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Fig. A-C. Bulverkets norra länga från sydost en stilla sommardag (överst). Undervattensbild 
av en del ett stavverk i norra längan (mitten). En av Zetterlings rekonstruktionsmodeller fö-
reställande ett bulhus från Bulverket. Foto Statens Historiska Museum 1938, ombearbetad 

för att efterlikna en 3D-visualisering (nederst).
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Fig. 1-3. Situationskartor och flygfoto över Gotland med Tingstäde träsk samt fornlämningen Bulverket utmärkt. Det 
finns idag bara två enkla fysiska sätt att ta sig ut på sjön, med båt eller på is de fåtal tillfällen isen är tillräckligt bra 
och helt genomskinlig. Med hjälp av en applikation skulle vem som helst, närsomhelst och var som helst på jorden 
kunna få uppleva den unika fornlämningen som under lång tid gäckat forskarna.
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Sammanfattning

CHAB Arkeologi & byggnadsvård AB erhöll 2020 medel till en förstudie för en upplevelseappli-
kation kring Bulverket. Förstudien visar potentialen i hur en av öns mest mytomspunna forn-
lämningar som otillgänglig ligger under vatten mitt i en sjö på norra Gotland kan användas för 
att utveckla kulturturismen på ett innovativt sätt.

Här presenteras hur en dylik app genom olika typer av medier och kulturarvsdata skulle kun-
na skapa en upplevelseform som vem som helst i hela världen oavsett fysiska begränsningar 
kan ta del av. Till appen kan därutöver kopplas en mängd tjänster även för den fysiska plats-
besökaren som i sin tur utvecklar den verkliga besöksplatsen.

Rapporten visar hur möjligheterna i det närmaste är oändliga och redovisar att en applikation 
för ändamålet också är fullt möjlig att utveckla.

�

Bakgrund

Inledning & problem
CHAB Arkeologi & Byggnadsvård AB erhöll 

medel från Tillväxt Gotlands idékontor för 
att under september 2020 utföra en förstu-

die kring en upplevelseapplikation runt en av 
Gotlands mest spännande, gäckande och 

mytomspunna fornlämningar. Problematiken 

är att den sällan besöks då Bulverket ligger 
på ca. 2m djup, mitt i Tingtsäde träsk på nor-

ra Gotland. Faktorn exkluderar merparten 
besöksgrupper och skapar problem kring att 

förmedla  och uppleva besöksmålet.

Genom att presentera platsen med många 

olika medier som ljud, videor, bilder, 3D-mo-
deller, VR mm. ges möjligheten till en helt 

annan upplevelse än traditionell fysisk och 

statisk text (jämför denna rapport tex.). Med 
hjälp av immersiva medier kan vem som 

helst på jorden uppleva vårat kulturarv.
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Fig. 4. Antikvarie Peter d’Agnan i Tingstäde 
träsk på väg ut till Bulverket sommaren 2020.



Syfte & genomförande
Studiens syfte var att visa hur en mobil ap-

plikation inte bara kan lösa problematiken 

kring tillträdet av en av Gotlands mest spän-
nande fornlämningar utan även bidraga till 

att utveckla platsen som besöksmål.

Förstudien har initierats och utförts av antik-
varie Peter d’Agnan, arkeolog och byggnadsan-
tikvarie med lång erfarenhet av kulturvård och 
projekt inom både kulturism och arkeologi. 
Han är i begrepp att starta ett forskningspro-
jekt kring byggnaderna på Bulverket, och har 
under 2020 utfört undersökningar i form av 
arkeologisk rekognosering på fornlämningen 
(d’Agnan 2019, GA 11/8 -2020).

Förstudien genomfördes genom kontakter 
med kulturmiljöinstitutioner och en granskning 
samt sammanställning av vad som idag finns 
och vad som är realistiskt genomförbart. Re-
sultatet presenteras i denna rapport. 

Fornlämningen 
Bulverket byggdes på 1130-talet och var en 
gigantisk ca. 170x170m. stor träplattform mitt 
ute i Tingstäde träsk. I mitten fanns en stor 
öppen vattenspegel. Runt om på plattformen 
stod flera hundra hus byggda i samtliga samtida 
kända träkonstruktionssätt; knuttimring, bul-
verk, stavverk (jämför stavkyrkor) och flätverk. 
Byggnadsverket var en gång i tiden inte bara 
det största i trä på Gotland utan bland de 
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Fig. 5-7. Undervattensbild från undersökningar 2020 (överst), en hel dörr från 1130-talet som Zetter-
ling tog upp (mitten) samt John Adams gestaltning av Bulverket (nederst, i Rönnby 1995).



största i hela i hela världen!

Vi har många tidigmedeltida träbyggnader kvar 
i Norden och mycket arkeologiskt material har 
grävts fram som kan berätta om utvecklingen 
av vår träbyggnadskonst. Ingen stående bygg-
nad eller annat arkeologiskt material går dock 
att jämföra med Bulverket vad gäller omfatt-
ning och häpnadsväckande bevarandegrad. 

