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Flygbildstolkning och dess 

användning vid arkeologisk inventering 

av norrländska vattendrag 

Av Astrid L inde r och Åke Rissén 

Inom svensk arkeologi har flygbildstolkniiig kommit till användning 
i synnerligen liten utsträckning. Vid sökande efter förut ej kända 
fornlämningar har flygbilder använts främst inom Skåne och till en 
del på Öland. Då har det emellertid ofta varit fråga om snedbilder, 
tagna från låg höjd, där man har kunnat se fornlämningarna direkt i 
bilden. Den allmänna uppfattningen bland arkeologer tycks vara, att 
flygbilden i nämnda syfte endast är användbar inom nuvarande åker-
bruksomräden. Skogs- och fjällregionerna har helt lämnats åsido, när 
det varit tal om flygfotografering och tolkning av flygbilder såsom 
indikeringsmetod, och därmed har de största delarna av vårt land 
ställts utanför diskussionen. 

I denna artikel skall redovisas för två arkeologiska boplatsinvente
ringar vid norrländska vattendrag, Gräsvattnet i fjällregionen (Tärna 
socken, Lappland) och Hällvattnet i skogsregionen (Anundsjö socken, 
Ångermanland), vilka utförts på eget initiativ av undertecknade med 
hjälp av flygbildstolkning genom stereobelraktning av landskapet, och 
där vi utgått från indirekta indikationer på förhistoriska boplatsläm
ningar. (Se geologiska, topografiska och klimatiska faktorer etc. s. 
195-196.) Först något om det fotomaterial och de tekniska hjälp
medel, som stått till förfogande vid detta tolkningsarbete, samt för
utsättningarna för detsamma. 

Bildmaterialet, som ingår i Rikets allmänna kartverks centralarkiv 
(RAK), har utgjorts av kontaktkopior av s. k. normalhöjdsbilder i stor
leken 2 3 x 2 3 cm och i ungefärliga negativskalan 1 : 30 ooo.x Dessa 
bilder är tagna rätt i lodriktningen från ca 4 fioo m höjd med vidvin-

1 Det är önskvärt att utföra hiUItolkningsarbctct i skalan 1 120000 eller större, vilket 
underlättar identifiering av företeelserna i landskapet och ger säkrare tolkiiingsrcsultat. 
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kelkamera och pankromatisk film. En med bestämda tidsintervaller 
återkommande flygfotografering av landet, s. k. omdrevsfotografering, 
utförs sedan år 1961 av RAK, som härvid indelat landet i tre regioner. 
Omdrevstiden för södra regionen, södra och mellersta delarna av lan
det upp till linjen Frostviken-Vilhelmina-Örnsköldsvik, är 7 år, för 
norra regionen, Västerbottens och Norrbottens kust- och inland, 10 år 
och för större delen av fjällkedjan 15 år. Flygfotograferingen utförs i 
nord-sydgående stråk. RAK:s tidigaste flygfotograferingar i vårt land 
ägde rum i de sydligaste länen i början av 30-talet och utfördes med 
anledning av framställningen av den ekonomiska kartan. I Norrland 
påbörjades motsvarande fotografering i början av 40-talet. Förutom 
den kontinuerliga omdrevsfotograferingen utför RAK specialfotogra
feringar för olika uppdragsgivare, bl. a. vattenregleringsföretag. Där
igenom kan man för många regleringsområden få tillgång till flyg
bilder tagna från lägre höjder än normalhöjd och alltså i andra skalor 
än normalhöjdsskalan. Dessutom är flygbildernas kvalitet numera så 
hög, att förstoringar frän normalhöjdsnegativen med fördel kan an
vändas, utan att bildtolkningens tillförlitlighet riskeras. 

Stereoarbetet har utförts i huvudsak med hjälp av spegelstereoskop, 
s. k. svepstereoskop av märket Old Delft, på kartverkets centralarkiv, 
vilket är utrustat för sådan kundservice, och kompletterats med ett 
mindre linsstereoskop, s. k. fickstereoskop, i egen ägo. Spegelstereo-
skopet har den fördelen, att man tack vare dess rörliga prismor och 
speglar kan vandra med blicken över bilden utan förflyttning av bil
der och huvud. Synfältet flyttas under stereoläsningen i önskad rikt
ning med två rattar. Med en skjutknapp kan motivet uppförstoras 
frän 1,5 till 4,5 ggr. Vid den större förstoringen minskas synfältet och 
man kommer närmare motivet. Två spegelstereoskop uppställda mitt 
emot varandra tillåter, att två personer samtidigt kan stereogranska 
samma bildpar och således samtidigt diskutera tolkningsresultatet. 
Linsstereoskopet är ett betydligt enklare instrument utan prismor och 
speglar samt med endast en förstoringsmöjlighet. På grund av dess 
begränsade synfält måste man för att kunna stereogranska bildparet 
göra flera förflyttningar med instrumentet. 

