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Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln.

En resa i järnålderns
spår
Av Caroline Stenbäck 046-18 15 44, caroline.stenback@skd.se 19 MAJ 23.00
(UPPDATERAD 20 maj 06.12)

UPPÅKRA. Nu har de arkeologiska utgrävningarna vid Uppåkra
tagit ny fart efter vintern. Och i år bjuds allmänheten för första
gången på mer närgående visningar.
Arkeologen Sofia Winge tar täten och vandrar grusgången mitt över fältet
där den tidigare forntida staden ska ha legat. Bakom henne har hon ett
tiotal nyfikna besökare. En del av dem bor bara ett stenkast bort från
Uppåkra kyrka och platsen där utgrävningarna sker.

– På det här fältet, ungefär 40 hektar stort,
som 45 fotbollsplaner, har en stad från
Kristi födelse legat. Men det var inte en stad
i den bemärkelsen som vi har i dag, utan
snarare en boplats som rymde 40 hushåll,
säger Sofia Winge.
Sedan 1996 har arkeologer kontinuerligt
grävt ut den ut den forntida stad, som fanns
före Lund.
– De fynd vi har hittat här tyder på att det här var ett viktigt hövdingasäte i
forntidens Skåne. Kanske var det Skånes huvudstad. Men namnet Uppåkra
fick platsen långt senare.

Ett stort tält, "Cirkus Uppåkra" som
arkeologerna själva kallar det, står uppställt
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på den platsen som med största sannolikhet
var hövdingens bostadshus.
Där inne har jorden schaktats och delats in i
olika grävningsområden beroende på hur
långt ned man har kommit. Varenda
millimeter finns dokumenterad.
– Vi vill få en helhetsbild av huset och vilka
aktiviteter som har försiggått där inne, säger grävningsledaren KarlMagnus Lenntorp, som instruerar ett tiotal arkeologistudenter vid Lunds
universitet.

I måndags började årets grävningar och
redan har flera fynd hittats.
– Vi har hittat flera ben från boskapsdjur
och även en pärla från ett halsband som är
mycket välbevarad.
En riktig skattjakt kan tyckas.
– Men det här är ingen skattjakt. Det är
egentligen inte fynden som är det viktiga, de
hjälper oss mer med att berätta om hövdingens hus.

Men det finns ett fynd som han dock är extra
glad för.
– 2007 hittade vi tre människokroppar som
blivit innebrända. Vi tog hjälp av
kriminaltekniker för att ta reda på varför de
hamnat i huset. Utifrån deras positioner gick
det att konstatera att de dött innan branden.
På samma plats hittades även ben från
andra människor samt flera guldbrakteatrar, en sorts medaljer.
Människorna kan ha offrats i någon ritual.

Hur länge kommer ni att gräva här?
– Bara det här huset kommer nog säkert ta
ett par år om man gissar, men det kan bli
mer. Varje upptäckt är värt mödan.
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