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Sammanfattande resultat
Projektet Gamla Uppsala – framväxten av ett mytiskt centrum (Publik del) bedrevs mellan
2010-2012. Projektet syftade till att utveckla och förmedla populärvetenskap om Gamla
Uppsala utifrån den senaste arkeologiska forskningen utifrån en GIS-baserad sammanställning
av undersökta delar av Gamla Uppsala. Projektet resulterade i den första stora
sammanställningen av samtliga tillgängliga arkeologiska undersökningar som gjorts från 1846
till 2010. De 35 arkeologiska undersökningarna kombinerades med ett mycket brett underlag
av kartor och topografisk information som spände från 1640 års geometriska karta till
flygburen laserscanning från 2010. En betydande nyhet under 2010 var introduceringen av
flygburen laserskanning (LiDAR) som revolutionerande möjligheterna att se topografiska
variationer i området. Efter den omfattande insamlingen och byggandet av datastrukturen,
vidtog arbetet med att utveckla metoder för en WebGIS-lösning och 3D-rekonstruktioner av
landskap och byggnader. Resultaten från projektet har varit tillgängliga i form av WebGIS
sedan augusti 2012. Det används idag av en rad olika institutioner inom såväl forskning som
förmedling. Det har även fått en rad följdeffekter, resulterat i utvecklingen av andra projekt
och bidragit till såväl nationella som internationella samarbeten inom såväl GIS-relaterad
forskning som järnåldersforskningen.

Bakgrund och syfte med projektet
Sedan 2009 år har projektet Gamla Uppsala – framväxten av ett mytiskt centrum bedrivits av
en grupp forskare vid Uppsala Universitet i samarbete med främst Gamla Uppsala
museum/Riksantikvarieämbetet och Upplandsmuseet. Gamla Uppsala är inte bara ett
internationellt känt och betydande fornminnesområde som spelat ett betydande roll i svensk
historia. Det är även ett idéhistoriskt värdefullt forskningsobjekt eftersom vi här kan följa
svensk historieforskning såväl metodiskt som teoretiskt och politiskt från 1600-talet och
framåt.
Gamla Uppsala är tillsammans med Birka Mellansveriges mest kända fornlämningsområde.
Lanskapet i området domineras av Uppsalaåsen, de stora s.k. kungshögarna och den gamla
ärkebiskopskyrkan. Ingen plats i Sverige nämns så många gånger i fornnordiska berättelser
eller på runstenar. Det är också en plats med starkt symbolvärde eftersom den under 1000talet beskrivs som ett hedniskt centrum och i sagamaterialet beskrivs som säte för en rad av
ynglingaättens kungar. Sist men inte minst byggdes här Sveriges första ärkebiskopskyrka. De
skriftliga källorna beskriver bara brottstycken av platsens historia och är begränsade till att
främst handla om kungars liv, ursprungsmyter och religiösa miljöer. Ett bredare perspektiv av
såväl den centrala platsen och samtida miljöer under olika faser måste konstrueras av
arkeologin i samarbete med andra vetenskapsgrenar inom såväl humaniora som
naturvetenskap. Ända sedan 1600-talet har man gjort utgrävningar i området. De har genom
åren varit många men oftast små. Dokumentationen från dessa många undersökningar hade
fram till 2009 aldrig sammanställts i ett sammanhängande projekt. Därmed kunde ingen
enskild person överblicka platsens arkeologi på ett tillfredsställande sätt. Därför har det även
varit svårt att förmedla helhetsbilder av kunskapsläget om Gamla Uppsala till allmänheten.
Bristen på en överblick resulterar lätt i att man stannar vid att beskriva de största och mest
visuella objekten. Uppsala högar och kyrkan är visserligen anslående monument och viktiga
arkeologiska objekt. De är dock bara toppen på det isberg som utgör Gamla Uppsala
fornlämningsområde.
Som jämförelse har den vikingatida staden Birka har länge varit betydligt mer greppbar. Här
har över 1000 undersökta gravar publicerats. Gravfälten och stadsområdet är välbevarade, de
är till stor del synliga i landskapet och de avgränsas av såväl öns stränder som svarta jordens
stadsvall. Materialet från Birka har även under flera omgångar varit föremål för omfattande
sammanställningar och forskningsprojekt som delvis syftade till att skapa helhetsstrukturer av
det omfattande materialet (se t.ex. Arbman 1940; Gräslund 1980;
http://birkaproject.wordpress.com/). Som jämförelse vara bara ett 40 tal gravar i Gamla
Uppsala utgrävda och inte ens ett tiotal var publicerade innan 2012 års stora
exploateringsgrävningar. Platsens järnåldersbebyggelse ligger till stor del under modern
bebyggelse och såväl boplatser som gravfält har odlats bort eller skadats svårt av grustäkt och
byggnationer. De mest visuella lämningarna i form av främst Högåsengravfältet,
kungsgårdsplatåerna och kyrkan, samt den kunskap vi för några år sedan hade om dessa, utgör
sammantaget en mycket liten del av områdets historia. Idag kan vi konstatera att en mycket
komplicerad sammansättning av bebyggelse och gravfält från yngre järnålder täckt en yta av
minst 60 hektar. Sammanställningsarbetet inom projektet är en starkt bidragande faktor till att
vi kan fälla denna tolkning.
Ur ett kultur- och naturvårdshänseende är platsen/området ett komplicerat, stort och ständigt
aktuellt objekt. Områdets bevarade kulturhistoriska miljöer måste kontinuerligt vårdas och
området utsätts konstant för infrastrukturell påverkan då det sakta men säkert förtätas, byggs
ut och fysiskt integreras med Uppsala. Lämningarna som ligger i åkermark plöjs sakta men

