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Nu börjar planerna på Uppåkra Arkeologiska Center ta form. Idag besökte
kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth utgrävningarna. Men hon lovar inga pengar
till projektet. - Jag är här för att lära mer om Uppåkra, inte för att ge löften om
statliga pengar, sa hon och hänvisade till bland andra Utbildningsdepartementet,
Riksantikvarieämbetet och privata donationer för ekonomiskt stöd.
För en månad sedan bildades en
stiftelse för det nya centret. I den
ingår Staffanstorps och Lunds
kommuner, Region Skåne,
Uppåkra församling och Lunds
stift. Lunds universitet och
Länsstyrelsen i Skåne finns med
som vetenskapliga garanter och
universitetet representeras i
stiftelsens styrelse av vicerektor
Sven Strömqvist.
– Det nya centret kommer att ha
en tydlig koppling mellan den
vetenskapliga grunden, den
museala verksamheten och den
pedagogiska uppgiften som är
unik i världen, säger han och
jämför med Monterey Bay
aquarium i Kalifornien.

Vicerektor Sven Strömqvist och kulturminister Lena
Adelsohn-Liljeroth vid utgrävningarna i Uppåkra.
Foto: Ulrika Oredsson

Sven Strömqvist berättar att
projektet är en gemensam vision
som man arbetat länge för inom Staffanstorps kommun, Lunds universitet och Region
Skåne. Men det var först för ett år sen som planeringen drog igång på allvar.

Per Karsten, chef för Historiska museet, är projektledare för den verksamhetsanalys som
universitetet ska göra för sin del av projektet. Centret berör många områden inom
universitetet: Historiska museet, Humanistlaboratoriet, Arkivcentrum Syd,
designvetenskaperna och givetvis den historiska, arkeologiska och osteologiska
forskningen ute på institutionerna.
I mitten av 2010- talet kan centret stå klart, med en större byggnad för besökscentrum,
utställningslokaler, konferenslokaler, men även för omhändertagande och arkivering av
nya fynd.
- Här ska man kunna följa hur utgrävningen fortskrider. Vi räknar med att de ska fortsätta i
åtminstone 25 , kanske 50 år till, säger Sven Strömqvist.
Jerry Rosengren från Historiska museet hoppas att Upplevelsecentret i Uppåkra kan bli ett
humanistiskt science center, öppet både för skolklasser, en intresserad allmänhet och
turister från när och fjärran. Järnåldersstaden i Uppåkra började befolkas redan 100 år f kr
och utgjorde sedan ett maktcentrum i tusen år.
Linda Viberg
Läs mer om Uppåkra
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