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Foto: Torbjörn Carlson
Lars Larsson, professor i arkelogi, visade och berättade på
utgrävningsplatsen för kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Inga besked vid ministerbesök
Av Mats Amnell
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Arrangörerna hoppas på mer pengar till arkeologi och bevarande i Uppåkra. Men kulturminister
Lena Adelsohn Liljeroth lovade inget vid torsdagens besök vid utgrävningsplatsen i Uppåkra.
UPPÅKRA. Utgrävningarna har hittills skett i begränsad omfattning och till stor del bekostats
med privata donationer.
– Kulturpengar delas ut från staten till regionerna. Men vi kan inte låta Uppåkra ta resurser så att
andra delar av Skåne svälts ut. Vi måste uppmärksamma Stockholm så att den totala påsen till
regionen blir större och att pengar sedan kan delas ut till Uppåkra, sade Nils-Ove Mårtensson,
Staffanstorps kommuns projektledare för upplevelseparken Uppåkra Arkeologiska Center, inför
ministerbesöket.
Inför framtiden finns planer på ett museum och ständigt pågående utgrävningar på platsen.

http://sydsvenskan.se/omkretsen/staffanstorp/article556429/Inga-beske... 2009-10-09

Inga besked vid ministerbesök - Staffanstorp - Sydsvenskan - Nyheter ... Sida 2 av 3

– Även utgrävningarna i Birka har till stor del finansierats med donationer. Jag är inte här för att
utlova mer pengar utan för att lära mer om vad som händer här, sade Lena Adelsohn Liljeroth vid
frågestunden för pressen.
Betyder det att du nu åker hem och låter inblandade myndigheter arbeta vidare som tidigare?
– Det är inte så att ingenting händer. Riksantikvarieämbetet och universiteten har i högsta grad ett
ansvar och ett samarbete.
– Mitt departement ansvarar utöver kulturen även för mediafrågor och trossamfunden. Alla vill
ha mera pengar.
Förutom att svara på journalisternas frågor fick Lena Adelsohn Liljeroth en visning av de
pågående utgrävningarna och en presentation av Uppåkras historia och framtidsplanerna för
platsen.
Besöket ingår i en två dagar lång rundresa i Skåne där ministern träffar regionala företrädare och
gör studiebesök.
Trots utreblivna löften om statliga bidrag var Nils-Ove Mårtensson nöjd efter ministerbesöket.
– Kulturministern var positiv, intresserad och vetgirig. Så visst var det ett lyckat besök både ute
vid grävningarna och efteråt vid föredragningen och visningen av utställningen. Nu vet
kulturministern vad Uppåkra är.
Även om det i nuläget inte utlovas mer statliga pengar menar Nils-Ove Mårtensson att den delen
måste ses på längre sikt.
– Man ger ju inte pengar till någonting okänt. Ser man till den process som pågår ligger tre
motioner om Uppåkra från olika partier och väntar på beslut i riksdagen. Innan dess ska de
behandlas av kulturutskottet. Och om man där tidigare inte visste vad Uppåkra är så vet man det
nu, säger Nils-Ove Mårtensson.
Dels handlar det om att bekosta utgrävningarna som väntas pågå i 25-50 år. Att bygga och driva
det planerade upplevelsecentret är en annan tung kostnad.
– Men det handlar också om bevarandet. Sannlikt måste ett stort område avsättas som
kulturreservat och markägarna ersättas, säger Nils-Ove Mårtensson.
Läs också
• »LÄNKSå ska Uppåkras framtida arkeologicenter se ut
• »LÄNKLäs arkologernas rapporter från grävningarna på Uppåkrabloggen

Skriv en kommentar
•
•
•
•
•
•
•

Namn
E-postadress
Rubrik
Kommentar

http://sydsvenskan.se/omkretsen/staffanstorp/article556429/Inga-beske... 2009-10-09

Inga besked vid ministerbesök - Staffanstorp - Sydsvenskan - Nyheter ... Sida 3 av 3

•
• 500

tecken kvar att använda

•
•
Kommentarer på Sydsvenskan.se ska följa svensk lag. Sydsvenskan förbehåller sig också
rätten att ta bort inlägg som är olämpliga enligt pressetiska regler
•
Spara användarinformation
•
Jag godkänner Sydsvenskans regler
•
• Skicka

Sponsrade länkar från Eniro
Golfsemestra med buss
Hitta massor med härliga bussresor från Skåne med våra fräscha bussar.
www.hagestadtouring.se
Ta körkort för bil och MC hos Mårtenssons
Mårtenssons trafikskola finns på flera ställen i Skåne och erbjuder en bra inlärningsmiljö för
körkortet med effektiv utbildning och häftiga bilar.
www.trafikskolan.com
Bra val för SAF-LO
Det är obligatoriskt omval för alla SAF-LO sparare under 09. Läs mer!
www.amf.se

http://sydsvenskan.se/omkretsen/staffanstorp/article556429/Inga-beske... 2009-10-09

