsen. En 

förfrågan skickades ut till det internationella forskarsamhället som erbjöd utländska 

institutioner att delta. Den tidigare målsättningen som varit att gräva ut fler hus, ändrades till 

att analysera tidigare utgrävningar och lägga fokus på bevarandet och restaurering av 

skadorna som orsakats av jordbävningen (Furuhagen 2004:47).  

 

Ett annat problem är att Pompeji utsätts för skadegörelse (Beard 2008:27). Det arkeologiska 

områdets stora omfattning gör det svårövervakat och därmed ett lätt mål för stölder och 

vandalisering (fig. 3).  
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Figur 3. Turister som besöker amfiteatern i Pompeji (©Thomas Möllmann 2005, Wikimedia 

Commons). 

 

Idag utförs utgrävningar i Pompeji, dock inte i samma omfattning som tidigare. Dessutom har 

tillvägagångssättet förändrats och syftet är numera att studera och dokumentera så mycket 

källmaterial som möjligt innan det försvinner. Men staden står vid ett vägskäl när det gäller 

hur man bäst ska bevara det arkeologiska källmaterialet, och samtidigt ta emot den ökande 

strömmen av turister.  

 

Turismen är ett stort hot mot Pompeji. På femton år har turistströmmen fördubblats och den 

snabba utvecklingen har orsakat ett stort slitage på miljön. Myndigheterna var inte förberedda 

för turistexplosionen och man har inte de resurser som krävs. Varje år besöker över två 

miljoner människor de världskända ruinerna, utan att inse att de befinner sig i ett utomhus-

museum och att gatorna de går på utformades för att hålla ett par årtionden, inte i över 2000 år 

(fig. 4). Det stora antalet turister ställer krav på modernisering av anläggningarna, bland annat 

har man tvingats gräva upp flera av de antika gatorna för att dra fram nya elkablar. För ett par 

år sedan började man täcka byggnadernas golv med lavagrus för att hindra golvmosaikerna 

från att trampas sönder av turister. Kostnaderna för turismen ökar och behovet av 

konservering blir större, vilket leder till att utgrävningsarbetet avtar (Furuhagen 2004:44). Till 

följd av detta har stora delar av Pompeji tvingats stänga för besökare. År 1956 var det möjligt 

att som turist besöka 66 av ruinstadens 650 hus. Idag är det endast 16 hus som är öppna för 

allmänheten. Det antika materialet är inte anpassat för dagens miljöförändringar och större 

delen av Pompeji är i behov av restaurering. Men konserveringsarbetet går sakta, den 
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nuvarande renoveringstakten innefattar tre lokaler per år. Arbetet går långsamt eftersom nya 

skador ständigt uppstår, orsakade av vädrets makter och närvaron av turister. Risken är stor att 

Pompeji snart kommer att tvingas stänga för allmänheten (Trux & Emanuelsson 2005). Men 

turismverksamheten har också positiv inverkan på staden. Den är en av stadens huvudsakliga 

inkomstkällor och bidrar till att finansiera konserveringen och underhållningsarbetet av 

ruinerna (Nicolo Dell’Unto, intervju 2012-12-18). Pompeji har ökat intresset för antiken hos 

människor, och turisterna som besöker ruinstaden fascineras av hur välbevarat allt är. 

 

Figur 4. Turister vid Basilikan i Pompeji (©Radomil 2004, Wikimedia Commons) 

 

Det som gör mest skada på det arkeologiska fyndmaterialet i Pompeji är vädret. Exempelvis 

gör regnet mycket skador genom att luftfuktigheten höjs och avrinningsflödet ökar. Solen i sin 

tur skadar och bleker målningarna som finns på lokalernas väggar och golv (Trux & 

Emanuelsson 2005). Över en enda vinter kan de konstrika målningarna i staden blekna och 

putsen på väggarna falla till marken och förstöras (Svanelid 2002). Även växtligheten 

påverkar staden. Gräsväxten sprider sig över området och tar sig igenom husens golv, och 

murgrönans rötter spränger tegelmurarna. Men murgrönan ger även skugga åt murarna och 

skyddar freskerna mot sol och regn. För att förhindra att gräset skadar husen använder man 

sig av lavagrus som placeras på byggnadernas golv (Furuhagen 2004:44). Luftföroreningar 

gör också stor åverkan på Pompejis byggnader (Trux & Emanuelsson 2005). 
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1.2.2. Det svenska Pompejiprojektets arbete 

 

Det svenska Pompejiprojektet startade år 2000. Anne-Marie Leander är projektansvarig och 

det är hon som lägger upp den vetenskapliga planeringen och hittar finansiärer till projektet. 

Efter jordbävningen som skedde 1980 uppmärksammades världen på den allt snabbare 

erosionen av monumentet, och Stadsantikvarieämbetet började desperat leta efter arkeologer 

som var villiga att ta sig an problemet med bevarandet av staden. Leander sökte bland sina 

kontakter efter personer som var villiga att investera och hjälpa till, och år 2000 tog det 

svenska Pompejiprojektet sin början. Pompejiprojektets arbetslag undersöker insula V 1 i 

Pompeji, ett kvarter som innehåller tre stora hus och ett flertal affärslokaler och butiker. 

Dokumentationsarbetet sker både manuellt (att man beskriver hur det ser ut, vad man kan se 

med blotta ögat osv.) och digitalt, bland annat med laserscanning och fotografering. 

Framförallt är det byggnadsdokumentation man koncentrerar sig på inom Pompejiprojektet. 

Man noterar om det finns väggmålningar, vilken typ av sten byggnaderna består av, hur 

golvet är placerat i förhållande till väggarna, vilka tekniker som kan ha använts vid byggandet 

av huset. Man försöker också se om byggnaderna kan ha blivit ombyggda eller restaurerade 

innan. Allt material samlas i en open-accessdokumentation på Pompejiprojektets sida 

(http://pompejiprojektet.se/insula.php) för att det ska finnas tillgängligt för alla, och underlätta 

för de anställda som vill jobba med projektet hemifrån. Man har en ytterligare plan för 

dokumentationen. Fotografierna kommer att kunna kopplas till en 3D-modell ur vilken alla 

mått kan vinnas. Användaren ska genom två enkla klick var som helst i bilden få fram det 

reella avståndet mellan de två markerade punkterna. 3D-modellen kommer i sin tur att länkas 

till den befintliga nätpublikationen. Målet är även att starta ett samarbete med andra 

internationella projekt som arbetar i Pompeji. Man vill kunna lägga ihop och samordna all 

insamlad data i en gemensam stor 3D-modell. Förhoppningsvis kommer den en dag att täcka 

hela Pompeji.  

1.2.3 EPUH: det finska Pompejiprojektet 

 

År 2002 startade även Finland ett Pompejiprojekt; Expeditio Universitatis Helsingiensis. 

Insula IX 3 valdes som mål för forskningen. Området ligger i stadens centrum och omfattar ca 

3500 m². Kvarterets viktigaste del är Marcus Lucretius hus som först grävdes fram mellan 

1846 och 1871 (Castrén 2008:24). Projektets syfte är att få en bild över kvarterets bosättnings- 

och byggnadshistoria, och att få en uppfattning om hur händelserna i kvarteret utvecklades i 

http://pompejiprojektet.se/insula.php
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jämförelse med resten av stadens utveckling. Man vill kartlägga den arkeologiska historien i 

Pompeji, och presentera de arbetsmetoder som används i projektet. Dokumentationen är den 

viktigaste delen eftersom kartläggningen är arbetets visuella ryggrad (Viitanen 2008:165). 

 

När projektet startade för tio år sen togs beslutet att till en början koncentrera forskningen till 

Marcus Lucretius hus. Innan undersökningarna började delade man in teamet i fyra grupper. 

Arkeologigruppen blev tilldelade uppgiften att undersöka husets konstruktioner, utföra 

begränsade utgrävningar under gatunivån från 79 e.Kr. och undersöka alla fynd som hittades. 

Karteringsgruppen fick i uppdrag att göra en utförlig planritning över hela 

undersökningsområdet och bistå väggmålningsgruppen med den fotogrammetriska 

dokumentationen. Väggmålningsgruppens uppgift var att undersöka och kopiera 

väggmålningarna genom att ta reda på innehållet och vilka som tekniker som använts. 

Fotograferingsgruppen har dokumenterat varje moment i undersökningsarbetet med hjälp av 

fotografering. Medarbetare från yrkeshögskolan EVTEK har analyserat väggmålningarna, och 

framförallt färgpigmenten och lagt ihop de fragment av väggmålningar som hittats under 

utgrävningarna, och sedan skapat en 3D-modell av huset (Castrén 2008:24). Ett moment i 

projektarbetet har varit att rekonstruera väggmålningar från matsalen i huset, med samma 

teknik och material som använts för originalmålningarna (Räsänen & Wassholm 2008:199ff). 

