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Publicerad 26 juni 2009 12.26 | Uppdaterad 26 juni 2009 13.02
Delar av människokranier i lämningarna av ett forntida långhus grävs nu fram av Karl-Magnus
Lenntorp och de andra arkeologerna i Uppåkra.
Vad är det egentligen för fynd?
– Det är ett nedbrunnet långhus från 500- eller 600-talet. Vi har hittat 150-200 fragment av
människoben. Hur många människor det rör sig om är svårt att säga. Vår osteolog gissar på
mellan tre och fem, men det kan vara betydligt fler.

Hur många kan ha bott i huset?
– Vid den här tiden talar man om storfamiljer med föräldrar, barn, far- och morföräldrar och
tjänstefolk. Om det rör sig om en stormannagård, vilket är troligt, kan det ha handlat om ett stort
antal personer. Men stormännen och deras följen flyttade ständigt mellan olika gårdar. Därför kan
offren vara många eller få beroende på om hövdingen och hans följe var på plats eller inte.

Ni har haft polisens kriminaltekniker på plats. Vad har de kunnat tillföra?
– De har varit här flera gånger. När vi grävde ut ett annat nedbrunnet hus för ett par år sedan
hittade vi skelett efter flera människor. Utifrån kroppsställningarna kunde teknikerna säga att de
troligen dödats innan huset brann ned, vilket tyder på angrepp av fiender. Den här gången hade
teknikerna med sig en lampa med speciellt ljus som får benbitar att framträda tydligare.

Grävningarna avslutas om en vecka. Kommer ni att hinna undersöka hela huset till dess?
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– Nej, än har vi bara naggat i kanten. Det som tar tid är att det också finns spår av senare hus på
platsen. Och först måste vi undersöka och skilja dem från det äldre nedbrunna huset. Men vi
fortsätter med nya grävningar i höst och då räknar vi med att hinna längre.

Du jämför undersökningen med att läsa en deckare. Vad menar du?
– Ju längre man arbetar desto mer får man veta och i slutet knyts trådarna samman. Men
egentligen är det mer som en deckarserie. När man avslutat ett fall kommer alltid nya äventyr.
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