På träskets botten ligger 900 år gamla bygg-
nadsdelar som hela dörrar med trälås. Det är 
fullt möjligt att rekonstruera flera av dessa hus 
från syll till nock och därmed hjälpa forskning-
en framåt kring en del av vår träbyggartradi-
tion på norra halvklotet.

Under 1900-talets mitt intresserade sig militä-
ren Arvid Zetterling för Bulverket och genom-
förde omfattande undersökningar genom att 
från en liten plattform muddra botten på plat-
sen och ta upp flera hundra fynd av byggnads-

delar. Han ritade och fotograferade det mesta 
och hans dokumentation finns idag digitaliserat 
på arkiv. Merparten av fynden sänktes tyvärr 
åter i sjön efter undersökningarna även om 
några finns kvar på museimagasin. Med dåti-
dens konserveringsmetoder är de idag i dåligt 
skick.

1989 och ett par säsonger framåt utförde där-
efter Johan Rönnby en undersökning av en 
liten del av fornlämningen. Han grävde ett ca. 
20m långt schakt tvärs genom fornlämningen 
och kunde datera den samt formulera teorier 
om varför det slutade användas. Johan skrev sin 
avhandling om Bulverket 1995 (Rönnby 1995). 

Det mytiska och spännande kring byggnadsver-
ket är att vi än idag inte riktigt kan svara på 
varför och av vem det byggdes. Det är en forn-
lämning väl värd att dela med oss av! 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Fig. 8. Zetterlings kamrat Lennart von Post, här med en del av en husgavel i skiftesverk som bärgades 
på 1920-talet. Foto i ATA.



Applikation  

Immersiva medier
Dokumentationen av arkeologiskt material 
har teknologiskt utvecklats i rasande takt de 

senaste åren och farten ökar konstant. Även 
forskningen inom området har hakat på ut-

vecklingen och hänger med. Ett exempel är 

forskarna Gunnar Almevik och Jonathan 
Westin, Göteborgs Universitet, som forskat 

kring medeltida kyrkobyggnader med hjälp av 
3D-visualisering där bla. Hemse stavkyrka 

rekonstruerats utifrån faktiska byggnadsdelar 

som påträffats och idag finns i magasin. 
Forskningsprojektet heter ”Hemse Revisi-

ted” och har varit ett samarbete med Histo-
risk museet (Almvik & Westin 2017, se län-

kar till 3D bland källor längst bak i rappor-

ten).

Riksantikvarieämbetet har på flera plan ock-
så nått ut med spridning av immersiva medi-

er genom olika typer av projekt. Ett exempel 

är deras projekt som visades i Helge ands 
ruin på Visbydagen 2020, där man med hjälp 

av olika typer av ljus och projiceringar kunde 
uppleva ruinen på ett helt nytt sätt.

Utformning
Grundkonceptet med en upplevelseapp är 

dels möjligheten att kunna knyta och samla 

större mängder datamaterial till en och 
samma plats, men framförallt att den enkelt 

kan laddas ned av vem som helst i världen. 
Fördelen med applikationen är att den också 

kan vidareutvecklas över tid och blir därmed 

inte en statisk produkt. 
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Fig. 9-10. Fotomontage illustrerandes hur en 
applikation skulle kunna vara GPS positione-
rande på Tingstäde träsk samt vara kopplad till 
olika typer av data, tex. kartor, filmer och bilder.



Tanken är vidare att man inne i appen även 

kan köpa till upplevelser IRL (in real life på 
plats). Exempel på datainnehåll i appen kan 

vara hela Zetterlings tidigare digitaliserade 

material med nästan 600 fyndposter som 
skulle bli tillgänglig för både forskare och en 

bred allmänhet. Vidare kan appen innehålla 
filminspelningar som konstant utökas i takt 

med framtida forskning. Exempel på filmer är 

guidning, undervattens- och drönarfilmer. 

Appens arbetsnamn blir Bulverket för att öka 
spridningen.

Databaskopplingar
Med hjälp av GPS-positionering skulle man 
enkelt kunna navigera ute på plats från båt 

eller på isen och veta vad man tittar på. Med 

hjälp av fotogrametri finns det möjlighet att 
fota hela Bulverket under vatten och skapa 

en gigantisk 3D-modell av fornlämningen och 
därefter kunna koppla detta till olika typer av 

VR-upplevelser.

Med hjälp av databaskoppling skulle det enkelt 
gå att tex. använda Arvid Zetterlings digitalise-
rade dokumentationsmaterial ihop med en 
karta där GPS-positioneringen kan ange exakt 
var på fornlämningen hans fynd är hittade. 
Mervärdena förutom själva upplevelseformen 
för betraktaren är här att forskare från hela 
världen enkelt skulle få tillgång till ett annars 
tämligen svårsamlat material. 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Fig. 11-13. Fotomontage illustrerandes hur en 
applikation kan presentera Bulverket under 
vatten, oavsett om man befinner sig i en båt på 
plats eller i en soffa på andra sidan jordklotet 
(överst, mitten). Zetterlings fynd (nedan).



Besöksmålets potential

Förutsättningar
Bakgrundförutsättningarna för att utveckla 

idéen med en upplevelseapplikation finns 

redan. Besöksmålet är fullkomligt makalöst 
att bygga upplevelser kring och teknikerna är 

idag billiga och lättillgängliga. 

