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uppÅkra-

gÅvan blir en stiftelse

I den bördiga myllan kring Uppåkra kyrka, i Staffanstorps kommun, vilar unika
rester från en omfattande bebyggelse, som grundades redan innan Kristi födelse
och som utgjorde ett maktcentrum i tusentalet år.
Nu bildas en stiftelse, där kommun, arkeologisk expertis, markägare och andra
intressenter samsas att förvalta och utveckla Uppåkragåvan.
I denna skrift ger sex nyckelpersoner i projektet sin syn på hur järnåldern i
Uppåkra bör gestaltas, hanteras och blomstra i vår tid.

uppÅkra-

gÅvan blir en stiftelse
Genom stiftelsen vårdas, utvecklas och frodas Uppåkra
Bo Polsten, kommunalråd och ordförande
i Kultur- och fritidsnämnden.

V

i har anledning att känna glädje och även tacksamhet, men
också ödmjukhet inför det faktum att Uppåkra ligger inom
Staffanstorps kommuns gränser. Det som sker och upptäcks där är
av stort värde och intresse långt utanför Skånes gränser. Därför är
det viktigt att vi tillsammans med arkeologisk expertis, offentliga
institutioner, markägare och många andra intressenter tar ett stort ansvar för att "Uppåkragåvan" förvaltas och hanteras på föredömligt och ansvarsfullt sätt”.
Uttalandet kommer från Bo Polsten, kommunalråd och ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.
—Genom stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center (UAC), som nu är under bildande, kommer kraven på kvalitet i förvaltarskapet att kunna tillgodoses. Uppåkra är i ordets vidaste och
djupaste mening stort! Hur stort vet ingen. Det vi vet är att vi kommer att få veta mycket,
mycket mer om vår historia så länge utgrävningsarbetena fortgår, och det hoppas jag blir
länge, säger Bo Polsten.
Polsten menar att det inte bara är en utmaning, utan också en förmån, för vår kommun att
aktivt få engagera oss i detta arbete.
—Vi ser det som högintressant att utveckla Uppåkra till ett internationellt arkeologiskt
forskningscenter, där - och det är viktigt – allmänheten, bland annat i den beslutade arkeologiska parken, på plats, kan följa utgrävningsarbetet.

Gryende intresse från statsmakten
Arkeologi är dyrt, för det är ett hantverk som kräver kunskap och tid, mycket tid.
—Därför behövs stiftelsen, där Staffanstorps kommun, Staffanstorpshus AB, Region Skåne,
Lunds Stift och Lunds Universitet utgör stiftarna. Äntligen skönjer vi också ett gryende
intresse och erkännande från statsmakten i Stockholm, vilket är nödvändigt för att kunna
tillvarata den unika miljö och de fynd som finns i Uppåkra, menar Polsten.
En kontakt med vår egen historia
Bo Polsten hoppas att framtiden tillåter kulturminnesmärkning av alla de 40 hektaren.
Han menar att rätt skött blir Uppåkra en turistmagnet, ett forskningscenter, ett självskrivet
studiebesök för skolklasser, ett upplevelsecentrum där välgjorda och intressanta utställningar avlöser varandra, en möjlighet för oss alla att se, komma nära och förstå arkeologernas
arbete och upptäckter – en kontakt med vår egen historia.
—Jag gläds åt den stora värdegemenskap som finns för Uppåkra i Staffanstorps politiska
etablissemang, det intresse och brobygge som har inletts med danska staten och erkännandet från Stockholm. Vi bygger nu en solid, seriös och mycket långsiktig grund för projektets
fortlevnad och utveckling. Jag är övertygad om att vi kan ro detta i land, på bästa sätt, säger
Polsten, som inte heller är främmande för tanken att låta hela kommunen byta namn till
Uppåkra.
—Jag tog upp idén för ungefär femton år sedan. Idag känns den mer aktuell än någonsin, för
att sätta kommunen på kartan och för att hedra historien!

Uppåkra skriver om vår historia
Lars Larsson, arkeolog och ansvarig
för utgrävningarna i Uppåkra.

I

mer än 70 år har arkeologerna vetat att de bördiga kullarna
runt kyrkan i Uppåkra döljer fynd och skatter från sedan länge
svunna tider. Dock anade ingen Uppåkras omfattning, rikedom
eller den omätliga mängd av nya insikter och rön för oss nutida
människor, som vilade i myllan.

