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Text & foto Carl-Henrik Larsson

Sydväst om Lund ligger den lantliga idyllen Uppåkra, och för de flesta
av de tusentals bilister som varje dag passerar kyrkan och gårdarna där
är det bara en del av landsbygden. Men under våren 1997 gjordes en

arkeologisk upptäckt i världsklass, som för alltid skulle komma att bryta
ner platsens anonymitet.

Uppåkra

Upptäckten av järnålders -
byn i Uppåkra, belägen
cirka fem kilometer syd -

väst om Lund i Skåne, måste
anses som bland det mest spän -
nande som någonsin har hänt

den svenska och inte minst nor    -
diska arkeologi- och historie -
forsk ningen! 

Uppåkra är inte enbart Nor -
dens största och mest fyndrika
järnåldersby. Mångfalden av in -

tressanta och värdefulla fynd
visar också hur utbrett handels-
och tankeutbytet var mellan
Uppåkra och omvärlden, betyd -
ligt större än från andra samti-
da nordiska centralorter. 

Kyrkan i Uppåkra är från 1864,
och den ersatte en medeltida
kyrka. Åkermarken i Uppåkra
hör till de bördigaste i Sverige
och har egenskaper som gör
jorden ovanlig. Den har en ex-
tremt hög fosfathalt, faktiskt
den högsta i hela Skåne, vilket
medför att föremål konserve-
ras bra i den. Det skulle dröja
fram till april 1997 innan arkeo-
logerna på fullaste allvar för-
stod vad som dolde sig i denna
svarta mylla. Att gräva ut hela
Uppåkra är ett gigantiskt arkeo -
logiskt projekt som kommer att
ta decennier att genomföra.
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Fornfynd i världsklass!

Uppåkra var bebott under
mycket lång tid, mer än 1 000
år, från 100-talet f.Kr. till 1000 -
talet e.Kr. Dessutom var bebyg -
gelsen i Uppåkra mycket mer
utbredd och omfattande än vad

som var vanligt under järnål-
dern, och ytan uppskattas till
mer än 40 hektar!  

De första fynden som antyd-
de Uppåkras storhet gjordes re-
dan 1934, fast under åren där -

ifrån fram till 1997 var det näs-
tan helt tyst om dess existens.
Fynden som arkeologerna gjor-
de i Uppåkra 1997 kom att in-
nebära startskottet för forsk-
ningen kring Uppåkras funk-

På detta FDC som Danmark gav ut 1993 ses s.k. guldgubbar både i vinjetten t.v.
samt på frimärkena t.h. Guldgubbarna består av tunnpressade guldbleck fö-
reställande mytologiska figurer.  En teori är att de har använts som tempelpengar
och placerats i tempelbyggnaderna som vördnadsbevis till gudarna. Liknande
symboler fanns i romarriket. I Uppåkra har arkeologerna funnit närmare 120 guld-
gubbar i anslutning till det kulthus man hittat spår av. Detta är det största fyndet
av guldgubbar i Sverige. På Bornholm har man hittat 1 500 guldgubbar!
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Avståndet mellan Uppåkra och
Lund kan knappast bli mer tydlig
än så här. T.v. om vägskylten med
fornminnesmärket ser man Lunds
skyline vid horisonten. Allhel go -
nakyrkans 72 meter höga kyrk-
torn syns vida omkring. Två kilo-
meter från Uppråkra rinner Höje å
ut mot Öresund. Idag är ån inte
se gelbar men under järnåldern
gick det att ta sig fram på den med
mindre segelfartyg. Troligtvis var
det så handelsmännen transpor-
terade sina varor till Uppåkra.

tion och betydelse som central -
ort, ett arbete som på grund av
dess enorma storlek kommer
att ta decennier att slutföra! 

Idealisk som boplats
Uppåkra består av Stora Upp -
åk ra – kyrkbyn där också järn -
åldersbyn är belägen, samt Lil -
la Uppåkra som utgörs av ett
antal bondgårdar. Den nuva-
rande kyrkan som ersatte den
tidigare medeltida kyrkan, stod
klar 1864. 

Dess kyrktorn syns vida om -
kring, vilket beror på att kyrk-
byn är belägen på en höjd i land -
skapet. Därför var också områ-
det förr en idealisk boplats, ef-
tersom man på långt håll kun-
de se om fienden nalkades. 