 

En av de största utmaningarna i undersökningsarbetet har varit att försöka identifiera spåren 

av restaureringar. Huset grävdes ut år 1846 och mycket reparationsarbete har utförts sedan 

dess. I början använde man samma material och teknik som under antiken, vilket gör att de 

restaurerade delarna ser likadana ut som 2000 år gamla delarna. Därför är det svårt att se vad 

som är ursprungligt material. Huset består av 33 rum och nästan alla dessa är dekorerade med 

väggmålningar (Viitanen & Andrews 2008:71).  

 

Med hjälp av en totalstation har man skapat en karta över kvarteret. Man har mätt in 

utgrävningsnivåernas ytor och de nya konstruktioner som uppkommit under grävningarna. 

Målet är att skapa en 3D-bild över kvarteret, och detta görs med hjälp av laserscanning. 

Forskning pågår som försöker utveckla apparater som kan mäta fuktighetsvariationerna på 

objektets yta. Upprepade mätningar med laserscanning gör det möjligt att följa objektets 

tillstånd, och se hur mycket det slits varje år. Metoden är kostnadseffektiv, då man kan scanna 

ca 150 rum inom loppet av två veckor (Heiska 2008:176ff). Via en tredimensionell modell 
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över kan man lägga till hypotetiska rekonstruktioner av de skadade delarna (Kaarto 

2008:184). 

1.3 Avgränsningar 

 

Vesuvius utbrott utplånade hela landskapet söder om vulkanen, men den plats jag valt att rikta 

in mig på är Pompeji. Av de platser som bevarats efter vulkanutbrottet är Pompeji den mest 

kända. Det är dit utgrävningarna koncentreras, vilket innebär att det forskats mycket om 

platsen. I Pompeji är materialet mycket lättare att arbeta med, jämfört med exempelvis 

grannstaden Herculaneum, där effekterna av vulkanutbrottet fördärvade staden på ett annat 

sätt (Skydsgaard 1982:25). Jag har valt att skriva om bevarandet av staden då det är ett 

aktuellt ämne som bör uppmärksammas mer, och jag anser att Pompeji är en lämplig plats att 

använda för mina studier eftersom frågan är aktuell för staden.  

2. Tidigare forskning 
 

År 2003 anordnades av World Monuments Fund och Soprintendenza Archeologica di Pompei 

ett tre dagar långt seminarium om konserveringsarbetet i Pompeji och andra städer i Vesuvius 

skugga. Omkring femtio arkeologer, konservatorer, arkitekter och stiftelseförvaltare samlades 

för att diskutera vilka konserveringsmetoder som fungerar bäst på platsen, och utifrån dessa 

lägga upp riktlinjer för hur det framtida konserveringsarbetet ska gå till. Förslag som dök upp 

under seminariet var bl.a. att begrava många av kvarteren under ett lager av lapilli, vulkaniskt 

material, för att skydda dem mot gräsväxt, väder, jordbävningar och vulkanutbrott, och att det 

under de närmsta 100 åren inte får ske några omfattande utgrävningar av de ännu inte 

undersökta områdena i Pompeji. Ett annat förslag var att låta ett hus eller kvarter i Pompeji 

utnyttjas för historisk rekreation, genom att t.ex. låta personal klä sig i tidsenliga kläder och 

utföra sysslor och hantverksproduktion som speglar det dagliga livet för att ge besökarna en 

ännu bättre inblick i det romerska samhället. Man diskuterade även en teknik som använts för 

att bevara gipsavgjutningar som gjorts efter kropparna av en grupp fångar i vulkanutbrottet. 

Gipsavgjutningarna har skyddats med hjälp av en anordning gjord av aluminium som 

dessutom är inglasad för att skydda mot slitage orsakat av väder. Över anordningen går en 

gångbro som besökarna kan använda för att se avgjutningarna ovanifrån. Tack vare den 
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effektiva konserveringstekniken har området kunnat öppnas igen för turister (World 

Monuments Fund, Soprintendenza Archeologica di Pompei 2003). 

 

Efter att Schola Armaturarum kollapsade i november 2010 skickades delegationer ut från 

Unesco och ICOMOS för att utreda orsaken till kollapsen och även för att undersöka det 

nuvarande läget för konserveringsarbetet i Pompeji, Herculaneum och Torre Annunziata. 

Efter besöken kunde de konstatera att underhållningsarbetet på platsen var bristfälligt och att 

förvaltningsplanen inte följdes korrekt. Olämpliga restaureringsmetoder och oerfaren personal 

har lämnat sina spår på anläggningarna, då kvaliteten på arbetet inte kontrolleras. De få 

resurser som finns har vid vissa tillfällen använts till icke-brådskande projekt istället för 

restaureringar och underhållning. Det faktum att så många kvarter i Pompeji är stängda för 

allmänheten gör att de tillgängliga områdena blir överbesökta av det stora antalet turister. 

Tekniska och finansiella resurser behövs för att effektivisera konserverings- och 

förvaltningsarbetet på platsen. Det krävs ett effektivt avrinningssystem för att få undan vatten 

som orsakar fuktskador på materialet (ICOMOS, Unesco 2011). 

Den 17 november år 2012 hölls ett möte i Pompeji om förvaltningsplanen av Pompeji, 

Herculaneum och Torre Annunziata. Mötet finansierades av den italienska regeringen och 

administrerades av Unescos världsarvscenter tillsammans med det italienska departementet 

för kulturarv och aktiviteter (MIBAC). Deltagarna bestod av ca 50 personer; experter inom 

arkeologi, hållbar turism, kultur och förvaltning, konservering, katastrofhantering, och lokala 

och nationella auktoriteter, utgrävningsledare och andelsägare. Det fanns även representanter 

från ICCROM och ICOMOS, de två rådgivande avdelningarna inom Världsarvskonventet. 

Syftet med mötet var att granska och uppdatera den nuvarande förvaltningsplanen och 

anpassa den efter den offentliga verksamheten och problemen med skaderiskerna. Detta 

diskuterades i fyra workshops om kulturarv och konservering, risker och katastrofhantering, 

offentlig verksamhet och styrelse, och institutionella och organisatoriska handlingar. Man 

diskuterade bl.a. behovet som finns att integrera de arkeologiska platserna med lokala 

samhällen för att söka stöd för konserveringsarbetet. Det faktum att Pompeji och 

Herculaneum ligger så nära Vesuvius placerar dem i en röd zon. Risken finns att det när som 

helst kan inträffa ett vulkanutbrott, vilket kräver en räddningsplan. En evakueringsplan måste 

utformas med utmärkta nödutgångar för turisterna och ett skyddslager för det arkeologiska 

materialet. Ett evakueringsteam måste tränas och finnas redo. Man bör studera metoder som 

kan mildra skadorna på de fasta lämningarna och fastställa vilket av det flyttbara materialet 

som ska prioriteras vid en eventuell utrymning. Även den treåriga plan som medföljde de 105 
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miljoner euro som tilldelades Pompeji diskuterades, och förslaget blev att den istället ska 

utökas till fem år, vilket man hoppas kommer ge ökad stabilitet och varaktighet till projektet 

”Grande progetto Pompei” som pengarna ska användas till (Unesco 2012). 

 

Alejandro Alva Balderrama och Giacomo Chiari skriver i sin artikel ”Protection and 

conservation of excavated structures of mudbrick” (1995:102ff) att det finns ett flertal 

metoder som kan sakta ner erosionsprocessen på arkeologiska monument. Det är viktigt att 

skydda monumentet så fort det avtäckts och skapa ett bra avrinningssystem. Den enklaste 

lösningen på problemet är ett skyddande tak över monumentet, vilket används på många 

undersökningsplatser. Ofta är historiska byggnader som grävs fram ofullständiga; taket saknas 

och väggarna är halvt raserade. Man bör förstärka dessa oskyddade partier med nytt tegel för 

att skydda dem mot regn och snö. Är ytan man arbetar med mycket ojämn kan man förstärka 

den med en blandning av jord och cement som skyddar mot vatten. Själva väggytan kan 

effektivt behandlas med etylsilikat. Silikatet gör att den invändiga fukten avdunstar, och att 

fortsatta behandlingar av väggen kan utföras i framtiden. Friser och väggmålningar har 

behandlats på detta sätt med utmärkta resultat. Metoden lämnar dock inte ett permanent 

skydd. För långvarig bevaring bör objektet isoleras från den utvändiga miljön för att skyddas 

mot regn, kondens och salthaltig havsluft. Men behandling kräver också underhåll för att 

lyckas. Ibland kan bra underhåll till och med ge bättre resultat än vad behandling gör.  

