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De arkeologiska undersökningarna vid Uppåkra,
fyra kilometer sydväst om Lund har sin upprinn-
else i forskningsprojektet »Samhällsstrukturen i
Sydsverige under järnåldern», bekostat av Riks-
bankens jubileumsfond, vilket syftade till att be-
lysa samhällets utveckling från stamsamhället i
den tidiga järnåldern till begynnande statsbild-
ning omkring år 1000 e.Kr. Grävinsatserna, som
inleddes år 1996, var till en början tämligen blyg-
samma och syftade främst till att ta fram kunskap
om fornlämningens utbredning och kulturlagrens
karaktär och omfattning (Larsson 2002; 2003).
Dock framkom ett ytterst omfattande fyndmate-
rial genom regelbundna metalldetektorsökningar
under en tioårig period (Larsson & Hårdh 1998;
Hårdh 2003).

De många metallföremålen visar på kontinuer-
lig aktivitet från ca 100 f.Kr. till 1000 e.Kr. I kom-

bination med borrningar kunde man därav upp-
skatta boplatsens storlek till ett sammanhäng-
ande, omkring fyrtio hektar stort område. Trots
att större delen av denna yta varit föremål för
långvarig odling så uppmättes kulturlagrets tjock-
lek till mer än 1,5 meter inom betydande delar av
området. Provgropar och sökschakt grävdes inom
olika delar av fyndplatsen och man kunde påvisa
intensiv aktivitet av varierande art (Larsson 2003).

Kulthuset och dess närmiljö
Sponsormedel från Tetra Pak möjligjorde ett fler-
årigt utgrävningsprojekt. År 2001 banades mat-
jorden av från större ytor på Stora Uppåkras mark
söder om kyrkan. Här hade vi sett koncentratio-
ner av exklusiva föremål och tjocka kulturlager
medbebyggelselämningar.Detvaldaområdetgrän-
sar i sydväst mot det s.k. prästlönebostället vars
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byggnation år 1934 var anledningen till att fynd-
platsen uppmärksammades och blev föremål för
en begränsad undersökning (Vifot 1936).

Efter avbaningen dokumenterades det övers-
ta skiktet av kulturlagret i plan och ett urval av de
lämningar som avtecknade sig undersöktes. Bland
dessa intogenhusgrundenframträdandeplats (fig.
1). Huset har varit drygt tretton meter långt och
6,5 meter brett och således, med järnålderns mått
mätt, tämligen beskedligt till sin storlek. Påtagligt
överdimensionerade stolphål inne i huset, stolphål i
gavelhörnen och rännor för virket som burit upp
tak och väggar visade emellertid att byggnaden va-
rit mycket hög (Larsson & Lenntorp 2004).

Denna husgrund var förhållandevis välbeva-
rad. Undersökningen visade att huset byggts om
vid minst sex tillfällen, dock utan att konstruk-
tion eller planlösning hade förändrats nämnvärt.
Dateringar av djurben från olika nivåer visar att
huset var i bruk från 200-talet fram till 900-talet
e.Kr. (Larsson 2011). Spår efter såväl en äldre
som en yngre byggnad på samma plats dokumen-
terades också, men dessa avvek från det förhärs-

kande konceptet. Byggnaden undersöktes under
tre säsonger varvid ett synnerligen rikt fyndma-
terial kunde tas tillvara. Fynden visar att bygg-
naden primärt varit tillägnad kultutövning och
ceremonier som involverade järnålderssamhäl-
lets elitskikt (Larsson & Lenntorp 2004). Ett om-
fattande benmaterial, i vilket även människoben
igår, ingår bland det deponerade (Magnell 2010).