säkert sönder. Förvaltningsmässigt har platsen troligen mer gemensamt med medeltida städer
än landsbygdsobjekt då området ligger i gränslandet mellan det urbana och agrara.
Forskningsprojektet har startats och drivits av forskare och arkeologer med en sammanlagd
erfarenhet av platsen och närområdet på över 50 år. Det fanns därmed från start en bred
kompetens om platsens historia och struktur och en medvetenhet om vilka luckor som fanns i
kunskapsbilden. En del digitala sammanställningsinsatser hade gjorts tidigare, men dessa var
projekt- och objektrelaterade och därmed mycket fragmentariska. Den främsta översikten av
olika ytor med konstaterade fornlämningar i Gamla Uppsala var tidigare FMIS. Denna
översikt är dock inte metodiskt reviderad utan har efter grundläggande inventeringar under
1900-talet byggts på organiskt.
En bred GIS-baserad sammanställning av fornlämningarna i området, i kombination med
historisk och modern kartinformation, bedömdes vara angelägen av flera skäl. Det var
strategiskt nödvändigt för såväl pågående som framtida forskningsprojekt. Än viktigare var att
metodutveckla ett informationsunderlag för ett brett spektrum av brukare i form av forskare,
yrkesverksamma arkeologer, myndighetspersoner, förmedlare och publika användare.
Ambitionen att skapa en övergripande förståelse av Gamla Uppsala är ingen nyhet. Tanken
har funnit i mer än 300 år. I takt med hur de antikvariska kunskapsbehoven förändrats och
kunskapstillväxten inom arkeologin och kulturmiljöförvaltningen ökat, har såväl behoven som
metoderna för att sammanställa kunskap om Gamla Uppsalas fornminnen och historia
förändrats. Materialet har blivit mer komplext och den tekniska utvecklingen har snabbt gått
framåt.
Historisk bakgrund
De första sammanställningarna av Gamla Uppsalas fornlämningar gjordes redan under 1600talet i samband med att flera Uppsalaforskare debatterade och diskuterade platsen (Alkarp
2009). Den i våra dagar mest kända personen är Olof Rudbeck som använde platsen intensivt
i sin argumentation om det forntida Atlantis. Viktigt för eftervärlden är att Rudbeck låter
producera en rad kartor och beskrivningar över området som inte fyller dagens krav på
exakthet, men har stort värde som ett dokument över 1600-talets landskap. En annan översikt
av extraordinärt intresse är Truls Arnvidssons karta över området som producerades för
Monumentum Sveo-Gothicorum liber primus, Uplandiae partem primariam Thiundiam
(Peringskiöld 1710). Denna karta är för sin tid extraordinär, kanske unik för Europa och i vår
forskning oersättlig. Den visar samtliga bevarade gravfält under detta år (vi har troligen
upptäckte ytterligare ett stort gravfält utanför kartans utsträckning) och deras relation till
dåtidens landskap. När kartan idag jämförs med exempelvis LiDAR-baserade terrängkartor så
visar sig detaljgraden vara enastående och naturalistisk. Arnvidsson har även avbildat en rad
gravfält som idag är förstörda eller utraderade från markytan. Man ska dock inte glömma att
redan 1709 var många gravfält skadade och kartan visar långt ifrån det ursprungliga
järnålderslandskapet eller ens medeltidens strukturer, vilket vi nu kan se allt tydligare
allteftersom nya undersökningar och studier görs.
Den första professionella arkeologiska översikten av Gamla Uppsalas fornlämningar gjordes
1936 av Sune Lindqvist. Uppsala högar och Ottarshögen rymmer dåtidens stora syntes över
monumentala högar och deras koppling till skriftliga källor och kungalängder. Verket
representerar i viss mån nationalromantikens sista fas innan andra världskriget bryter ut och
förändrar det vetenskapliga inriktningen markant. Arbetet är dock fortfarande viktigt och
användbart på en rad sätt. Lindqvist använde sig av ett mångfacetterat material i form av
lösfynd, äldre undersökningar, skriftliga källor och historiska kartor för att helhetsmässigt

