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■ ARKEOLOGI.

Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center bildades

UPPÅKRA

Arrangören Ingvar Wallin visar ett av sina favoritverk, skapat av Harry Oxenblå.
FOTO: JOAKIM STIERNA

Höstsalong i Dörröd i gång
DÖRRÖD. Detta år ställer 36 konstnärer ut på Ro-

mele konsthalls höstsalong, som pågår fram till
den 13 september.
Arrangören Ingvar Wallin vill framför allt lyfta
fram de skulptörer som ställer ut, bland andra
Lundasonen Andreas Åkesson, som förvandlar
tegelsten till spännande figurer.
– Det är en ung man på uppgång. Han kommer nog att gå långt, säger Ingvar Wallin.

Gattet med gången har av hävd funnits i århundraden, hävdar de som överklagat byggplanerna.
FOTO: JOAKIM STIERNA

Gång lyfts till högsta nivå
LUND. Länsstyrelsen avslår överklagandet av en

ny detaljplan för kvarteret Gernandtska lyckan i
södra delen av Lunds innerstad.
Bakom överklagandet står två bostadsrättsföreningar som bor grannar. Den ena av dessa väljer
nu att gå vidare till regeringen.
På platsen vill Lunds kommunala fastighetsbolag, LKF, bygga ett fyra, fem våningar högt äldreboende med 20 platser.
Grannarna menar att den park och öppning i
bebyggelsen ut mot Helgeandsgatan, som nu ska
byggas för, har gamla anor. Den lämnades därför
kvar när kvarteret bebyggdes på 1940-talet.
Men grannarna har egentligen inget emot äldreboendets utformning, utan kräver endast att
passagen värnas i planen och denna förbindelse
ska vara öppen för alla.
Länsstyrelsen påpekar i sitt svar att det i grunden
är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Länsstyrelsen ska
bara lägga sig i ifall kommunen gjort en felaktig avvägning mellan motstridiga intressen eller om kommunen handlagt ärendet på fel sätt rent formellt.
Länsstyrelsen förstår att det medför en förändring för de boende om ny bebyggelse uppförs där
det i dag finns en öppning ut mot gatan. Dock
menar myndigheten att störningarna inte är så
allvarliga att planen inte kan antas.
– Det kommer även fortsättningsvis att gå att
ta sig in och ut från kvarterets inre, även om det
uppförs en byggnad på det sätt som detaljplanen
medger, står det att läsa i beslutet.
Grannarna är inte nöjda med det beskedet utan
vill att den fria passagen skrivs in i planen.

Under söndagen bildades stiftelsen Uppåkra
Arkeologiska Center
som siktar på att ha en
arkeologisk park och en
utställning klar 2014.
Många års väntan ser
ut att vara över.
Stiftelsen har fått cirka 15
miljoner kronor i startkapital av olika intressenter.
Företrädare för dessa,
bland andra Lunds och
Staffanstorps kommuner,
kyrkan, länsstyrelsen, universitetet och Region Skåne, var på plats i går när dokumentet undertecknades.
Det gjordes framför den
gamla prästgården i Uppåkra, där det är tänkt att löpande utställningar av fynd
ska arrangeras i väntan på
att den permanenta expobyggnaden står klar.
Prästgården har för detta
ändamål donerats till stiftelsen av Staffanstorpshus.
Landshövding
Göran
Tunhammar var på plats
och gav tyngd åt ceremonin och genom att länsstyrelsen ska vara vetenskaplig garant för projektet tillsammans med Lunds universitet.
– Detta är en stor dag, en
fantastisk dag. Jag vill gratulera Staffanstorps kommun, Lund, Skåne, ja faktiskt hela Sverige, sade han.
Göran Tunhammar tycker att Uppåkra som arkeologisk fyndplats borde vara
mer känd.
– Den är större än en viss
omtalad plats i Mellansverige. Vi ska hjälpa till att göra Uppåkra lika känt som
Birka, sade han.
Lunds kommun företräddes avAnnika Annerby
Jansson (M), kommunfullmäktiges ordförande. Hon
verkade nästan ursäkta att
Lund endast går in i stiftelsen med ett symboliskt kapital på 50 000 kronor när
de övriga intressenterna
skjuter till miljonbelopp eller mångmiljonbelopp.
– Men Lunds kommun
kommer att på ett konstruktivt sätt bidra till förverkligandet av detta projekt. I vår kommun lever vi
hela tiden med kopplingen
till vår historia och den
spännande forskning som
bedrivs. Det är en viktig
ledstjärna för oss, sade hon.
Riktigt hur Lunds kommun ska hjälpa till framgick inte.
Något mer konkret var
Per Eriksson, rektor för
Lunds universitet.

