
Gamla Uppsala som det såg ut för 1400 år sedan - pressträff om
satsningen på VR
Kungshögarna är bara en spillra av den storslagna miljö som en gång fanns i Gamla Uppsala för omkring 1400 år sedan. Den 600
kvadratmeter stora hallbyggnaden är försvunnen, liksom de två kilometerlånga stolpraderna och de många gårdarna.

Men det som varit borta är nu tillbaka. Följ med till en tid då Gamla Uppsala var nytt! Sätt på dig VR-masken och vandra omkring i Gamla
Uppsala en sommardag år 650 e. Kr. Kliv in i härskarnas hall och hälsa på sveadrottningen, gå utmed stolpmonumentet, se ut över
betesmarker, klättra upp på kungshögarna och sök dig in i Östhögens inre. Det är tidernas upplevelse!

Kika in för att få en första titt...

Virtual reality börjar komma allt mer i spelvärlden och nu har den blivit en del av det pedagogiska lärandet på Gamla Uppsala museum.

- Det här är ett helt nytt sätt att förmedla vetenskapliga rön. Vår VR-satsning ger alla besökare full tillgänglighet till de arkeologiska
upptäckterna i Gamla Uppsala, oavsett språkförståelse eller mobilitet. Det är den häftigaste upplevelse jag varit med om, det är faktiskt som att
göra en tidsresa på riktigt, säger Linda Klementsson, platschef på Gamla Uppsala museum.

Den tredimensionella världen har tagits fram av Disir Production i samarbete mellan arkeologer och spelutvecklare.

- 3D-tekniken ställer oss forskare inför mängder av nya spännande problem, utöver de rent arkeologiska. När vi samarbetat med kompetenta
spelutvecklare måste vi tänka på alla aspekter av en forntida värld: från vilka blommor som växte till hur husens tak såg ut och färgen på
djurens päls, säger John Ljungkvist, docent vid Uppsala universitet och en av Disir Productions grundare.

Välkommen till pressträff:

Plats: Gamla Uppsala museum

Tid: torsdagen den 19 april klockan 10.00 – 10.30 Efter pressträffen finns tid för frågor och enskilda intervjuer.

Anmälan: Kristina Ekero Eriksson 0709-400 793 epost:lik@raa.se

För mer information kontakta:

Linda Klementsson, Gamla Uppsala museum 018-239306, linda.klementsson@raa.se

John Ljungkvist, Disir Productions: 0708260697, john.ljungkvist@arkeologi.uu.se


