Skånskan.se

Sida 1 av 1

Detta är en utskriftsvänlig version av en artikel från
www.skanskan.se

Staffanstorp blir Uppåkra
2009-10-21 18:30 (Uppdaterad 20:41) STAFFANSTORP
Inte nu, men kanske om ett par år, om kommunpolitikerna får som de
vill.
– Jag skulle inte bli förvånad om det om ett antal år heter Uppåkra kommun,
säger Michael Sandin (M), kommunstyrelsens ordförande och nyvald ordförande
i Uppåkra stiftelse, en organisation som formellt bildades under måndagen.
Stiftelsen ska se till att Uppåkra blir ett arkeologiskt center och att det under
överskådlig framtid fortsätter att vara det.
Nu när stiftelsen har utsett styrelse kan arbetet med att söka finansiärer till
framtida kontinuerliga grävningar och utställningar intensifieras.
– Jag skickar i detta nu ett mejl till en möjlig sponsor, säger Michael Sandin mitt
under presskonferensen, och tittar upp bakom sin laptop.
Han och de andra ledamöterna är väl medvetna om att det nu gäller att på alla
sätt sälja in Uppåkra.
– Jag brukar lite slarvigt kalla det för Nordens Pompeji, säger Rolf Tufvesson
(KD), ordförande i Region Skånes kulturnämnd och numera också vice
ordförande i Uppåkrastiftelsen.
Nils-Ove Mårtenson, styrelseledamot och operativt ansvarig för arbetet med
området, kallar Uppåkra för ett humanistiskt ESS.
– Det handlar om Education, Science och Spreading, säger han.
Michael Sandin har ingen egen slogan för det forna maktcentrumet på kullen
mellan Staffanstorp och Hjärup. Han är inte poetiskt lagd, uppger han, och nöjer
sig med att säga att han vill se Uppåkra som "ett levande arkeologiskt center".
Men han säger också:
– Vi får i Uppåkra något som ger oss en identitet. Därför är det så viktigt för
oss.
Och han är alltså inte obekväm med att umgås med tanken på ett nytt
kommunnamn.
– Det är inte uteslutet att det blir så. Men sådant är inte enkelt. Det är många
känslor inblandade.
Faktum är att i förslaget till översiktsplan för de närmaste trettio åren finns en
passus där Staffanstorp har döpts om till Uppåkra.
– Jag fick frågan om det där av en person. Jag svarade att det är ingen slump
att det står så, säger Michael Sandin.
Redan i dagsläget sker försök att knyta kommunen närmare varumärket
Uppåkra. Socialdemokraternas Pierre Sjöström har motionerat om att döpa om
Hjärups station till Uppåkra station. Ärendet utreds just nu.
Helsingborgaren Rolf Tufvesson är tydlig med vad han tycker.
– Klart det ska heta Uppåkra. Det låter väl mycket mer spännande än
Staffanstorp.
Nils-Ove Mårtenson nöjer sig i nuläget med att han vill kämpa för att Lund södra
trafikplats ska få heta Uppåkra trafikplats i stället.
Fotnot: I den nybildade styrelsen för Uppåkrastiftelsen ingår representanter
från Staffanstorps kommun, Lunds kommun, Staffanstorpshus, Region Skåne,
Lunds stift, Uppåkra församling, Länsstyrelsen och Lunds universitet. De två
sistnämnda är inte stiftare, eftersom det vore olagligt för dem att bidra med
pengar.
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