Uppåkra-projektet
är
spännande. Det är till nytta
för vår forskning, utbildning och förvår tredje uppgift – att samspela med andra aktörer i samhället. Det
gör vi här, sade han.

Vi ska hjälpa till
att göra Uppåkra
lika känt som
Birka.
– Vi kommer att ta detta
med att stå som vetenskaplig garant på stort allvar. Vi
är det största forskningsuniversitetet i Sverige och

Michael Sandin (M), Staf-

fanstorps kommuns starke
man, var glad över att så
många olika aktörer har
enats kring ett gemensamt
mål.
– Det är stort att ett antal offentliga organisationer sätter sig ned och säger
att detta ska vi göra tillsammans. Det kan låta som en
självklarhet, men så är det

inte när alla oftast är upptagna med sitt, sade han.
Hela ceremonin fick en
högtidlig inramning. Soldater, kanske liknande de
som ingick i Uppåkrahövningens hird en gång i tiden, vaktade de nutida
skånska makthavarna när
de samlades i tältet.
Poul Höxbro, också han i
tidstypiska kläder, spelade
vallhorn, ett instrument
som förekom i Norden redan under järnåldern.
JOAKIM STIERNA text
joakim.stierna@skd.se
0704-14 26 56
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LÄS SPORTEN i Del B

åter till Uppåkra
under närvaro av landshövding Göran Tunhammar
Universitetets rektor Per Eriksson, landshövding Göran Tunhammar,
kommunstyrelsens
ordförande i Staffanstorps kommun Michael Sandin (M), ordförande i regionstyrelsen Jerker
Swanstein (M) med flera samlades för att visa enigheten bakom
den nya stiftelsen.
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Många fick sova ruset av sig
LUND. Insparkar, Lundakalaset, sommarvarmt

väder, dans på Björka loge – allt detta sammantaget gjorde att Lundapolisen fick ta hand om
många överförfriskade personer natten till söndag. Normalt sätt brukar två, tre personer få
nyktra till i polisens förvar. Under lördagskvällen
och påföljande natt uppgick antalet till 14.
Det var ett så stort antal att cellerna inte räckte
till. Någon fick dubbelbeläggas.
De flesta omhändertagna är födda 1988–90.

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

■ TRÄFFPUNKTER
Laurentiigatan: Öppet 9-15. Gymnastik 9, 10, 11. Väster:
Samvaro med frågesport 13.30. Östra Torn: Frågesport
13.30. Matsedel äldreomsorgen: Stekt fläsk, löksås, potatis, värdshusgrönsaker/Färsk frukt.

FOTO: JOAKIM STIERNA

Göran Tunhammar skrev med allvarlig min under det historiska dokumentet för fyndplatsen Uppåkra.

■ UTSTÄLLNINGAR
Historiska museet: 11-16. Konsthallen: 12-17. Kulturen: 1118. Skissernas museum: 12-17.
■ AKTIV FRITID
Högevallsbadet: 11-20. Delphinen. 6.30-20. Bowlinghallen: 11-22. Delphinen: 6.30-20. Gym: 6.30-22 Källbybadet:
10-19.30. Skryllegården: Motionscentralen 7-21.30. Serveringen 10-20.
■ KYRKLIGT
Domkyrkan: Orgelmusik, Bengt Wittje, 20. Petergården:
Öppet hus för stora och små, 9.30-11.30.
■ ÖVRIGT
SPF-Lundensis: Månadsmöte: “Skärvor ur vår Astrid
Lindgren-samling med Lars Bengtsson och bildspel av
Katarina Bengtsson. Petersgården, 14.