 

I sin artikel ”Planning and executing anastylosis of stone buildings” (1995:114f) skriver 

Dieter Mertens om konservering och restaurering som alternativ. Han menar att konservering 

inte alltid är det rätta beslutet. Ibland kan ruiner vara så berömda och uttrycksfulla i sig själva, 

att det är viktigare att bevara dem som de är utan några alterationer. Arkeologerna måste 

också inse att det inte är möjligt att bevara allt som hittats under undersökningarna, utan 

beslut måste fattas om vad som är värt att bevara. Man bör alltid överväga att fylla igen vissa 

delar av området, efter att de blivit dokumenterade, för att bättre skydda och förtydliga 

platsen. Det är viktigt att ta till åtgärder för turismen, genom att sätta upp skyddande stängsel 

och skapa gångvägar för besökarna. Detta för att värna om både besökarna och monumenten. 

Speciellt utformade gångvägar är bättre än att använda sig av de naturligt ursprungliga 

vägarna. 

 

Nicholas Stanley Price diskuterar konservering under utgrävning i sin artikel ”Excavation and 

conservation” (1995:4f). Avtäckningsögonblicket kan vara ödesdigert för arkeologiska 
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lämningar som helt plötsligt befinner sig i en ny miljö. Objektet, som anpassat sig efter sin 

omgivning, möter plötsligt ljus, syre, en ny temperatur och en annan fuktighetsgrad. 

Utgrävaren måste i största mån försöka minimera den miljö-mässiga chocken för fyndet under 

dess avtäckning och dokumentering. Det är viktigt att konservatorn och utgrävaren samarbetar 

och tar hänsyn till varandras behov under arbetet, då konflikter lätt kan uppstå. Om objektet 

omhändertas och flyttas för konservering för snabbt går den historiska kontexten förlorad, 

men om den utsätts för exponering under en lång tid kan dess skick försämras och göra 

bevarandet svårare. Fallet kan också vara tvärtom, under uppdragsarkeologiska utgrävningar 

är tidsramen begränsad vilket kan göra att konserveringsarbetet inte får ta så lång tid som det 

skulle behöva. Det är alltså av största vikt att utgrävare och konservator kan kompromissa 

fram en lösning som gynnar båda parter.  

 

The Herculaneum Conservation Project (http://www.herculaneum.org/hcp-

home/eng/index.html) har sedan 2002 arbetat med att försöka bevara det arkeologiska 

materialet i Herculaneum. Syftet med projektet är att försöka stoppa förfallet av staden genom 

att införa regelbundet underhåll av tak, väggar, väggmålningar etc. Under arbetet har det visat 

sig att den mest effektiva utföringsmetoden, både för akuta fall och vanligt 

underhållningsarbete, är att lägga upp arbetet efter typologi snarare än efter plats. Istället för 

att restaurera och laga alla skador i ett och samma hus, är det bättre att utföra alla 

takreparationer som behövs i ett kvarter samtidigt. Utvecklingen går framåt och arbetet har 

gått från tillfälliga lösningar som att stötta upp väggar med pålar, till ett mer långsiktigt 

bevarande av staden. Områden som tidigare varit stängda för allmänheten pga. säkerhetsskäl 

har kunnat öppnas igen. Fortsatt administrering och planering garanterat stadens framtid.  

 

Tidigare forskning bekräftar att konserveringsarbetet är ett välkänt problem i Pompeji, och att 

det saknas de resurser som krävs för att underhålla platsen på bästa sätt. Artiklarna visar att 

det finns olika tillvägagångssätt att utföra konservering på. Det är viktigt att utgrävaren och 

konservatorn kan samarbeta för att undersöka och bevara ett fynd på bästa sätt. Efter att 

utgrävningarna är avslutade är en bra lösning att täcka över utgrävningsområdet, gärna med 

lapilli (vulkaniskt material), för att bättre skydda platsen. Om man väljer att behålla 

arkeologiska monument för beskådning finns det ett par metoder som kan hjälpa skydda 

monumentet från ökat slitage. Exempelvis kan ett skyddande tak placeras över byggnaden, 

och raserade delar kan repareras med nytt tegel. Väggmålningar kan effektivt skyddas med 

hjälp av etylsilikat som gör att den invändiga fukten avdunstar. I grannstaden Herculaneum 

http://www.herculaneum.org/hcp-home/eng/index.html
http://www.herculaneum.org/hcp-home/eng/index.html
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har restaureringsarbetet visat att den mest effektiva metoden är att restaurera är efter typologi 

än plats, alltså att utföra alla reparationer av en viss sort samtidigt. Exempelvis är det bättre att 

reparera alla tak i ett kvarter samtidigt istället för att restaurera ett helt hus i taget. En åtgärd 

som redan utförts på gipsavgjutningar i Pompeji är en konstruktion av aluminium och glas 

som skyddar objekten från både väder och vandalism. Underhåll är en väsentlig faktor i 

bevarande-frågan, och ett effektivt avrinningssystem kan vara avgörande för platsen. Viktiga 

åtgärder för turister är att sätta upp stängsel och bygga speciella gångvägar. Eftersom risken 

för vulkanutbrott är stor krävs det att en evakueringsplan utformas med räddningsplaner för de 

arkeologiska objekten och utmärkta nödutgångar för turisterna. 

3. Teori 
 

Konservering är ett brett begrepp med flera olika definitioner. Termen konservering uppstod 

när man insåg att tillvägagångssättet att behandla en tavla skiljer sig från sättet att behandla en 

husvägg, eller att rengöringen av en neolitisk yxa kräver en annan metod än den som krävs för 

att rengöra en lampa. Insikten ledde till att begreppet konservering etablerades och spreds 

någon gång under 1800- och 1900-talet (Muñoz Viñas 2005:2). Vad begreppet innebär kan 

tolkas på olika sätt. I ett snävt perspektiv kan konservering ses som motsatsen till restaurering, 

ett behållningsutförande. I ett brett perspektiv är konservering ett begrepp som består av 

många olika utföranden, bl.a. restaurering, rekonstruering, återuppbyggelse, förnyelse etc. 

(Muñoz Viñas 2005:14). I den här uppsatsen kommer termen att användas utifrån det breda 

perspektivet, alltså att konservering innebär att man använder sig av olika metoder för att 

åtgärda skador och förslitning.  

 

I allmänna termer så betyder bevara ”att behålla något som det är, utan att förändra det på 

något sätt: att bibehålla dess form, status, äganderätt, användningsområde, etc.” Termen gäller 

även när man talar om bevarande av kulturarv, där den kan definieras som ”en aktivitet som 

undviker att något förändras med tiden” (Muñoz Viñas 2005:16). Professorn Denis 

Guillemard (refererad i Muñoz Viñas 2005:16) menar att målet med bevarande är att förlänga 

den förväntade livslängden på ett kulturarv.  

 

Kulturarv och dess värde är något som kommer att diskuteras i min uppsats. Att exempelvis 

reparera, rekonstruera, slipa eller lacka ett objekt kan antingen betraktas som snickeri eller 
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som konserveringsarbete, beroende på vad det är för föremål. Det som kännetecknar 

konserveringsarbete är att det utförs på objekt som klassas som kulturarv (Muñoz Viñas 

2005:28). Professorn Denis Cosgrove (refererad i Muñoz Viñas 2005:176) anser att ”det är 

inte behovet av konservering som gör ett objekt till kulturarv, utan själva 

konserveringshandlingen som ger det ett kulturellt värde”. I likhet med konservering finns det 

många betydelser av vad kulturarv innebär, dock har majoriteten av dem någon form av brist 

vilket gör det svårt att få en exakt förklaring av begreppet. ”Arv” kan förklaras som något som 

överförts från det förflutna, eller som ett bevis av det förflutna. Dock blir alla föremål ett 

bevis på det förflutna sekunden efter de skapats, inga objekt kan ha kommit ifrån framtiden. 

Därför har man lagt till ”kultur” framför ”arv”, för att ge ordet den dimension den saknar. 

Även termen kultur har olika innebörd beroende på ur vilket perspektiv det används. Inom 

antropologin är ”kultur” ett samlingsord för de trosföreställningar, värderingar, kunskaper och 

handlingar som finns inom en social grupp (Muñoz Viñas 2005:38f). 

