	Arkeologi i Sverige 1991-2005
Arkeologi i Sverige 1991-2005 är en databas över arkeologiska utredningar och undersökningar som utförts mellan åren 1991 och 2005. Äldre undersökningar finns publicerade som en katalog i bokserien Arkeologi Sverige, vars sista nummer, Nr. 3 ny följd (1994) inkluderade beskrivningar av 1990 års fältarbete. Från och med år 2006 anmäls undersökningar digitalt genom de nya digitala slutredovisningsblanketterna. Den här aktuella databasen omfattar de mellanliggande åren, 1991-2005. När detta skrivs i december 2007 är sju län registrerade och görs tillgängliga för nedladdning: 


	Jämtlands län

Dalarnas län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län (inklusive Heby kommun som sedan 1 januari 2007 förts över till Uppsala län)
Södermanlands län
Östergötlands län

Arbete pågår med Uppsala län (Heby kommun kommer att inkluderas också i denna del).

Informationen i databasen Arkeologi i Sverige baseras på blanketterna Anmälan av utförd arkeologisk undersökning och Anmälan av utförd arkeologisk utredning, som undersökarna skickat in efter slutfört fältarbete. Blankettens uppgifter rörande diarienummer, undersökare, arkeologiska objekt, fynd, datering och resultat har inkluderats i databasen. Blanketterna innehåller även uppgifter som ej inkluderats, till exempel information kring typ av exploatering, uppdragsgivare, undersökt volym och yta.

Arkeologi i Sverige vänder sig i första hand till verksamma inom kulturarvs och kulturmiljösektorn. Användaren av Arkeologi i Sverige bör beakta följande: 
	Många undersökningar har inte rapporterats in till Riksantikvarieämbetet, databasen är således inte heltäckande.

Informationen på de ursprungliga blanketterna är av ojämn kvalitet, vilket därmed också gäller uppgifterna i databasen.
Varje post i databasen återger kunskapsläget vid en specifik tidpunkt, samma fornlämning kan ha berörts av senare undersökningar som förändrat tolkningen av lämningen. 
När en fornlämning berörs av en exploatering är det uppdragsarkeologiska fältarbetet normalt uppdelat i tre steg, särskild utredning, arkeologisk förundersökning, särskild undersökning. Stundom kan alla tre stegen finnas med som separata poster i databasen, andra gånger har endast något av dessa moment inrapporterats.
I den mån äldre undersökningar anmäls i efterskott kan de här tillgängliga databaserna komma att uppdateras.

Arkeologi i Sverige finns tillgänglig länsvis, dels som rapporter i Adobe pdf-format, dels som databaser i antingen Microsoft Access eller Openoffice format. Pdf-rapporten är anpassad för utskrift och saknar några fält från databasen, till exempel diarienummer och hyperlänkar.

	
Databasen Arkeologi i Sverige

Databasen Arkeologi i Sverige består av två relaterade tabeller, en huvudtabell benämnd AIS som innehåller information kring fältprojektet, samt en undertabell benämnd FMIS som innehåller information kring de enskilda fornlämningarna eller objekten. I databasens visningsformulär visas de båda tabellerna tillsammans.

Tabellen AIS innehåller följande fält:

AIS nr 
Unikt löpnummer, ingen inbördes ordning. Ett AIS nr representerar en blankett ”Anmälan om utförd arkeologisk undersökning/utredning”.

Namn/plats/trakt
Namn på undersökt område. Ej samma som fastighetsbeteckning (Fastighetsbeteckningar har ej angetts, dels med hänsyn till personlig integritet för fastighetsägaren, dels för att fastigheter ombildas och för att en undersökning kan beröra många fastigheter). Således är  fastigheten Sätra 23:3 angiven som Sätra under ”Namn/plats/trakt”. Om större områden berörts, anges namn på trakt, socken, kommun eller län.

Dnr länsstyrelse
Länsstyrelsebeslutets diarienummer, så som det har angivits på blanketten av undersökaren (ingen kontroll har gjorts jämt emot länsstyrelsens arkiv).

Dnr undersökande organisation
Den undersökande organisationens diarienummer, så som det har angivits på blanketten av undersökaren (ingen kontroll har gjorts jämt emot undersökarnas arkiv).