En boplatsinventering, som bygger på flygbildstolkning i stereo, kan 
sägas bestå av två huvuddelar: 1) stereoskopiskt studium av det be
rörda området i landskapet jämte bildtolkning, 2) fältkontroll. Genom 
bikltolkningen kan vi identifiera och insamla informationer om före
teelser, som finns avbildade på flygbilden, med syfte att lösa den upp-
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gift vi ställt, nämligen ait lokalisera förhistoriska boplatser av sten
ålderskaraktär.'2 För att ett dylikt arbete skall kunna genomföras, 
fordras naturligtvis dels teoretiska kunskaper inom den speciella del 
av arkeologin det här är fråga om, dels erfarenheter av hur olika ur 
inventeringssynpunkt intressanta företeelser inom den aktuella regio
nen avbildas på en flygbild, dels förtrogenhet med det praktiska arkeo
logiska fältarbete, som behövs som stöd för bildtolkningen. 

Tidigare undersökningar3 har visat, att de norrländska boplatserna 
av stenålderskaraktär har ett speciellt läge i terrängen. De är i stort 
sett anslutna till vattendragen, vilka utgjort naturliga kommunikations
leder i landskapet. Analyserar vi deras lägen närmare, finner vi flera 
både geologiska och topografiska faktorer, som tycks ha påverkat män
niskornas val av uppehållsplats och som återspeglar deras förhållande 
till natur och näringsfång.4 Vi finner boplatserna inom områden, där 
marken är torr och vattengenomsläpplig, vid sandstränder, grus- och 
klapperstränder, på moränryggar och rullstensåsar ej långt från vatt
nen eller ytterst på öppna .sedimentuddar, ås- och moränuddar, där 
dessa möter vattendragen. Ässträckningarna har ofta utgjort naturliga 
kommunikationsleder till lands mellan de olika vattensystemen. I fjäll
regionen går kommunikationsleden vanligen genom fjällpass, och på 
de ställen, där sådana leder når fram till vattendragen, finner vi också 
boplatslämningar. Vidare påträffar vi boplatserna vid sjöarnas utlopp 
(luspen) och vid sund mellan sjöarna, vid älvarnas lugnvatten i edor 
och sel, där strömmens hastighet är låg, vid bäckutlopp och vid vatten
dragens sammanflöden samt invid forsarna. Vatten rika på uddar och 
öar har bland annat ur jakt- och fiskesynpunkt helt naturligt varit 
åtrådda bosättningsområden för ett kringströvande fångstfolk. Där 
finner vi i regel också ett större antal boplatslämningar än vid öppna 
vatten med stränder helt oskyddade mot blåst. Med få undantag är 
boplatserna solexponerade och har således även ur klimatsynpunkt ett 
gynnsamt läge. 

2 Med boplats av stenålderskaraktär avses här cn plats, där spär av mänsklig verk
samhet (se not fi) visar, att människor har uppehållit sig längre eller kortare tid (bott 
eller rastat), och där stenredskap använts under hela eller en del av den tid platsen ut-
miljats. 

' Sedan fornminiieslagciis tillkomst 1942 har riksantikvarieämbetet i samband med 
sjöregleringar och kraftverksbyggen utfört kulturhistoriska undersökningar inom landets 
samtliga reglcringsområden. I samband med de arkeologiska inventeringarna har flyg
bild dock ej kommit till användning varken som enkelbild (se not 7) eller stereobild. 

' Se även Kjell Lundholm 1964. 
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Då bildtolkaren stereogranskar flygbilden, studerar han först helt 
snabbt det berörda landskapet, sitt arbetsområde, i dess helhet och 
bildar sig på så sätt en preliminär uppfattning om bl. a. möjligheterna 
till förhistorisk bosättning inom området. Dessutom får han en god 
överblick av bl. a. vägnätet, bättre än den kartan kan ge, vilket är av 
största betydelse för planeringen av fältkontrollen. Därefter granskar 
han landskapet i detalj, terrängen, vegetationen och kulturlandskapet, 
samt de olika elementens inbördes lägen. De iakttagelser han gör kom
binerar han med sina kunskaper om boplatsernas lägen etc. Sådana 
geologiska, topografiska och klimatiska faktorer, som tidigare nämnts, 
kommer då att ingå i en tämligen stor grupp av indirekta indikatio
ner på boplatser. Med kännedom om dessa utmärker han på flygbil
den eller på transparent ritfilm förmodade boplatsområden och an
tecknar samtidigt de i bilden erhållna informationerna om företeelser 
i landskapet, vilka är av betydelse för den indirekta boplatslokalise-
ringen. 

H u r avbildas då i stereobilden de i detta sammanhang betydelse
fulla företeelserna i landskapet? Här skall endast helt kortfattat läm
nas några exempel därpå. 