förstå platsen. Han kompletterande studierna av redan framtaget material med egna väl valda
små utgrävningar och karteringar.
Nästa projekt, som till stor del syftade till att bygga upp en helhetsförståelse av Gamla
Uppsala, var projektet Arkeologi och miljögeologi i Gamla Uppsala (Duczko 1993; 1996). I
synnerhet projektets första volym innehöll sammanställningar över då kända undersökningar
från 1800-talet och framåt. Det startade under samma tid som överplöjda boplatser började
undersökas i stor skala och den därtill hörande omställningen av svensk
exploateringsarkeologi. Detta nya sätt att se på boplatsmaterialet avspeglas dock inte tydligt i
projektet. Fokus låg till stor del på paleoekologiska studier och tidigare undersökningar i
områdets centrala delar. Materialet från de allt fler små boplatsundersökningarna i närområdet
uppmärksammades inte i någon högre grad och det gjordes inga större ansträngningar att
integrera dem med rektifierade historiska kartor, lösfyndsbilden etc. Projektet startade
samtidigt som med den digitala inmätningsteknikens era och GIS-programmens växte fram på
allvar. Det var dock fortfarande ganska komplicerat att sammanföra och sortera inmätta
schakt, anläggningar och lager från undersökningar och i samma takt koppla dem till andra
lager av data i form av en rad olika kartmaterial.
Under 1990-talet utfördes en rad boplatsarkeologiska projekt i och omkring Gamla Uppsala.
En naturlig följd av detta är att en rad, successivt förbättrade bebyggelsearkeologiska
översiktsstudier författats fram till våra dagar (Ljungkvist 2000; Göthberg 2000; 2008;
Ljungkvist et al 2012; Frölund & Göthberg 2013). Dessa arbeten, som i hög grad relateras till
exploateringsprojekt, var föregångare till detta projekt såtillvida att material insamlades,
metoder utarbetades och kunskapsluckor identifierades. Under tidigt 2000-tal startades även
ett Atlasprojekt över Gamla Uppsala med gemensamma nämnare med detta projekt. Det har
dock inte realiserats. Visst utbyte fanns med detta projekt under en inledande fas.
Detta projekt är till stor del ett barn av sin tid. Tekniskt hade det varit betydligt svårare att
utföra för bara tio år sedan. Vissa moment, såsom att jämföra olika kartlager i samma skala
med varandra, eller att sammanföra olika utgrävningar på en gemensam stor plan, var
tämligen omständiga att göra analogt. De senaste fyra årens utförda flyglaserskanningar, vilka
möjliggör visualiseringar av varenda låg gravhög, liksom hålvägar, fossila bäckar och
terrasseringar, har öppnat för stora möjligheter att tolka data utifrån nya metoder och
visualisera landskapen på så vis att befintlig bebyggelse och vegetation kan rensas bort. Idag
kan användaren förflytta sig sekundsnabbt mellan olika tidsavsnitt representerade av
historiska kartor och arkeologiska tidslager. Detaljgraden i dagens sammansställningar är
flerfaldigt högre liksom flexibiliteten för användaren. En av framtidens stora utmaningar
ligger i att skapa tredimensionella översikter som inte bara underlättar forskares och andra
användares terränguppfattning utan även kan användas för att rekonstruera eller presentera en
tredimensionell forntid.
Vi har långt ifrån fulländat vår kunskap och våra möjligheter att använda tekniken för de
ändamål som är möjliga. Det kräver en kontinuerlig kompetensutveckling, kunskap och
metodutveckling. Vidare ska man inte underskatta behovet av en utökad dialog med
användare och anpassa tekniken till olika målgruppers intresse och behov. Möjligheterna att
skapa och transformera spännande resultat med digital teknik är nu större än någonsin liksom
även användarnas mottaglighet för och kunskap om att använda resultaten.
Syfte
Projektets inledande syfte var:

•

•

Att utveckla och förmedla populärvetenskap om Gamla Uppsala utifrån den senaste
arkeologiska forskningen. Arbetet skulle grundas på helhetsanalyser som bygger på
sammanställningar av publicerat och opublicerat material. Detta skulle sammanställa i
databaser, GIS, beskrivande och tolkande texter. Fältarbeten skulle komplettera luckor
i det befintliga materialet.
Att lägga grunden för ett flerårigt samarbete mellan forskning/undersökande
institutioner och Gamla Uppsala museum, där vi utforskade och tillämpade metoder
för förmedling av pågående forskning.