Efter undersökningen av kulthuset har fältar-
betet vid Uppåkra främst inriktats på dess när-
maste omgivning (fig. 2). Här dokumenterades
rikliga bebyggelselämningar men också ett stort
antal vapen, därav mer än 300 deformerade spjut-
och lansspetsar som är att betrakta som rituella
deponeringar. De flesta låg tillsammans norr om
kulthuset (Helgesson 2004). I anslutning till vapen-
koncentrationen, men framför allt kring kult-
huset fanns ansamlingar av djurben, och bland
dessa förekom också ben av människa. Djurbenen
sätts i samband med återkommande festmåltider
som involverade ett stort antal människor. Den
tafonomiska analysen visar att miljön måste ha
utgjort en iögonfallande syn, med det höga huset
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Fig. 1. Översiktskarta över
Uppåkra med befintliga
byggnader i grått; söder om
kyrkan undersökningsytan,
som utgörs av det kvadra-
tiska området med kulthus
(svart) och den i artikeln
diskuterade hallsekvensen
väster om detta. Notera
läget vid bronsålders-
högarna och den nord–
sydligt orienterade vägen
som anses följa en förhisto-
risk kommunikationsled.
Bildframställning: Henrik
Pihl, Raä.
—Uppåkra, excavations
south of the church. Cultic
building in black, sequence
of long-houses west of it.
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Fig. 2. Översiktsplan med byggnader och annat som nämns i texten. Vifots schakt från 1934, på platsen
för svinhuset, är markerat (jfr fig. 1). Bildframställning: Henrik Pihl, Raä. —Plan of excavation trenches etc.

som var beläget i en driva av vitnande ben (Mag-
nell 2010).

Vid fortsatta utgrävningar strax väster om
kulthuset undersöktes åren 2005–07 lämningar
efter ett hus som brunnit ner (fig. 2, hus A). På-
tagligast av brandspåren var de kraftigt eldpå-
verkade, lerklinade väggarna som störtat ihop.
Under väggresterna låg de sönderbrända rester-
na av tre människoskelett invid varandra. Efter
branden, som ägde rum på 400-talet, tycks man
bara ha jämnat ut resterna. Därefter synes hus-
tomten ha tagits i anspråk för de aktiviteter som
i övrigt karakteriserar området närmast kult-
huset, och som främst lämnat spår efter sig i form
av stora mängder djurben. Också bland dessa ben

finns skelettdelar från flera människor, däribland
en skallbas och ett kranieparti. Det senare avslöjar
ett kraftigt hugg mot vänstra sidan av skallen. Ny
benvävnad har nästan helt täckt skadan, varför
personen har levt ett bra tag efter skadetillfället.
I lagret fanns också tre brakteater (fig. 3) och ett
hänge av guld, det senare med korsformig, genom-
brutendekoration.Sammansättningengördet tro-
ligt att de tillhört samma brakteatcollier (jfr Ax-
boe 2008). Två av brakteaterna är framställda med
samma stamp och formen finns också belagd från
ett tidigare exemplar på fyndplatsen, vilket gör
det troligt att de har tillverkats vid Uppåkra. Kan-
ske har man kastat ut en halv collier över marken.
Spridningen av guldföremålen motsvarade sprid-
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ningen av de innebrända i det underliggande hus
A.Avfyndenoch 14C-dateringar framgår att lagret
ovanpå brandtomten tillkommit ungefär ett år-
hundrade efter branden.

Efter undersökningarna 2007 tydde resultat-
en på att hus A och en hustomt som påträffades
vid Bror-Magnus Vifots utgrävning 1934 kunde
utgöra delar av en och samma långa, öst-västligt
orienterade byggnad. Båda husen hade brunnit,
och i båda fallen fanns skelettdelar i brandlagren.
Dessutom daterades hus A till ungefär samma tid
som den Vifot på föremålstypologiska grunder
angav för sin brända hustomt, det vill säga tiden
kring år 400. Identifikationen har dock visat sig
vara felaktig.

En sekvens med stora hus
Fortsatta undersökningar visade snart att hus A
varit orienterat i nord-sydlig riktning och att det
utgrävda området utgjorde dess södra gavelparti.