—Det är populärt att påstå att vår historia skrivs om. Tyvärr missbrukas begreppet, men
i fallet Uppåkra är det sant, säger arkeolog Lars Larsson, som ansvarar för utgrävningarna
sedan de började i mitten av 1990-talet.
Att gräva är att förstöra
Lars är tacksam över att intresset för järnålder och Uppåkra har legat på is sedan 1930-talet,
då hans föregångare Bror-Magnus Vifot undersökte fynd som gjorts i Uppåkra:
—Arkeologi är en förstörande vetenskap. Så fort vi börjar gräva, börjar också en förstörande
process. Det är som att öppna locket på en konservburk. Hållbarheten minskar drastiskt.
Att gräva är att förstöra. Att inte gräva är att inte få kunskap. Vifot dokumenterade tillräckligt
för att vi skulle veta att, när tiden var inne, var detta något intressant. Sedan lät han Uppåkra
vara. Därför finns det ännu kvar.
För tjugotalet år sedan skönjdes en renässans för järnåldern, både i Danmark och i MellanSverige. Men som så ofta hamnade Skåne mellan stolarna; den fordom danska provinsen är
svensk idag, men dagens Skåne var inte svenskt territorium under järnåldern.
—I mitten av 90-talet rådde tveksamhet från de sakkunnigas sida, om Uppåkra verkligen var
så viktigt, men med hjälp av metalldetektorer kunde vi visa på en omfattande bebyggelse
under lång tid, med upp emot 25 000 fynd. Detta faktum gör Uppåkra viktigt! slår Lars fast.
1997 började utgrävningarna i Uppåkra på allvar. De kommer att fortsätta under generationer!

Likt ett imponerande monument
Det som är sensation någon annanstans är vardag i Uppåkra.
—Vi har blivit lite styva i korken med tiden, säger Lars med ett menande leende, det som
man trodde var en boplats har visat sig ha karaktären av en stad. Från vissa håll har staden på
kullarna synts mycket tydligt, likt ett, för sin tid, imponerande monument. De som kom dit
för att bråka kom snart på andra idéer.
Arkeologer är vana vid boplatser där folk har levt under 100, kanske 200 år. Uppåkra har
varit arenan för en stad i mer än 1000 år. Här vilar ett millenniums historia, vetenskap och
kunskap. Lager på lager, generation efter generation.
—Så tjocka kulturella lager som i Uppåkra, är sällsynta. Man förstår att folket redan tidigt
bestämde sig för att bo vidare på samma plats, konstaterar Lars.
Hoppsan, det hade vi ingen aning om
I maj börjar åter utgrävningarna. Ingen vet vad som kommer i dagern under 2009.
—Vi har blivit bortskämda, medger Lars, varje år har vi stött på saker som ingen annan
någonsin har hittat, något vi inte var förberedda på och som får oss att säga ”hoppsan, det
här hade vi inte en aning om”.
Ändå är det inte de konkreta fynden, föremålen i jorden, som främst driver arkeologen att
sätta händerna i myllan:
—Jag vill förstå miljön och sammanhanget runt templet och de brända husen. Under 1000
år av järnålder har flera olika perioder kommit och gått. Vem har bott här? Vad har man sysslat med? Hur såg här ut 200, 400 eller 500 efter Kristi födelse? Vilka förändringar har skett
och varför? Visst hoppas vi på att finna det vi söker, men vi vill också hitta nya dimensioner,
så att Uppåkra fortsätter att skriva om historien.

Bilderna på Uppåkraföremålen i denna
bilaga är tagna av: Bengt Almgren.
Bilderna tillhör LUHM (Lunds
Universitets Historiska Museum).

Lund flyttar till Uppåkra
Per Karsten, museichef.

P

er Karsten är museichefen med de stora visionerna, akademikern som sticker ut hakan, mannen som vågar tänka i nya
banor.
—Uppåkra kan inte flytta till Lund, alltså får Lund flytta till
Uppåkra, lyder hans något kryptiska planer.

—Vårdat, skött och gödslat på rätt sätt, blir Uppåkra unikt i Europa. I dag ser fornlämningen
mest ut som en lerig åker, men det är en åker på 40 hektar, lika stor som hela Gamla Stan i
Stockholm. Alla vill vara störst, bäst och vackrast. Få är kallade, men i Uppåkras fall stämmer
det och nu vill vi göra det till platsen där vetenskapen möter samhället, fortsätter Karsten.
Museifilial i Uppåkra
När chefen för Lunds Historiska Museum talar om sin vision för Uppåkra, är det glöd i hans
röst och gesterna är yvigt passionerade. Under snart två år har utställningen Barbaricum
attraherat en strid ström med besökare.
—Men det är så få fynd vi kan visa på museet, menar Karsten.
Den stora merparten av Uppåkrafynden göms för allmänheten, i ett magasin ute på
Gastelyckan i Lund. Inom fem år kommer man att ha vuxit ur magasinet.
—Därför måste vi bygga nytt och jag vill att den nya byggnaden slås samman med det planerade besökscentrat i Uppåkra, Lunds universitets Historiska museum får filial i
Staffanstorps kommun! Då undviker vi också det vanliga museiupplägget, med fyndplatsen
långt från visningsplatsen, menar Karsten.
Här möts allmänhet och vetenskap
Karsten talar om Uppåkra i ordalagen av en arkeologisk
fabrik:
—Besökarna ska erbjudas ett levande skådespel på plats.
Man ska kunna fråga en benexpert eller en arkeolog,
diskutera och få svar, vara delaktig, kunna assistera när
man häller en spann vatten över den uppgrävda jorden, se
vad som kommer fram. Får man följa processen på nära
håll, kommer man tillbaka för att uppleva den spännande
fortsättningen! Det pågår oerhört intressant forskning i
Uppåkra och jag vill att det ska vara publikt. Platsen ska
vara levande och folk ska arbeta där.
Uppåkra, menar museichefen, är en unik möjlighet för den
akademiska världen att genomföra det så kallade tredje
uppdraget, att föra ut ny kunskap och nya rön till allmänheten.
—Här ska allmänhet och vetenskap mötas, men vetenskapsmän kan också arbeta ostört, om vi planerar väl för
våra visioner. Allt annat vore slöseri med det unika arkiv
som finns, och som kommer att sysselsätta generationer av
arkeologer, i Uppåkras jordar, säger museichef Per Karsten.