Argumenten var att det genom åren har ackumulerats en mängd data från dokumentationer av
fornlämningar, utgrävningar, karteringar samt uppgifter om lösfynd och noteringar i
arkivmaterial. Idag är det omöjligt att ha en bra överblick över undersökningsresultat och
platsens forntida struktur utan sammanställningar av data med hjälp av databaser och GISbearbetning. I synnerhet allmänheten får en allt för begränsad uppfattning om den
komplicerade fornlämningsbilden och av helhetsstrukturer.
Erfarenheterna från en då nyligen avslutad metalldetektorkartering, samt tidigare studier som
projektledaren och övriga experter på platsen utfört, var att systematiska sammanställningar
av data ger två stora effekter:
1. De genererar en bättre överblick av platsen som hjälper antikvariska myndigheters
beslutsfattande och arkeologiska undersökares förförståelse för olika delområden som är
aktuella för undersökningar.
2. I sammanställningsprocessen och tolkningen av data uppstår det ny förståelse och nya
tolkningar av platsen som helhet och dess olika beståndsdelar. Undersökningar och data som
aldrig tidigare satts i ett sammanhang får relevans. Komplexet blir viktigare än enskilda
objekt och Gamla Uppsala blir en plats där de visuellt dominerande monumenten i högre grad
blir delar av ett större sammanhang.
Då projektet haft en klar metodutvecklingsprägel har nya behov, problem och resultat
kontinuerligt dykt upp och medfört ett konstant behov av adaptiva lösningar då nya
infallsvinklar och material löpande har inkorporerats. Ett exempel är den allt bättre kvalitén
på LiDAR-karteringar som beställdes och levererades av Uppsala kommun. Andra faktorer
var en rad ställningstaganden som var nödvändiga att göra i samband med utvecklingen av
WebGIS:et och 3D-rekonstruktioner.
Ur ett internationellt perspektiv har Sverige alltid befunnit sig i framkanten av att skapa
helhetsbilder i form av t.ex. Fornminnesinventeringen (dagens FMIS), samla stora delar av
Sveriges arkeologiska material på SHM och skapandet av översiktsverket medeltidsstaden. I
och med de stora digitaliseringssatsningarna de två senaste decennierna, går det att söka
information på ett helt annat sätt än tidigare. De är för användarna ytterst tidsbesparande och
skapar en helt annan tillgänglighet än tidigare.
Detta projekt är besläktat med en rad på senare år initierade Stads-GIS, men gjort med tanke
på att ett brett spektrum av användare. Det är till skillnad från Stads-GIS:en inte ett primärt
antikvarisk verktyg. Detta är ett utmanande förfaringssätt eftersom de metodiska och
pedagogiska variablerna blir betydligt fler och berör en rad olika användargrupper med
varierande behov, förutsättningar och intressen. Bristen på digitala arkiveringsresurser för
fältarkologisk dokumentation är ett stort och angeläget problem för svensk arkeologi. Det
innebär att information inte är brett tillgänglig för vidare bearbetning och återanvändning efter
undersökning och rapportering. Genom den metodologiska utveckling som skett inom detta

projekt har förhoppningsvis möjligheterna att förbättra tillgängligheten på digital
fältdokumentation stärkts (se nedan).

Teori och metoddiskussion
Detta är ett projekt som uppstått genom att problem och behov identifierats i samband med
tidigare forskning. För att substantiellt förnya platser som Gamla Uppsala, om vilka det
skrivits flera hyllmeter litteratur, är det mest effektivt att antingen sammanställa och
syntetisera tidigare gjord forskning eftersom det förvånansvärt sällan görs grundligt.
Alternativt görs nya kanske kompletterande nya undersökningar. Det är viktigt att
kunskapsutvecklingen går framåt då bristen på grundforskning i slutänden kan leda till
stagnerande, reproducerande och irrelevant forskning. Därtill är det även viktigt att förnya och
förbättra resultaten om en plats för att upprätthålla allmänhetens intresse, visa att forskningen
går framåt och att det finns en stor arkeologisk värld bortom monumenten. Sist men inte minst
är det relevant att forskning om nationalmonument som Gamla Uppsala utvecklas, sprids och
görs bred. Diffus kunskap gör det enklare för personer som vill missbruka historia av politiska
skäl.
Arbetet har haft karaktären av en omfattande metodutveckling då inga motsvarande projekt
med storskalig sammanställning av GIS-data från arkeologiska undersökningar finns vare sig
nationellt eller internationellt. Eftersom sammanställning av GIS-data var en grundbult för
projektet lades inledningsvis mycket arbete ner på att ta fram metoder för att kombinera
befintligt digitalt material med information som:
• Digitaliserades inom projektet.
• Datastrukturer.
• Metadatastandarder.
Dessa förfinades under arbetets gång och blev därmed en viktig komponent för
informationshanteringen och såväl den producerade databasen och de metoder som utvecklats
har ett bestående värde efter att projektet avslutats.