 

Hållbarhet är en viktig aspekt inom området konservering. Det är högst angeläget att tänka på 

framtida generationer när man utför konserveringsarbete. I Brundtlandrapporten som skrevs 

av Världskommissionen finns följande definition: ”en hållbar utveckling kan definieras som 

en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Världskommissionen för miljö och utveckling 

1988:57). När det handlar om kulturarv är framtida användare en viktig faktor som tyvärr lätt 

överses, men som man bör ta hänsyn till. Ett objekt kan rymma flera olika betydelser och 

användningsområden. Varje gång ett objekt modifieras så försvinner möjligheten till några av 

dem, medan andra förstärks. Om man endast höll nuvarande användare i beaktande skulle 

konserveringsarbete kunna ske fritt, man skulle kunna använda vilka metoder man vill utan att 

behöva ha en tanke på hållbarhet inför framtiden. Objektet skulle kunna bli omgjort och 

reparerat så många gånger att det till slut bara återstår en liten kärna av originalet. Det är 

omöjligt för oss att veta vilken innebörd vårt kulturarv kommer ha för framtida generationer, 

och på vilka sätt de kommer att vilja nyttja det. Därför är det av stor vikt att vi bevarar vårt 

kulturarv på ett sådant sätt att även framtida generationer kan använda och bruka det efter 

behov (Muñoz Viñas 2005:194f). Att använda sig av metoder som är omvändbara har länge 

varit en mall för konserveringsarbete. Objektet ska kunna återställas i det skick det var innan 

konserveringen utfördes.  Detta har dock visat sig vara omöjligt då all form av kontakt med 

materialet är oåterkalleligt. Endast att damma en marmorskulptur med en trasa leder till att 

partiklar lossnar, och även om dessa skulle sparas så skulle deras ursprungliga position och 
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kontext vara förlorad. Därför har omvändbarhet gått från att vara en grundprincip inom 

konservering till att vara mer av en riktlinje som bör eftersträvas, men som inte till varje pris 

måste uppnås (Muñoz Viñas 2005:185ff). Vad det gäller det historiska värdet på ett objekt så 

kan konserverings- och restaureringsarbete bidra till att minska detta. Skada, i varje form, är 

ett bevis på ett objekts historiska utveckling. Det kan vara en avbruten arm på en staty, en 

bombad byggnad eller ett tillskrynklat pergament i ett arkiv. Att reparera dessa skador innebär 

att det historiska beviset på skadans uppkomst inte kommer kunna utnyttjas av framtida 

användare. Restaurering döljer eller omvandlar den sanna karaktären av ett objekt, den 

motverkar den historiska sanningen genom att förstöra beviset av den (Muñoz Viñas 

2005:190f). 

 

Arkeologen Cornelius Holtorf har skrivit en artikel med titeln ”Is the past a non-renewable 

resource?” där han diskuterar bevarande av arkeologiskt källmaterial. En av principerna för 

arkeologiskt bevarande är att arkeologiska platser och objekt är autentiska (antika i äkta form) 

och har en distinkt aura som förfalskningar och kopior inte har. Ändock har det visats att 

besökare på arkeologiska platser och museum kan uppleva exakt samma autenticitet och aura 

framför en kopia som framför originalet- så länge de inte är medvetna om att det är en kopia 

de betraktar. Autenticiteten ligger inte i det materiella värdet utan i våra egna uppfattningar 

och värderingar. Det finns inget som är speciellt med en äkta antik artefakt, det är antagandet 

om att den är antik som spelar roll, inte sanningshalten i påståendet. Ett objekts exakta ålder 

kan vanligtvis bara fastställas av en expert, och även denne behöver ta hjälp av redskap och 

metoder för att kunna göra en trovärdig datering (Holtorf 2008:126). En annan princip är att 

arkeologer skyddar arkeologiska platser och objekt från ytterligare förstörelse å framtida 

generationers vägnar, som förväntas vara tacksamma över att de också kan uppskatta dessa 

platser och objekt och således också det förflutna. Holtorf ifrågasätter detta och menar att 

arkeologiska platser och objekt inte är orsaken till kulturell uppskattning av det förflutna, utan 

en produkt av det. Det är inte själva objekten som ger oss förståelse för svunna tider, utan det 

är kontexten som de sätts i som ger dem värde och betydelse. Det är ganska arrogant att tänka 

att framtida generationer kommer vara tacksamma för vad vi bevarar för deras skull. Det är 

mer troligt att de när de minns det förflutna inte kommer att tänka på antalet arkeologiska 

platser och artefakter som finns till deras förfogande, utan på historien de berättar. Det kan i 

framtiden komma att spela allt mindre roll om arkeologiskt källmaterial konserveras eller inte. 

Det kan faktiskt gynna forskningen om informationen som finns är begränsad snarare än 

överväldigande (Holtorf 2008:127ff).  
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Dallen J. Timothy diskuterar restaurering ur olika perspektiv. Arkeologer och platsansvariga 

på arkeologiska platser har en ständig press på sig att utföra rekonstruktioner av vetenskapliga 

skäl och i utbildnings- och turistsyfte. Vissa byggnader rekonstrueras av estetiska skäl. Dock 

finns det också fördelar med att låta ruiner bevaras i sitt förfallande skick. På så sätt kan man 

behålla platsens originalitet och sköra artefakter riskerar inte att skadas. Vissa turister skulle 

föredra att se antika byggnader och byar i sitt naturliga, ödelagda skick, eftersom detta 

innebär att genuiniteten och autenticiteten på platsen bevaras. Andra turister skulle däremot 

vilja att monumenten rekonstruerats för att göra det möjligt för allmänheten att se hur 

byggnaderna en gång sett ut och deras position i det kulturella landskapet. Undersökningar 

har visat att besökare på arkeologiska platser skulle föredra att de bestod av en blandning 

mellan rekonstruerade monument och ruiner (Timothy 2011:344). 

 

David Lowenthal har ägnat sig mycket åt att forska om det förflutna och hur vi ser på det. Han 

menar att bevara är samma sak som att åtskilja det förflutna från nutiden. Om man tänker på 

det förflutna som en avskild värld framkallar man behovet att skydda det, och genom detta 

åtskiljer man det ännu mer från nutiden. Vad som medvetet undanhålls från den naturliga 

erosionsprocessen upphör att vara en del av det levande väsendet och slutar som ett fragment 

utan kontext. Det bevarade förflutna särskiljs mycket från den vardagliga miljön. Det är 

muséernas uppgift att isolera reliker genom att spara och visa upp dem i utställningar. Man 

vill framhäva relikernas otidsenlighet, betona deras ålderdomlighet och understryka unikheten 

och karaktären i dess ursprungliga syfte. Konservatorer skrapar bort avlagringar som bildats 

på monument för att försöka eliminera alla spår av modern aktivitet. På antika byggnader 

rekonstrueras trasiga eller saknade delar lagas i ett försök att återskapa byggnadens 

originalskick och dölja att dess utseende med tiden har förändrats. Alla åtgärder vi utför för 

att rädda spåren av det förflutna är bevis på hur mycket vi redan kommit över det, och ökar 

bara avståndet mellan det förflutna och nutiden. Att visa uppskattning för historien innebär 

idag att skydda antika konstruktioner genom att bevara och konservera antika monument och 

reliker. Vi lägger värdet i deras unika existens istället för att använda informationen de ger 

och använda dem som modeller för rekonstruktioner (Lowenthal 1985:404ff). 
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4. Metod och material 
 

Frågeställningarna bearbetas med hjälp av kvalitativ metod. Jag anser den vara mest lämplig 

för att uppnå syftet med uppsatsen, då jag vill skapa större förståelse för Pompejis situation 

idag och vad som orsakar det. Jag tycker att det bästa sättet att kartlägga materialet är genom 

kvalitativ metod, eftersom jag tror att intervjuer ger mig mer användbar information än vad 

statistiska undersökningar kan göra. Jag är intresserad av hur människor beaktar staden idag 

och vilka konsekvenser det har för Pompejis framtid. Utförandet har inneburit litteraturstudier 

i ämnet, och jag har använt mig av kvalitativa intervjuer med svenska forskare som arbetat 

med Pompeji. Intervjuerna skedde över telefon utifrån frågeställningar rörande deras arbete i 

Pompeji. Jag sammanställde deras svar i en text som sedan bearbetats ytterligare tillsammans 

med intervjupersonerna för att återge deras svar så exakt som möjligt. 

4.1 Urval 
 

Det finns mycket skrivet om Pompeji men jag har särskilt valt att använda mig av litteratur 

som handlar om utgrävningarna och bevarandet av staden. Jag har försökt hitta relativt 

nypublicerade texter för att jag vill ha en så aktuell bild av Pompeji som möjligt. Jag har även 

använt mig av texter som handlar om arkeologi och bevarande i allmänhet. Jag har studerat 

olika konserveringsmetoder, framförallt konservering av ruiner. Litteraturen är en blandning 

av vetenskapliga och populärvetenskapliga texter och tidningsartiklar om Pompeji och 

konservering. Personerna jag valt att intervjua är Anne-Marie Leander Touati, Renée Forsell 

och Nicolo Dell’Unto, alla verksamma vid Institutionen för arkeologi och antikens historia 

vid Lunds universitet. Leander och Forsell är båda delaktiga i Pompeji-projektet, ett svenskt 

fältprojekt där arkeologer arbetar med att dokumentera ett helt kvarter, insula V 1 i Pompeji. 

