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Staffanstorp: Torsdagen den 8 oktober
besökte Kulturminister Lena Adelsohn
Liljeroth Uppåkra Arkeologiska Center. I
släptåg hade ministern regionpolitiker och
kommunpolitiker, tjänstemän och
mediafolk.
Ett så celebert besök och sådan
uppståndelse hade klass 2 och 3 från
Hjärupsskolan inte räknat med. Men de tog
Arkeologistudenterna Sigrid Hagefalk (t.v.) och
det med ro och genomförde sitt studiebesök Maria Karlsson sade till ministern att de kände
utan att störas av kamerablixtar och spring. sig lyckligt lottade att få vara med om just
utgrävningarna i Uppåkra.
-Att en minister ägnar tre hela timmar åt
utgrävningarna här i Uppåkra betyder
mycket och vi är oerhört glada över detta besök. Uppåkra får allt bättre fotfäste.
Man förstår mer och mer hur stort det är. Under det senaste året har Uppåkra
Arkeologiska Center väckt allt större nationellt intresse och har satt sig rejält
Kultursveriges agenda, sade Bo Polsten, ordförande för Kultur- och fritidsnämnden
i Staffanstorp.
Ministern kallade utgrävningarna för fascinerande och historieomskrivande, men
utlovade inget tillskott i kassan.
-Det är en fråga för Riksantikvariet och privata medel, som i Uppåkras fall
donationer från Rausing, spelar av tradition en viktig roll i dessa sammanhang.
Frågan är vem som har ansvaret, och svaret är att ansvaret är gemensamt. Ökat
samarbete är en väg att gå, rådde Kulturministern.

Sök

En blek skånsk höstmorgon och en
tämligen månghövdad välkomstkommitté tog emot Kulturministern på
parkeringen framför Uppåkra kyrka.

Kulturministern briefades ingående av
Lars Larsson, arkeolog och ansvarig för utgrävningarna. Till vänster i bild Bo
Polsten.

Klass 2 och 3 från Hjärupsskolan lät
sig inte bekommas av uppståndelsen. Fast lite spännande var det att bli
fotograferad och komma i tidningen.
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