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ÅRET SOM GÅTT….
År 2017 var ett viktigt år för verksamheten i Uppåkra. Det var året som den
nya visionen implementerades i verksamheten och genom en omstrukturering
med en ledningsgrupp kan stiftelsen maximera nytta. Genom den
vetenskapliga planen vet stiftelsen hur den ska förmedla på sikt och alla
projekt som initieras i verksamheten har detta som utgångspunkt.
Ett av de största och viktigaste stegen under 2017 var att på fem år
kontraktera en hyresgäst som vill driva café på Uppåkra. En av delägarna i
företaget har gedigen erfarenhet inom cafébranschen och har tagit fram
koncept åt till exempel Espresso House och Waynes Coffée. De investerar
pengar på Uppåkra för att de ser potentialen, vilket känns stimulerande.
Under 2017 har strukturerade möten ägt rum mellan de parter som berör
Uppåkra i sin verksamhet. Det betyder att stiftelsen träffar Länsstyrelsen och
ledningen från Nyckeln till Uppåkra projektet från Lunds Universitet och LUHM
(Lunds universitets historiska museum) och går igenom respektive planer för
Uppåkra. Detta med fokus på att hitta samverkansmöjligheter.
Stiftelsen fortsätter att få enormt mycket kostnadsfri kompetens till
organisationen. Detta är avgörande för att höja kompetensen i den lilla
organisation som stiftelsen driver. Det handlar dels om vetenskapliga rådets
kompetenser som de satsar från sina respektive huvudmän, Malmö Stad,
Malmö Högskola, Lunds Universitet, Univeristy of the Highlands and Islands,
och Sønderjylland Haderslevs Museum och Lunds stift. Det handlar även om
näringslivet. Till stiftelsen har knutits en entreprenör med kompetens inom
digital utbildning och som på ideell tid deltar i stiftelsens ledningsgrupp. Hans
företag gör även insatser som att under 2016 ha sponsrat Uppåkras nya
hemsida. Men han har även gjort filmer som stiftelsen kan använda i sin
pedagogik och som skänkts till stiftelsen. Allt detta gör att stiftelsen, sin lilla
organisation till trots, kan genomföra större arrangemang och innovativa
samarbeten som annars vore omöjliga, och visar på det stora engagemang
som finns för Uppåkra inom olika sfärer.
Under 2017 skänktes stockar till stiftelsen för att skapa en lekmiljö i
trädgården. Detta tillsammans med att ett företag skänkte pallkragar som
utvecklat arkeologiskolan, har vi börjat kunna utveckla potentialen med den
vackra trädgården. Något som också hyresgästerna gör ideellt.
FOKUSOMRÅDEN
Uppåkra Learning Studio
Samarbetet med Uppåkraskolan börjar skörda frukt och ett nytt Uppåkra
Learning Studio skapas på Uppåkra. I detta kan barn inte bara höra talas om
arkeologi, de kan arbeta med det handfast på olika sätt. Detta kommer
troligtvis att öka antalet skolklasser som vill komma till Uppåkra. Det är också
ett intressant projekt ur det perspektiv att barn faktiskt är med och skapar en

”utställning”. Samarbetet mellan forskare/lärare/barn/pedagogisk personal på
Uppåkra är innovativt och kommer kontinuerligt att utvecklas.
Digitalisering
Under 2016 är två projekt igång, dels ett för att skapa en innovativ digital
plattform för att hitta standardiserade lösningar för flera kulturarvsinstitutioner.
Förstudien för att hitta partners genomförs under 2017. Dels Kunskapsstråket
som kopplar Uppåkra samman med ESS/Max IV och Science Village. I detta
projekt finns digitala inslag gällande tvärvetenskaplig pedagogik och detta ska
utvecklas under året.
3-D utskrifterna av fynd ska utvärderas och utvecklas under 2018. Detta är
intressant även ur tillgänglighetsperspektivet och ett intressant
samarbetsprojekt mellan LUHM och Uppåkra.
Barnen är fortsatt i centrum och vi kommer att arbeta med kulturmöten och
kulturell identitet. Integrationsprojekt kan bli konkreta på Uppåkra då fynd som
hittats på Uppåkra vandrat samma väg för två tusen år sedan som flyktingar
vandrat genom Europa idag.
Barn
Barnen är en fokusgrupp för Uppåkra. Dels genom besök på Uppåkra med
familjen, men även via skolvisningar. Skolor från hela Skåne, Sverige och
Danmark ska kunna ta del av Uppåkra, dels genom att besöka platsen, dels
genom att Uppåkras pedagoger besöker skolorna.
Stiftelsen kommer att arbeta med kulturmöten och kulturell identitet.
Integrationsprojekt kan bli konkreta på Uppåkra då fynd som hittats på
Uppåkra vandrat samma väg för två tusen år sedan som flyktingar vandrat
genom Europa idag.
Tack vare caféet kommer utställningen omformas mer från en traditionell
utställningslokal till ett ”Uppåkra learning studio” där barnen får arbeta med de
arkeologiska fynden som sätts i en kontext, digitalt och fysiskt.
Stiftelsen har för avsikt att hitta projektmedel för att under 2018 utveckla en ny
lekmiljö på Uppåkra som arbetar med arkeologi och historia.
Då Uppåkra varit en internationell maktboplats är platsen viktigt ur ett
integrationsperspektiv. Skåne har en rik mångfald och det är avgörande att
barn känner en identitet och kan koppla samman sin historia med platser och
händelser. Uppåkra kan vara den platsen och material kring detta kan tas
fram i samverkan med skolor och barngrupper som arbetar med
integrationsfrågor.