Nicolo Dell’Unto forskar inom området digitala metoder för undersökning, dokumentation 

och analys av arkeologiska lämningar, och medverkar just nu i ett projekt där man studerar 

pompejansk arkitektur med hjälp av 3D-modeller och virtual reality-simuleringar. Jag har 

även undersökt det finska Pompejiprojektet EPUH:s arbete och metoder. Jag har valt dessa 

två projekt eftersom de är nordiska, och kan ge bra information om de internationella 

insatserna som utförs i Pompeji. De är utmärkta exempel på att Pompejis tillstånd är en 

världsomfattande angelägenhet, och att bevarandefrågan är en aspekt som kräver mer 

uppmärksamhet och engagemang. 
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4.2 Källkritik 
 

Materialet jag har använt mig av är en blandning av vetenskapliga och populärvetenskapliga 

texter. Anledningen till detta är att en stor del av diskussionen om hot och faror mot 

arkeologiskt material förs just i populärvetenskapliga sammanhang, och därmed är de av 

intresse för mitt arbete. Det som kan vara problematiskt med populärvetenskaplig litteratur är 

att de vanligtvis består utav andrahandskällor. Författaren har använt sig av annan litteratur 

och sedan sammanfattat dessa i en egen text, han har alltså inte utfört egen forskning i ämnet. 

Jag har använt mig av en del tidningsartiklar där inga källor står nämnda, vilket gör det 

omöjligt för mig att kontrollera trovärdigheten i dessa. 

5. Intervjuer  
 

Jag har intervjuat tre svenska forskare som är delaktiga i Pompejiprojektet, ett fältprojekt där 

svenska arkeologer arbetar med att undersöka och dokumentera ett helt kvarter, insula V 1, i 

Pompeji. Personerna jag valt att intervjua är Renée Forsell, Anne-Marie Leander Touati och 

Nicolo Dell’Unto. Pompejiprojektet startade år 2000 och nyckelordet i undersökningsarbetet 

är kontextualisering. Istället för att tolka husen var för sig, fokuserar man på att få en ökad 

förståelse för hela kvarteret. Genom att titta på den större bilden kan man studera hur husens 

relation till varandra har förändrats under tidens lopp, och hur kvarteret utvecklats. Insula V 1 

blomstrade i nästan 250 år innan det begravdes av Vesuvius utbrott, och under dess levnadstid 

hann ett flertal stora förändringar ske inom fastighetsägandet och gränsdragningar. Man vill 

jämföra dessa förändringar med hur resten av Pompeji utvecklades. Pompejiprojektets främsta 

uppgift är att komplettera den dokumentering av kvarteret som utförts sedan dess första 

avtäckning. Syftet med projektet är att uppnå tre mål som man satt upp. Det första är att samla 

in och dokumentera arkeologiskt pompejanskt material och influenser i Sverige från 1700-

talet och framåt. Man vill också diskutera vad som ligger bakom de pompejanska inslagen i 

arkitektur och inredning. Det sista målet är att placera den svenska insatsen i ett större, 

internationellt sammanhang (Svenska Pompejiprojektets hemsida). 

 

Dessa är frågorna jag ställt i intervjuerna: 

 

 Hur länge har du arbetat med Pompeji-projektet, och vad är din roll där? 
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 Anser du att de tidigare utgrävningarna från t.ex. 1800-talet har försvårat ert arbete 

idag? 

 

 Hur går dokumentationen till? 

 

 Vad tycker du är det största hotet mot platsen? 

 

 Hur kan man skydda och bevara platsen på bästa sätt? 

 

 Vilken positiv och negativ inverkan kan du se att den publika verksamheten har i 

Pompeji? 

5.1 Intervju med Renée Forsell 
 

Pompejiprojektet startade år 2000, och Renée Forsell har varit delaktig ända sen år 2001. 

Hennes roll inom projektet är forskare och hon är ansvarig för publikationerna om vissa av 

husen i kvarteret.  

 

När jag frågar Renée om vilket hon anser vara det största hotet mot Pompeji, svarar hon att 

det utan tvekan är den bristande ekonomin, även om turismen också spelar sin roll. Det krävs 

ett större intresse från myndigheterna. När en restaurering ska utföras går uppdraget till den 

billigaste firman, vilket inte alltid ger en bra kvalitet på arbetet. Exempelvis kan de ta sten 

från andra platser och använda som material, och det kan sluta med att byggnaden inte ser ut 

som den gjort från början. Hon berättar att det idag är svårt att avgöra vilka som är antika och 

vilka som är moderna reparationer. Att byggnader i Pompeji rasar beror ofta på att de blivit 

dåligt restaurerade innan, bland annat efter bombningarna under andra världskriget. Trots att 

Pompeji har blivit tilldelat ett stort EU-anslag för att kunna utföra fler restaureringar, är läget 

fortfarande problematiskt. Ett krav för att pengarna skulle tilldelas Pompeji är att arbetet går 

lagligt och genomskinligt till, vilket är svårt då området runt Neapel är starkt maffia influerat.  

 

För att kunna motverka de problem som hotar den antika staden behövs pengar, anser Renée. 

Man måste ha råd att ha vakter som övervakar turisterna. Många av besökarna inser inte hur 

skör staden faktiskt är, utan vidrör och trampar på ömtåliga material. Många ristar till och 

med in sina namn i de 2000 år gamla murarna. Vad det gäller restaureringarna måste de 

utföras av kunniga personer som tar arkeologernas åsikter i beaktande. Man måste även se till 

att underhålla de restaureringar som redan utförts. Renée menar att fler människor måste 

utbildas och kunna utföra restaureringsprojekt.  
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Som avslutande fråga undrar jag vad hon tycker är positivt och negativt med den publika 

verksamheten som finns i Pompeji. Svaret blir att det negativa självklart är slitaget på platsen. 

Men Pompeji har ökat intresset för antiken hos människor. Turisterna som besöker ruinerna 

blir imponerade över hur fantastiskt bevarat allt är, och det är lätt att leva sig in i hur en dag i 

det romerska livet kunde se ut. Som en del av den publika verksamheten hålls konserter och 

teaterföreställningar i den antika teatern i staden, som lockar många besökare.  

5.2 Intervju med Anne-Marie Leander Touati 
 

 

Leander berättar att de italienska medierna har räknat ut att år 2000 hade Pompeji mellan 3-

3,5 miljoner besökare. Trots detta räcker inkomsterna från inträdet inte ens till att finansiera 

vakternas löner. De olika arkeologiska projekten och konservingen i staden måste finansieras 

på annat sätt. Det har inträffat många jordbävningar som skadat ruinerna, både före och efter 

utgrävningarnas start, och EU-medlen som tilldelats Pompeji för konservering och 

restaurering räcker inte till. Under restaureringsarbetet förekommer det att skyddande tak och 

murar läggs till för att stötta upp byggnaden. Ändringar görs ibland för att man vill att det ska 

se snyggt ut från gatan och ur turisternas synvinkel. Firmorna som utför restaureringarna har 

olika sätt att arbeta på, vilket gör att byggnaderna i staden kan se mycket olika ut efter en 

restaurering.  

 

Leander anser att de största hoten mot Pompejis överlevnad är ålder och klimatförändringar.  

Även byggnader som bara funnits i 250 år drabbas av naturlig erosion, vilket kan jämföras 

med Pompejis byggnader som funnits i tusentals år. Köldperioderna sliter hårt på ruinerna och 

de stora mängder med regn som årligen faller över Kampanien uppfattas på platsen vara 

mycket kraftfullare än tidigare. Den stora besökarskaran har givetvis också bidragit till 

slitaget. Det är svårt att komma på en lösning på problemet med bevarandet av Pompeji, men 

enligt Leander bör man fokusera på att dokumentera så mycket som möjligt av staden. Det är 

svårt att stoppa erosionen men man kan bevara minnet av monumentet. När jag frågar vad hon 

tycker är positivt med den publika verksamheten i Pompeji blir svaret att platsen ökar 

människors intresse för antiken och arkeologi. Det negativa är självklart slitaget. 
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5.3 Intervju med Nicolo Dell’Unto 
 

Nicolo Dell’Unto jobbar för tillfället med projektet ”Pompeii- a 3D-revival”, som har pågått 

sen 2011 och är en del av det svenska Pompejiprojektet. Han är projekt-koordinatör över den 

digitala delen av dokumentationen av insula V1 i Pompeji. Syftet med projektet är att 

undersöka, dokumentera och visualisera pompejansk arkitektur med hjälp av tredimensionella 

modeller. Man vill både visa hur byggnaderna ser ut idag och hur de såg ut för 2000 år sen. 

Målet är att hjälpa forskare och besökare att förstå hur platsen användes innan katastrofen 

(Dell’Unto 2012). 