Barbaricum – en kittlande tidsresa
Jerry Rosengren, järnåldersarkeolog och
antikvarie vid Lunds Historiska Museum.
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Uppåkra formade utsökta smycken av guld och välsmidda
vapen av järn, bearbetades fortfarande flinta på stenålderssätt
ett fåtal mil västerut. Mängden fynd i jordarna kring Uppåkra
kyrka talar för att platsen utgjorde ett synnerligen gediget
maktcentrum.
Och hur heligt var Uppåkra?
—Kanske så heligt att ingen fick begravas där, vilket skulle
kunna förklara varför vi inte har funnit några gravar. Eller
kanske en del av gravarna finns där, på samma plats där vi
—Vi vet inte allt och kommer inte heller att få veta allt. Säk- begraver än idag, på kyrkogården, resonerar antikvarien och
om igen infinner sig den där kittlande känslan av spänning och
ert är att för varje säsong som vi gräver i Uppåkra, ställs vi
inför nya, helt oväntade rön. I bästa fall får de oss att förstå mystik.
något vi tidigare har misstänkt. I många fall gör de oss synFruktbarhetsriter med band in i nutid
nerligen förbryllade, medger Rosengren.
Redan under yngre stenåldern användes Gullåkra mosse som
offerplats. Riterna fortsätter trots att stenålder blir bronsålder.
Vapen och kroppar offrades till gudarna
Någon gång runt 200-talet, låter våra förfäder sig inspireras Under järnåldern var den två kilometer långa stigen mellan
Uppåkra och mossen säkert flitigt trampad för gångeriterna,
av romarna och utför lokala triumfer, där krigsbyten från
besegrade fiender förstörs rituellt och offras, inte långt från fruktbarhetsriter, under vilka den nakna gudinnan, som
senare kommer att kallas Freya och som har tydliga likheter
templet. På platsen har arkeologerna även hittat rester av
med keltiska gudinnor, färdas i vagn, för ett dopp i offermänniskor.
mossen.
—Strax norr om templet, som uppfördes senast år 200,
misstänker jag att offerlunden låg. Min teori är att Uppåkra —Det otroliga är att den skånska allmogen, så sent som in på
1800-talet, fortsatte med gångeriter. 1800-tal kan låta långt
har utvecklats just utifrån offerlunden, säger Rosengren.
borta, men jämfört med järnåldern är det nutid, säger
Uppåkra var mäktigt och heligt.
—En boplats för hundratals personer under sin storhetstid, Rosengren.
men också en helig mötesplats, som under marknadsveckan samlade flera tusen besökare. Under järnåldern var Uppåkras fynd låter oss komma nära vår historia och våra
förfäder. Nu vill man, genom samlade krafter och i form av
makt, kultur och religion samlat hos en och samma lokala
en stiftelse, servera oss vår historia på plats i Uppåkra, i en
härskare. Härskaren var också krigsherren och Gode, det
levande och ständigt skiftande utställning, som vi kan vara
vill säga prästen. Han var ledare av tinget och arrangör av
delaktiga och engagerade i.
marknaden. Vi kan kalla honom härskare, men själv föreDen unika fyndplatsen har tvingat fram unika lösningar;
drog han säkert att kallas kung, förklarar Rosengren.
Uppåkra kan få ett nytt Barbaricum som attraherar besökare
från långt bortom Sveriges gränser och där Jerry Rosengren
Utsökta smycken och välsmidda vapen
förhoppningsvis fortsätter sitt arkeologiska arbete och sin
Hur mäktigt var då Uppåkra?
Av fynden att döma var det här den absoluta merparten av gärning att berätta och berika oss.
all metall samlades. De ädla metallerna, naturligtvis, men
också det viktiga järnet. Medan man i rika och välmående
tt bli guidad genom Barbaricum av Jerry Rosengren,
järnåldersarkeolog och antikvarie
vid Lunds Historiska Museum,
är en sällsam upplevelse. Historia
och vetenskap. Mystik och kvalificerade antaganden.
En kittlande känsla av en tidsresa till ett sedan länge svunnet, hisnande äventyr.