Projektets huvudsakliga resultat och effekter
Nedan presenteras först projektets avsikt och resultat för respektive tre år och därefter
övergripande resultat.
År 1, avsikt och resultat
Materialet från Gamla Uppsala spänner över flera hundra år och är stort, varierat och
komplext. Samtidigt har det inte varit ohanterligt, vilket stor del beror på projektdeltagarnas
bakgrundskunskap om platsen och mängden av tidigare insamlat men ej sammanställt
material. Projektarbetet kunde omedelbart starta och krävde vare sig en tidskrävande research
av t.ex. var material fanns arkiverat eller ett grundläggande insamlingsarbete. Den GISansvarige (Daniel Löwenborg) kunde fokusera på att digitalisera material medan övriga
deltagare inriktade sitt arbete på koordinering samt att ta fram och leverera data till den GISansvarige.
Det första årets arbete bestod främst i att sammanställa samtliga möjliga arkeologiska
undersökningar som utförts i Gamla Uppsala för att få ett utförligt underlag för tolkningar av
platsen ur ett såväl förhistoriskt som historiskt perspektiv med betoning på medeltida och
äldre strukturer. Objekt som undersökts arkeologiskt har sammanställts genom att tillfråga
utförare av arkeologiska undersökningar (framför allt Upplandsmuseet och SAU) för att få
tillgång till befintlig digital information (antingen från inmätningar eller digitaliserade från
äldre handritade planer). De har därefter anpassats till de format och mallar som används i

projektet. Vidare georefererades och digitaliserades en mängd planritningar från rapporter och
skannade planritningar från ATA. Det innebär att information från en rad olika källor och
dataformat var tvungna att hanteras eftersom undersökningarna som lagts in sträcker sig från
1847 till våra dagar. De olika inhämtningsmetoderna innebär att precisionen på geodatan
varierar något beroende på underlag, då geografiska referenser ibland är bristfällig, framför
allt för äldre undersökningar. Bedömning av precision och i förekommande fall RMSE
(medelfel) finns angivet för varje projekt. Sammanlagt 35 undersökningar har lagts in i
databasen. Samtliga undersökningar har digitaliserats till en enhetlig geodatastruktur.
För varje projekt är datan uppdelad i upp till sex olika shapefiler;
• anläggningar (anl.shp - polygon)
• lager (lager.shp - polygon)
• övrigt (ovr.shp – polygon)
• prov (prov.shp – point)
• punkter (punkt.shp – point)
• schakt (schakt.shp – polygon)
Dessutom finns information om varje projekt i en gemensam shapefil (projekt_omr.shp) med
uppgifter om undersökningen, referenser och digitaliseringen finns kopplat till en
generaliserad lokalisering av undersökningsområdet. För analoga underlag av undersökningar
digitaliserades informationen in direkt i respektive lager. När digitala underlag förelåg delades
den upp på de olika lagren så att en enhetlig struktur erhölls där all information var enligt
samma schema. En beskrivning av attributdata för respektive GIS-fil finns beskriven i bilagan
Datastruktur.

Figur 1. Exempel på GIS-data och de filer som ingår i projektet, exemplet Matsgården som undersöktes 1998.
En av de variabler som finns i lagret Anläggningar visas, med olika kategorier av anläggningar.

Utöver filerna för de olika projekten finns även ett antal andra filer;

•
•
•

Losfynd.shp – lösfynd, framför allt sammanställda av Upplandsmuseet från deras
samlingar, kompletterade med inprickade fynd av olika slag.
Metallkarteringsfynd.shp – från undersökningar med metalldetektor.
Till projekt 200302 finns ett specifikt lager med skeletten från planritningarna från tre
skelettgravar, p200501_skelett.shp.

Sammantaget ger den insamlade informationen således en mycket hög grad av detaljerad
information, med uppgifter om schakt anläggningar, fynd och prover där undersökningar från
olika år integreras till en enhetlig helhet. Genom att äldre undersökningar som bara har haft
mer eller mindre skissartade planritningar har kunnat läggas in blir även det materialet
tillgänglig på ett nytt betydligt mer effektivt sätt med tydlig geografiskt lokalitet.
Under första året togs det även fram en digital höjdmodell utifrån den lasterskannade höjddata
som Uppsala kommun tagit fram. Från höjdmodellen skapades terrängskuggningar
(hillshades) vilka ger en god bild av topografi och gravhögar, och används som
bakgrundskarta samt för att rektifiera historiska kartor.

Figur 2. Den arkeologiska GIS-datan i det Flex-byggda WebGIS:et, som visar schaktgränser i förhållande till
LiDAR-data och en modern bakgrundskarta för orientering.

En omfattande del av arbetet det första året var att rektifiera ett urval av historiska kartor för
området. För att säkerställa högsta möjliga kvalité på rektifieringen gjordes den stegvis i en
omvänd kronologisk ordning där vi började med kartor från 1900-talet som kunde lokaliseras

med stor noggrannhet utifrån moderna kartor och flygfotografier. Utifrån dessa kunde sedan
först kartor från sent 1800-tal passas in från gemensamma referenspunkter, och så fortsatte
arbetsprocessen med allt äldre kartor ner till kartorna från 1709 och 1640-tal vilka var de
äldsta som lades in. Med den stegvisa processen som användes kunde även dessa rektifieras
med stor precision och betydligt bättre än vad som gjorts vid tidigare försök.
Totalt rektifierades 13 historiska kartor med en kronologisk bredd som innebar att de omfattade
huvuddelen av de landskapsförändringar som skett i området sedan 1600-talet. Eftersom kartorna är
stora och tar mycket datorkraft användes bara ett urval till det WebGIS som utvecklades under det
andra året. Under år 1 framställdes även en skärmutställning på Gamla Uppsala museum i samarbete
med det FoU-finansierade projektet: Arkeologisk prospektion av fornlämningsområdet i Gamla
Uppsala.

