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Arkeologiskatter åteförs
till Uppåkra
2008-12-15 21:20 UPPÅKRA
Alla arkeologiska fynd som bevaras av Historiska museet i Lund
planeras att flyttas till Uppåkra i samband med att ett arkeologiskt
center bildas vid utgrävningsplatsen.
– Historiska museet söker en plats för
Skånes kulturarv. Man vill ha en annan
lokal än den på Gastelyckan, berättade
Nils-Ove Mårtensson, ordförande i den
kommungrupp i Staffanstorp som arbetar
med Uppåkra, på kommunfullmäktige på
måndagskvällen.
I magasinet på Gastelyckan förvaras
arkeologiska skatter som grävts fram i
Skåne, däribland alla de fynd som har
gjorts i Uppåkra sedan grävningarna
startade där.
Enligt Nils-Oven Mårtensson går museets
nuvarande lokalkontrakt på Gastelyckan ut
om fem år, och ungefär då tror han att det
nya magasinet ska kunna stå klart
någonstans i anslutning till
utgrävningsområder i Uppåkra.

Maktcentrum i Skåne
Uppåkra var från århundradet
för Kristi födelse till tusen år e.
Kr. ett maktcentrum i Skåne.
Mer än 20 000 metallföremål
har hittats och ändå har bara
en liten del av
järnåldersbosättningarna
undersökts.
Alla föremål bevaras i Historiska
museets arkiv på Gastelyckan.
Museet har ett
bevarandeansvar för föremålen.

Men långt innan dess ska en arkeologisk park, som ska visa vad som grävts
fram i området, stå klar. Kommunfullmäktige sa på måndagsmötet ja till att en
stiftelse bildas. Kommunen går själv in med fyra miljoner kronor.
Staffanstorpshus skänker sin fastighet som ligger intill utgrävningsplatsen,
Därtill har Lunds stift sedan tidigare släppt kontroll på marken, 1,8 hektar, där
själva utställningsparken ska byggas upp.
Enligt Michael Sandin (m), kommunstyrelsens ordförande, har Region Skåne
också lovat att i ett första skede bidra med "åtminstone så mycket som
Staffanstorps kommun går in med". Dessutom har, menar Sandin, Lunds
kommun velat avsätta antingen mark eller "någon miljon".
En tillräcklig grundplåt för en ordentlig arkeologisk park finns därmed, tror NilsOve Mårtensson, som hoppas kunna inviga parken under 2010. För att uppnå
målen med ett arkeologiskt center, där forskning, utbildning, information och
museal och kulturell verksamhet ska kunna bedrivas kontinuerligt och med
forskare på plats, krävs dock betydligt mer pengar.
Närmare hundra miljoner måste skrapas ihop, tror Nils-Ove Mårtensson.
När fler aktörer, som Region Skåne och Lunds kommun, finns med i stiftelsen
kommer pengajakten förenklas, tror Mårtensson. Inte minst hoppas han på stöd
från centralmakten i Stockholm.
– Det finns intressen i Stockholm., säger han utan att vilja avslöja mer.
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