Internationalisering
2018 är det europeiska kulturarvsåret. Uppåkras innovativa samarbeten har
uppmärksammats av EU-kommissionen vilket kommer att märkas under
2018.
Nya samverkansformer med kulturarvsinstitutioner i Europa kommer att
fördjupas.
Att arbeta med digital teknik i en internationell miljö blir aktuellt under 2018
genom EU-projekt.
FINANSIERING
Besöksmålet har under de senaste två åren ökat med flera tusen besökare.
Samtidigt har tilltalet och pedagogiken i förmedlingen anpassats till barn och
unga som största målgrupp. Utöver det har utställningen blivit permanent från
att ha varit en säsongsverksamhet och det digitala anslaget genomsyrar hela
verksamheten. Denna snabba utveckling gör att stiftelsens verksamhet inte
längre kan drivas inom existerande ramar. Ökad finansiering krävs. Detta bör
under 2018 komma från aktörer som är stiftare. I takt med att kommuner ökat
sitt engagemang hoppas stiftelsen att även Region Skåne ökar sitt
engagemang, dels genom låta stiftelsen återgå till verksamhetsbidrag istället
för projektmedel och dels genom att öka verksamhetsbidraget.
Från privatpersoner som kommer till Uppåkra finns numera en entréavgift.
Dock är den grupp som ökat mest i antal skolklasser. Denna tjänst är för de
kommuner som driftar stiftelsen gratis, annars har vi varit nödgade att ta ut en
avgift.
Sponsring är en stor del på Uppåkra även om det inte märks i bokföringen. En
ny hemsida, filmer, tid från ledamöterna i vetenskapliga rådet och
ledningsgruppen, seminarier med andra aktörer, större arrangemang som
Uppåkradagen och hantering av åkern och parkeringen. Allt detta sponsrar
företag, organisationer och privatpersoner. Det finns ett utbrett intresse och
denna del måste utvecklas ännu mer och kommer att göra så under 2018.
Parallellt med säkrandet av grundfinansieringen drivs ständiga försök att
erhålla externa projektmedel. Dessa projekt ska fokusera på långsiktiga
utvecklingsmöjligheter för Uppåkra i samverkan med andra. Det kan gälla
arkeologi i relation med digitalisering, förmedling i relation med digitalisering,
integration, tillgänglighet, internationalisering och tväröverskridande
samarbeten. Fokus i alla sammanhang är barn och unga.
VETENSKAPLIGA RÅDET
Under 2018 fortsätter samarbeten med LU och LUHM och de samarbeten
som vetenskapliga rådet initierat.

ADVISORY BOARD
Advisory Board är en viktig grupp som ”visa vägen” för stiftelsen i många
sammanhang. Detta arbete fortskrider under 2018.
MARKNADSKOMMUNIKATION
Stiftelsen har gjort en ny vision, en ny strategi och handlingsplan. Detta
underlättar för verksamheten att ingå i nya samarbeten och projekt som
rimmar med dessa. Caféet kommer att attrahera nya besökare till Uppåkra
och detta öppnar för möjligheter till att utveckla souvenirförsäljningen och en
Uppåkra Collection. Nyhetsbrev, Uppåkras youtube-kanal, instagram och
hemsida följer alla aktiviteter och leder till ökade besök.