På grund av den överdrivna höjdskalan i stereobilden — orsakad av 
den mycket långa fotograferingsbas, som används vid flygfotografering 
(2/3 av flyghöjden) — framträder landskapets topografi synnerligen 
starkt nyanserad. Detta medför att även små nivåskillnader kan ur
skiljas. Bildinnehället är helt naturligt beroende av landskapets utse
ende vid den tidpunkt flygfotograferingen ägde rum: årstiden, vädret, 
belysningen. Normalhöjdsbilderna tas i regel sommartid, då lövverket 
är utsprucket. Solen står då som högst och skuggorna är korta. Tolk
ningen av bildinnehållet stöder sig främst på detaljernas form, dimen
sion och läge samt vidare skugga, mönster, struktur och ton (kontrasten 
mellan olika färger-gråtoner).' ' 

Vatten återges i regel med en mörk, nästan svart ton, som kontraste
rar starkt mot angränsande land. Variationer i vattendjupet återges i 
olika grätoner. Grunt vatten avbildas i allmänhet med ljus, grå ton, som 
med ökande vattendjup övergår i mörkare toner. Stenarna i en grund 
sjö identifieras som ljusa småprickar i vattenytan. En slät och jämn 
struktur kännetecknar lugnt vatten. Strömmande och forsande vatten 

6 Med grätoner avses de skillnader i svärtningsgrad från svart till vin. som förekom
mer i en pankromatisk film eller kopia av denna. 
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Fig. 1. Resultat av flygbildsinveiitering vid Gråsvattnet. — Results of aerophoiographic 
inventory at Lake Gräsvaltnet. 
r ~ g I Förmodat boplatsomräde där boplats påträffats vid fältkontroll. — 1'resumed 
habitation-site area where a habitation-site was found at a field control. 
I Q~\ Förmodat boplatsomräde där ett enstaka lösfynd påträffats vid fältkontroll. — 
Presumed habitation-site area where one isolated slray find was found at a field control. 

Kartskissen upprättad pä grundval av RAK:s flygbildsmalcrial av Ake Rissén. För sprid-
ning godkänt i RAK den 18.11.1966. — Sketchmap preparcd 011 lhe basis of aerophoio
graphic material in the Swedish Cartographic Office by Ake Risten. 

med krnsningar, skumbildningar och solreflexer äger däremot en oro
lig och ruggad struktur, där stående forsvågor lyser vita. Att exakt 
fastställa strandlinjer kan försvåras betydligt genom bl. a. uppslam-
ningar och strandvegetation. Granskar man ett avsänkt vattenområde, 
markeras — beroende på hur gammal sänkningen är — den ursprung
liga strandlinjen i regel av gammal strandvegetation, och utanför 
denna linje avtecknar sig med ljusare gråton det nya, glest bevuxna 
strandpartiet, som tidigare varit sjöbotten. Bäckars och mindre åars 
lopp kan urskiljas som svarta, tunna streck. Om beskuggningar skulle 
hindra tolkningen, kan landskapets topografi vara till hjälp. Ström
riktningen är nämligen ofta väl synlig på grund av terrängens lutning. 
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Sandstränder avbildas med en mycket ljus, nästan bländande vit ton. 
Blockrika stränder kännetecknas av en knottrig, Ijusprickig struktur. 
Gamla strandvallar avtecknar sig under gynnsamma betingelser som 
horisontella, trappstegsliknande hyllor i terrängen och med variatio
ner i gråtonen beroende på vegetationstäcket. Stundtals kan man 
följa dem som löpande linjer. Berg i dagen igenkänns tydligt genom 
karakteristisk sprickbildning. Rullstensåsar är lätta att urskilja tack 
vare deras utpräglade form. De ringlar som långa, vassa ryggar i land
skapet och är ofta orienterade i ett visst väderstreck. Man kan följa 
deras längdsträckningar såväl på land som i vatten. Där vattendjupet 
så tillåter, syns åsen som en ljusare markering i sjön, tonar ut och för
svinner mot djupare vatten men dyker kanske ånyo upp på motsatta 
stranden. Barr- och lövskog återges utan större tonskillnader på de 
pankromatiska sommarbilderna, och det är vanskligt att skilja dem åt, 
om man inte kan se de enskilda träden. Dessa bestäms till sin art 
främst med ledning av kronform, ton och miljö. Områden bevuxna 
med snår av Salix utmärks av en ljusgrå, burrig struktur. Myrar av 
olika slag (mossar och kärr) är i regel lätta att identifiera i stereobil
den. Synnerligen karakteristiska är de norrländska flarkmyrarna, där 
fuktiga (mörkare) partier, genomdragna av torra (ljusare) revlar, upp
visar ett marmorerat mönster. Variationer i markfuktighet och ytvege-
tation ger olika grätoner. J u högre fuktighet desto mörkare ton. Väg
nätet är i stort sett distinkt avbildat i stereobilden. Grusbelagda 
skogsbilvägar har en tydlig ljus gråton. Basvägar för skogstransporter 
samt stigar återges i olika toner beroende på beskaffenheten hos ter
rängen, genom vilken de är framdragna. Om vägen eller stigen löper 
över öppen mark, hyggen, myrar e t c , kan man följa den som ett ljust 
streck. Löper den i tätt sluten ungskog, avtecknar den sig som en tunn, 
mörk linje eller ett mörkt dike genom kronskiktet. Gäller det äldre 
skog, är vägens eller stigens sträckning svårare att följa. Genom indi
rekt tolkning med ledning av den sannolika vägsträckningen mellan 
exempelvis kolbottnar, avläggsplatser, skogskojor o. likn. detaljer, som 
framträder tydligt i bilden, kan man dock genom stereogranskning nå 
stor säkerhet i bedömningen. 