Ansvarig organisation
Den organisation som står angiven på blanketten. Det bör noteras att UVs lokalkontor har benämnts med olika namn under loppet av den aktuella perioden (tex RAÄ, UV Mitt-Linköping, UV Linköping, UV Öst).

Typ av undersökning 
Enligt Allmänna råd från RAÄ. Uppdragsarkeologi (1988) förekommer tre kategorier av undersökningar inom uppdragsarkeologi: särskild utredning, arkeologisk förundersökning och särskild undersökning. Ofta har andra benämningar som schaktövervakning eller slutundersökning använts på blanketterna. I möjligaste mån har dessa benämningar översatts till den terminologi som används i Allmänna råd. Då det inte gått att bedöma vilken kategori en undersökning skall sorteras under har de benämningar som använts på blanketten nyttjats.

Ansvarig person 
Den/de personer som står angivna som Fältarbetsledare på blanketten.

Undersökningsår 
Det/de år som står angivna på blanketten. Blanketter med undersökningar utförda under åren 1991-2005 har registrerats. Om årtal inte angivits på blanketten, kan det ha härletts från diarienummer, fritexten, anteckningar i FMIS osv. En undersökning kan ha pågått i flera år.

Undersökningstid 
Den undersökningstid som angivits på blanketten. 

Datering, period 
Datering till arkeologiskt tidsperiod. Följande periodnamn används:

paleolitikum
mesolitikum
tidigmesolitikum
mellanmesolitikum
senmesolitikum
neolitikum
tidigneolitikum
mellanneolitikum
senneolitikum
bronsålder
äldre bronsålder
yngre bronsålder
järnålder
äldre järnålder
förromersk järnålder
romersk järnålder
folkvandringstid
yngre järnålder
vendeltid
vikingatid
medeltid
tidigmedeltid
högmedeltid
senmedeltid
nyare tid

Fornlämningskategori
Sökord för kategori av forn-och kulturlämningar så som det har angivits på blanketten, med vissa kompletteringar. Behöver ej vara fast fornlämning enligt Kulturminneslagen. Det bör observeras att benämningarna ej följer FMIS nu gällande Lämningstypslista.

Fynd
De fynd som angivits på blanketten. I många fall kan man anta att fynd har påträffats, utan att så omnämns på blanketten (eller i databasen).

Beskrivning 
En sammanfattande beskrivning av undersökningen, en mer eller mindre redigerad version av den text som finns i blankettens beskrivningsfält. Textens längd och detaljnivå varierar avsevärt mellan olika blanketter och följaktligen också i databasen. Innehåller en del stavfel.


Tabellen FMIS innehåller följande fält:

AIS nr 
(som ovan)

RAÄ nummer
Fornlämningsnummer angivet som sockennamn och nummer, till exempel ”Nora 17:1” eller ”Stora Malm 273”. Ibland har undersökningar berört nyupptäckta fornlämningar som saknat fornlämningsnummer när blanketten fyllts i. Stundom har fornlämningstatus tagits bort som resultat av en undersökning varför objekt kan ha fornlämningsnummer som ej längre finns kvar i FMIS.

FMIS ID
Fornlämningens objekt-identitet i FMIS, till exempel ”10230800170001”.

Län

Landskap

Kommun

Socken

URL
En hyperlänk till aktuell fornlämning i Riksantikvarieämbetets publika webapplikation FMIS Fornsök.  Via Fornsök kan man få fornlämningens läge utprickad på en karta på någon av webtjänsterna Hitta.se, Eniro.se eller Google Earth.

Databasen finns tillgänglig i två format, Microsoft Access och Openoffice. Bägge versionerna innehåller samma grundtabeller, men gränssnittet är något olika.

	Databasen Arkeologi i Sverige i Access (mdb) format för Microsoft Office
Öppnar man Arkeologi i Sverige i Microsoft Access möts man av en startmeny med alternativen Öppna, Avancerade användare och avsluta. Trycker man på Öppna kommer man till ett formulär som visar en post i databasen för läsning. Startmenyns alternativ Avsluta stänger MS Access, knappen Avancerade användare stänger menygränssnittet och den vane access-användaren kan nu jobba vidare med tabeller, frågor och formulär efter eget tycke. 


