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TILL FRÅGAN OM »GÅNGGRIFTSTIDENS» BÖRJAN I SYDSKANDINAVIEN
Av Lili Kaelas
JM är C. J. Becker 1948 i sin doktorsavhandling om »Mosefundne lerkar fra yngre stenålder» 1 föreslog att i analogi med
sin »tidig-neolitisk tid» i stället för de tidigare benämningarna
första neolitiska perioden och döstid också ersätta benämningen gånggriftstid med »mellan-neolitisk tid», gav han detta
begrepp fortfarande samma innebörd, som det hade haft
tidigare. 2 Enligt den allmänt gällande uppfattningen börjar
denna tid med de första gånggrifternas byggande. Följaktligen
omfattar begreppet gånggriftstidens megalitkultur hela det inventarium, som ligger efter Beckers per. C av tidig-neolitisk
tid samt härrör dels från gänggrifterna, efterbegravningarna i
de tidiga dösarna, dösarna från tidig »gånggriftstid» och de fåtaliga kända jordgravarna, dels från de boplatser, som lämnat
material av motsvarande art. Men under de senaste årtiondena
har kommit fram nytt material tillhörande denna kulturkrets,
som enligt undertecknads uppfattning i viss mån tycks motsäga
det gamla begreppet »gånggriftstid», eftersom åtminstone en
del av detta torde ligga före början av gånggrifternas byggande,
vilkas tillkomst i Sydskandinavien i själva verket ligger något
senare i tiden, som jag hoppas nedan kunna påvisa. Med h ä n syn till detta användes i denna uppsats i stället för beteckningen »gånggriftstid» det mera adekvata namnet mellanneolitisk tid.
Tills 1944 hade alla forskare, som sysslat med sydskandinavisk »gånggriftstids»-kultur i gammal bemärkelse vid dess indelning i olika perioder, bearbetat keramiken, det främsta date1
2
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ringsmedlet, efter typologiska grunder. Det är först under
nämnda år, som en förändring inträffar. Detta sker i samband
med Th. Mathiassens publicering av materialet från Trelleborgsboplatsen på Själland. 3 I samband med detta framlägger
han också materialet från de u r kronologisk synpunkt mest
givande fem danska megalitiska boplatserna. Därvid redogör
han för sin 5-periodsindelning för sydskandinavisk gånggriftskultur. Vid hans periodindelning är det icke längre fråga om
stilar, utan om tidsperioder, vilka representeras var och en av
sitt karakteristiska boplatskomplex. Dessa äro Troldebjerg, 4
Blandebjerg (båda på Langeland), 5 Trelleborg (på Själland), 0
Bundsö (på Als) 7 och Lindö (på Langeiand) s , som alla enligt
honom ha homogen karaktär och där varje föregående är äldre
än den efterföljande i den ordning, som ovan angivits. 9 Denna
hans kronologiska placering av boplatserna har allmänt accepterats, ehuru hans 5-periodsindelning diskuterats både av Becker 1 0 och Bagge, 11 vilka hålla på den gamla 4-periodsindelningen. Utan att gå n ä r m a r e in på gånggriftstidens periodindelning i sin helhet, skall härvid diskuteras vissa av de två äldsta
periodernas keramikformer med tanke på benämningen »äldre
gånggriftstid».
Det är otvivelaktigt riktigt, att materialet från Troldebjergsboplatsen är det tidigaste vi känna till av megalitkultur från
mellan-neolitisk tid. Boplatsen följer omedelbart efter Beckers
period C av tidig-neolitisk tid, som tydligt framgår av keramikens vittnesbörd. Sålunda anknyta boplatsens tratthalsbägare
med sin tvärsnoddornering klart till desamma från föregående
skede, men keramikens övervägande del, liksom en del av det
3
Th. Mathiassen, The Stone Age Settlement at Trelleborg, Acta Arch.
XV, 1944. Cit. Acta Arch. XV.
4
J. Winther, Troldebjerg I o. II, Rudköbing 1935, resp. 1938.
' J. Winther, Blandebjerg, Rudköbing 1943.
• Th. Mathiassen, Acta Arch. XV.
7
Th. Mathiassen m. jl., Bundsö, Aarb. 1939.
8
J. Winther, Lindö I o. II, Rudköbing 1926, resp. 1928.
" Se därom närmare Th. Mathiassen, Acta Arch. XV, s. 96.
10
C. J. Becker, Mosefundne lerkar, s. 113, not 6.
11
A. Bagge—L. Kaelas, Die Funde aus Dolmen und Ganggräbern in
Schonen, Schweden. I, Sthlm 1950, s. 36 f. Cit. Die Funde.
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övriga inventariet anger utan tvivel en ny tidsepok.12 Det, som
är helt nytt bland keramiken, är de s. k. troldebjergskålarna,
som där dyka upp för första gången och till synes fullt utvecklade. Eftersom dessa skålar äro dominerande i antal över
de andra keramikformerna och därigenom giva boplatsen dess
speciella karaktär samt ha en mycket stor kronologisk betydelse inom det äldre tidsavsnittet av mellan-neolitisk tid för
vår problemställning rörande »gånggriftstidens» början, skall
de här underkastas en kortfattad stilistisk granskning.