Vid den fältkontroll, som följer efter stereoarbetet, ställs de indi
rekta indikationerna på boplatser i relation till direkta indikationer6 

6 Direkta indikationer är spär av mänsklig verksamhet, såsom redskap av skiffer, 
kvarts, kvartsit och andra bergarter, skärvor (s.k. avslag) från rcdskapstillvcrkiiingeii, 
föremal av metall, skärvor av asbestkeramik, skörbränd sten, härdar, ben och träkols-

• l l i l M I ^ I ^ I ^ 
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Fig. 2. Resultat av flygbildsinvcntcring vid Hallvattnet. — Results ot aerophotographic 
inventory at Lake Källvattnet. 

1 Förmodat boplatsomräde där ingen boplats påträffats vid fältkontroll. — Presumcd 
habitation-site area where no habitation-site was found at a field control. 
I J - 1 Förmodat boplatsområde där boplats påträffats vid fältkontroll. — Presumcd 
habitation-site area where a habitation-site was found at a field control. 
\~~Q 1 Förmodat boplatsomräde där ett enstaka lösfynd påträffats vid fältkontroll. — 
Presumcd habitation-site area where one isolated stray find was found at a field control. 

0 Boplats påträffad vid inventering i samband med fältkontroll av förmodade bo
platsområden. — Habitation-site found up on inventory in connection with field control 
of presumcd habitation-site areas. 

Kartskissen upprättad på grundval av RAK:s flygbildsmaterial av Ake Risscn. För sprid
ning godkänt i RAK den 18.11.1966. — Skclchmap prepared on the basis ot arcophoto-
graphic material in the Swedish Cartographic Office by Ake Rissen. 

inom området och giltigheten av bildtolkarens beskrivningar och för
modanden kontrolleras. Denna fältkontroll är av stor betydelse inte 
minst för att vidga bildtolkarens egna kunskaper och skärpa hans iakt-

rester. Sädana företeelser kan vara synliga i markytan eller framkomma först vid prov-
grävning, vilken består av ett eller flera stickprov med spade eller hacka i den torv-
bundna terrängen innanför vegetationsgränsen. Då fornsakerna uppträder som enstaka 
lösfynd, och den skörbrända stenen etc. förekommer i endast ringa omfattning, är prov-
grävning nödvändig för att konstatera ytterligare boplatsbestämmande indikationer. 
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tagelse- och kombinationsförmåga. Detta kan endast ske genom direkt 
jämförelse mellan flygbilden och de avbildade företeelserna i ter
rängen. I fält används flygbilder, enkelbilder,7 jämte de antecknade 
bildtolkningarna-informationerna från stereogranskningen, dessutom 
kartor för översikt. Vid fältkontrollen av Gräsvattnet och Källvattnet 
användes generalstabskartor. Om topografiska kartor finns, bör sådana 
komma till användning och, om området är aktuellt för reglering, 
även markskadekartor för inmarkeringar. I de två följande redogörel
serna för inventeringar av Gräsvattnet8 och Hällvattnet är de av bild
tolkaren förmodade boplatsområdena beskrivna i löpande nummer
följd från N-S (jfr fig. i och 2). Bildtolkarens anteckningar vid 
stereoinstrumentet benämns A och resultaten vid fältkontrollen B. Vik
tiga företeelser under A är kursiverade. Inventeringarna av Gräsvatt
net (på svenska sidan av riksgränsen) och Hällvattnet utfördes i sep
tember 1962 respektive augusti 1965.9 Vid Gräsvattnet utfördes fält
kontrollen till fots och tog 1 arbetsdag i anspråk, vid Hällvattnet med 
båt och till fots under 2 arbetsdagar. När det gäller arbetstiden vid 
stereoinstrumentet, rör det sig inte om dagar utan i båda fallen en
dast om ett fåtal timmar. 

I. Gräsvattnet (Gräskejaure), Tärna socken, Lappland 

Gräsvattnet är beläget i fjällregionen på ömse sidor av svensk-norska riksgrän

sen. Det avvattnas mot At lanten , dit avståndet är ca 25 km. Sjön, som ligger på 

en höjd av 585 m. ö. h., ha r en öst-västlig s träckning och är helt omgärdad av 

högfjäll — i N av Gressfjellet och Gräskevardo, i SV av Okstinclane och i SO av 

Artfjällets nordvästra u t löpare . Gräsvat tnet har en total längd av ca 10 km, 

bredden varierar mellan 2 och 4 km. Den östligaste delen pä ca 2 km längd är 

belägen på svenska sidan av riksgränsen, som här löper i ungefär nord-sydlig 

r iktning. Strandlinjens längd pä svensk sida är drygt 5 km. S t randplanen täcks 

här till övervägande del av klappersten med inslag av block. Dessutom förekom

mer här och var enstaka sandiga-grusiga part ier samt berg i dagen. Vid den myc-

7 Enkclbild är motsatsen till stereobildpar, som medger stereobetraklning. 
8 En redogörelse tör inventeringen av Gräsvattnet lämnades av Astrid Linder vid 

