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Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln.

Arkeologicentret blir
kraftigt försenat
Av Caroline Stenbäck
046-18 15 44, caroline.stenback@skd.se 23 MAJ 23.30

UPPÅKRA. Det arkeologiska upplevelsecentret som är planerat att
ligga i Uppåkra blir inte färdigt i tid. Lunds universitet, som ska stå
för verksamheten, har inte hunnit med. Ny invigningstid är satt till
sommaren 2017.
– Det är inget konstigt alls. Tidsplanen har helt enkelt inte varit realistisk,
säger Per Eriksson, rektor vid Lunds universitet.
Han vill inte gå in på detaljerna om varför centret skjuts upp. Men en
anledning till att invigningen från början bestämdes till 2014 var av att
Lund då hade möjligheten att bli kulturhuvudstad.
Så blir det inte. Och planerna får nu ta ett lugnare tempo och ett mer
rimligt mål är satt till 2017.
Upplevelsecentret beräknas kosta 85 miljoner kronor att bygga. Utöver det
tillkommer flera miljoner per år att driva verksamheten.
Vem som ska betala projektet är ännu oklart. Ingen av de medverkande
Staffanstorps kommun, Lunds kommun, Region Skåne, Lunds stift eller
Lunds universitet har ännu påtagit sig att betala.
Intill Uppåkra kyrka har årets grävningar nyligen kommit i gång – men på
en helt ny plats – söder om hallbyggnaderna som under flera år har
undersökts.
– Det gjordes geofysiska mätningar förra året och även i år som visade på
intressanta saker. Därför har vi nu bytt fokus ett tag, säger
grävningsledaren Bengt Söderberg.
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Vad som kan tänkas ha funnits på den plats som arkeologerna nu har
börjat gräva på vill han ännu inte säga så mycket om.
– Det beror på att vi inte har kommit så långt än. Men det vi har sett är en
cirkel på 7 meter i diametern med en kantkedja av stenar. Det skulle kunna
vara en gravplats.
Intill finns även två andra intressanta områden, där det ena skulle kunna
vara en äldre vägstump. På de andra området finns tre stora gropar med
mycket sten i, men vad det betyder är än så länge oklart.
Jämfört med tidigare utgrävningar har inga spår av metall hittats på den
nya platsen.
– Det tyder på att lämningarna kan vara från brons- eller stenåldern, säger
Bengt Söderberg.
Han säger att grävningen främst kommer att ge viktig kunskap på lång sikt
snarare än när fornlämningarna har frilagts.
– Mycket av det vi gör är att ta reda på om de sägner som finns stämmer.
Vid den här cirkelformationen kommer vi mest få reda på hur bra
mätmetoderna fungerar.
Utgrävningarna i Uppåkra har blivit ett känt begrepp utomlands. Flera
studenter från Tyskland och Storbritannien har kommit hit för att göra sin
praktik.
– Det här området är väldigt intressant om man håller på med arkeologi.
Så jag är väldigt glad för att jag fick komma hit, säger Carina Wetschei från
Tyskland.
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