Järnåldersbosättningen i
Uppåkra sträcker sig åt alla si-
dor runt den nuvarande kyr-
kan och den nuvarande vägen
som genomkorsar kyrkbyn. 

De enda fornlämningar som
kan ses ovan mark är de två
järn åldersgravarna Storehög
och Lillehög. De är belägna all-
deles i närheten av kyrkan, och
här fanns ursprungligen tre
högar. I källor från 1700-talet
kan man läsa att en tredje hög

Det här svenska frimärket från 1995 visar en guldbrakteat (beskyddande
amu lett) föreställande guden Oden. Fyndplats är Ravlunda i Skåne. I Upp -
åkra har man funnit två guldbrakteater där den ena var hel och den andra
var vikt på mitten, troligen nerlagd som ett offer. Dessutom har man funnit
fragment av en tredje. Brakteaterna från Uppåkra är daterade till 500-talet
e.Kr., precis som den från Ravlunda. Den hela Uppåkrabrakteaten förestäl-
ler en mansgestalt (Oden?) omgiven av runor, troligtvis med magisk inne-
börd. Endast ett fåtal av runorna har gått att tyda.

vara betydligt större än man
tidigare trott. Idag beräknas
den som sagt till att omfatta
mer än 40 hektar. 

Omfattande fynd
Amatörarkeologer hade under
en längre tid gjort fynd som pe-
kade på att Uppåkra var av en
helt annan omfattning än vad
man tidigare kunnat ana. Det -
ta föranledde lundaarkeologer -
na att be danska metallsökar -
experter om hjälp, och under
två helger i april 1997, plocka-
de man upp över 1 000 metall-
föremål ur jorden i Uppåkra. 

Flertalet av fynden visade
tydligt att människorna i Upp -
åkra hade en mycket livlig kon -
takt med länderna kring Me -
del havet och Mellaneuropa. 

Det skall nämnas att metall -
detektorerna var inställda på
att enbart söka efter ädla me-
taller. Järnföremålen lämnades
till senare skede. De var dess -
ut om inställda på att endast re -
gistrera föremål ner till 10 cen-
timeters djup, vilket motsvarar
den övre delen av ett ploglager.
Inställningen hade gjorts för att
inte skada underliggande res-
ter av järnåldersbyn. 

Att arkeologerna gjorde så
många fynd, och de flesta dess -
utom av mycket hög kvalitet,
var en ren sensation! 

Uppåkra under järnåldern
Att jämföra Uppåkra med Bir -

intill kyrkan jämnades ut för
att ge plats åt bebyggelse. 

Föll i glömska
När man under sommaren 1934
lät bygga ut prästgården i Upp-
åkra gjordes märkliga fynd i
den uppgrävda marken. Det var
både skelettdelar och lerkärl.
När amanuensen Bror Magnus
Vitfot vid historiska museet i
Lund tillkallades, konstate ra -
de han att det rörde sig om res -
ter från en järn ålders grav. 

Under de arkeologiska ut-
grävningar som följde samma
sommar, fann man under Vit -
fots ledning importerade glas -
pärlor och en kam från järnål-
dern. Undersökningen av om-
rådet var dock mycket begrän-
sad, och sträckte sig endast till
de uppschaktade hustomterna.
Utgrävningarna gav emeller-
tid så mycket information att
Vitfot kunde dra slutsatsen att
det funnits en järnåldersbo sätt -
ning i Uppåkra, och han beräk-
nade ytan till 100 x 110 m². 

Fynden i Uppåkra föll emel-
lertid i glömska, och det var in-
te förrän 1968 som arkeologer-
na drog sig till minnes att här
fanns en boplats. 

Vid en grund grävning till
ett bårhus intill kyrkan, gjor-
des fynd av delar till en glas-
bägare från järnåldern. Under
1970–80-talen gjordes ytterli-
gare sporadiska fynd, och nu
upp skattades boplatsen till att
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Detta frimärke från 1975 visar fästet till ett praktfullt svärd funnet vid utgrävning-
arna av båtgravarna i närheten av Vendels kyrka i Uppland. Under dessa utgräv-
ningar fann arkeologerna två praktfulla hjälmar, som visade på att de tillhört upp-
satta personer med makt och rikedom. Fynden i Vendel har gett namn åt perioden
vendeltid 550–800 e.Kr. (Se artikel i Nordisk Filateli, sept. 2011.) I Uppåkra har
man funnit en mycket påkostad svärdsknapp samt ett bronsögonbryn till en
prakthjälm, samtida med fynden från Vendel. 