Dock framkom lämningar efter ytterligare ett
öst-västligt orienterat hus strax söder om hus A,
här benämnt hus B. Även dessa lämningar bestod
av eldpåverkad lera, lergolv och stolphål, och un-
der den eldpåverkade leran framkom en sothori-
sont som vilade direkt på ett golvlager. Mycket
fler fynd gjordes i detta lager än i hus A, och de är
dessutom yngre. Inte minst ett betydande antal
fragment av glaskärl, främst snartemobägare, an-
ger att ett hus från 500-talet stått på platsen. Andra
prestigeföremål från detta hus är en fingerring i
guld bestående av flera trådar omvirade med ett
guldband, en något eldpåverkad guldbrakteat och
ett nästan intakt spänne av silver från omkring år
500 (fig. 4). Spännet är ett kontinentalt arbete med
stilmässiga paralleller från Thüringen och Böh-
men (Sundberg 2013). Det exklusiva utförandet,
medgranatinläggningarpåvåffladeguldbleck,kny-
ter an till ett aristokratiskt mode som var utbrett
i stora delar av Europa (jfr Wells 2008). Rikligt
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Fig. 3. En av de tre guldbrakteater som påträffades i
hus A. I mitten ett människohuvud och framför detta
en fågel. Det är sannolikt Oden med en av hans infor-
matörer, korpen Hugin eller Munin. Runinskriften
runt huvud och fågel är tyvärr inte möjliga att läsa.
ID 208072/Fnr 7866. Diameter 2,6 cm. Foto: Bengt
Almgren, LUHM. —Gold bracteate from a layer
above house A at Uppåkra.

Fig.4. Centraleuropeiskt dräktspänne av silver med
inlagda almandingranater monterade på våfflat guld-
bleck. ID 213945/Fnr 13361. Mått 4,1 x 2,0 cm. Foto:
Lovisa Dahl, LUHM. —Central European silver
brooch from Uppåkra.
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med keramik kompletterar fyndmaterialet från
detta hus, liksom stora mängder ben och brända
sädeskorn. Hus B har kunnat beläggas inom ett 35
meter långt parti. Den totala längden kan inte
fastställas då husgrunden fortsätter in under ett
stående svinhus i väster. Väggrännor anger att hu-
sets bredd var omkring sju meter. Formen på ned-
grävningarna efter de parvis placerade stolparna i
husets takbärande konstruktion visar att de satts
om upp till tre gånger. Även i golvlagret finns tun-
na skikt som anger att lera påförts i tre etapper.

En betydande yta av hus B undersöktes under
åren 2008–10. I materialet finns också skelettdelar
från minst fem människor, både yngre och äldre
individer. Liksom för hus A visar fynd av eldpå-
verkade ben att dessa människor befunnit sig i
hus B när det brann ner. Ett skulderblad från män-
niska uppvisar skador som tyder på att personen
i fråga fått ett spjut i ryggen och rakt genom krop-
pen (fig. 5). Till skillnad från hus A låg skelett-
delarna här spridda i brandlagret. Det tycks som
om de bevarade kroppsdelarna i brandlagret bli-
vit omrörda i högre grad.

Hus B var inte det sista huset på platsen (fig.
6). Genom de nämnda brand- och golvlagren hade
man grävt stora takbärande stolphål till ytterli-
gare flera hus, som därmed är yngre. Till en bör-
jan kunde på grund av plöjningen inga bevarade
lager knytas till bruket av dessa yngre hus. Men
efter hand har rester efter väggar och brolägg-
ningar i anslutning till ingångar framkommit.

För närvarande kan minst två hus beläggas
som är yngre än hus B. Det rör sig i grova drag om
ett vendeltida hus (C) och ett vikingatida hus (D).
Det senare har varit ungefär åtta meter brett och
minst 40 meter långt. Det står dock klart att stol-
par har bytts ut och satts om i respektive hus.
Framtida analys får avgöra om det är möjligt att
göra en finare indelning av dessa de yngsta hu-
sen. Samtliga tre husgrunder, BCD, har nu av-
gränsats mot öster. Husen har successivt byggts
ut åt öster, allt närmare kulthuset (fig. 6).

Arbetet med att analysera och sammanställa
husplaner har inletts, men det är ännu svårt att få
grepp om de enskilda husen, både som helheter
och i detalj. Den största begränsningen består i
att hussekvensens avslutning mot väster är oklar.
Vifot menade sig kunna avgränsa det brunna hu-
set mot väster inom sitt schakt, men detta får an-
ses vara en öppen fråga som endast nya under-
sökningar kan belysa. Ett exempel på de problem
som är förknippade med de senaste årens under-
sökningsyta är att ganska många stolphål för tak-
bärande stolpar saknar annan stratigrafisk till-
hörighet än att de är grävda genom lager tillhöriga
det folkvandringstida hus B. De representerar så-
ledes olika byggnadsfaser i hus C och D vilka är
problematiska att särskilja. Sammantaget är det för
närvarande svårt att mer i detalj jämföra Uppåkra-
husen med hus från andra aristokratiska miljöer
utan att jämförelserna riskerar att bli missledande.

