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Se fler bilder (2 av 2) « Föregående Nästa »

Foto: Göran Olsson
Biten är avklippt från en halsring. Den hittades i ett stolphål till ett
forntida hus i uppåkra och kan ha varit ett offer för att bringa lycka.

Nytt guldfynd i Uppåkra
Av MATS AMNELL
Publicerad 1 juli 2009 11.14 | Uppdaterad 2 juli 2009 13.10
En liten tre centimer stor del av en halsring i guld har hittats i ett stolphål vid utgrävningarna i
Uppåkra.
UPPÅKRA: Professor Lars Larsson har daterat den lilla guldbiten till 500 talet. En hel liknande
guldhalsring hittades på 1920-talet vid Trolleberg utanför Lund.
Bägge föremålen är dekorerade med inslagna märken. Dekorationerna är gjorda hjälp av en
stämpel i det mjuka guldet.
Lars Larsson har jämfört de båda fynden, och kommit fram till att stämplarna inte är helt
identiska men det är troligt att halsringarna är gjorda i samma verkstad, som i sin tur kanske har
legat i Uppåkra.
Halskragen som hittades på 1920 talet förvaras nu på historiska museet i Stockholm, medan biten
av halskragen som hittades i Uppåkra förvaras nu på historiska museet i Lund.
Halskragar och ringar i guld har hittats på flera platser i landet. De har använts som smycken av
samhällets stormän. I bland har de också i helt skick eller i form av avklippta bitar använts som
betalningsmedel.
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