➥
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Här ses en av de två bevarade gravhögar-
na i Uppåkra, även kallad Storehög. Den

andra kallas Lillehög. Ur sprungligen
fanns det tre gravhögar här, men den
tredje togs bort under 1700-talet.

Upptäckten att det funnits en tredje
gravhög i Uppåkra var något

av en historisk sensation.
Under medeltiden hölls
nämligen i Lund en po-
pulär årligen återkomman-
de marknad som hette
”tre högars marknad”.
Ingen visste varifrån
namnet kom, men genom
fyndet av den tredje bort-
tagna gravhögen kan
marknadens ursprung
kopplas till Uppåkra. 

På detta danska frimärke från 1977 visas en av de två gravhögarna i konungar-
nas Jelling på Jylland. Likt båtgravarna i uppländska Vendel var detta presti-
gegravar, vars syfte var att manifestera makt, rikedom och prakt. Vanliga män-
niskor begravdes under enklare former. Gravskick och begravningsseder skil-
de sig åt mellan de olika järnålderssamhällena. Både kremering och jordbe-
gravning förekom i varierad form. I Uppåkra har man ännu inte funnit den plats
där alla de tusentals människor som levt här har begravts. 

ka ligger nära till hands, men
då måste man beakta att Birka
endast befolkades under vik -
ingatiden, medan Uppåkra var
befolkat under hela järnåldern.
Det faktum att människor un-
der mer än 1 000 år befolkat
Upp åkraslätten är i sig en sen-
sationell upptäckt. 

Men vilka var då dessa män -
niskor, och under vilka förhål-
landen levde de? 

Sedan 1997 har arkeologer-
na plockat upp mer än 30 000
föremål i guld, silver och brons
på platsen! Detta enorma fynd -
material – som saknar mot-
stycke i Norden – talar sitt en-
tydiga språk: här bodde ett
mycket förmöget folk. Det var
stormän och deras fruar, men
naturligtvis även hantverkare
av olika slag, handelsmän, sol-
dater och bönder. 

terade glaspärlor, ädelmetaller
och smycken, utgjorde grunden
för en omfattande handels verk-
samhet på platsen.

Kulthus och sjukvård 
Arkeologer hade länge speku le-
rat i om inte Uppåkra även fun -
gerat som ett centrum för för -
kristen kult och religion. Det ta
kunde med säkerhet fast slås ef -
ter att man grävt fram grunden
till ett kulthus (tempel), som va -
rit i funktion mellan 200- och
800-talen. Dess konstruktion
var överdimensio nerad, och kan
stiltypiskt mest liknas vid me-
deltida norska stav kyrkor, som
lånat arkitektoniska drag från
de forntida templen. 

De arkeologiska fynden vi-
sar att flera av praktföremålen
med största sannolikhet är till-
verkade i Uppåkra och inte ut -
omlands. Mängder med fynd av
halvfabrikat, delar av gjutfor-
mar och råmaterial till smyck-
estillverkning, talar näm ligen
om att tillverkning av status -
föremål skett på platsen. Det vi -
sar också att det fanns en lång
tradition av hantverksarbete. 

Vid sidan av dessa lokalt
tillverkade högkvalitativa före -
mål har man funnit mängder
med importerade sådana, var -
av många som härrör från Me -
delhavsområdet. 

Att det funnits en stor han-
delsplats i Uppåkra råder det
inget tvivel om. Arkeologerna
har här funnit en av de största
samlingarna vikter i Norden,
vilka tillsammans med impor-
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Knut den helige som var kung i Danmark 1080–86, utfärdade år 1085 ett
donationsbrev i vilket han skänkte rika gåvor till domkyrkan i Lund, som
då stod i sin vagga. Sverige uppmärksammade detta gåvobrev på denna
frimärksutgåva från 1985. Det är i detta gåvobrev som de två byarna Lilla
och Stora Uppåkra omnämns för första gången i en skriftlig källa. Knut
den helige skänkte genom detta brev Uppåkra till Lunds domkyrka. Då
hade boplatsen med största sannolikhet redan fallit i glömska.