Här vill vi i stället främst fokusera på de insat-
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Fig. 5. Skulderblad ur hus B,
från en ung människa med
en kraftig skada. Personen
har bakifrån genomborrats
med ett spetsigt föremål.
Tvärsnittet på en spjutspets
har projicerats in i hålet.
Det passar väl med skadan.
Foto: Bengt Almgren,
LUHM. —Shoulder blade of
a young person who has
been run through with a
spear from behind.
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ser som har gjorts för att studera lämningarna under
hus B och diskutera kopplingen till Vifots under-
sökning mer generellt. I hussekvensens östra del
undersöktes ett golvlager från ett äldre hus (E)
från 400-talet, inom en begränsad yta. Mellangolv-
lagren tillhöriga detta hus och det tidigare nämn-
da hus B fanns raserings- och sotlager som visade
att också hus E har brunnit.

Ytterligare insatser har kunnat göras i hus-
sekvensens östra delar, i anslutning till de stora
hålen för takbärande stolpar tillhöriga de yngsta
husen. Lagertjockleken har uppmätts till cirka
1,5 meter och det har konstaterats att ytterligare
ett antal huslämningar finns under hus E.

Vid grävning av ett provschakt invid Vifots
schakt från 1934, direkt i anslutning till svinhuset
i väster, noterades de bästa bevaringsförhållan-
dena hittills vid Uppåkra med två meter tjocka
lager. Under de lager som tillhör de tidigare nämn-

da husen avtecknade sig sju eller åtta golvnivåer i
form av horisontella skikt av gul lera (fig. 7). Av
fynd och 14C-dateringar att döma spänner lagren
i sin helhet från ca 100 f.Kr. fram till 600-talet
e.Kr. Det understa golvlagret vilar på ett cirka 0,6
meter tjockt lager av lerblandad silt med ler-
klumpar, sot, träkol, djurben och keramikskärvor.
Detta tolkas preliminärt som utjämningslager
och överlagrar i sin tur ett 0,3 meter tjockt lager
med brun silt, vilket tolkats som en nedbruten
fossil växthorisont. Det sistnämnda lagret är inte
känt från de andra »titthålen» genom sekven-
sen, där härdanläggningar ligger direkt på mo-
ränen, täckta av lager som erinrar om nämnda
utjämningslager. Däremot har ett likartat lager
framkommit under delar av kulthuset (Larsson
& Lenntorp 2004).

Flera av husen i den sekvens som har varit
föremål för undersökning sedan 2007 sträcker
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Fig. 6. Schematisk plan över långhusen B och C med ett urval av detaljer som nämns i texten. Stolphål för inre
takbärande stolpar har inte delats in i faser, och husens väggar har markerats schematiskt. Stolphålen i Vifots
schakt ska ses som tolkningsförslag utifrån dokumentationen. Bildframställning: Henrik Pihl, Raä.
—Schematised plan of buildings B and C, dating from the Migration and Vendel Periods.
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sig uppenbarligen in under det befintliga svin-
huset på prästlönebostället i väster. Det var på
denna plats som Vifot undersökte flera lager till-
höriga den nämnda brända hustomten som han
daterade till ca år 400. Vifots hus ingår således i
sekvensen av stora hallar, men den nu utförda
undersökningen visar att hans datering inte var
korrekt. Vifots brända hus kan nu preliminärt
dateras till tiden omkring år 600.

Vifots undersökning måste förstås bedömas
utifrån tidens kunskapsläge och, inte minst, läm-
ningarnas unika komplexitet sedd i relation till
de blygsamma resurser som han förfogade över.
Brandtomten vid Uppåkra var en av de första
förhistoriska huslämningar som undersöktes i
Skåne och jämförelsematerialet var synnerligen
begränsat. Det är därför inte egendomligt att
Vifot missförstod huset som konstruktion. Så me-
nade han exempelvis att husets väggar var upp-
byggda av torv på stengrund, trots att han fak-
tiskt nämner förekomsten av nedgrävningar i
anslutning till »murarna» (Vifot 1936).

