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Dick Harrison kommer att leda ett tv-program som bland annat tar upp Uppåkra.
Programmet är en del i en storsatsning på historia.

Harrison leder program
om Uppåkra
2008-10-14 18:24 (Uppdaterad 18:39) UPPÅKRA
Uppåkra, får stor uppmärksamhet när TV 4 storsatsar på historia.
– Jag föreslog Uppåkra som inspelningsplats, säger historieprofessorn
Dick Harrison, som blir en av programledarna.
Inspelningarna till en lång serie, som ska sändas 2010, pågår för fullt.
– Det här är en mycket stor satsning, säger Dick Harrison, som får Martin Timell
vid sin sida i tv-rutan.
Ett av programmen, som alla görs av ett produktionsbolag, ska handla om
vikingatiden. Då står Uppåkra i fokus.
– Vi betonar det många inte vet, att Uppåkra, och inte Birka, är Nordens äldsta
stora stad med kontinuerlig bebyggelse, säger Dick Harrison och fortsätter:
– Jag är ansvarig för det vetenskapliga innehållet. Jag föreslog Uppåkra och det
brukar bli som jag säger
Dick Harrison, som själv är uppvuxen i Staffanstorp, tror sig veta varför
Uppåkra inte är lika känt som det kanske borde vara.
– Det är för att det ligger i Skåne, som har tillhört Danmark. Man har hellre
framhållit Birka.
Kan bli fler inspelningar Inspelningarna i Uppåkra är redan klara. Men enligt
Dick Harrison finns beredskap för att åka tillbaka för nya tagningar om något
intressant fynd skulle dyka upp under hösten och våren.
Att Uppåkra exponeras i en stor tv-kanal torde falla den grupp som jobbar med
Uppåkras utveckling i smaken. Just nu pågår ett arbete med att hitta finansiärer
till en arkeologisk park där vetenskapsmän ska kunna jobba mer stadigvarande.
Staffanstorps kommun har avsatt miljonbelopp och hoppas att Region Skåne
snart ska fatta beslut om ett kontinuerligt finansiellt stöd.
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