sammanträde den 20.5.1964 i Norrlandsgruppen vid Stockholms universitet, Raä och SHM. 
0 Gräsvattnet kom att ingå i det av Norges Vassdrags- og clektrisitctsvesen planerade 

utbyggnadsområdet tör Råna Kraftanlegg i Nordland fylke. Den här redovisade boplats-
iiivcnteringen tillfördes då Raä. Se Raä:s Rapport över kulturhistorisk undersökning inom 
dämningsområdet för Råna Kraftanlegg, Gräsvattnet, Tärna socken, Lappland. 1962. 
Raä:s redogörelse är sammanställd av fil. stud. Jan Norrman. Sommaren 1966 har ar
keologiska utgrävningar ägt rum på såväl norskt som svenskt omräde, de svenska under 
ledning av Raä. 

* * m 
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ket blockrika nordöstra stranden bildar berget branta stup ned mot vattnet. Do
minerande sandstränder förekommer omkring riksgränsen pä sjöns norra sida 
samt vid östspetsen, där en stor del av den breda dalgången är uppbyggd av 
sandavlagringar och där kala hedmarker utbreder sig. Vegetationen ovanför strand-
bak och brinkar består huvudsakligen av fjällbjörkskog och Salix. 

Förmodat boplatsområde 1 

A. Sandstrand frän riksgränsen och öster ut längs en sträcka av ca 350 m. I dess 
mitt mynnar en kraftig bäck via en lagun. Sandstranden övergår i O i en ca 
200 m läng, smal terrass, som genom en brink, någon till några meter hög, 
höjer sig över vattnet. I fjällryggen mellan Gressfjellet och Gräskevardo finns 
ett tydligt markerat pass mellan sjöarna Stora Umevatten och Gräsvattnet. I 
läglinjen nedanför passet är terrassen tydligast utbildad. I områdets västra del 
är terrängen tämligen plan upp till ca 100 m från stranden och glest bevuxen 
med fjällbjörkskog. I den östra betydligt smalare delen är vegetationen tämli
gen tät. Soligt läge. Exp. mot S-SO.™ 

B. Bildtolkning riktig. 3 boplatser inom området. Direkta indikationer synliga6 

pä den mellersta. Pä den västra och östra först vid provgrävning6 efter lämplig 
lokalisering vid bäcken-lagunen samt på terrassen i läglinjen nedanför passet, 
där en stig leder ned till en hallänning. 

Förmodat boplatsområde 2 

A. Sandstrand, ca 600 m läng, pä flera ställen bruten av mindre bergpartier, inåt 
land övergående i svagt sluttande, kal hedmark, vilken är djupt genomskuren 
av tvä bäckar. Nipbilclningar längs bäckarnas lopp. Hedmarken uppvisar flera 
strandvallar, av vilka den kraftigaste löper parallellt med strandlinjen och i 
höjd med STF:s raststuga. Vandrings/eden mellan sjöarna Gräsvattnet och 
Stora Umevatten är tydligt markerad i dalgången O om raststugan. Soligt läge. 
Exp. mot V. 

B. Bildtolkning riktig. 1 boplats inom området med direkta indikationer synliga 
pä bl. a. tvä gängstigar (blottad mineraljord).11 Dessutom ett enstaka lösfynd 
som ej går att hänföra till boplats. Provgrävning utförd.6 

Förmodat boplalsornråde 5 

A. Sandstrand med klapper, ca 250 m läng, vilken inåt land övergår genom hak 
och läg brink i tämligen plan terräng. Denna består i norra delen av området 
av hedmark, bevuxen med enstaka träd. 1 södra delen utbreder sig fjällbjörk
skog. Soligt läge. Exp. mot V-NV. 

B. Bildtolkning riktig. Ingen boplats inom området. Endast ett enstaka lösfynd 
som ej går att hänföra till boplats. Provgrävning Utförd. 

10 »Exponerad mot. betyder, att riktningen är angiven från boplatsen mot vattnet. 
11 Södra delen av boplatsen tidigare noterad av prof. Gunnar Andersson. Se Ymer 

1927, häfte 4. 
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Förmodat boplatsområde j 
A. Udde, som markant skjuter ut frän den eljest raka södra stranden. Udden är 

nägra meter hög och bevuxen med fjällbjörkar. Den begränsas pä ena sidan 
av sjön, pä den andra av myr. Stranden runt udden synes delvis bestå av sand. 
Soligt läge. Exp. mot SV-N-NO. 

B. Bildtolkning riktig, i boplats inom området med direkta indikationer synliga. 

Förmodat boplatsområde 5 
A. Sandstrandspartier frän riksgränsen och öster ut längs en sträcka av ca 400 m. 

En kraftig bäck mynnar vid basen av en svagt utbildad udde, belägen mitt 
pä riksgränsen. Området begränsas i O av ett bergigt och blockrikt strandparti. 
Inslag av klapper och block inom hela området. Terrängen innanför stranden 
är tämligen plan och torr och bevuxen med fjällbjörkskog. Därefter vidtar 
myrmarker, som sträcker sig långt upp längs den flacka fjällsidan. Soligt läge. 
Exp. mot SV-N-NO. 