Vid den nu utförda undersökningen under-
söktes lämningar efter främst hus B och C i direkt
anslutning till Vifots schakt, vilka framträdde i

form av såväl rännor som rader med stolphål och
tydligt avgränsade golvlager. Centralt i huset fanns
också nedgrävningar för de takbärande stolparna.
Genom undersökningen kan vi nu koppla sam-
man de båda undersökningarna. Utifrån den kun-
skap som vi har om järnåldershus i dag är det möj-
ligt att dra verklig nytta av Vifots dokumentation
när det gäller hussekvensens fortsättning in under
svinhuset. Som ett exempel tycks han ha doku-
menterat spår efter den takbärande stolpsättning-
en – i form av stenkoncentrationer i plan – trots
att han inte var medveten om den funktionella
betydelsen av dessa (jfr fig. 6).

Boningshus, hall, kulthus?
Den aktuella sekvensen med stora hus uppvisar
likheter och olikheter med kulthuset i öster. Ännu
föreligger inget solitt dateringsunderlag som sä-
kert visar att sekvensen av stora hus går lika långt
tillbaka i tiden som kulthuset, det vill säga till 200-
talet e.Kr. Det samlade materialet tyder snarare
på att den går ännu längre tillbaka, till det första
århundradet f.Kr.

Kulthuset karakteriseras av att ett och samma
byggnadstekniska och rumsliga koncept bibehålls,
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Fig. 7. Lagerföljden i »titthålet» vid Vifots schakt-
kant. Gula lager är lergolv. Foto: Bengt Söderberg.
—Stratigraphy in a trial trench next to Vifot’s
trench. Note the many yellow floor layers.
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trots att huset byggs om vid minst sex tillfällen.
Likaså visar spridningen av föremål och härdan-
läggningar inne i detta hus på ett kontinuerligt,
tämligen likartat bruk över tid (Larsson & Lenn-
torp 2004). I de nu aktuella husen (främst BCD)
kan vi, platskontinuiteten till trots, se flera bygg-
nadstekniska och rumsliga förändringar över tid.
Stolpsättningarna varierar något, väggarna jord-
grävs på olika sätt, och husens längd och bredd
skiftar en del. Men intrycket är ändå att man varit
delvis bunden vid ett äldre koncept vid anläggan-
det av de yngre husen. Den konservatism som
närmast kan karakteriseras som extrem vad av-
ser kulthuset tycks i viss utsträckning också vara
giltig vad beträffar sekvensen med stora hus.

Huslämningarna har som sagt tolkats som att
de yngre husen i sekvensen förlängdes i riktning
mot kulthuset. För det yngsta, vikingatida huset
innebar detta att konstruktionen efter ombygg-
naden kom att ligga i linje med det nordligare
belägna kulthusets västra gavelparti. Det har så-
ledes endast funnits ett mellanrum på några få
meter mellan det vikingatida husets nordöstra
hörn och kulthusets sydvästra hörn.

Spåren efter gaveln är svåra att urskilja mot
omgivande kulturlager, och den har inte under-
sökts i sin helhet. Rännor och stolphål har dock
identifierats, och sannolikt kan två byggnadsfaser
urskiljas. I gavelns rakt avslutade mittparti marke-
rar två stolphål eventuellt ett ingångsparti. Inom-
hus, i det cirka 5 x 5 meter stora gavelrummet, är
lämningarna desto mera påtagliga. Nästan hela
gavelrummet upptas av en stenkonstruktion i två
skikt. Det undre, bäst bevarade skiktet mäter cirka
4 x 4 meter. De tätt lagda naturstenarna mäter
mestadels 10–15 cm i diameter och bildar en täm-
ligen jämn yta. Det övre skiktet är delvis sönder-
plöjt och fragmenterat, men tycks ha täckt ungefär
samma yta. Stenkonstruktionen skulle kunna tol-
kas som ett stenlagt golv med två faser, eller som
en enda konstruktion, ett slags stenpackning.