 

Med hjälp av laserscanning har teamet under de senaste två åren lyckats dokumentera varje 

rum i kvarteret. Arbetet har utförts mycket noggrant, man har till och med scannat utrymmet 

inuti ugnarna som hittats. Sammanlagt har scanningen tagit åtta dagar, fyra dagar förra året 

och fyra dagar under året 2012. Idag är det ytterst få utgrävningar som utförs i Pompeji, något 

som Nicolo är tacksam över då det ger honom bättre dokumentationsmöjligheter. 

Dokumentationen sker främst med laserscanning, en metod som är väldigt högeffektiv men 

som är för komplicerad och tidskrävande att använda under en utgrävning. Förutom 

laserscanning använder man sig av en metod som kallas ”computer vision” eller ”Image based 

modeling”, med vilken det också är möjligt att skapa en tredimensionell modell.  

 

Nicolo anser att dokumentation är en form av konservering, som ger möjlighet att fortsätta 

studera det arkeologiska materialet. En 3D-modell innehåller mer fakta än vad en turist som 

besöker platsen och vandrar runt i staden kan utläsa från en guidekarta. 

 

När jag frågar vad han anser vara det största hotet mot Pompeji svarar han klimatet. Platsen 

har förfallit ända sedan sin avtäckning, trots att man gör så mycket man kan för att stoppa det. 

Det bitvis varma och kalla klimatet bidrar mycket till förslitningen på platsen, både på 

originalbyggnaderna och på rekonstruktionerna. Från Villa dei Misteri har delar av byggnaden 

rasat, delar som visade sig vara restaureringar från 1960-talet.  

 

Nicolo anser att det inte finns något sätt att bevara Pompeji på, staden kommer en dag att 

försvinna. Däremot kan man fördröja processen genom att investera mer pengar i 

konservering och restaurering, och stänga fler områden för allmänheten. Fler 

konserveringslaboratorium behövs. Han menar att teknologin måste användas mer, och att 
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dokumentering är det viktigaste aspektet. När det gäller den publika verksamheten i Pompeji, 

tycker Nicolo att den enbart är positiv. Turismen är en av stadens huvudsakliga inkomstkällor, 

och den hjälper till att finansiera konserveringen och underhållandet av ruinerna. Den publika 

verksamheten uppmärksammar även människor på bevarande-problemet i Pompeji.  

 

”Pompeii: a 3D-revival” håller på till 2014 och har två viktiga mål. Det första är att kunna 

öppna platsen för turister, och det andra är en utställning som ska hållas i Stockholm. 

Utställningen kommer att visa delar av kvarterets strukturer i en tredimensionell modell.  

6. Resultat av intervjuer och litteraturstudier 
 

 

Intervjuerna och studierna av det svenska och det finska Pompejiprojektet visar att 

dokumentation är det främsta arbetet som sker i Pompeji just nu. På 1960-talet beslutade de 

italienska myndigheterna att inga fler utomhus-utgrävningar skulle utföras i staden, då det 

skulle bidra till att problemet med bevarandet av lämningarna skulle förvärras.  

 

Hotbilden mot Pompeji visar sig vara mycket stor och utgörs av flera olika saker. Både 

litteraturstudierna och intervjuerna visar att klimatet är det som orsakar mest skador på 

Pompejis ruiner. Snö och regn sliter på byggnaderna och solens starka ljus bleker 

väggmålningarna. Luftföroreningar och gräsväxten som sprider sig över området bidrar också 

till förslitningen. Turismen betonas också som ett starkt hot, med sin växande besökarskara på 

miljoner människor varje år. De tvåtusen år gamla romerska gatorna slits hårt under 

turisternas sandaler. Det stora antalet besökare kräver en modernisering av anläggningarna, 

bland annat har man tvingats gräva upp gator för att kunna dra fram elkablar. Forsell vittnar 

dessutom om att hon sett turister som ristar in sina namn i de antika murarna. Vandalism är ett 

stort problem i Pompeji och beror på att området är stort och svårövervakat. Forsell berättar 

om problemet med den bristande ekonomin, något som också uppmärksammas i litteraturen. I 

och med att antalet besökare växer för varje år, ökar behovet av konservering samtidigt som 

turismen kräver större kostnader. Forsell berättar att restaureringsuppdragen vanligtvis 

tilldelas den billigaste firman, vilket ibland leder till sämre kvalitet på arbetet.  

 

På frågan om hur man kan gå tillväga för att skydda Pompeji och det arkeologiska 

källmaterialet som finns där har intervjuerna varit mycket användbara. I likhet med 
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litteraturen läggs betoningen på mer investeringar. Mer pengar behövs så att myndigheterna 

har råd att öka bevarande-arbetet och samtidigt hålla dörrarna öppna för turisterna. På det 

sättet kan även kvaliteten på restaureringsarbetet bli bättre om man har råd att ge uppdraget 

till en mer erfaren firma istället för till den billigaste. Det är bra för Pompeji även på lång sikt, 

för idag används en stor del av pengarna till att upprusta byggnader vars restaureringar faller 

sönder på grund av dåligt utförande eller dåligt underhåll, som Dell’Unto gav exempel på. 

Dock är inte förslaget på fler investeringar i Pompeji så enkel. Pompeji har redan tilldelats ett 

stort EU-anslag att användas för restaureringar, med kravet att verksamheten ska gå lagligt 

till, vilket är svårt då området runt Neapel är starkt maffia-influerat. Lösningen är alltså inte så 

enkel som det låter, myndigheterna har svårt att använda pengarna som tilldelats staden. 

Forsell kommer även med förslaget om att vakter måste anställas för att bevaka området och 

motverka vandalism. 

 

Restaureringar visar sig vara viktigt för staden. Ruinerna har varit avtäckta i ca 250 år och det 

är inte förrän de senaste 50 åren som fler åtgärder för konservering och restaurering vidtagits. 

Slitaget har gjort att många byggnader och monument faller sönder, och det är därför 

nödvändigt att restaurera dessa genom att bygga skyddande tak, stötta upp väggarna och 

liknande. Även rekonstruktioner utförs, bland annat arbetar det finska Pompejiprojektet med 

att rekonstruera väggmålningar.  

 

Min sista frågeställning var vilka konsekvenser turismen som är relaterad till Pompeji har. 

Leander och Forsell menar att det finns både negativa och positiva konsekvenser. Det positiva 

är att turismen där ökar människors intresse för antiken och arkeologi. Forsell berättar att det 

bland annat hålls konserter och teaterföreställningar i den antika teatern i Pompeji, vilket 

lockar många besökare. Det negativa är självklart slitaget på platsen. Dell’Unto däremot ser 

ingenting negativt med den publika verksamheten. Det är turismen som är Pompejis 

huvudsakliga inkomst, och det är den som finansierar konserveringen och underhållandet av 

byggnaderna. Tack vare den blir också fler människor uppmärksammade på problemet med 

stadens bevarande. Intervjuerna ger en mer positiv bild av turismen jämfört med litteraturen, 

som mest fokuserar på det negativa med besökarnas framfart.  
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7. Diskussion 
 

I detta kapitel kommer materialet och teorierna att användas för att diskutera olika orsaker och 

lösningar till bevarande-problemet i Pompeji. Jag kommer att diskutera i vilket syfte 

arkeologiska platser bevaras och om man bör sträva efter att bevara dem överhuvudtaget. 

Slutligen avslutas diskussionen med ett stycke innehållande mina egna åsikter om ämnet.  

 

Pompeji är en mycket speciell arkeologisk plats vars aktivitet pågått i över 250 år. Litteraturen 

ger intrycket av att de första utgrävningarna av Pompeji, som snarare var ett letande efter 

skatter än vetenskapliga undersökningar, gjorde mer skada än nytta och att de försvårat 

arkeologernas jobb idag. Intervjuerna visar dock att de varit nödvändiga för Pompejis 

existens, då det hade varit omöjligt att utföra så omfattande utgrävningar idag eftersom det är 

alldeles för kostsamt. Visserligen har många byggnader förstörts i processen på grund av 

bristande utgrävningsmetoder, och dokumentationen av det tidigare arbetet är väldigt knapp, 

men 1800-talets arbetare gjorde ändå grovjobbet så att dagens arkeologer kan ägna sig mer åt 

forskning och dokumentation av platsen. Som Dell’Unto berättade i intervjun så är det viktigt 

att bemöta staden såsom den ser ut idag och utgå ifrån detta. Leander och Dell’Unto menar att 

Pompejis förfall är oundvikligt och att ruinerna inte kommer att finnas kvar för evigt. Man 

kan fördröja processen genom konservering och restaurering och genom att stänga fler 

områden för allmänheten, men de tycker istället att man ska fokusera på att dokumentera och 

samla in så mycket information som möjligt om monumenten innan de försvinner.  