I Databasens formulär kan man bläddra mellan olika poster med musens scroll-hjul eller pilknapparna längst ner till vänster. Med hjälp av sök-knappen i verktygsfältet (en kikare) kan man göra enklare sökningar. Formuläret innehåller också knapparna Åter till startmenyn, Exempel på frågor, Förhandsgranska rapport, och Avsluta.

Trycker man på knappen Exempel på frågor öppnas en meny med exempelfrågor. Tryckning på knapparna i frågemenyn öppnar exempelfrågor i bakgrunden. För att jobba vidare med frågorna får man stänga frågemenyn med knappen Avancerade användare, varvid svaret på den aktuella frågan visas som en tabell. Genom att trycka på knappen Visa Design (vinkel, penna, linjal) längst till vänster i verkktygsfältet visas frågeformuläret, där man kan ändra frågans villkor efter tycke.

Den som jobbar med frågor (eller gör sökningar med sökknappen) rekommenderas att använda jokertecken (*) för att hitta alla förekomster av det man söker. En fråga eller sökning i fältet Datering, period med villkoret tidigneolitikum hittar endast poster där detta sökord står ensamt, medan en fråga eller sökning med villkoret *tidigneolitikum* hittar alla förekomster av termen. Vid sökningar på fynd eller lämningstyp rekommenderas det att man söker på delar av ord snarare än hela ord. Vid sökning i fältet Fynd ger en sökning på *fibul* träffar båda på fibula och fibulor, vid sökning i fältet Fornlämningskategori ger en sökning på *grav* träff både för grav, gravar, gravhög, gravfält och flatmarksgrav. Användaren uppmanas att experimentera med olika frågor och sökningar.

Formulärets knapp Förhandsgranska rapport skapar en rapport lämpad för utskrift, detta är samma rapport som finns tillgänglig i pdf-format. Den vane användaren kan modifiera rapporten efter eget tycke genom att lägga till eller ta bort fält.

	Databasen Arkeologi i Sverige i Base (odb) format för Openoffice
En version av databasen finns tillgänglig i Base format (odb) för Openoffice. Openoffice är en programsvit med öppen källkod som är tillgänglig gratis för nedladdning på adressen  http://www.openoffice.org/. (En svensk version finns tillgänglig på adressen http://sv.openoffice.org/, men denna ligger när detta skrivs en version efter den internationella utgåvan och saknar en del funktionalitet just i komponenten Base).


Arkeologi i Sverige för Openoffice innehåller samma tabeller som MS Access versionen, men 
saknar en startmeny. När man öppnat databasen får man öppna formuläret Arkeologi i Sverige manuellt. Formulärets formgivning liknar motsvarigheten i MS Access och man kan bläddra i formuläret med piltangenter längst ner till vänster. En skillnad är att hyperlänkarna i Base ej är klickbara, man får kopiera adressen (ctrl c) och klistra in manuellt i webläsarens adressfält (ctrl v).

Med denna version av databasen medföljer ej några exempelfrågor. Den vane databasanvändaren kan skapa egna frågor under Fågor/Queries. För novisen finns en möjlighet att enkelt filtrera databasen i visningsformuläret. Tryck på filterknappen (en tratt-symbol) i formulärets undre del. Välj aktuellt fältnamn/field name (t.ex. Fornlämningskategori), villkor/condition (använd LIKE för att få flest träffar), och skriv ett värde/value omgivet av jokertecken (t.ex. *grav*, jfr. diskussionen kring frågor och sökningar i MS Access ovan) och tryck sedan OK. I formuläret kan man nu bläddra mellan de poster som innehåller någon skrivning av grav i fältet Fornlämningskategori.

	Arkeologi i Sverige som rapport i Adobe Reader (pdf) format
Arkeologi i Sverige finns tillgänglig som länsvis ordnade rapporter i Adobe Reader (pdf) format. Rapporten är skapad i MS Access (se ovan) och konverterad till pdf-format med hjälpa av Adobe Acrobat, den kan öppnas med gratisprogrammet Adobe Reader (http://www.adobe.com/se/products/acrobat/readstep2_allversions.html).


Rapporten är anpassad för utskrift och saknar därför några fält från databasen, till exempel diarienummer och hyperlänkar. I rapporten för respektive län är undersökningarna ordnade årsvis 1991-2005.