När det gäller de stora husens rumsliga dispo-
sition kan mera heltäckande analyser för närva-
rande endast göras för hus B. I de yngre hus C och
D är lager endast sporadiskt bevarade, och i det
äldre hus E har endast mindre ytor undersökts.
Hypotetiskt kan vi slå samman fyndmaterialet
från de huslämningar i sekvensen som undersökts
och göra oss en preliminär bild av fyndspridning-

en. Förutsättningen är då att det konservativa drag
som i övrigt gör sig starkt gällande i denna miljö
också är någorlunda giltigt för hallarnas rums-
och bruksindelning över tid. Bägarglas och andra
prestigeföremål finns då främst i öster (hus B). Inga
uttalade prestigeföremål finns i den västra delen,
och inte heller i den del av husytan som Vifot
undersökte. Fynden domineras av djurben, kera-
mik och sädeskorn. Därutöver finns en rik varia-
tion av bruksföremål såsom ett betydande antal
vridkvarnar, knack- och malstenar, hantverksre-
laterade föremål samt personliga tillhörigheter
av mer vardagligt slag, såsom fibulor, kammar,
pärlor och liknande. Vi kan då spekulera i en in-
delning med en offentligt betonad, representativ
del i öster – en sal i direkt anslutning till kult-
huset – och en mer privat, eller kanske snarare
hushållspräglad, del i väster, med utrymmen för
matlagning, förråd och tjänstefolk.

Kulthuset och den aktuella sekvensen med
stora hus utgör sannolikt kärnbebyggelsen i ett
järnåldersresidens.Undersökningarnastärkerupp-
fattningen av Uppåkra som en unik plats i norra
Europa under denna period i fråga om permanens,
förekomst av kulturlager och bevaringsförhållan-
den.Platsenspotential förattbelysa frågoromsam-
hällsutveckling i ett långtidsperspektiv är förmod-
ligen svårslagen. Den kan exemplifieras utifrån se-
nare års diskussioner om den skandinaviska hal-
lens ursprung och utveckling, där tre stadier har
föreslagits (Herschend 2009). Kort sammanfattat
består de i att hallens ursprung ska sökas i lång-
huset, där ett särskilt rum för representativa funk-
tioner inrättas under loppet av den äldre järn-
åldern (stadium 1). Under 200-talet e.Kr. bryts
detta rum ut och blir en separat mindre byggnad
vid sidan av långhuset (stadium 2). Från och med
500-talet införlivas så hallens representativa funk-
tioner åter i ett stort hus (stadium 3). I flera fall
finns en mindre byggnad i direkt anslutning till det
storahusetsomkanseolikaut.Iblandärdennabyg-
gnad särhägnad, eller belägen inom ett hägn som
utgår från det stora huset (Söderberg 2005). I en
del fall antyder fyndmaterial och aktivitetsspår att
den mindre byggnaden såväl som det inhägnade
området fyllde funktioner inom ramen för kult-
utövning och ceremonier. De nämnda stadierna i
den skisserade utvecklingen kopplas till övergri-
pande politiska och ideologiska förändringar.
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Det ligger nära till hands att spekulera i att sta-
dium 1 representeras av de äldsta, ännu ej under-
sökta långhusen i den aktuella sekvensen. Vidare
kan vi tänka oss att denna funktion bröts ut, och
att kulthuset i öster ursprungligen uppfördes som
en hall (stadium 2). Som tidigare nämnts finns ett
omfattande fyndmaterial i den östra delen av hus
B som visar att även boningshuset hyste represen-
tativa funktioner, i alla fall från 500-talet och
framåt (stadium 3). Den successiva utbyggnaden
av boningshuset i riktning mot kulthuset låter an-
tyda att kult och representation i allt högre grad
kom att integreras i de två byggnaderna, vilket
även uppförandet av den ovannämnda stenlägg-
ningen i hus D kan visa. Fynden från den endast
delvis undersökta stenläggningen är ännu tämli-
gen sparsamma, men där finns en liten torsham-
mare i järn. Ytterligare två amuletter kommer från
området kring stenläggningen: ett miniatyrspjut
strax söder om hussekvensen och ett miniatyr-
svärd i norr. Nära miniatyrspjutet framkom dess-
utom ett av de hittills yngsta föremålen i denna
miljö med en distinkt symbolisk utformning, i
form av ett rikt dekorerat beslag med datering till
900-talets mitt eller något senare, som sannolikt
avbildar smeden Völund (Helmbrecht 2012).