 

Kanske är en lösning att ge upp försöken att bevara Pompeji. Dieter Mertens skriver att ibland 

är ruiner så uttrycksfulla och berömda i sig själva att det är viktigare att bevara dem utan 

några alterationer (Mertens 1995:114f). Lowenthal hävdar att bevarande är ett sätt att 

distansera sig från det förflutna (1985). Att bevara arkeologiskt material lägger bara större 

avstånd mellan nutiden och det förflutna. Man sätter det förflutna på en piedestal genom att 

konservera och skydda arkeologiska objekt och byggnader. Budskapet man sänder ut är att 

skydda istället för att uppleva. Fokus läggs på hur ömtåligt och dyrbart objektet är snarare än 

vad man kan lära sig av det. Därför kan det vara ett alternativ att låta besökarna uppleva 

Pompeji i sin originalform medan det ännu finns kvar. Istället för att konservera och 

restaurera ruinerna kan den bästa lösningen vara att samla in så mycket information som det 

går och med hjälp av den skapa rekonstruktioner av monumenten. Om restaureringsarbetet 

avslutas kan de stängda områdena öppnas igen för allmänheten och besökarna kan njuta av 
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hela Pompeji. På så sätt kan autenticiteten i staden bevaras om den består av sina 

originalbyggnader, istället för restaureringar och rekonstruktioner. Dessutom vore det på ett 

sätt mer skonsamt för platsen att öppna upp alla kvarteren för allmänheten igen, då de få 

kvarter som är öppna idag blir överbesökta av det stora antalet turister, vilket snabbar på 

slitage-processen (ICOMOS, Unesco 2011). 

 

Muñoz Viñas skriver om hållbarhet och dess betydelse för våra kulturarv (2005:185ff). När 

man utför konserveringsarbete är det viktigt att ha framtida generationer i åtanke. Vi kan 

omöjligt veta hur man i framtiden kommer att se på kulturarv och på vilket sätt man vill 

använda dem. Därför är det av betydelse att man försöker använda sig av 

konserveringsmetoder som är omvändbara. Dock lämnar all behandling någon form av spår 

efter sig så det är omöjligt att helt återställa ett objekt till dess ursprungliga skick efter att det 

en gång behandlats, men det är ändå viktigt att använda en metod som åsamkar objektet så lite 

skada som möjligt. Om vi bara åtgärdar för idag och inte tar hänsyn till framtiden finns risken 

att objektet blir reparerat så många gånger att det till slut inte finns något mer än en liten del 

kvar av originalet.  

 

Frågan är vem man egentligen bevarar arkeologiska platser och material för. Bevarande 

motiveras ofta med anledningen att det är för framtida generationers skull. Men som Holtorf 

säger är det ganska arrogant att ta för givet att de kommer känna tacksamhet för det 

(2008:129). Arkeologiska platser och objekt är inte det förflutna, utan endast en produkt av 

det. Jag tror inte att monument som inte bevaras, utan förfaller och förstörs, kommer vara av 

någon större betydelse för framtida generationer. Som det kända ordspråket säger kan man 

inte sakna något man aldrig haft. Idag finns det flera monument som är kända men som inte 

längre finns kvar eller som kanske aldrig funnits. Exempel på detta är de första sju 

underverken, idag finns bara ett av dem kvar men de andra är ändå väldigt kända trots att de 

inte existerat under vår levnadstid. Varje dag upptäcks nya arkeologiska fenomen och historia 

är ett ständigt utökande ämne. Om 2000 år kommer de byggnader vi byggt idag vara av 

arkeologiskt värde för människor i framtiden. Ett förslag som uppkom under seminariet 

anordnat av World Monuments Fund och Soprintendenza Archeologica di Pompei var att 

begrava vissa kvarter under ett lager av lapilli (vulkaniskt material) för att skydda dem mot 

gräsväxt, väder, jordbävningar och vulkanutbrott (World Monuments Fund, Soprintendenza 

Archeologica di Pompei 2003). Om man utgår från Holtorfs tankar (2008:129) känns detta 

som en ganska meningslös åtgärd. Vi vet som sagt inte vilket engagemang framtida 
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generationer kommer att ha för Pompeji. Det kan hända att de inte intresserar sig alls för 

platsen, och då kommer övertäckningen att ha varit meningslös. Det är bättre att utnyttja 

Pompeji så mycket som möjligt i dagsläget. 

 

Eftersom det är mycket svårt att stoppa stadens förfall är det ett bra sätt att bevara ruinerna via 

tekniken istället. Alltfler områden av staden stängs för allmänheten, och via tredimensionella 

modeller är det möjligt för besökarna att ta del av dessa kvarter, något de inte hade kunnat 

göra annars. Med en 3D-modell är det dessutom möjligt att återskapa delar av byggnaderna 

som rasat samman eller rekonstruerats och därmed få en komplett bild av kvarteren. 

Besökarna kan få uppleva Pompejis gator och byggnader som de såg ut innan vulkanutbrottet, 

något som inte är möjligt på platsen idag. Teknologin utvecklas ständigt och blir en allt större 

del av samhället. Jag tror att i framtiden kommer allt fler arkeologiska platser vara tillgängliga 

att uppleva via tredimensionella modeller. Idag pågår ett samarbete mellan Google och 

Unesco för att göra det möjligt att virtuellt besöka arkeologiska platser som hotas av 

förstörelse. Syftet med projektet är att engagera och göra människor medvetna om hotet mot 

dessa platser, och att uppmuntra bevarandet av dem. Projektet innefattar än så länge 19 

historiska platser från UNESCOs världsarvslista, varav Pompeji är en av dessa, men man 

hoppas kunna utöka listan med andra platser i världen. Med hjälp av Googles ”Street View” 

funktion och kameror skapas ett panorama över platsen som allmänheten ska kunna ta del av 

via internet (UNESCO 2009).  

 

Det som kan vara negativt med virtuella muséer är att upplevelsen inte blir densamma. 

Pompeji och andra utomhus-museum är unika i det faktum att de erbjuder besökaren en chans 

att uppleva miljön in situ. Det är lättare att förstå kontexten i det arkeologiska materialet på 

plats jämfört med att titta på objekt som är uppradade i ett museum. I Pompeji kan du gå på 

samma gator som romarna gick på för 2000 år sedan och röra vid väggar och statyer som är 

tusentals år gamla. Staden kan ge en unik inblick i det romerska livet som få andra platser kan 

erbjuda. Rekonstruktioner och repliker är väldigt bra och informativa, men de saknar ofta 

autenticiteten och äktheten som originalet har. Detta påstående kan dock diskuteras. Holtorf 

menar att autenticitet inte ligger i ett objekts materiella värde utan i våra egna uppfattningar 

och värderingar. Besökare kan uppleva exakt samma autenticitet och genuinitet av en kopia 

som av originalet- så länge de inte är medvetna om att det är en kopia (2008:126). Tekniskt 

sett finns det inget speciellt med en antik artefakt, det är vår uppfattning om den som gör den 

speciell. Att göra virtuella och fysiska rekonstruktioner av byggnaderna i staden bör därför 
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egentligen inte vara något problem, det gäller bara att få besökarna att skapa sin egen 

autenticitet om monumenten. Som Dallen J. Timothy tar upp finns det både turister som 

föredrar rekonstruktioner och de som föredrar originalobjekt. Rekonstruktioner av byggnader 

kan berätta mycket om deras ursprungliga konstruktion och position i landskapet, medan 

antika monument i sitt naturliga skick har en annan autenticitet. Undersökningar har visat att 

de flesta skulle vilja se en blandning mellan rekonstruktioner och äkta antika objekt på 

arkeologiska platser (2011:344).  

 

Pompeji är inte det enda fallet där bevarande är ett problem. I Frankrike har den kända 

Lascaux-grottan haft samma dilemma. Grottan innehåller målningar som är över 20 000 år 

gamla och är därför ett eftertraktat besöksmål för turister. När grottan öppnades efter att ha 

varit stängd i tusentals år drabbades den hårt av den friska luft som vällde in tillsammans med 

utandningsluften från de tusentals turister som besökte grottan. Mögel uppstod som hotade att 

täcka hela grottan om inte åtgärder vidtogs. Ett ventilationssystem installerades och grottan 

behandlades med antibiotika, men utan resultat. Man tvingades stänga grottan för allmänheten 

och utföra en lång och kostsam restaurering. För att inte mista turistintäkterna under arbetet så 

byggdes en rekonstruktion av Lascauxgrottan, där man med stereokamera lyckats kopiera och 

rekonstruera varje liten detalj i grottan. Idag är den riktiga grottan endast tillåten för forskare 

medan turisterna får nöja sig med kopian (Nordfeldt 2004). Lascauxgrottan är fortfarande ett 

populärt turistmål med höga intäkter trots att det är en kopia av originalet, samtidigt som den 

riktiga grottan används i forskningssyfte. Även om ett besök i den rekonstruerade grottan 

saknar autenticitet är det ändå bättre än alternativet; att inte få se grottmålningarna 

överhuvudtaget. En rekonstruktion av Pompeji, antingen konkret eller visuell, bör därför 

övervägas som ett alternativ. 

