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Målsætning

Målet for opbygningen af en GIS-løsning er at etablere en helhedsløsning til registrering,
opbevaring, analyse og fremvisning af de geografiske data for Jellingprojektet inden for
programmet ArcGIS. Herunder indgår data fra såvel tidligere udgravninger ved Jelling
som de arkæologiske og naturvidenskabelige data, der produceres under Jelling-projektet.
Udviklingen af Jelling-projektets GIS har væsentlige metodeudviklende perspektiver
igennem introduktionen af en række nye registreringsmæssige og analytiske muligheder for
arkæologiske og historiske data. Jelling-projektets GIS udgør datagrundlaget for såvel
forskning som formidling.
Udviklingen af GIS-løsningen for Jelling-projektet varetages af Aarhus Universitet, Enhed
for Arkæologisk IT. Arbejdet foregår i samarbejde med Nationalmuseet og Vejle Museum
i forbindelse med de arkæologiske udgravningsdata og med Nationalmuseet i forbindelse
med de historisk-topografiske data. Udviklingsarbejdet blev igangsat i februar 2009 og
planlægges - bortset fra brugerdefinerede justeringer - afsluttet ved udgangen af 2010.
Status medio januar 2010 og tidsplan for det videre arbejde fremgår af vedlagte skema. Ud
over udviklingsarbejdet er der driftsopgaver i 2010 og 2011 – først og fremmest relateret
til vejledning af brugere og datahåndtering, jf. projektbeskrivelse.
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Status
Metodeudvikling

I løbet af sommeren og efteråret 2009 er den datastruktur og de registreringsprocedurer,
som GIS-projektet hidtil har udviklet, blevet implementeret og videreudviklet i forhold til
de praktiske krav til udgravningsdokumentationens kvalitet og indhold.
Således har udgravningen ved Thyras Have givet lejlighed til at evaluere de fotometriske
principper og metoder i forhold til den nye softwareplatform; ArcGIS. De lange snit og
profiler ved denne udgravning gav en oplagt mulighed for at teste netop denne
dokumentationsstrategi. Det store areal med forundersøgelser, Jelling Nord, gav desuden
lejlighed til at evaluere og justere dokumentationsprincipperne i forhold til den generelle
datastruktur. Registreringerne af jordbundsprocesser, vådbundsområder og arkæologiske
anlæg gav rige muligheder for indkøring af dokumentationsprocedurer og introduktion til
den konceptuelle og metodiske struktur for udgravningens mandskab.
Udgravningerne gjorde det desuden nødvendigt at koordinere de nye dokumentationsprincipper med den eksisterende arkæologiske metode ved Vejle Museum. Her var det
især vigtigt at sikre migration af data mellem Vejle Museums sædvanlige MapInfoplatform og den nye ArcGIS-platform. Dertil kom nogle praktiske udfordringer i forhold
til håndtering af GPS/ArkDIGI-indmålinger.
Databasen har vist stort potentiale i forbindelse med håndteringen af den historiske
dimension i genereringen af arkæologiske data; og integrationen af data og rumlige
registreringer i samme system, har vist sig yderst anvendelig. Implementeringen i praksis
har imidlertid også vist visse begrænsninger i ArcGIS’ muligheder for at håndtere
arkæologiske tredimensionelle data. Udviklingsarbejdet er på dette punkt derfor blevet
omdefineret og omfatter nu en løsning baseret på en kombination af ArcGIS med
programmerne ImageMaster og AirPhoto. Den løsning gør det muligt ved de kommende
arkæologiske undersøgelser at videreudvikle den fotogrammetriske dokumentation, der
tillader tredimensionel fotoregistrering af meget højere kvalitet og præcision end hidtil.
Data opbevares på en ArcGIS server, underlagt en stram sikkerhed og backup, placeret
ved Aarhus Universitet. I skrivende stund mangler endnu nogle få, praktiske løsninger på
datasikkerhedsområdet, før data vil blive tilgængelige uden for Aarhus Universitets
netværk. Derefter vil det være muligt at præsentere udvalgte korttemaer og arkæologiske
udgravningsdata via internettet for det almene publikum, ligesom det vil være muligt at
foretage ekstern vedligeholdelse og editering af de arkæologiske registreringer f.eks.
direkte fra det arkæologiske feltarbejde i Jelling.
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Databasestruktur

