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Hemvärnsman krävs på plagg
STAFFANSTORP. En hemvärnsman från Staffans-

torps kommun har polisanmälts av försvarsledningen på P7 Revingehed. Mannen har vägrat att
lämna tillbaka kläder som han lånat av försvaret.
Enligt anmälan har försvaret sedan i fjor somras förgäves försökt få mannen att återlämna kläderna, flera jackor och en del andra kläder.
Nu har försvarsledningen tröttnat och lämnat
in en polisanmälan. Olovligt förfogande av försvarsmaterial är rubriceringen.

Flickor slog och spottade
STAFFANSTORP. Två tonårsflickor misstänks för

misshandel av en jämnårig pojke. Flickorna ska
ha sparkat, spottat och slagit pojken.
Angreppet skedde vid 12-tiden i början av förra
veckan inne på skolan där både flickorna och
pojken går.
Motivet till misshandeln ska ha varit att pojken
kallat en av flickorna för hora.
Som kommunstyrelseordförande i slutet av 90-talet började Nils-Ove Mårtensson att jobba med Uppåkras utveckling. Det
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senaste året har stora steg tagits mot ett framtida arkeologiskt center.

Uppåkracentret tros
kosta 85 miljoner
■ ARKEOLOGI. Planerna
UPPÅKRA

Det blir med stor sannolikhet Staffanstorpshus som bygger det
arkeologiska centret i
Uppåkra, som beräknas
kosta 85 miljoner kronor. Centrets lokalisering gör att kyrkans förvaltningshus måste
flyttas.
Trots att anläggningen inte
ska stå klar förrän 2014, då
Lund kan vara kulturhuvudstad, finns redan långt
framskridna planer för
centret som ska öka järnåldersbyns attraktionskraft.
Tanken är att det kommunala
bostadsbolaget
bygger. Lunds universitet
och Region Skåne blir hyresgäster.
Publiken på Medelpunkten i Staffanstorp, dit NilsOve Mårtensson, samordnare för Uppåkraprojektet,
var inbjuden för att berätta
om Uppåkra, fick på måndagseftermiddagen en ex-

för framtidens Uppåkra börjar ta form

klusiv inblick i framtidsplanerna. Nils-Ove Mårtensson visade en skiss på hur
anläggningen är tänkt att se
ut.

Byggnadens tak liknar en
uppfläkt torva, på vilken
besökare kan promenera.
På toppen ska man kunna
få en överblick över området och dessutom kunna
njuta av utsikten i övrigt. I
själva byggnaden görs plats
för bland annat forskarplatser och restaurang. Delvis under jord placeras
Skånes
kulturarvsbank.
De cirka tio miljoner fynden från hela Skåne, inklusive de tusentals som grävts
fram i Uppåkra, finns i dag
samlade på Gastelyckan i
Lund. Men hyreskontraktet går ut om några år och
som Skånskan tidigare berättat tyder nu allt på att
hela den arkeologiska skatten flyttas till Lund före
Lund, som Mårtensson
kallar Uppåkra.

h 23 000 föremål har registrerats
Uppåkra är den
mest fyndrika järnåldersbosättningen i Sverige och
tros ha varit hela
sydskandinaviens
centralort, religiöst
och politiskt, under mer än tusen

år. Omkring 23
000 metallföremål
har registrerats i
området.
Under 1000-talet
tros Lund successivt men oblodigt
ha tagit över som

centralort i området.
Sedan mitten av
90-talet har grävningar kontinuerligt gjorts i det cirka 50 hektar stora
området.

– Universitetet är positivt, säger Nils-Ove Mårtensson och berättar att
den tänkta lokaliseringen
gör att kyrkans förvaltningsbyggnad måste flyttas.
Nils-Ove Mårtensson
lägger just nu mycket tid på
att informera om framtidsplanerna och har flera föredrag inbokade den närmaste tiden. Allmänheten
får dock vänta till sommaren för att se byggnadsskisserna, då de ställs ut i prästgården i samband med
årets grävningar. Nils-Ove
Mårtensson ville efter föredraget i måndags inte lämna ut skisserna till Skånskan.

