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Intresset för att följa utgrävningarna i Uppåkra är stort. I somras kom det flera hundra personer till de guidade visningarna, och guiden Marlena Kalita fick
ta till megafonen för att alla skulle kunna höra. Igår var det ett femtiotal deltagare.

Många kommer tillbaka igen och igen
UPPÅKRA. Torsten och
Ingrid Johansson har
gjort ﬂera försök att gå på
visning i Uppåkra i år, men
de har fått vända eftersom
det har varit för mycket
folk. Igår var de med och
lyssnade på den guidade
turen – tillsammans med
ett femtiotal andra.
För mer än tio år sedan, när
undersökningarna med metalldetektor började på åkrarna i
Uppåkra, cyklade Torsten och
Ingrid Johansson från Staffanstorp förbi. De trodde först att det
var några lycksökare som var ute
på skattjakt, och stannade för att
se vad de höll på med. Men de
danska forskarna berättade vad
de gjorde och sedan dess har Torsten Johansson följt utgrävningarna. Fyra gånger har han varit
på guidade visningar.

Guiden och arkeologen Marle– Det var fascinerande och
na Kalita berättar om hur de förs- väldigt mycket att titta på, säger
ta fynden från järnåldersbosätt- han.
ningen hittades, om det sensaHan håller sig uppdaterad getionella fyndet av kulthuset och nom att läsa veckobreven från
om de senaste årens försök att utgrävningarna, men han skulle
få klarhet i det brängärna se att den arkeDet är ju
da långhuset från
ologiska parken som
intressant har utlovats snart blir
400-talet. Den här
för det här verklighet. Då ska bekvällen slipper hon
använda sin mega- hör ju till Staffans- sökarna själva kunna
fon, som hon måste
ströva runt på områtorp.
ta till när vinden ligdet när de vill och få
Torsten Johansson.
ger på åt fel håll, eller
information genom
om det är flera hundra besökare, skyltar eller ljudfiler som laddas
som i somras.
ned från nätet.
Åskådarna står längs med ut– Jag tycker att de får sno sig
grävningsgropen lyssnar upp- på med det, säger han otåligt.
märksamt. Efteråt får de försiktigt
gå runt utanför området och titta
Text:
på de stenar och ben som arkeoMartina Glimberg
logerna har funnit under de pågåmartina.glimberg@sydsvenskan.se
ende seminariegrävningarna.
Torsten Johansson var med
och tittade när arkeologerna
Foto:
grävde fram brandoffren förra Ingemar D Kristiansen
ingemar.d.kristiansen@sydsvenskan.se
sommaren.

»

Torsten och Ingrid Johansson tittar på de senaste fynden av ben och stenar
som har hittats av arkeologstudenterna.

– Det är ju intressant för det
här hör ju till Staffanstorp, säger han.
Torsten Johansson är inte ensam om att återvända för att få

höra om de senaste fynden. Men
den här kvällen är det ovanligt
många ”nybörjare” på plats. En
av dem är hustrun, Ingrid Johansson.
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Uppåkra var maktcentrum och kungasäte under tusen år
Från århundradet före kristi födelse
och fram till cirka år 1000 fungerade
Uppåkra som ett skånskt maktcentrum och kungasäte.
Den första utgrävningen av Uppåkra gjordes på 1930-talet efter att man
hade funnit skelettdelar och fynd av
lerkärl vid uppförandet av en gård i
Uppåkra. 1996 genomfördes nya undersökningar som visade att det fanns
en ovanligt stor mängd föremål i om-

rådet. Det sensationella fyndet av ett
kulthus ledde till att undersökningarna
till en början kom att koncentreras dit.
Hittills har man hittat drygt 20 000
metallfynd, som tyder på att platsen
har haft ett högt utvecklat hantverk
och brett handelsutbyte med övriga
Europa. I kulthuset har man funnit
mängder av guldföremål.
De senaste två åren har arkeologerna fokuserat utgrävningarna på ett

nedbrunnet långhus från 400-talet
som man fann sommaren 2006 och
där man hittills har hittat flera brandoffer. I somras hittades dessutom ett
yngre brandhus med minst två dödsoffer. Husen låg bara några meter från
kulthuset och var troligen säten för
hövdingen. Flera generationer av stora långhus har avlöst varandra och det
yngsta huset är sannolikt en hallbyggnad från vikingatiden.

Utgrävt
Långhus, hövdingens hus.

Byn i siffror
• 15–20 gårdar med småhus.
• 500 invånare.

Hjärup Uppåkra

Långhus som
använts av
hövdingen.
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