
    
Uppåkra - ett tusenårigt maktcentrum 

Avgiftsfri kompetensutveckling utomhus 20/5 2021 på Uppåkra arkeologiska center 

Skånekretsen i Historielärarnas förening bjuder in medlemmar till guidning och föreläsning i Uppåkra, 
ett viktigt maktcentrum i Norden under järnåldern. Vi visas runt på det historiska området av personal 
på Uppåkra arkeologiska center: 

På 50 minuter gör ni ett djupdyk ner i Uppåkras historia. Lär känna platsen och upptäck spåren efter de 
tusentals människor som en gång levt där. Visningen riktar sig till de som vill ha en övergripande 
förståelse av Uppåkra där järnålderns handel, religion, hantverk, maktstruktur och människor lyfts fram. 
Likaledes får man en inblick i arkeologin på platsen från upptäckten till de senaste resultaten från 
utgrävningarna. (från Uppåkra arkeologiska centers hemsida) 

Efter guidningen föreläser Julia Håkansson, doktorand i historia vid Malmö universitet, om historiebruk 
av vikingatiden. Fortbildningen riktar sig till SO- och historielärare på grundskolans alla stadier och till 
historielärare på gymnasiet.  

Varmt välkomna! 

Datum och tid: torsdagen 20/5 2021, kl. 16.00-18.00 

Anmälan: till mailadress sjolandmarianne@gmail.com senast fredagen 7/5 2021. Ange namn och 
medlemsnummer i HLF. Fortbildningen är gratis för medlemmar i HLF. Antalet anmälningar är 
begränsat till 49 personer (först till kvarn). Både guidning och föreläsning är covid-anpassade och sker 
utomhus. Guidningen arrangeras i grupper om max 25 personer. För mer information om restriktioner 
och visning se https://www.uppakra.se/bokningsbara-visningar/ För övriga frågor, kontakta Marianne 
Sjöland, ordförande i Skånekretsen, på sjolandmarianne@gmail.com 

Plats: Uppåkra arkeologiska center, Stora Uppåkravägen 101, Staffanstorp. Samling på parkeringen vid 
kyrkan, se karta i https://www.uppakra.se/bokningsbara-visningar/ Buss nr 130 går från Malmö och 
Lund. Hoppa av vid hållplats Uppåkra/Väståkravägen, därefter 10 minuters promenad till Uppåkra.  

Program: 

16.00-16.10 Inledning av representanter för Skånekretsen 

16.10-17.00 Guidad visning av Uppåkra  

17.00-17.15 Paus med egen medhavd fika om ni vill (cafét är stängt) 

17.15-17.45 ”Historiebruk av vikingarna och vikingatiden - då och nu”, föreläsning av Julia Håkansson, 
doktorand i historia vid Malmö universitet 

17.45-18.00 Frågor och avslutning 