 

Det krävs att man funderar över vilket syfte man vill att en arkeologisk plats ska ha. 

Anledningen till att publik verksamhet bedrivs på en plats som Pompeji är för att besökarna 

ska få mer kunskap om platsen och fynden, och man vill öka deras intresse för historia och 

arkeologi. I Pompejis fall fungerar turismen även som en inkomstkälla som är nödvändig för 

verksamheten i staden. Idag har stora delar av staden spärrats av för allmänheten för att 

restaureras. Av stadens 650 hus är endast 16 av dem tillgängliga för besökare (Trux & 

Emanuelsson 2005). Myndigheterna skulle kunna välja att spärra av hela Pompeji för 

allmänheten för att skydda staden mot ytterligare slitage och vandalisering. Klimathotet skulle 

fortfarande finnas kvar men just den turistgenererade erosionen skulle försvinna och förfallet 
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av staden skulle fördröjas. Människor skulle istället kunna ta del av Pompeji via virtuella 

museer. Dock tror jag inte att det är en särskilt lyckad lösning. Utan turismen och 

inträdesavgifterna försvinner större delen av pengarna som används för att finansiera 

restaurerings- och konserveringsarbetet i staden, vilket innebär att ännu färre restaureringar 

kan utföras. Att stänga turistverksamheten i Pompeji är alltså ingen bra lösning på bevarande-

problemet. Däremot måste man göra besökarna mer uppmärksamma på hotet mot Pompeji. 

Jag vet inte om dessa åtgärder redan vidtagits på platsen idag, men förslagsvis bör skyltar 

sättas upp som varnar för materialets ömtålighet och guiderna borde berätta för turisterna om 

situationen i Pompeji. 

 

Egentligen behöver inte frågan vara huruvida man ska bevara platsen eller inte. En 

kompromiss av de båda skulle kunna vara en lösning. Pompeji är ett stort område, de utgrävda 

delarna av staden omfattar över 44 hektar (Nappo 2004:19). Det skulle vara möjligt att dela in 

staden i två olika områden, och utföra restaureringsarbeten i ena delen av staden. 

Byggnaderna där skulle kunna restaureras och repareras så att de liknar sitt ursprungliga 

skick. I andra delen av staden skulle man istället avsluta konserveringsarbetet och bevara 

ruinerna i det skick de befinner sig i nuläget. Som Dallen J. Timothy skriver (2011:344) så 

vill de flesta turister se en blandning av rekonstruktioner och originalobjekt på arkeologiska 

platser, och i Pompeji skulle de då ha möjligheten att uppleva båda. Om konserveringsarbetet 

koncentreras till en del av staden skulle arbetet kunna göras mer utförligt. Finansieringen är 

idag ett problem eftersom Pompeji är ett så stort område att utföra konserveringsarbete på, 

man har inte råd att utföra de åtgärder som krävs på alla byggnader. Genom att minska antalet 

byggnader som behöver reparation skulle man få mer pengar över. Istället för att som i 

nuläget göra små reparationer på många byggnader kan man istället göra ett omfattande arbete 

och restaurera en hel byggnad. Konserveringsarbetet skulle bli mer effektivt om det utvalda 

området minskades.  

 

Jag tycker, i likhet med Dell’Unto och Leander, att det bästa sättet att bevara Pompeji är med 

hjälp av dokumentation. Hotbilden mot staden är mycket stor och det är svårt att motverka 

alla faktorer, framförallt på grund av de höga kostnaderna. Restaureringar är kostsamma, och 

trots att turismen är den största inkomstkällan så kräver även den kostnader för underhåll och 

att anpassa staden efter besökare. Trots att Pompeji tilldelats ett EU-anslag har de italienska 

myndigheterna har svårt att utnyttja det på grund av maffian som finns i området. Det bästa är 

att lägga fokus på att dokumentera så mycket information som det går, och låta så många 
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människor som möjligt besöka Pompeji medan det ännu finns kvar. Det är bra att 

restaureringar utförs men det är ändå inte samma sak som originalet. Delar byts ut och ersätts 

av modernt stenmaterial. I utbildningssyfte är restaureringar och rekonstruktioner bättre då 

man kan få mer information utifrån dessa.  

 

Personligen tycker jag att man borde avsluta det praktiska bevarande-arbetet i Pompeji. Det är 

en kostsam och omfattande process, och vem gör man det för egentligen? Det finns ingen 

garanti för att framtida generationer kommer ha lika stort intresse för platsen. Som besökare 

skulle jag vara mer intresserad av att se ruinerna i sin originalform än i restaurerat skick. Om 

restaureringsarbetet avbryts kan fler delar av staden öppnas för allmänheten igen. Om man 

fortsätter med att reparera byggnaderna och rekonstruera de delar av husen som fattas, så kan 

det till slut bli så att Pompejis byggnader och monument en dag består av fler rekonstruktioner 

än originaldelar. Det bästa vore att avbryta konserveringsarbetet, men ändå hålla 

turistverksamheten i gång för att dra in pengar som kan finansiera en rekonstruktion av 

staden, antingen visuell eller konkret, som turisterna kan uppleva den dag Pompejis ruiner inte 

finns kvar längre. Att bygga upp en del av kvarteren i Pompeji någon annanstans eller göra ett 

visuellt museum av hela staden är en bättre lösning än att fortsätta lägga tid och pengar på 

restaureringar. 

8. Slutsatser 
 

Vad är hotbilden mot platsen? 

Pompeji hotas av ett flertal faktorer: 

 Klimatet. Den starka solen bleker väggmålningarna och det kraftiga regnet bidrar till 

ökad luftfuktighet. Köldperioder sliter hårt på ruinerna och gräsväxten sprider sig över 

området och tar sig igenom golven i husen och spränger tegelmurarna. 

Luftföroreningar bidrar också till förslitningen. 

 Turismen. Det stora antalet besökare som vandrar runt på gatorna och rör vid 

monumenten sliter på ruinerna. Turismen kräver också en modernisering av 

anläggningarna, bland annat har man tvingats gräva upp gator för att kunna dra fram 

elkablar.  

 Vandalisering och skadegörelse på grund av att området är stort och svårövervakat. 

Renée Forsell vittnar om turister som ristar in sina namn i de antika murarna. 
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 Den bristande ekonomin. Konserverings- och restaureringsarbetet är kostsamt, 

samtidigt som kostnaderna för turismen ökar. Ett EU-anslag har tilldelats Pompeji 

men de italienska myndigheterna har svårt att nyttja detta på grund av maffian som 

finns i området. Restaureringsuppdragen tilldelas den billigaste firman, vilket ibland 

leder till en sämre kvalitet på arbetet. 

 Jordbävningsrisken. Vesuvius är fortfarande en aktiv vulkan som när som helst kan få 

ett utbrott som ödelägger det Kampaniska landskapet. Pompeji har skakats av ett 

flertal jordbävningar som orsakat att byggnader rasat. 

 Ålder. Pompeji har vart avtäckt i över 250 år och det är inte förrän de sista 50 åren 

som åtgärder vidtagits för att skydda och bevara ruinerna. 

 

Hur kan man gå tillväga för att skydda platsen och dess kulturarv? 

Följande strategier är alternativ på olika lösningar, och är inte menade att utföras 

samtidigt. 

 Fler investeringar så att myndigheterna kan öka restaureringsarbetet och samtidigt 

hålla dörrarna öppna för turister. Att stötta upp väggarna och bygga skyddande tak 

är exempel på åtgärder som kan utföras. Underhållande av byggnaderna krävs 

också. 

 Dokumentation som bevarande. Anne-Marie Leander och Nicolo Dell’Unto menar 

att Pompejis förfall är oundvikligt och det viktigaste är att dokumentera så mycket 

information som möjligt och med hjälp av den skapa virtuella muséer.  

 Rekonstruktioner. Det finska Pompejiprojektet utför rekonstruktioner av 

väggmålningar, vilket är ett bra sätt att bevara information. 

 Vakter som bevakar området och motverkar vandalism. 

 Begrava vissa kvarter under ett lager av lapilli (vulkaniskt material). 

 Inte bevara det alls, utan avsluta konserverings- och restaureringsarbetet för att 

behålla ruinerna i sitt ursprungliga skick och låta turister besöka staden så länge 

det är möjligt. 

 

Vilka konsekvenser har turismen som är relaterad till Pompeji? 

Den negativa konsekvensen är slitaget och vandaliseringen på ruinerna. De positiva 

konsekvenserna är att turismen ökar människors intresse för antiken och arkeologi. Genom 
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den blir fler människor uppmärksammade på bevarande-problemet i staden. Det är även 

turismen som är Pompejis huvudsakliga inkomst. 
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