Fig. 1. Troldehjergskålur. Efler J . Winther 1935. — Troldebjergschulen. Nach
J . Winther 1935.

De typiska troldebjergskålarna (fig. 1) ha en för det mesta
flack profil, där det ej finns någon skillnad mellan hals och
buk. Deras höjd, där en sådan kan konstateras, är varierande,
fast de flesta hålla sig omkring 15 cm13 och formen kan bäst
karakteriseras med namnet »öppen skål». Mynningspartiet är
skålamas vidaste del och uppvisar en rundad rand på de
12
13
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Se också Th. M a t h i a s s e n , A c t a A r c h . XV, s. 89 f.
J. W i n t h e r , T r o l d e b j e r g I, s. 43.
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flesta (fig. 2: a), men kan ibland också ha en snett nedåt-inåt
avskuren rand (fig. 2: c) eller en något utskjutande (fig. 2: b).
Ett fåtal skålar ha också en utböjd mynningskant med skarp
kant på insidan (fig. 2: d). Det
mest karakteristiska draget hos
troldebjergskålarna är deras ornering, som alltid består av en
runtlöpande horisontal dekor under mynningsranden och en vertikal bukornering åstadkommen
genom smala ornerade band v ä x „

Fig. 2. Mynningsprofiler. — Mun-

lande med oornerade sådana
dungsprofiie.
och som räcker ned nära till
bottnens början. Växlingen mellan de olika ornerade banden
sinsemellan och med de oornerade är av tämligen tillfällig
natur. Ibland förekomma de oornerade banden efter vartannat
ornerat sådant (fig. l : b , d), ibland efter ornerade bandgrupper
(fig. l : g , h), oftast bådadera på ett och samma kärl (fig. 1: a,
c, e, f), utan att man därvid i de flesta fall kan tala om någon
utpräglad symmetri varken i grupperingen eller i växlingen.
Dessa så ornerade skålar ha vanligen två motstående vertikala
bandformiga öron nära mynningskanten, men ytterst sällan
fyra, åtminstone i de fall man kan konstatera det (ovisst om
placeringen då alltid har varit parvis motstående). Det är värt
att notera, att öronen på de typologiskt äldsta troldebjergskålarna (som utgöra majoriteten av denna skåltyp från Troldebjergsboplatsen) aldrig äro inarbetade i skålens dekor, utan äro
s. a. s. helt löst påsatta, utan att hänsyn tagits till kärlorneringen för övrigt. 14 Dessa öron ha ofta sin egen ornering, som
direkt skär sig mot skålens (fig. 1: e, h) eller om den går i stil
M