Historien talar för en ny
spännande grävserie. Varje
sommar de senaste åren
har nya kapitel i Uppåkras
drygt tvåtusenåriga historia kunnat skrivas. Det
mest uppmärksammade
fyndet hittills är tempelbyggnaden. När den arkeologiska parken blir klar är
tanken att någon form av
konstnärlig tolkning av
templet ska kunna skådas
på platsen. Men Nils-Ove
Mårtensson betonar att det
aldrig kan bli frågan om ett
återskapande av byggnaden, eftersom det är omöjligt att veta exempelvis hur
högt templet var.
– Man ska akta sig för att
bygga hus. Det här blir ett
konstnärsuppdrag.

Nytt för i sommar blir
också att en läktare med
tillhörande hörselslingor
sätts upp intill grävplatsen
så att publiken ska få bättre inblick i arkeologernas
arbete. Det kan också bli
aktuellt med en webbkamera på utgrävningsplatsen så att allmänheten hekan följa arbetet hemifrån,
uppger Nils-Ove Mårtensson.
Redan i sommar räknar
Nils-Ove Mårtensson också med att säkerheten kring
området måste stärkas. Någon form av inhägnad blir
sannolikt aktuellt, berättar
han.

Inte bara det visuella ska
lyftas fram i Uppåkra. För
att kunna erbjuda så moderna guidningar som
möjligt på platsen i framtiden är forskare från Lunds
tekniska högskola och en
utomstående forskare inkopplade. Forskargruppen
ska lägga den tekniska
grunden för en digital guidning, som eventuellt ska
kunna följas via besökarnas mobil.

HENRIK TOFFT text
henrik.tofft@skd.se
0704-14 26 55

Om inkariket på biblioteket
STAFFANSTORP. I dag har Staffanstorps Natur-

skyddsförening årsmöte. På mötet berättar Annette Schiemann om sin resa till inkastaden Machu Picchu, som ligger i Anderna i Peru.
Klockan 19 börjar evenemanget, som hålls på
biblioteket.

Enklare återvinna efter 17
Från och med den 30 mars blir det mer öppet efter klockan 17 på återvinningscentralen i Staffanstorp. De nya öppettiderna är måndag till fredag 13 till 19 och lördag och söndag 9-15.
Morgontiderna under vardagar tas i och med
förändringen bort.
Bakom förändringen ligger undersökningar
med invånarna som Sysav har gjort.

SPF-bridgen i Staffanstorp
STAFFANSTORP. SPF-bridgen den 16 mars: 1) Len-

nart Nilsson/Kjell Cronqvist, 375. 2) Brita Willars/Bert Larsson, 358. 3) Anna-Greta Chrisander/Lars-Erik Grönvall, 341. 4) Sonja Nilsson/Arne Engquist, 333. 5) Birgitta Hogendoorn/Mona
Åhlander, 333. 6) Greta Kristiansson/Kjell Kristiansson, 330.

STAFFANSTORP I DAG
Redaktionen tillhanda senast kl 9 dagen före publicering.

■ BIBLIOTEK
Staffanstorp: 10-19. Hjärup: 15-19

■ UTSTÄLLNING
Konsthallen: 10–19. Ingrid Enarsson, skisser och skulpturer. Tom 5 april.

■ FRITID
Bråhögsbadet: Öppet 12-21. Morgonsim 6.30-8. Fritidsgårdar: Skåningen: 14-17 och 18-22. Hjärup: 15-22.
Medelpunkten: Förmiddagsfika, 9.30. Stavgång i Hjärup, 9.30. Schack, 13. Staffanstorps Naturskyddsförening: Annette Schiemann berättar om inkastaden Machu Picchu, Peru. Klockan 19, biblioteket.

■ MATSEDLAR
Klöverlyckans bykrog: Uppgift saknas.
Pile- och Magnoliagården: Fisk Bordelaise. Alt: Orientalisk köttfärsgryta. Dessert: Blåbärskräm.

■ ÖVRIGT
Öppen förskola: Paviljongen 9-12. Babycafé 13-15.
Arbetslivscentrum: Bråhögsplatsen 2: 9-16.
Brottsofferjour: 046-32 32 98.
Familjerådgivning: 9-10, 046-35 69 68.

