Kompletterande uppgifter till ansökan om ökad drift från Lunds kommun till
Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center
-

Versamhetsberättelse /plan
o Stiftelsen har inte antagit någon verksamhetsplan för 2019 ännu. Denna
antas först under stiftelsens sammanträde i december. Årsredovisning för
2017 och verksamhetsplan för 2018 bifogas.

-

Budget för år 2019
o Denna budget kommer att sammanställas de kommande veckorna, och
fastställas först vid sammanträdet i december. Kan dock översända vårt
utkast om några veckor.

Förklaring det ökade behovet (från årliga 200 tkr till 717 tkr)
Nuvarande nivå på verksamhetsbidraget, 200 tkr, fastställdes för tre år sen. Det var då
resultatet av en dialog mellan Stiftelsen och företrädare för Lunds kommun, som tog sin
grund utifrån ett gradvis ökande samarbete. Stiftelsens grundverksamhet har varit klart
underfinansierad ända sedan starten, och Stiftelsen har i flera år förbrukat medel från
Stiftelsekapitalet för att möjliggöra fortsatt verksamhet. Detta är som alla förstår ingen
långsiktigt hållbar lösning. Trots detta har Stiftelsen under dessa år genomgått en
mycket kraftig utveckling, verksamhetens omfattning har öka dramatiskt. Till stora
delar möjliggjort genom tillfälliga projektmedel från olika finansiärer. Men också genom
mycket effektiv resursanvändning.
Från år 2013 till 2018 har stiftelsen ökat antalet besökare från 3200 till 17 500. Detta
med konstant bemanning om 1,3 tjänster. Stiftelsen förmedlar Uppåkras historia och
dess koppling till Lund huvudsakligen genom besöksverksamhet och skolverksamhet.
Båda dessa verksamheter tar främst emot besökare, privatpersoner och skolklasser,
från Lunds kommun och Staffanstorp. För Lunds medborgare ger Uppåkra en djupare
förståelse för det som format Lund och en unik möjlighet att delta i att lösa Uppåkras
gåtor.
Detta sker genom ett antal satsningar:
- En nyanlagd trädgård tillsammans med ett återskapat kulthus ger besökaren en
förklaring till hur maktens boning såg ut på Uppåkra.
- En underjord med kulturlagervägg där fyra livsöden projiceras med film skapar
en förståelse för hur vi kan förstå vår historia.
- Sveriges största arkeologiskola har anlagts och här möjliggörs för barn och
besökare från Lund att delta i att gräva fram regionens maktcenter. Redan har
flera skolklasser från Lund deltagit och arkeologiskolan har endast varit igång i
drygt fyra veckor.
- Martin Widmark, Sveriges mest lästa författare, har valt att synliggöra sina bokoch filmkaraktärer Halvdan och Meia som vänner från Uppåkra och Lund.
Stiftelsen kommer bedriva litterära vandringar utifrån dessa berättelser och det
finns ett stort mervärde för Lundabor att förmedla kopplingen mellan dåtidens
maktcenter och dagens Lund.
- Martin Widmark har även skapat ett vikingaspel och barn från Lund och
Staffanstorp tävlar i detta spel i skrivande stund för att få gå på filmpremiären till

-

Halvdan Viking i Stockholm. Detta utifrån den nära koppling som finns mellan
Uppåkra och Lund.
Stiftelsen har skapat ett samarbete med Science Village Scandinavia, Max IV och
ESS. Just nu pågår ett samarbetsprojekt, finansierat av EU där dessa fyra ingår
och projektet har redan utsätts till ett av de mest innovativa i EU under
Europeiska kulturarvsåret 2018. Grundtanken är att fynd från Uppåkra kan för
allmänheten synliggöra möjligheterna med anläggningarna ESS och Max IV. De
senaste åren har stiftelsen därför deltagit på kulturnatten på Max IV och visat
upp sin verksamhet och Uppåkra finns representerat i utställningen på
Möllegården.

Uppåkra var regionens maktcenter under tusen år och definieras av akademien som
Norra Europas mest intressanta fyndplats. Denna plats kallas också ”Lund före Lund” då
maktcentret lades ner och ersattes av Lund. Denna del av historien förlänger Lunds
historia med tusen år och det är angeläget att förmedla detta för medborgare i Lund.
Behovet av ett större verksamhetsbidrag för att finansiera Stiftelsens grundverksamhet
har beskrivits ovan, och kan sammanfattas som ett resultat av senaste årens expansion
av verksamheten på Uppåkra, som alltjämt fortgår, och den koppling som finns mellan
Stiftelsen och Lunds kommun genom dessa olika strategiska samarbeten. Endast förra
året besökte närmare tre tusen Lundabarn Uppåkra med sina skolklasser och det är
angeläget för både Uppåkra och de enskilda skolorna att denna verksamhet inte
äventyras. Alternativet att kostnaden faktureras respektive skola i Lund riskerar att
kraftigt minska antalet besökande skolklasser och därigenom försämra för både
Stiftelsen och Lunds kommun.