På öronens betydelse för troldebjergskålarnas datering har assitenten
vid Langelands Museum i Rudköping Hakon Berg gjort mig uppmärksam,
då han visade mig en del av sin icke färdiga uppsats i manuskript över
keramiken pä Troldebjerg, när jag våren 1950 vistades där i studiesyfte. För detta och vänligheten, att visa mig det icke publicerade materialet från sina egna grävningar 1949 från dubbeldösen och gånggriften vid
Skovtofte, Böstrups sn samt från den då ännu ej färdiggrävda boplatsen
vid Klintebacken, alla på Langeland, tackar jag honom hjärtligt på detta
ställe samt för all hjälpsamhet och välvilja jag mötte från hans sida.
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med bukens dekor, äro öronen placerade helt nonchalant, så
att den ena ornerade sidan ligger mot ett ornerat band, den
andra mot ett oornerat (fig. 1: c, g) eller att det ornerade örat
ligger över mitten av en mönsterindelande linje mellan två
olika ornerade band och är ornerat i stil med det ena bandet
(fig. 1: f) etc. etc. Därmed är ej sagt, att det inte finns horisontala öron på skålarna i fråga från denna boplats. Men även
dessa äro i allmänhet placerade utan större hänsyn till skålens
ornering (fig. 1: h), ehuru detta lilla särdrag i öronens form
ändå tycks ha en viss kronologisk betydelse. Ty oftast ha skålar
med horisontala, bandformiga öron också en skarp kant på den
snett avskurna randens insida (fig. 2: c). Detta särdrag får en
avgörande betydelse, n ä r man jämför dessa skålar med dem,
som härrör från en avfallsgrop (där det utom keramiken fanns
både lerklining och flintavfall 15 ) på den icke färdiggrävda boplatsen vid Klintebakken. Dessa få troldebjergskålar från denna
boplats visade alla en något förändrad stilprägel jämfört med
de för Troldebjerg typiska. Först och främst hade de flesta en
något utböjd mynningskant med skarp kant på insidan (fig. 2: d).
På insidan av den utböjda mynningskanten (ett miniatyrbräm)
förekommer vinkellinjeornering i kamteknik. Innerorneringen
blir helt vanlig först på Blandebjerg, 1 6 men förekommer sporadiskt också redan på Troldebjerg och tycks sålunda börja under
första periodens senare del, men dominera under andra perioden. Också orneringen är mera avancerad på troldebjergskålarna från Klintebakken, åtminstone vad den estetiska kvaliteten beträffar.
Fast
bukorneringen
fortfarande består av smala,
vertikala,
ornerade

Fig. 3. Troldehjergskål. Efter S. Muller 191S.
— Troldebjergschale. Nach S. Muller 1918.
u
16
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band, växlande med oornerade som på Troldebjerg, är den ordnad
symmetriskt, dvs vissa
orneringskombinationer
upprepa sig regelbun-

Enligt muntligt meddelande av assistent H. Berg.
Se också J. Winther, Blandebjerg, s. 18.
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det (fig. 3). Huruvida öronen äro inarbetade i dekoren vet man
ej, eftersom inget är bevarat. Men det finns en annan skåltyp,
vilkens bukomering står helt i överensstämmelse med troldebjergskålarnas därstädes och som har vertikala öron inarbetade
i bukdekoren.17 Att detta är ett kronologiskt senare drag, belyses också av troldebjergskålarna från Blandebjerg (per II),
som också ha öron, fast horisontala, inarbetade i orneringen,
ofta inramade av konturlinjerna av det mönsterfält ovanpå
vilket eller i vars början de ligga.18 Skålar från Blandebjerg, som äro typologiskt äldre och med sin bukomering, som
består av jämnsmala band, stå närmare de äkta troldebjergskålarna, ha genomborrade, horisontala öron,10 medan de typologiskt yngre med breda ornerade vinkelfält växlande med
smala ornerade eller oornerade band eller med lika breda verti17

Dä fynden frän Klintebakken publiceras av H. Berg inom närmaste
tiden, får jag här hänvisa till några närmast i sin typ motsvarande keramikskärvor avbildade i S. Muller, Stenalderens Kunst i Danmark, Kbhvn
1918, fig. 111, 113, 126. Cit. Kunst. Något yngre, men senast från början
av per. II, måste den berömda Skarpsallingskålen, S. Muller, Kunst, fig.
121 anses vara, eftersom den har en ledad profil (en typisk tratthalsskål
efter sin form) och därmed kan jämföras skålar med Troldebjergsornering från Bornholm, t. ex. från gånggriften Nordre Stensebygaard i
Bodilsker sn (G. Rosenberg, Nye jaettestuefund, Aarb. 1929, s. 242, fig. 50
o. s. 243, fig. 52 etc), vilka måhända äro de omedelbara förebilderna för
de skånska »skålarna med Troldebjergsornering» (se t. ex. A. Bagge—L.
Kaelas, Die Funde, pl. XIII, XIV etc. o. om boplatsfynd J.-E. Forssander,
Gropornerad megalitkeramik, Medd. fr. Lunds univ. hist. mus. 1931, s.
169, fig. 3, s. 170, fig. 4). Hittills har man varken i gånggrifter eller på
boplatser i Skåne hittat äkta troldebjergskålar av Troldebjergs-, Klintebakken- eller Blandebjergstyp.
18