Figur 3. Exempel på visning av historisk karta, Arnvidsson från 1709, i WebGIS:et, med shacktgränser från
undersökningar visade ovan, för att visa på den historiska kontexten av undersökningarna.

År 2, avsikt och resultat
Under det andra året skapades den publika internetbaserade plattformen där resultaten från det
första året gjordes tillgänglig i ett WebGIS. Det innebär att den tillgängliga GIS-datan enkelt
kan visas upp och utforskas över Internet. Den information som tillgängliggörs utgörs av
arkeologiska undersökningar (schakt, anläggningar och kulturlager – med begränsad
attributdata) samt historiska kartor, mot en bakgrund av högupplöst höjddata och en
schematisk version av den moderna fastighetskartan. Användaren kan själv välja vilka lager
som ska visas, och justera transparens för varje lager separat, zooma in och panorera i
kartbilden, samt genom att klicka på de ingående projekten få upp en kortfattad beskrivning
av respektive projekt. Därifrån är det även möjligt att länka vidare till mer omfattande

beskrivningar av varje plats. Även en engelsk översättning av hela WebGIS:et är något som
det skulle vara önskvärt att utveckla i framtiden.
För den tekniska lösningen användes ESRI:s webapplikation ArcGIS Viewer for Flex. Det
innebär att en webapplikation som kan användas med windows-baserade webläsare, med ett
enkelt och intuitivt gränssnitt som har stora möjligheter att anpassas i utseende och funktion
efter olika projekt, men med ett bibehållet smidigt och attraktivt gränssnitt. Ett stort antal
tekniska problem tillstötte dock, vilket till viss del beror på Uppsala universitets
nätverksstruktur med separata domäner, och åtkomst till det serverutrymme där vi behövde
installera en ArcGIS Server samt webapplikationen, samt stora svårigheter att felsöka det
problem som uppstod då detta var nya tekniker för universitetets IT-avdelning. När tekniken
fanns på plats fanns det dock goda möjligheter att uppdatera innehållet med ny information
allt eftersom det tillförs projektet.
WebGIS:et finns minst under 2012 tillgängligt från sidan:
http://www.arkeologi.uu.se/WebGIS/
Under år 2 tillkom en hel del nya data i form av dels undersökningar som inte blev
tillgängliga det första året, dels data från flera tidigare utförda geofysiska karteringar. En del
arbete under året ägnades även till att arbeta med förbättrade bilder av LiDAR-data och
inledande förberedelser för underlaget för 3D-bearbetningen under år 3.

Figur 4. Exempel på användargränssnittet i WebGIS:et, där man kan få en kortfattad beskrivning av de olika
projekten, välja vilka lager man vill visa och kan ställa in transparens på kartorna för att underlätta jämförelser med
den moderna topografin.

År 3, avsikt och resultat
Det tredje året fortsatte den publika delen av projektet med att skapa digitala, tredimensionella
rekonstruktionsmodeller, framför allt av hallen på södra platån, samt dess närmaste
omgivning. Rekonstruktionerna utgick från en kombination av de äldre undersökningarna som
inlemmats i projektet föregående år tillsammans med resultat som bearbetades under
projektets första år och grävdes fram 2011 på områdets kungsgårdsplatåer. Sammantaget
innebar det att en betydligt bättre förståelse av platsen och en av de stora hallbyggnaderna på
platsen kunde erhållas. För att kunna visa förslag på tolkningar av dessa resultat användes 3Dmodeller som ett led i att utveckla och göra tolkningarna explicita och visuellt tillgängliga.
Två parallella metoder användes, där arbetet delades upp mellan Uppsala (där arbetet skedde i
PovRay) och i Lund, där arbete skedde i 3D Studio Max, för att kunna placera in
rekonstruktionerna i en större miljö. Från detta arbete har två större lärdomar dragits.
Det konstaterades att 3D-visualisering i allmänhet kräver ett mycket tätt diskussionsutbyte
och stor arbetsinsats från såväl visauliseringsperson som arkeologisk specialist. Detta kunde
ske i PovRay-arbetet med närmast daglig kontakt medan det senare skedde mer sporadiskt.
Vi dra slutsatsen att högkvalitativa 3D-rekonstruktioner, som för användaren ligger i klass med
grafiken för moderna spel, kräver en större kompetens och arbetsinsats).

