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Arkeologistudenterna har grävt upp flera schakt i åkern söder om Uppåkra
kyrka.

Se fler bilder (3 st) Föregående Nästa

Utgrävningar visas för publik
Av MATS AMNELL
Publicerad 14 maj 2009 14.13 | Uppdaterad 14 maj 2009 14.33
Utgrävningarna i Uppåkra är igång igen. Nytt för i år blir dagliga visningar av de arkeologiska
undersökningarna.
UPPÅKRA: Redan den här veckan pågår utgrävningar med studenter i all stillhet
Under perioden 15 juni till 5 juli fortsätter grävningarna. Sannolikt under större uppmärksamhet.
Tre guidade dagliga visningar med start klockan tio, fjorton och arton är planerade under perioden
På plats kommer även ett skyddande tält och en åskådarläktare för allmänheten att finnas .
Under mark i Uppåkra döljer sig spåren av en av södra Sveriges största järnåldersbosättning.
Uppåkra har haft en stadsliknande bebyggelse från århundradet före Kristus och cirka 1000 år
framåt.
Tusentals metallfynd har gjorts, mest brons men även silver, guld och järn. Fynden visar att man har
haft ett högt utvecklat hantverk, men även brett handelsutbyte med övriga Europa.
Bland de mer spektakulära fynden är skeletten efter flera människor som bränts inne i byggnader
som stått på platsen.
– I sommar fortsätter vi undersökningen av ett nedbränt hus från 600-talet. Hittills har vi hittat
lämningar av tre döda människor i huset och det är troligt att det finns fler, berättar arkeologen
Karl-Magnus Lenntorp.
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