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Peter J Olsson: Skånes historia tas fram
En bit från Lund vid Uppåkra kyrka finns en av vår forntids metropoler - faktiskt betydligt större i både areal och fyndmängd än till exempel
Birka. Här hölls ting och marknader, och riter och offer.
Offerlunden i Uppåkra har säkert gett namnet åt platsen, vilket sedan överfört på staden Lund: Här ligger Gamla Lund om man så vill, med
en liknelse från Gamla Uppsala.
Inte för inte har det i Staffanstorps kommun diskuterats, nu senast aktualiserat i gamle KvP-aren Jimmy Olssons bok, att döpa om hela
kommunen till Uppåkra för att anknyta till detta lysande förflutna. Ett alternativ skulle då vara Gamla Lund.
Som någon påpekat:
Hade Uppåkra legat i Mälardalen så hade intresset varit betydligt större.
Men nu, när inga sommarutgrävningar pågår, syns inte mycket av det högintressanta området. Vid ett svinstall pekas platsen ut för ett
tempel som var i bruk i minst 600 år, vid en upplöjd skånsk åker berättar bara en decimeterhög fornminnesruna att detta är en synnerligen
märkvärdig plats.
Lundariksdagsmannen Ulf Nilsson, fp har bjudit ner partikollegan, kulturutskottets vice ordförande Cecilia Wikström, för att informera om
möjliga planer för Uppåkra och för Historiska museet i Lund.
För några år sedan var Historiska museet bokstavligen hotat av nedläggning, de rika magasinen kunde ha forslats till Stockholm och Skåne
tömts på sina fornminnen.
Just nu är läget annorlunda. Museet har förnyats både till lokaler och utställningar. Det har blivit en egen enhet under universitetet.
Men det finns alltid en risk i knappa tider att museianslag från grundutbildningspengar kan ses som en lyx att avstå från. Och universitetet
är huvudfinansiär jämsides med visst stöd staten och Region Skåne.
För Uppåkra finns det klara planer på ett upplevelsecenter och en arkeologipark.
Förhoppningsvis så vinner museet stöd för stabil fortlevnad samtidigt som idéerna om ny utåtriktad verksamhet får möjlighet att
förverkligas. Det handlar om undervisning och forskning vid Lunds universitet, om omhändertagandet av fornfynd som riskerar att förstöras,
samt om att ge allmänheten tillfälle att bilda sig, och kanske också - inte minst viktigt - ge underlag för den skånska upplevelsebranschen.
Det finns väl tecken på att det går att skapa sådant stöd.
Till exempel har Ulf Nilsson tillsammans med Allan Widman från Malmö och Christer Nylander lagt en enskild motion just i dessa frågor. Och
Cecilia Wikström var uppenbart entusiastisk.
Inom Region Skåne finns en medvetenhet. Staffanstorps kommun satsar på Uppåkra. Och Lunds kommun söker som bekant bli europeisk
kulturhuvudstad.
Det vore ju märkligt om det inte ska komma något gott ur fynden i den i dubbel mening rika skånska jorden.
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