Figur 5. Ett av de första försöken att rekonstruera ett i dag närmast typiskt vikingatida hus från Gamla Uppsala.
Exemplet rör sig om det första i sitt slag som undersöktes 1996.
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Figur 6. Ett mer utvecklat rekonstruktionsförslag av samma hus som fig. 5 efter mer diskussion mellan sakkunnig och
3D-person.

Resultatsummering
Projektets grundsyfte var att utveckla och förmedla populärvetenskap om Gamla Uppsala
utifrån den senaste arkeologiska forskningen. Det har emellertid visat sig att detta metod- och
grundforskningsprojekt fyller en rad användares behov vilket troligen avspeglar att det finns
grundläggande behov av sammanställningsarbeten. Projektet har skapat en databank som en
bred grupp användare kan hämta/få information från.
Vad gäller information i form av populärvetenskap har projektresultaten nått ut via två
kanaler, Gamla Uppsala museum och webben. Efter det första årets arbete producerades en
skärmutställning på Gamla Uppsala museum. Därefter har resultaten från projektet dels
använts för att vidarutveckla museipersonalens kompetens och material som samlats in har
vidarebefordrats till personalen för att de ska kunna höja kvalitén i förmedlingsverksamheten.
Resultaten har även använts som underlag för de mycket frekventerade guidningarna för
OKB-projektet, det pågående exploateringsprojektet, inför en järnvägsdragning genom Gamla
Uppsala.
Nyligen har även resultat från 3D-rekonstruktionen av hallbyggnaden i Gamla Uppsala bl.a.
även förmedlats till projektet destination Uppsala/Uppsala kommun såsom underlag för deras
guideverksamhet och marknadsföringen av Uppsalas kultur.
Den andra populärvetenskapliga förmedlingsverksamheten består till största delen av webgiset som är tillgängligt via adressen: http://www.arkeologi.uu.se/WebGIS/ Även 3Drekonstruktionerna av hus från Gamla Uppsala, särskilt hallbyggnaden, har fått positiv

respons. Materialet har vidarebefordrats till såväl Gamla Uppsala museum som Uppsala
kommun för deras publika verksamhet.
Då sammanställningen av undersökningar samt detaljgraden i kartmaterialet, såväl
topografiskt som historiskt är mycket hög och exakt, har projektet visat sig vara av nytta för
en rad andra användare och den potentiella vidare nyttan är hög. Förvaltningen inom
Riksantikvarieämbetet har använt det topografiska underlaget i arbetet med slitage på Uppsala
högar. Sammanställningar av material har kunnat användas att arkeologerna på OKBprojektet för att relatera nyuppgrävt material till tidigare undersökningar. För dessa parter har
projektet bidragit till att spara tid. Även andra forskningsprojekt har efterfrågat och fått
tillgång till datan, så som ”the Assembly Project” som forskningsunderlag, och materialet är
fritt för alla som önskar tadel av det, och kommer att tillgängliggöras av Svensk Nationell
Datatjänst SND som har börjat behandla arkeologisk GIS-data (http://snd.gu.se/sv/node/564).
För projektets forskningsdel, med fokus på Gamla Uppsalas förhistoria har
sammanställningsarbetet haft mycket stor betydelse. Det har funnits en intim växelverkan
mellan de två delarna. I forskningsarbetet har material spårats upp, luckor har identifierats och
felaktigheter i sammanställningsarbetet identifierats. Vad gäller 3D-rekonstruktionerna har
dessa varit direkt avhängiga av forskningsarbetet och i sig varit ett forskningsmoment sett
exempelvis till hur en hallbyggnad konstruktion ska tolka inför en rekonstruktion.

Figur 7. En av de mer framskridna rekonstruktionsversionerna av den 50 m långa hallen i Gamla Uppsala efter lång
tids research och många producerade versioner.

Figur 8. Sprängbild av hallen baserad på de idag framgrävda delarna av huset och vår kunskap om
inredningsdetaljer och byggmaterial som grävts fram.

Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt av
tidigare forskning inom området
Denna form av sammanställning av GIS-data från arkeologiska undersökningar från olika
projekt är den första i sitt slag i Sverige, med den höga ambitionsnivån i detaljrikedom på
informationen från undersökningar. De goda resultaten med att sammanställa och harmonisera
dessa data och kombinera med digitaliseringar av äldre undersökningar visade på den stora
potential som finns inom detta område, och på den goda genomförbarhet som finns med
digitala tekniker och befintliga digitala material. I nuläget finns det inget motsvarande projekt
i Sverige.
Internationellt sett har projektet god överblick av samtida forskning i och med Daniel
Löwenborgs omfattande internationella nätverk. Kvalitén på GIS-projektet och presentationen
av Web-giset bedöms ha stor kvalitet sett till vad som gjorts internationellt. Det beror inte
minst på materialets stora variation och det breda spektrat av kartmaterial. Vad gäller 3Dvisualisering som är anpassad till Skandinaviska förhållanden är det emellertid tydligt att
betydande eftertanke och diskussion behövs kring hur denna verksamhet ska bedrivas och
framförallt anpassas till arkeologiska objekt som Gamla Uppsala.
En förhållandevis ny metod för att utveckla 3D-visualisering är Augmented reality. Den har
snabbt blivit allt mer tillgänglig och det finns flera exempel på arkeologiska tillämpningar
som t.ex. Gokstad/Oseberg i Norge: http://3daugmentedrealityworld.com/tag/oseberg/
Augmented reality har mycket stor potential för att visa upp kulturhistoriskt intressanta platser
som Gamla Uppsala för en allmän publik på ett spännande och involverande sätt genom att