B. Bildtolkning riktig. 3 boplatser inom området. Direkta indikationer synliga 
pä de tvä västra. Pä den östra först vid provgrävning efter lämplig lokalisering 
pä en nägra meter hög, plan kulle, där även en stensättning (grav?) påträffa
des. 

I I . Hällvattnet, Anundsjö socken, Ångermanland 

Hällvattnet är beläget i skogsregionen ca 7 mil V om Örnsköldsvik och ca 4 mil 
O om Nämforsen. Det tillhör Moälvens nederbördsområde och är en av S. Anund-
sjöäns källsjöar. Sjön ligger pä en höjd av 216 m. ö. b. och är orienterad ungefär 
i SO-NV. Den har en total längd av ca 10 km och en största bredd av 1 km. 
Strandlinjens längd är drygt 3 mil. Hällvattnet är helt omgärdat av starkt kupe
rad, i allmänhet blockrik, barrskogsklädd morän, inom vilken berg i dagen före
kommer sporadiskt. I området kring sjöns sydspets dominerar mäktiga sand- och 
grusackumulationer. Dessa utgör en del av ett glacifluvialt delta,12 som ligger på 
en höjd av 240-260 m. ö. h. HK inom detta omräde ligger pä en höjd av ca 260 
m. ö. h. Ett flertal fångstgropar är påträffade i området kring sjöns sydspets. Käll
vattnets stränder är i allmänhet mycket steniga och blockrika med fä inslag av 
sandsträckor. Här och var förekommer flyttblock. Omkring utloppet i sjöns nord
spets är stränderna dessutom försumpade. Strandhaken, där sädana förekommer, 
är vanligen starkt torvbundna och bevuxna med gräs och buskar (gräal, björk, 
Salix), 

Förmodat boplalsområde 1 

A. Västra stranden. Liten plan udde i sjöns smala utloppsvik. Udden synes vara 
gräsbevuxen och strandplanet runt spetsen är sandigt. Soligt läge. Exp. mot 
O och SO. 

'-' Se Ake Hörnsten 1964. 
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B. Bildtolkning riktig. 1 boplats inom området. Ett fätal skörbrända stenar syn
lig direkt indikation.6 Vid provgrävning framkom ytterligare boplatsbestäm-
mande indikationer. 

Förmodat boplatsområde 2 

A. Västra stranden. Svagt utbildad udde i områdets norra del vid inloppet till 
sjöns smala utloppsvik. Sandstrand kring udden. Stranden övergår genom en 
läg brink i svagt sluttande, plan mark. Sandstranden sträcker sig söderut ca 
400 m till en svagt utbildad udde med bredare sandstrand. SV om udden över
går denna i en plan, starrbevuxen sankmark. Hela området är närmast stran
den bevuxet med buskar och där innanför barrskog. Soligt läge. Exp. mot S 
och O. 

B. Bildtolkning riktig. 2 boplatser inom området med direkta indikationer syn
liga. Buskarna uppvuxna pä tidigare utbyggd avläggsplats. Brinken utfylld 
av schaktmassor. 

Förmodat boplatsomräde 3 

A. Östra stranden. I södra delen av det bredare partiet av sjöns utloppsvik sticker 
en 20-30 m bred, spetsig sandudde ut. Innanför strandplanet höjer sig en läg 
brink. Sandstranden och brinken sträcker sig ca 300 m söderut. Barrskog pä 
den plana terrängen innanför brinken. Soligt läge. Exp. mot SV. 

B. Bildtolkning riktig. 1 boplats inom området med direkta indikationer synliga. 

Förmodat boplatsområde 4 

A. Pixllnäset, som delar Hällvattnet i tvä länga vikar, består pä yttersta delen av 
en låg, barrskogsklädd platå, som genom ett hak övergår i sandstrand med 
klapper på södra delen och storblockig strand pä östra delen. Strategiskt läge: 
frän näset »behärskas» hela sjön. Soligt läge. Exp. mot V-S-O. 

B. Bildtolkning riktig. 1 boplats inom området med direkta indikationer synliga. 

Förmodat boplatsområde 5 

A. Östra stranden. Ca 400 m N om den punkt, där skogsbilvägen skarpt viker 
av frän strandsträckningen, finns en bred och ca 150 m läng sandstrand. In
nanför denna är terrängen plan och försumpad. Sandstranden begränsas av 
moränmark. Soligt läge. Exp. mot V-SV. 

B. Bildtolkning riktig. 1 boplats inom området med direkta indikationer synliga. 

Förmodat boplatsområde 6 

A. Östra stranden. Omedelbart N om den punkt, där skogsbilvägen skarpt viker 
av frän strandsträckningen, finns en bred och ca 100 m läng sandstrand. In
nanför denna är terrängen plan och försumpad. Sandstranden begränsas av 
moränmark. Soligt läge. Exp. mot V. 