J. Winther, Blandebjerg, fig. 24—26. Troldebjergskålar med horisontala öron (inarbetade i bukorneringen eller ej) tyckas visa också en viss
svag tendens mot något bredare halsornering, bl. a. genom att upprepa
samma motiv två gånger (se t. ex. S. Muller, Kunst, fig. 111, 113, 121,
134). Men upprepande av motivet i halsorneringen förekommer ibland
också på skålar, som ha vertikala öron, fast mera sällan. Att även detta
kan tänkas utgöra ett något senare drag, är ej omöjligt, ehuru bredare
halsornering är ett sällan återkommande drag hos troldebjergskålarna
från Blandebjerg, där dessa över huvud taget ha en torftigare ornering
jämfört med Troldebjerg.
19

Ibid., fig. 24, första rad till vänster, men det finns bättre ex. bland
icke avbildade skärvor.
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kallinjefält, ha rudimentära, icke genomborrade, horisontala
öron, 20 som f. ö. äro de mest vanliga på boplatsen. 21 Sålunda
får man anse även de fåtaliga skålar på Troldebjergboplatsen,
som ha symmetriskt anlagd dekor på buken (fig. 1: h) tillhöra
bebyggelsens senare del, även om de, som skålen i fråga, inte
ha öronen ännu inarbetade i orneringen. De enstaka undantag,
där även öronen verka vara inarbetade i bukmönstret (t. ex. en
skål från utgrävningsfält X), måste vi räkna till slutet av b o platsens tid, eftersom detta drag tillhör först Klintebakken.
Utan att vilja föregripa Bergs publikation av Klintebakkenmaterialet, kan man redan här säga, att enligt den keramik,
som var tillgänglig för undertecknad våren 1950, måste boplatsen anses under en viss tid av sin bebyggelse bilda en direkt
kronologisk fortsättning till Troldebjergboplatsens h u v u d b e byggelse, fast dessa båda fortfarande tillhöra period I av mellanneolitisk tid, sålunda Troldebjerg per. I a och Klintebakken I b.
Men på Klintebakken finnas också skarpvinkliga skålar, försedda med stora bandformiga öron (som också äro inarbetade i
skålens dekor), som stilistiskt stå ganska nära Mullers »stora
stil» både med sin profil och med orneringens konsekvent
genomförda horisontal-vertikala växelverkan. Men med den
skarpvinkliga stilens genombrott i Sydskandinavien, avspeglad
bl. a. i de skarpvinkliga skålarna på Blandebjerg, 2 2 som k n a p past kan ha uppstått på inhemsk grund, 2 3 måste gränsen dras
mellan per. I och II. Detta sker under en viss tidpunkt på Klintebakken, som därmed får en förbindande mellanställning mellan Troldebjerg och Blandebjerg. Huruvida de fåtaliga skarpvinkliga skålarna från Troldebjerg, som ha horisontalt lagd
dekor (ibland helt yttäckande och av samma typ som fotskålarna därstädes, se t. ex. J. Winther, Troldebjerg II, fig. 16:4)
och därmed skilja sig från de från Klintebakken samt gå i stil
med den övriga keramiken från boplatsens äldre del, ännu
20