göra tolkningar och rekonstruktioner synliga direkt på plats i sin egen miljö, så att det blir
lättare att relatera till dem och utifrån dessa skapa sig en egen bild av platsens historia. Gamla
Uppsala är en utmärkt testplattform.

Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Att effektivisera informationshantering av fältarkeologisk dokumentation är ett gammalt
problem men som på senare år kommit att uppmärksammas på flera sätt. Genom att ta tillvara,
tillgängliggöra och se till att digital information går att använda efter att ett projekt slutförts
innebär stora fördelar inom flera sektorer av kulturmiljövård, samhällsplanering, forskning
och förmedling. Om det inte görs så riskerar en mängd intressanta undersökningar att
glömmas och de riskerar att inte inkluderas vid framtida antikvariska ställningstaganden.
En konkret indikation av att projektet haft relevans är att det varit utgångspunkt för flera
pågående projekt. Ett tydligt exempel är ”Projektet handlingsprogram för uppdragsarkeologi”,
som initierats av Länsstyrelsen i Östergötland år 2011 och sedan dess bedrivits som ett
sammarbete mellan Länsstyrelsen och Uppsala universitet, där en omfattande del har varit att
samla in och harmonisera GIS-data från arkeologiska undersökningar i Östergötland. Detta
har skett enligt de principer och metoder som utvecklats under förevarande projekt, och den
grundläggande datastruktur som togs fram för detta projekt har anpassats och uppdaterats
efter Länsstyrelsens behov.
Uppmärksamheten av projektet har bidragit till att ett samarbete inletts med SND (Svensk
Nationell Datatjänst). Genom att SND är den svenska partnern i det stora EU-projektet
ARIADNE (http://www.ariadne-infrastructure.eu/) där SND kommer att arbeta med
arkeologisk GIS-data som utvecklats med arkeologiska institutionen, Uppsala universitet.
Det finns idag en bred uppfattning om nödvändigheten att sammanställa data. I Sverige pågår
sedan nu ett arbete med att bättre hantera digital arkeologisk information genom projektet
DAP - Den Digitala Arkeologiska Produktionskedjan
(http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/den-digitala-arkeologiskaproduktionskedjan/) som startade våren 2012. Detta projekt syftar till att hantera övergripande
och generell problematik, men där de metoder och erfarenheter av att sammanställa
arkeologisk GIS-information förhoppningsvis kan tas tillvara. Digital arkeologisk
informationshantering är även ämnet för det VR Rambidragsfinansierade forskningsprojektet
ARKDIS – Arkeologi i det digitala samhället
(http://www.abm.uu.se/research/Ongoing+Research+Projects/ARKDIS/).
Projektet kommer förhoppningsvis tjäna som ett exempel på en andra generationens visuell
och databasgrundad förmedling av främst arkeologisk information, där arkeologiska
undersökningar i mycket högre grad kan relateras till varandra och till andra former av
information från t.ex. historiska kartor, detaljerad höjddata och moderna stadskartor. Den går
därmed flera steg djupare än tidigare former att digital och analog presentationsteknik.

Resultatspridning – nuläge och framtidsläge
Resultaten från projektet har spritts vid ett stort antal tillfällen på seminarier, föredrag, och
kongresser såväl nationellt som internationellt. Därtill finns delar av resultaten med i en rad
artiklar och tillgängligt via webben (se ovan). Användare är såväl allmänheten (via webb och
visat material vid museiguidningar) som professionella aktörer av vitt skilda slag samt
studenter i projektarbeten.

En indirekt spridning är även de ovan nämnda spinoff-effekterna i form av andra projekt.
I framtiden kommer projektresultaten och det framtagna materialet användas i ett antal år
framöver då forskningsprojektet om Gamla Uppsala fortlever och museet fortsätter sin
publika verksamhet. Flera frågor måste dock lösas:
• Hur ska en finansiering av en webgiset på en serverplats lösas och hur ska det tekniska
underhållet lösas efter 2013.
• Hur ska datainformationen uppdateras efter slutförda forskningsprojekt, och
exploateringsprojekt i området.
Båda dessa frågor är finansieringsrelaterade. Under 2013 är de lösta inom ramarna för andra
projektmedel.
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