B. Bildtolkning riktig. 1 boplats inom området med direkta indikationer synliga. 
Övre delen av sandstranden delvis avplanad till enkel körväg. 
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Förmodat boplatsområde 7 

A. Västra stranden. Ungefär vid mitten av sjön skjuter en smal, hög, barrskogs-
bevuxen udde ca 150 m rakt ut frän stranden. Vid uddens bas finns en bred 
sandstrand, exponerad mot S. Strategiskt läge: frän udden »behärskas» hela 
sjön. Soligt läge. 

B. Bildtolkning riktig. 1 boplats inom området med direkta indikationer synliga. 

Förmodat boplatsområde 8 

A. Västra stranden. Ungefär vid sjöns mitt skjuter ett par smärre, barrskogsbe
vuxna, plana uddar ut omedelbart N om en bred vik. Uddarnas spetsar bestar 
av sandstrand och klapper. Soligt läge. Exp. mot S-O. 

B. Bildtolkning riktig med undantag av stranden. Denna består uteslutande av 
klapper och block. Ingen boplats inom området. Endast ett enstaka lösfyncl, 
som ej går att hänföra till boplats. Provgrävning ej utförd i den starkt sten-
bundna marken. 

Förmodat boplatsområde o 

A. Östra stranden. Strax S om sjöns mittpunkt skjuter en svagt utbildad, tämligen 
plan och barrskogsbevuxen udde ut i sjön. Brink runt udden. Klapper och 
block pä uddens norra del, sandstrand pä dess södra. Soligt läge. Exp. mot SV. 

B. Bildtolkning riktig. Ingen boplats inom området. Provgrävning utförd. 

Förmodat boplatsområde 10 

A. Östra stranden. Ca 3 km N om sjöns sydspets finns en svagt utbildad, plan 
udde, vilken bestar av en läg, odlad sandterrass med strandträdridä. Soligt läge. 
Exp. mot S-SV. 

B. Bildtolkning riktig. Ingen boplats inom området. Provgrävning utförd. 

Förmodat boplatsomräde n 

A. Östra stranden. Ca 1,5 km N om sjöns sydspets finns en svag utbuktning av 
strandlinjen, som genom brink övergår i sandstrand. Där utbreder sig en plan, 
barrskogsbevuxen terrass. Soligt läge. Exp. mot SV. 

B. Bildtolkning riktig. 1 boplats inom området med direkta indikationer synliga. 

Förmodat boplatsområde 12 

A. Västra stranden vid sjöns sydspets. Bäckutlopp kring vilket terrängen består 
av plan tallhedmark pä ett sand- och grusdelta, som pä ömse sidor höjer sig, 
i södra delen upp mot en mäktig grusackumulation och i norra delen mot en 
moränbacke. Hedmarken övergår genom en brink i en tämligen bred sand
strand. Soligt läge. Exp. mot S-O-NO. 

B. Bildtolkning riktig. 2 boplatser inom området med direkta indikationer syn
liga. Fynden pä den norra boplatsen gjordes pä en gängstig (blottad mineral
jord). 

Vid fältkontrollen inventerades även strandsträckorna mellan de förmodade 
boplatsomrädena, varvid ytterligare 3 boplatser påträffades. En är belägen pä 
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Pullnäsets västra sida i mycket otillgänglig, storblockig terräng, en på dess östra 
sida utmed en nägra meter bred, brant grusstrand och en utmed klapperstrand 
i södra delen av det bredare partiet av sjöns utloppsvik, östra stranden. I alla 
tre fallen rör det sig om mycket smä, begränsade områden, som i sina detaljer 
inte framträder tillräckligt markant i den här använda bildskalan.1 

Inom de 5 förmodade boplatsomrädena i Gräsvattnet påträffades 
sammanlagt 8 boplatser och några enstaka lösfynd, som ej gick att 
hänföra till boplats. Utanför dessa områden iakttogs inga spår av 
boplatslämningar. Av de 12 förmodade boplatsområdena i Hällvattnet 
utgick 2 helt, och inom de återstående 10 kunde sammanlagt 11 bo
platser noteras samt ett enstaka lösfynd. Utanför de markerade områ
dena påträffades 3 boplatser. Bortser man från de enstaka lösfynden, 
överensstämmer bildtolkarens förmodanden och resultatet vid fält-
kontrollen till 80% i Gräsvattnet och till 75% i Hällvattnet. Trots 
att endast ett fåtal liknande flygbildsinventeringar hittills är Utförda,18 

