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Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln.

1 500-åring hittad
i "Uppåkraförort"
29 JUNI 12.32

HJÄRUP. Flera stora gårdar. En hel del djurrester. Arkeologerna
var mer än belåtna med alla de upptäckter som gjorts i Hjärups
nordöstra hörn. Då, i elfte timmen, visade sig ganska otippat ett
människoskelett.
- Det är det här som är tjusningen med arkeologi, säger grävledare
Håkan Aspeborg, som i dag väntar en osteolog som ska åldersoch könsbestämma kroppen.
- Det är bakhuvudet som syns där, säger Nathalie Becker och pekar ner mot
delarna av ett huvud som sticker fram nere i gropen. Hennes kollegor
Adam Bolander och Linda Rosendahl gräver för fullt i morgontimmen. En
arm börjar visa sig.
- Överkäken och underkäken har plockats upp. Huvudet föll isär när vi
började gräva, säger Nathalie Becker.
På eftermiddagen när Skånskan återvänder har en större del av kroppen
kommit i dager. Ben och armar framträder tydligt. Personen ligger på sidan
och har blivit ihoptryckt.

Arkeologerna hade inte räknat med att
finna någon människa, det görman sällan på
de skånska åkrarna. De började gräva i den
nordligaste delen av utgrävningsområdet,
alldeles söder om väg 108, i tron att det var
en brunn som gömde sig under matjorden.

http://www.skanskan.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110629/STAFFANSTORP/70...

2011-07-01

Staffanstorp - Skånskan.se

Sida 2 av 3

Flera andra brunnar har upptäckts på den 20 000 kvadratmeter stora
utgrävningsytan. Men inga andra gravar.
- Kanske ligger det fler gravar längre norrut här, säger Håkan Aspeborg.
Han bedömer att skelettet där nere i gropen är ungefär 1 500 år gammalt.
När osteologen fått ta itu med den gamla kroppen kommer det
förhoppningsvis också att framgå vilken ålder och kön personen har.
En förort till Uppåkra. Så skulle den nyfunna byn alldeles invid
motorvägen kanske kunna kallas. Ungefär trettio hus har hittats sedan
Riksantikvarieämbetets arkeologer satte spadarna i marken för två
månader sedan, varav några större, mycket välbevarade gårdar. Gårdarna
tros vara från äldre järnålder med tyngdpunkt i tiden från Kristi födelse till
400 e. Kr.
Arkeologerna tror att folket här i byn varit underställda makteliten uppe på
höjden i Uppåkra, någon kilometer österut.
- De boende här har stått i förhållande till dem där uppe, säger Håkan
Aspeborg och pekar bortom trädtopparna, där Uppåkra kyrktorn sticker
upp.
Byn i Hjärup blir viktig för förståelsen av det politiska och religiösa
maktcentret i Uppåkra. Kanske har byborna försett Uppåkraeliten med
matvaror.
- Här har bedrivits jordbruk och boskapsskötsel. Vi har hittat hästben,
nötboskap, får, get, gris och hundben. Vi tror också att de har producerat
linolja här, säger Håkan Aspeborg.
Möjligen kan ostelogernas analyser av djurresterna ge viktiga pusselbitar.
- Saknar vi de köttrika delarna av djuren kan det tänkas att människorna
här har haft uppdraget att leverera kött till Uppåkra, säger Håkan
Aspeborg.
Något hantverk tycks inte ha bedrivits i byn. Några få metallfynd har
gjorts.
- Två broscher från den här tidsperioden är de enda metallföremålen. Vi
har hittat ett franskt mynt från 1300-talet. Det kanske gick någon ridstig
här då, säger Håkan Aspeborg.
Nathalie Becker och Håkan Aspeborg är nöjda med vad de åstadkommit på
platsen. I dag är utgrävningstiden till ända.
- Vi tror att vi har fått in den information som finns här. Några fler gravar
ska vi nog inte ha missat.
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