Mervärden
De stora mervärdena kring förverkligandet 

av en app skulle förutom ett nytt uppseen-
deväckande besöksmål vara delfinansiering 

och spridningen av ett Gotländsk forsknings-

projekt kring Bulverket som i sig kan gene-
rera ännu fler besökare till platsen.

Utveckling av besöksmålet
Själva besöksmålet kan även det utvecklas i 

olika grad beroende på mål och finansiering. 
Exempel på detta är olika typer av fysiska 

installationer som uppbojning av fornläm-

ningen där man med appens hjälp kan få mer 
information. 

På stranden skulle man kunna sätta upp en 

ny LED-belyst skylt, där man med en print-

ning på en glasskiva kan beskåda rekonstruk-
tioner av Bulverket ute på sjön. På skylten 

kan man ha QR-kod till appen om man öns-
kar få en vidare upplevelse. Idag finns en 

skyllt vid Regionens badplats på norra stran-

den som är ett kvarts sekel gammal med 
inaktuell information.

Upplevelser knutna till besöksmålet skulle 

kunna vara ljusshower kvällstid där man an-

tingen sänker lösa LED-reflektorer på plat-
ser i sjön eller monterar dessa under båt 

och tar med besökare ut på träsket.
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Fig. 14. En promille av alla de tusentals stoc-
kar som finns på Bulverket fotograferat en stilla 
sommardag 2020. Gula bojen markerar ett av 
fornlämningens fyra hörn för att enkelt oriente-
ra sig på träsket. Utan uppbojning är det för 
den oinvigde väldigt svårt att orientera sig på 
träsket och hitta till fornlämningen. Ogynn-
samma dagar då vädret inte tillåter fri sikt ner 
till botten är upplevelsen obefintlig utan guide 
eller en applikation som kan guida besökaren.



Guidning är en annan upplevelseform på 

plats som kan utvecklas vidare med snork-
lings- eller dykningssafari med marinarkeolog 

där man själv får lov att titta på fornlämning-

en på nära håll. 

Olika former av uppbojning skulle hjälpa alla 
dessa upplevelseformer. Även bojerna/statio-

nerna skulle kunna ha QR-koder för enkel 

åtkomst av tjänster i appen. Samtliga upple-
velser är tänkt att kunna bokas och betalas 

direkt i appen, som tex båthyra på plats.  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Fig. 15-18. Fotomontage visandes ljusshow 
(överst t.h.). Bilden nedan illustrerar guidning 
från båt samt snorkling eller dykning under 
vattnet där man kan ta sin upplevelse ännu ett 
steg närmare mysteriet kring Bulverket.



Slutsatser 

Applikationen
Att utveckla en applikation med beståndsde-

lar som ovan beskrivits är idag tämligen en-

kelt att genomföra med en tidsåtgång för 
programmering på ett par månader.

Besöksplatsens tjänster
Själva besöksplatsens tjänster kräver mycket  
mer administrativt och praktiskt arbete att 

genomföra än att skapa själva appen. Om 
man skulle genomföra samtliga ovan nämnda 

ideér kan realistiskt allt genomföras under 

ett års tid.

Finansiering
Appens inkomst är tänkt att direkt gå till ett 

forskningsprojekt kring Bulverkets byggnader. 
Målgruppen för upplevelseapplikationen och 

dess tjänster är samtliga med någon form av 
intresse för historia. Gruppen är med andra 

ord mycket stor och når långt från träskets, 

Gotlands och rikets gränser. 

Ett positivt mervärde är också målgruppens 
benägenhet till köp för den goodwill den 

skapar till skillnad om affärsidén var rent 

kommersiell. För att realisera ett dylikt pro-
jekt kring en app eller utveckla tjänster krävs 

både en finansieringspart och en partner 

som är villig att satsa på projektet. Möjliga 
vägar till finansiering kan exempelvis vara 

Arvsfonden, Regionala- eller EU-medel. Pro-

jektägare kan vara ett företag som CHAB 
Arkeologi & Byggnadsvård AB, en förening 

som Tingstäde Hembygdsförening eller en 
stiftelse som Gotlands Museum.

Realisering
Att driva ett dylikt projekt i full skala rimmar 
väl med våra regionala och internationella 

kulturpolitiska mål och kommer kunna gene-

rera delmoment kring en långsiktigt jämnlik 
hållbar kulturmiljö.

För att komma ett steg närmare en realise-

ring har projektidén under hösten 2020 knu-

tits till Riksantikvarieämbetets Kulturarvsin-
kubator där möjligheterna kring uppbyggna-

den av en app kommer att utforskas.

Förstudien visar att en upplevelseapp med 

tillhörande tjänster är fullt genomförbar, af-
färsidéns bärighet är god, den tillgodogör 

flera kulturpolitiska mål och skapar en helt 
ny kulturupplevelse på en unik besöksplats 

som idag är otillgänglig och exkluderande.  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Fig. 19. Byggnadsdetalj på Bulverket centralt i bild tagen från båt en stilla sommardag 2020.
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