varav två här redovisats, vågar vi påstå, att man vid en boplatsinvente
ring av detta slag säkerligen — om tid och ekonomiska resurser därtill 
är begränsade — skulle kunna nöja sig med att fältkontrollera enbart 
de förmodade boplatsområdena och ändå få ett lika säkert, om inte 
säkrare resultat än vid inventering av gängse slag, då ingen motsva
rande planläggning av fältarbetet sker på rummet utan inventeraren 
således kommer till ett för honom helt okänt arbetsområde. Undersök
ningarna visar även, att man vid boplatsinventering — antingen den 
utförs med hjälp av flygbildstolkning eller inte — i första hand bör 
utgå frän boplatsernas lägen och i andra hand från synliga direkta 
indikationer, samt att provgrävning är av allra största vikt för att nå 
ett tillförlitligt resultat. T r e av boplatserna i Gräsvattnet gav direkta 
indikationer först vid provgrävning efter lämplig lokalisering och 
upptäcktes således därigenom. Inom ett av de förmodade områdena 
i Hällvattnet var endast ett fåtal skörbrända stenar synlig direkt in
dikation. Fyndplatsen skulle således icke ha kunnat betecknas såsom 
boplats, om provgrävning ej hade utförts och ytterligare indikationer 
i form av stenredskap etc. därmed hade kommit i dagen.6 Utgår vi inte 
från lokaliseringen och förbigår vi ett sådant arbetsmoment som prov-
grävningen, kommer inventeringsresultaten sannolikt att ge en skev 
bild av bosättningsintensiteten inom olika undersökningsområden. 

Att använda flygbildstolkning i samband med arkeologisk invente-

1:1 Boplatsinventeringar, utförda med hjälp av Hygbildstolkning sommaren 1966, har 
givit likartade resultat. 
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ring äger mänga fördelar. Stereobilden ger oss en god överblick av 
landskapet, samtidigt som den ger inblick i terrängens detaljer. Där
igenom kan vi redan under stereoinstrumentet lära känna vårt under
sökningsområde såväl i dess helhet som i detalj och kan således på ett 
rationellt sätt planlägga fältkontrollen. De många gänger arbetshind-
rande och tidsödande överraskningarna, som eljest möter i svårfram
komliga marker, kan därmed redan på ett tidigt stadium elimineras. 
Eventuella kostnadsberäkningar, som inte endast är beroende av in-
venteringssträckans längd utan än mera av terrängförhållandena inom 
undersökningsområdet, kan få ett konkretare underlag. Dessutom 
framträder området som en större enhet såväl kulturellt som ekolo
giskt. Detta är av stor betydelse inte minst inom vattenregleringsom-
råden, där genomgripande förändringar sker i landskapet, och där 
bildtolkningen helt naturligt kommer att omfatta ett betydligt större 
landområde än det som inringas av snävt dragna regleringsgränser. 
Flygbildstolkningen med dess möjligheter att säkert, snabbt och bil
ligt förmedla informationer är ett tekniskt hjälpmedel, som rätt till-
lämpat inte bör försummas i svensk arkeologi. Inom det speciella 
omräde, som den norrländska arkeologin omfattar, bör stereobild
tolkning med indirekta indikationer ha en given plats. 
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Summary 
Aerophotographic interpretation and its use in archaeological 
inventories of north Swedish watercourses 

The authors describe two archaeological habitation-site inventories in northern 
Sweden—at Lake Gräsvattnet in the mountain region (Tärna parish, Lappland) 
and Lake Hällvattnet in the forest region (Anundsjö parish, Ångermanland)— 
which were carried out in 1962 and 1965 on the authors' own initiative with the 
aid of aerophotographic interpretation through stereo observation of the area. 
The starting point was indirect indication» (see below) of prehistoric habitation-
sites of Stone Age character. This procedure had not previously been used as a 
method of indication in Swedish archaeology, and aerial photographs had not 
been used at all in the mountain and forest region for comparable purposes. 

The pictorial material, which is in the central archives of the Swedish Carto-
graphic Office, consists of contact copies of so-called normal-height negatives of 
size 23 x 23 cm and on an approximate negative scale of 1 : 30,000. A scale of 
1 : 20,000 or larger would, however, be desirable. The pictures were taken verti-
cally from about 4600 m with wide-angle camera and panchromatic film. 

The interpreter of the photographs has as his starting point his knowledge of 
the characteristic situations in the terrain of the habitation-sites in Norrland. The 
artide describes these. Several geological, topographical and climatic factors seem 
to have influenced the inhabitants' choice of settlement. Such factors form part 
ol a rather large group of indirect indications of habitation-sites. With a know
ledge of these, the interpreter can mark on the aerial photographs the presumed 
habitation-site areas and note the information given in the picture on occurrences 
in the landscape, which are of importance for indirect habitation-site localization. 
Several examples are given of how such occurrences are revealed in the stereo 
picture. 

In the field control the indirect indications are compared with the direct indi
cations within the area, and the validity of the interpretens descriptions and pre-
sumptions is checked. Direct indications—traces of human activity—may be visible 
011 the land surface or may not appear until a test exeavation is made. 

The authors consider that in a habitation-site inventory of this kind it is suf-
ticient to subject to field control only the presumed habitation-site areas. The 
importance is also stressed of starting first from the localization and in the second 
place from direct indications. It is also emphasized that a test exeavation is a 
necessary part of the work. 

The authors point out the many advantages of aerophotographic interpretation 
and hence of the picture: overall survey of the landscape, insight into the details 
ol the terrain, knowledge of the investigation area obtainable already at the in-
spection under the stereo instrument, provide a more concrete basis for cost cal-
culations, and give the opportunity to obtain information reliable, quickly and 
cheaply. It is especially important that an investigation area, both culturally and 
ecologically, shall appear as a large unit in the area subject to water regulation. 

Translated by Richard Cox 