Den stenlagda konstruktionen uppvisar intres-
santa likheter med en plattform vid Lilla Ullevi i
Uppland vilken tolkats som en kultisk harg och
dateras till vendeltiden (Bäck & Hållans Sten-
holm 2012). Liksom i Uppåkra har anläggningen
i Lilla Ullevi formen av ett gavelparti till en större
byggnad.

Kring de båda hustomter som lyfts fram i detta
sammanhang finns ytterligare ett stort antal hus.
Hus A strax väster om kulthuset och norr om hus-
sekvensen har nämnts (fig. 3), och i området strax
öster om kulthuset har ett komplex med minst
tre huslämningar dokumenterats ytligt i kultur-
lagret. I väster finns ytterligare ett antal hus i form
av lergolv och brandlager som Vifot dokumen-
terade på flera platser inom prästlönebostället.
Betydande delar av fornlämningen har sökts av
med protonmagnetometer och georadar av perso-
nal från Ludwig Boltzmann Institute for Archaeo-
logical Prospection and Virtual Archaeology i
Wien. Därvid har ett betydande antal hus och
andra anläggningar också påvisats i de nära om-
givningarna (Gabler et al. 2013).

Brända hus – spår efter konflikter
Vi har i dagsläget minst fyra nedbrunna hus (Hus
ABC samt E) varav minst tre med rester av inne-
brända människor att ta ställning till. Att finna
ett nedbrunnet hus med innebrända människor
antyder en enstaka händelse med nog så speciella
förvecklingar, men tre hus nästan på samma plats
börjar verka i högsta grad märkligt. Det tyder på
kontinuerliga uppgörelser mellan eller inom släk-
ter som kämpat om makten (fig. 8). En familj som
innehade ledarskapet har bränts inne och efter-
trätts av en annan och därmed kan fortlöpande
släktstrider ha pågått i århundraden. Detta kan
också förklara varför lämningarna efter de inne-
brända inte togs om hand efter bränderna utan
skändades genom att segrarna antingen bara jäm-
nade till ytan på brandtomten eller byggde ett
nytt hus direkt ovanpå. Fynden av guldföremål
och slaktavfall ovanpå det brända hus A kan ock-
så få sin förklaring. Det kan röra sig om släkt-
ingar till de vid branden dödade personerna som
några generationer senare återtog makten i Upp-
åkra. För att hedra sina förfäder ställde de till med
stora gästabud, kanske kombinerade med avrätt-
ning av tillfångatagna fiender liksom depositio-
ner av guldföremål på platsen för huset.

Oberoende av om det varit interna eller ex-
terna strider så lämnades kulthuset opåverkat
fastän hus stod i brand endast något tiotal meter
västerut. Inga brandspår fanns här. Detta anty-
der att bränderna var de ultimata resultaten av
interna maktstrider. Utifrån kommande fiender
skulle sannolikt inte ha varit så selektiva i sitt
tillvägagångssätt. Möjligheten föreligger visser-
ligen att kulthuset var av stor betydelse inte bara
internt utan också regionalt, och att mordbrän-
narna undvek att bränna ned det av detta skäl.