En norsk stavkyrka daterad till tidig medeltid, är avbildad på detta norska frimär-
ke från 1978. Historikerna menar att stavkyrkorna hämtat sin stil och form från de
kulthus som fanns i Norden under förkristen tid. Under utgrävningar i Uppåkra
har man funnit spår av ett kulthus. Utgrävningarna har visat en överdimensione-
rad byggnad, mycket högre än den andra bebyggelsen. I grunden till byggnaden
har man bl.a. funnit en glasskål från Svartahavsområdet (500 e.Kr.) och en me-
tallbägare, troligtvis lokalt tillverkad (500 e.Kr.). 

generationer och sedan nerteck -
nade.

Staden Lunds föregångare? 
Samtidigt som Uppåkra förlo-
rade sin särställning under slu -
tet av 900-talet, växte staden
Lund upp endast fem kilometer
därifrån. Därför är det också
med största sannolikhet så att
Uppåkra var Lunds direkta fö-
regångare. 

Det kan till och med ha varit
så att Lund namngavs efter sin
föregångare, det vill säga det vi
idag kallar Uppåk ra. Det skul-
le i så fall kunna förklara att
stadsnamnet Lund omnämns i
källor som utspelar sig långt
innan dess existens, vilket har
bortförklarats av historiker som
icke trovärdiga. Är det så en-
kelt? 

I en sådan källa, Egils saga,
troligtvis nedtecknad av den is -
ländske skalden Snorre Stur -
las son (ca 1179–1241) be rät tas
det om hur den rika köp staden
Lund, belägen inåt land vid
Öre sund, plundras och bränns
omkring år 950, alltså nästan
40 år innan Lund började växa
fram. 

Sitt namn skall Lund ha fått
från en på platsen belägen of-
ferlund. Denna offerlund skul-
le ha omslutit tre gravhögar,
med Oden, Tor och Frejs bilder.
Men var skulle denna offerlund
ha varit belägen? Spår efter
tre gravhögar har inte gått att
finna inne i Lund, men sensa-
tionellt nog i Uppåkra. 

”Tre hö gars marknad” var
också nam net på en medeltida
marknad som årligen hölls i

I grunden till kulthuset hit-
tades en mycket påkostad me-
tallbägare, troligtvis tillverkad
i Uppåkra, samt en glasskål
importerad från området kring
Svarta havet. 

Än mer spektakulärt var
fynden av alla de s.k. guldgub-
barna, närmare 120 stycken,
vil ka består av tunnpressad
guldfolie. De är det största en-
skilda fyndet i Norden på ett
och samma ställe. Guldgub bar -
nas funktion är inte känd, men
att de använts inom den reli-
giösa kulten, kanske som tem-
pelpengar enligt romersk före-
bild, är inte osannolikt. Såda -
na nedlades i templen som of-
fer till gudarna. 

Jämfört med dåtidens kun-
skaper bedrevs även en avan-
cerad sjukvård i Uppåkra. Un -
der utgrävningarna 2005 fann
man resterna av 23 stycken ki-
rurgiska instrument efter ro-
mersk förebild, och inte alls oli -
ka dem som används idag. 

Uppåkra i de äldre 
källorna
Med tanke på Uppåkras stor-
het är det mycket märkligt att
platsen inte omnämns i några

samtida källor. Birka nämns i
Ansgarskrönikan och Gam la
Uppsala beskrivs i Adam av
Bre mens krönikor från 1000-
talet. Men om Uppåkra är det
tyst. 

Kanske var det så att Upp -
åkra inte hette Uppåkra utan
någonting helt annat? Att den-
na plats på den skånska slätten
i så fall skulle vara omnämnd i
källorna, men aldrig satts in i
sitt rätta sammanhang som en
centralplats med sitt nuvaran-
de namn? 

Det är ingen omöjlighet, för
studerar man äldre källor fin-
ner man beskrivna platser i det
skånska landskapet som myck -
et väl kan passa in på Uppåk ra.