Databasestrukturen er færdigudviklet - i den forstand, at den er så åben i sin struktur, at
der til stadighed er basis for videreudvikling, der kan imødekomme særlige behov for
datastrukturering og -opbevaring, der måtte opstå undervejs i projektet. Strukturen fra det
oprindelige udkast er bibeholdt og fortsat bygget op omkring tre søjler;
dokumentationsadministration, rumlige data og arkæologisk konceptuelle data.
Dataindsamlingen og -genereringen er afgrænset til et undersøgelsesområde, der er
defineret ved koncentriske cirkler omkring Jelling med gradueret generaliseringsniveau og
efterfølgende korrigeret i forhold til administrative inddelinger (sogne og herreder). På
denne måde imødekommes ønsker fra projektets forskellige forskningsgrupper.

Figur 1 Undersøgelsesområde
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Data

Nedenstående figur gengiver inddateringsstatus januar 2010 for de data, der er/planlægges
indføjet i Jelling-projektets GIS:
ARKÆOLOGISKE DATA

HISTORISKE DATA

Vejle Museums digitale udgravningsdata fra tidligere udgravninger:
- VHK6599
- VHK6924
- VHK7056
- VHK7088
- VHK7154





Højdedata









Udskiftningskort
Original 1-kort
Original 2-kort

LiDAR

Høje målebordsblade



1688-matriklen



Digitalisering af udvalgte, ældre udgravninger fra Jelling og omegn.

Stednavne





Digitalisering og georeferering af udvalgte data fra Nationalmuseets ældre udgravninger

TOPOGRAFISKE DATA

ADMINISTRATIVE DATA



Sogngrænser
Herredsgrænser
Sysselgrænser





Jordbund



Matrikler



Vandløb



Bygninger



-

Jellingprojektets udgravningsdata:
- Thyras Have
- Jelling Nord
- Smededammen
- Boringer i Nord- og Sydhøj





Nationalmuseets 3D opmålinger af monumenter.



DKC-lokaliteter



-

Figur 2 De planlagte datadele til Jellingprojektets GIS. √ angiver at datasættet er færdigetableret. X
angiver, at det endnu mangler.
Rettighederne til kortmaterialet og fremskaffelsen af data er for størstedelens
vedkommende afklaret. Således falder projektets kortanvendelse ind under Kort og
Matrikelstyrelsens Statsaftale, såfremt de udstukne retningslinjer for rettighedskreditering,
format og formål er overholdt.
Dette betyder, at kortmaterialet dels er tilgængeligt for projektdeltagerne direkte via Kort
og Matrikelstyrelsen og ellers via projektets GIS.
De digitale data fra Vejle Museums tidligere udgravninger samt Steen Wulff Andersens
digitaliseringer af en række af de ældre udgravninger ved Jelling-monumentområdet er
blevet stillet til rådighed for GIS-projektet, og der er blevet genereret en samling metadata,
der beskriver de enkelte datasæts meget forskelligartede oprindelse. Disse er blevet
transformeret og implementeret i databasen.
Derudover er der blevet indledt samarbejder med bl.a. stednavneforskningen om
integration af disse specialiserede data i den eksisterende datamodel.
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Videre arbejde

Indsatsen vil fremover bl.a. koncentrere sig om efterbearbejdningen af de arkæologiske
data fra udgravningerne i Jelling i 2009. Det forventes, at der i denne sammenhæng vil
skulle laves nogle tilpasninger, der vedrører dataopbevaring og -præsentation, samt træffes
nogle principielle beslutninger vedrørende justeringer i registreringsprincipperne. Samtidig
begynder resultaterne fra f.eks. naturvidenskabelige prøver at ligge klar, hvilket løbende vil
komme til at indgå i GIS i forbindelse med analyser og visualisering (forsidebilledet viser
en kortlægning af jordbundens fosfatindhold omkring et hus fundet i Jelling Nordudgravningen; baseret på de foreløbigt indkomne prøveresultater).
Samtidig indledes de større digitaliseringsopgaver af den ældre udgravningsdokumentation
fra Jellingområdet.