Att bränna ned hus, gärna inklusive deras inne-
vånare, omnämns på flera håll i den fornnordiska
litteraturen, exempelvis i Njals saga (övers. Lönn-
roth 2006) och Ynglingasagan (övers. Johansson
1991). På detta sätt löste man ibland konflikter
samtidigt som man skapade nya. På kontinenten,
därdeskriftligakällorna juärrikligare, finnervibe-
skrivningar av hur de nybildade staterna efter ro-
marrikets fall styrdes av kortlivade kungaätter som
genom mindre krig eller släktfejder ersattes med
nya(Fischer2005).DetsominträffadeiUppåkraav-
speglar sedvänjor som också rådde längre söderut.
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Inom en begränsad yta finner vi lämningar
som visar på en till synes orubbad, ritualiserad
kontinuitet, i form av kulthuset och dess mer än
sjuhundraåriga existens. Få meter därifrån före-
ligger sekvensen av hallar som, i alla fall från 400-
talet och framåt, föranleder oss att tänja på konti-
nuitetsbegreppet. En kontinuitet som inrymmer
diskontinuiteter i form av återkommande mord-
bränder, och som visar på andra, mer dramatiska
aspekter av den centrala maktens uttrycksformer.
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Fig. 8. Fragment av förkolnat träföremål med sling-
rande dekoration, liknande en svärdskida från Nydam
mose, daterad till den yngre romartiden. Stycket hit-
tades i resterna efter det nedbrunna hus B. Foto: Lars
Larsson. —Fragment of a charred wooden object with
carved relief decoration, possibly a Late Roman Peri-
od sword scabbard.
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Summary

In 1996 fieldwork began at Uppåkra in south-
western Scania. It aims to improve our know-
ledge of an Iron Age central place. During the
first five years metal detector surveys, augering
and test excavations were carried out, showing
that the occupation layers cover c. 40 hectares. The
data also indicated that the nucleus of the central
place, the elite residence, was near a farmstead
south of the church, where a small excavation had
been done when the farm was built in 1934.

The excellently preserved foundation of a small
building, interpreted as a cult house or ceremonial
building, was investigated in 2001–04. The build-
ing was erected in the third century AD and re-
built in seven major stages over more than 700
years. Tons of animal bones and numerous depo-
sitions at the surrounding courtyard are believed
to represent feasting and sacrifices. In 2005–07 the
foundation of another small house (A) was inves-
tigated. Situated to the west of the cult house,
house A was burned down about AD 400. Remains
of three people who died in the fire were found on
the floor, beneath the destruction layers.

Immediately south-west of the small build-
ings, a sequence of large house foundations has
been partly excavated in 2008–12. So far, four
major stages in the house sequence (B–E) have
been identified, dating from the fifth century
onwards. It has also been established that this
same sequence of houses was partly excavated in
1934: an initial attempt to reinterpret the old
excavation data in relation to the newly acquired
ones is offered here. A small square excavated in
connection with the 1934 trench offered some in-
sight into the stratigraphy of the house sequence.
The section shows that the maximum thickness
of the cultural layers is about two meters. The top
meter consists of building remains, including se-
ven or eight floor layers. Beneath them thick fill-
ing layers suggests that the original topography
was elevated and/or evened out prior to the build-
ing of the first house. The stratigraphy and preli-
minary dates suggest that the sequence of large

houses is at least as old as the cult house, that is,
starting in third century or more likely some-
what earlier.

The complicated as well as time-consuming
analysis of the various house foundations has just
begun. Interpretations of house sizes, construc-
tion details and functions are still preliminary.
Because of the modern farmstead, it has not yet
been possible to delimit the Iron Age houses to
the west. However, houses B, C, D were built suc-
cessively longer towards the east, where the cult
house was situated. The Viking Period house D
was about 8 m wide and more than 40 m long.
Finds and features from the best-preserved house
foundations (B, to some extent C, combined
with the 1934 material) suggests a bipartite func-
tional division of the houses, with a representa-
tive hall in the east and domestic functions in the
west, most likely separated by a vestibule.

When comparing the sequence of large houses
to the sequence of cult houses there are similarities
as well as differences. The most obvious common
trait is, of course, the long continuity. However,
the differences suggest that we are dealing with
different kinds of continuity. Firstly, there are vari-
ations in the structures and dimensions of the var-
ious large houses, which do not occur in the cult
house. The latter was rebuilt again and again in a
most conservative, ritualised manner. Secondly,
the large houses B, C, E were repeatedly burnt
down the time c. AD 400–800. Finds of human
bones, including a shoulder blade with distinct
signs of trauma, show that there were casualties in
these fires as well, reminiscent of the situation in
house A. It may seem odd that there are no traces
of fire whatsoever in the sequence of cult houses,
considering how closely spaced the buildings were
at Uppåkra. One explanation may be that the cult
house simply was not an acceptable target, thus
indicating a kind of warfare that may be described
in terms of a continuous state of internal feud
rather than one involving external enemies.
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