Det äldsta vallhornet som hittats är från 500-talet, så det har
säkert spelats i Uppåkra. Poul Höxbero visade hur.

■ FOLKBIBLIOTEKEN
Stadsbiblioteket: 10–19 Dagstidningar från kl 8 på Caféet.
Lundasamlingen 10-13. Stadsdelsbiblioteken: Dalby 13-19.
Järnåkra 14-19. Linero 13-17. Nöbbelöv 14-19. Södra sandby
13-19. Väster 13-17. Genarp 10-12, 13-19. Klostergården 1012, 13-17. Norra Fäladen 11-19. Veberöd 10-17.
■ GENARP
Medborgarkontoret: Öppet 13-18
■ DALBY
Medborgarkontoret: Öppet 13-18.
■ VEBERÖD
Medborgarkontoret: 13-16.
■ SÖDRA SANDBY
Medborgarkontoret: 14-19.
■ DAGCENTRALERNA

Arkeolog Karl-Magnus Lenntorp visade årets grävningar. En
strid ström av besökare vill lyssna, titta och lära.

Många intresserade av grävningarna
UPPÅKRA

Innebrända förfäder,
soldater som genomborrats av spjut, slungkulor
– det är spännande saker som arkeologerna i
Uppåkra berättar om.
Att de har lyckats fånga allmänhetens intresse märktes
i går under Uppåkradagens
visningar av sommarens utgrävningar.
Köerna ringlade långa av
alla som ville höra om det
senaste som hittats.

Arkeolog Karl-Magnus
Lenntorp fängslade sina
åhörare. Han berättade till
exempel om några kulor i
kritsten som först förbryllat
kollegorna.
– Vi trodde först att det
var spelkulor för barn, men
sedan kom Anders Ödman,
en erfaren arkeolog, och sa
att det där är slungsten. Det
är ingen leksak utan i högsta grad ett vapen, sade KarlMagnus Lenntorp.
Arkeologerna har under
sommaren grävt i det stora

Detta är ingen
leksak utan i
högsta grad ett
vapen.
hus, som troligen har varit
hövdingens bostad. En stor

mängd husgeråd har påträffats. Troligtvis har det hållits
stora fester och hov i byggnaden och på den öppna
plats som låg i anslutning.
– Här har det nog gått vilt
till. Kanske tog drottningen,
hövdingens hustru emot
gästerna med bägare av
mjöd. Det är ett motiv som
återkommer i många sagor
och legender från denna
tid, sade Karl-Magnus
Lenntorp.
Joakim Stierna
046-18 15 42, joakim.stierna@skd.se

Billingshäll: Sittgymnastik, 13. Frågesport 14.00. Äpplefläsk, potatismos. Kullagården: Baconlindad korv. Special:
Flygande Jakob. Ligustern: Kaffe 15. Korvgryta. Norrehed:
Fri textil, 9. Bridge, 16.30. Rimmad oxbringa. Eyragården:
8.30-16.30.
KÄVLINGE

■ BIBLIOTEK

Kävlinge: 13-19. Löddeköpinge: 13-19.

■ BADEN

Tolvåker: 11-17. Vikenbadet: 11-18. Friskvården, 9-17.30.
STAFFANSTORP

■ BIBLIOTEK

Staffanstorp: 10-19. Hjärup: 10-15.

■ FRITID
Bråhögsbadet: 9-19. Medelpunkten: Fika, 9.30.
■ UTSTÄLLNING
Konsthallen: 10-19. Madeleine Pyk.
■ MATSEDLAR
Pile- och Magnoliagården: Köttfärslåda. Alt: Veg lasagne.