Mads Kähler Holst & Peter Jensen, januar 2010

Figur 3 Eksempel på tredimensionel registrering af arkæologiske iagttagelser ved Thyras Have, Jelling
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Opbygning af Geografisk Informationssystem for Jellingprojektet

Løbende 2009-2010 (overlap
med driftsopgaver)

Afsluttes december 2009

Grunddatastruktur færdig
medio april.
Justeringer af datastruktur og
vejledninger juni-primo august

Igangsat

Ikke igangsat

Igangsat

Udført

Udført

Udført

Udført

Dataadministrationsmodel, herunder løsning for
dataudveksling, rettighedsadministration og sikring af
dataintegritet

Internetbaseret implementering af dataadministrationsmodel

Konvertering af eksisterende datasæt til ArcGIS (Vejle
Museums udgravningsdata, Nationalmuseets
runestensopmåling, kommende kirkeopmålinger,
landskabsdata)

Licensafklaring - vurdering af brugerbehov og løsningsforslag AutoCAD, ArcGIS

Licensafklaring for topografiske data, luftfotodatasæt,
historiske kort

Udarbejdelse af forslag til opbevaringsløsning

Dokumentations- og registreringsmodel for de
feltarkæologiske løsninger. Udarbejdelse af vejledninger til
brugere

Løbende 2009-2010 (overlap
med driftsopgaver)

Maj-juni 2009

Løbende frem til ultimo
december 2009

Primo 2010

Tidsplan

Status

Opgave

Oversigt over udviklingsopgaver

En grundlæggende datastruktur for de geografiske data er
blevet opbygget og er implementering i ArcGIS.

Muligheder og konsekvenser ved eksport til MUD tilbagestår.

KMS-datasæt, herunder LiDAR-terrænopmålinger
tilgængelige via eksisterende statslige aftaler.

Foreventes igangsat primo 2010 i forbindelse med at der
etableres ekstern adgang til ArcGIS serveren på Aarhus
Universitet
En procedure for konvertering af Vejle Museums
eksisterende digitale MapInfo datasæt til ArcGIS er blevet
etableret. Nationalmuseets runestensopmåling,
kirkeopmåling og landskabsdata tilbagestår.

Generel serverbaseret løsningsmodel baseret på ArcSDE
fastlagt. Endelig implementering af fjernadgang tilbagestår.

Bemærkninger
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Status
Løbende

Igangsat

Udført

Ikke igangsat

Opgave

Implementering af model i udgravningspraksis, herunder
oplæring af daglige brugere

Udarbejdelse af metadata og brugervejleding til generelle
datasæt

Udvikling af løsning til georeferering af Nationalmuseets
indscannede arkivfoto

Georeferering af eksempelmateriale af arkivfoto.

Januar-marts 2010

November-december 2009

November 2009-januar 2010

Løbende

Tidsplan

Opbygning af Geografisk Informationssystem for Jellingprojektet

Oversigt over udviklingsopgaver

Afventer overførsel af data fra Nationalmuseet

Afventer overførsel af data fra Nationalmuseet

Metadata er genereret; brugervejledninger tilbagestår

Udgravningerne Thyras Have og Jelling Nord er blevet brugt
til afprøvning og indkøring af de digitale metoder og
procedurer i udgravningspraksis. På baggrund af erfaringer
fra dette arbejde vil procedurer, vejledninger og
datastrukturer blive justeret, således at de kommende
udgravninger kan gennemføres inden for de nye principper.

Bemærkninger