I Saxo Grammaticus skild-
ring av Ragnar Lodbroks hi st o -
ria finns en sådan plats. Rag nar
Lodbrok – som enligt sagan var
en dansk vikingahövding verk-
sam på 800-talet – skulle enligt
Saxo Grammaticus skickat sin
son Sigurd till Skåne för att
kvä sa ett uppror. Efter att Si -
gurd blivit skadad vid ett slag
som stod på en slätt som hette
Ullåker, blev han förd till en
när liggande stad. Kan det vara
Uppåkra som avsetts? 

Först och främst skall man
ta i beaktande att det är mycket
omdiskuterat om Ragnar Lod -
brok har existerat i verklighe-
ten, och Saxo Grammaticus lev -
de dessutom på 1200-talet, hun-
dratals år efter de händelser
han beskriver. Ofta innehåller
denna typ av litterära fram -
ställningar dock platser, orter
och namn hämtade från verk-
ligheten, muntligt traderade i
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Danmark gav ut det här frimärket 1998 som visar ett vikingaskepp nedanför dom -
kyrkan i Roskilde. Under slutet av järnåldern, det som kallas för vikingatiden,
fanns det flera centralorter i Norden som hade stadsliknande bebyggelse. Roskil -
de var en av dessa platser som tidigt blev ett maktcentrum. Utan tvekan skedde
det utbyten av varor, tjänster och inte minst tankegångar mellan dessa centralor-
ter. Till skillnad från Uppåkra överlevde Roskilde som en kunglig och kyrklig
stad. Uppåkra gick under och Lund övertog dess roll som både centralort och
som kyrkligt maktcentrum.

är märkligt. Varför inte ge ut
en samutgåva med Danmark? 

De nordiska postverken har
för övrigt gett ut en hel del fri -
märken som ansluter motiv-
mässigt till järnåldern. 

Enligt traditionell epokindel -
ning delar man in järnåldern i
förromersk järnålder (ca 500
f.Kr.–Kr.f.), romersk järnålder
(ca Kr.f.–375 e.Kr.), folkvand-
ringstid (ca 375–550 e.Kr.), ven -
deltid (ca 550 e.Kr–800 e.Kr.)
samt vikingatid (ca 800–1050
e.Kr). 

Järnåldersbyn i Uppåkra ex -
isterade under samtliga dessa
epoker! 

Vikingatiden är den delepok
som är mest representerad på
frimärksutgåvor från
de nordiska postver -

Detta isländska frimärke från år 2000 visar ett vikingatida långhus,
den typ av bebyggelse som dominerade Uppåkra i slutet av järnål-
dern. Vanligtvis var de större handelsplatserna under järnåldern
skyddade av något slags vall- eller palissadsystem. Man kan
alltså anta att så även var fallet i Uppåkra, inte minst med
tanke på de rikedomar som fanns där. Bebyggelsen
bestod till stora delar av långhus, vilka till en
början var spridda över boplatsens yta,
men efterhand blev bebyggelsen
mer specialiserad och lades ef-
ter vissa mönster. Uppåkra
hade en stadsliknande ka-
raktär. Långhuset på fotot
finns i Fotevikens vi-
kingaby, i närheten
av Höllviken i
Skåne.

Lund, och som omnämns i käl-
lor från 1400-talet. Problemet
har varit att ingen visste var -
ifrån marknaden fått sitt namn.

Fyndet av den tredje grav-
högen i Uppåkra kom därför att
innebära att arkeologerna fun-
nit den felande länken mellan
den välmående handels- och
hant verksstaden Uppåkra, där
asagudarna tillbads, och den
krist na kyrkans centralort i
den medeltida Öresundsregio-
nen, staden Lund!  

Varför inte en frimärks -
utgåva?
Att det svenska postverket in-
te har uppmärksammat Upp -
åk ra, Nordens största arkeolo-
giska fyndplats från järnåldern,
på en frimärksutgåva anser jag

ken. Och räk nar man även in
motiv med fornnordisk mytolo-
gi så rör det sig om cirka 240 ut -
gåvor. 

Det kan jämföras med förro-
mersk och romersk järnålder
(en frimärksutgåva), folkvand-
ringstid (sju frimärksutgåvor)
samt vendeltid (13 frimärksut-
gåvor). ❑

06_11:Layout 1  2014-02-25  18:27  Sida 11