Ibid., fig. 24—26.
Se också ibid., s. 18.
22
J. Winther, Blandebjerg, fig. 30—33, 52, 53.
23
Se därom närmare P. V. Glob, Korshöj, Fra Danmarks Ungtid,
Kbhvn 1940, s. 86 o. 88 samt där cit. lit. — Jfr dock C. J. Becker, Mosefundne lerkar, s. 115 ff.
21
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tillhöra per. Ia eller redan per. Ib, är svårt att avgöra dels på
grund av deras alltför fragmentariska tillstånd, dels på grund
av deras ytterst ringa antal i förhållande till de andra kärlformerna (det förekommer bara ett fåtal skärvor av den ifrågavarande typen, medan andra kärlformer äro representerade
med hundratals kärl). Men trots en viss likhet i profileringen
få de ej utan vidare jämnställas med skålarna från Hagebrogaard och Mogenstrup (S. Muller, Kunst, fig. 103 och 119), som
Becker gör (Mosefundne lerkar, s. 116), ty den förra har på
skuldran tydliga ansatser till en horisontalt-vertikalt växlande
dekor och den andra kan ej anses stå helt på samma utvecklingsstadium som den förra. Visserligen tillhör den skuldreskålarna, men har med sin formgivning glidit något ifrån de äldsta
typerna. Dess skuldra och hals gå nästan i j ä m n linje, som gör
att skålen vid första ögonkast verkar närmast dubbelkonisk.
Skuldrans närvaro markeras främst genom orneringen. Ytterligare ett steg vidare i utvecklingen visar skuldreskålen från
Viningegånggriften, Hyby sn, Skåne (se fig. 767 i O. Montelius,
Minnen från vår forntid, Sthlm 1917), där skuldran uteslutande
markeras av orneringen. Men att de tidigaste skarpvinkliga
skuldreskålarna från Troldebjerg och Balslev (se sistnämnda i
C. J. Becker, Mosefundne lerkar, pl. XXVI: 2) dock torde få anses höra närmast till övergången I a—b, resp. början av per. I b,
bevisas av ett annat gånggriftsfynd. Vid Blansskov på Als, där
det i gravkammaren hittades en skål (K. Langenheim, Die Tonware . . ., Taf. 17: a), som trots sitt mycket fragmentariska tillstånd kan anses tillhöra närmast samma utvecklingsstadium
som de ovan nämnda. Men eftersom den är hittad i en gånggrift
liksom Hagebrogaards- och Mogenstrupskålarna, kan den sålunda ej vara av tidigare datum än per. I b (det tidigaste datum
för de äldsta fynden från gänggrifterna) enligt vad jag nedan
skall försöka bevisa. Följaktligen borde en liknande datering
i stort sett tillämpas också för de andra med denna skål stilistiskt jämnställda.
Vad sedan beträffar dessa skålars ursprung, går det enligt
undertecknads uppfattning knappast att upprätthålla Beckers
åsikt, att de äro ett resultat av inhemsk keramikutveckling, 2 4
24

Se dock C. J. Becker, ibid., s. 116.
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åtminstone ej om man ser dem mot bakgrund av det material
han själv lägger fram från tidig-neolitisk tid, i synnerhet från
hans per. C. All sydskandinavisk keramik före mellan-neolitisk
tid präglas av en påfallande mjuk profilering, med enda undantag av några kragflaskor, som ha skarpprofilerad bukkant, men
som dock ej kunna tänkas komma i fråga i detta sammanhang
som impulsgivare. Och eftersom man inte har någon inhemsk
form att uppvisa, som inom sig bär förutsättningen för den
skarpvinkliga profilen, som är karakteri^tisK för de tidiga
skuldreskålarna, vilka dyka upp på en gång utan påvisbar stegring i formgivningen under en relativt tidig del av mellanneolitisk tid, medan man däremot har liknande former inom
olika kontinentala grupper från yngre stenålder, är det ytterst
svårt att tänka sig en rent inhemsk, sydskandinavisk utveckling. Under sådana förutsättningar är det enligt min mening
riktigare att anta en stilpåverkan söderifrån under per. I, liksom senare ett inflytande från mellantyskt håll i fråga om de
skarpvinkliga s k å l a m a s och konhalsade (Waltemienburg-påverkade) amforornas uppkomst i början av per. II.
Vad beträffar kvaliteten på troldebjergskålarna från h u v u d boplatsen, ligger den inte alls på toppen jämfört med den på
Klintebakken och S. Muller, Kunst, fig. 111, 113, 126, trots
deras mycket stora orneringsrikedom och -variation. En mycket stor del av dessa skålar på Troldebjerg har slarvigt utförd
ornering.
När man efter att ha granskat de stilistiska dragen och särarten hos troldebjergskålarna från ovannämnda tre i tid efter
varandra liggande boplatser och sedan genomgår materialet,
som har kommit från gänggrifterna, så upptäcker man snart,
att där inte finns en enda skål av denna typ, som stilistiskt kan
helt jämställas med troldebjergskålarna från huvudboplatsen.
Alla de troldebjergskålar, som härröra från gänggrifterna eller
dösarna och som undertecknad haft tillfälle att se både i Nationalmuseet i Köpenhamn och Langelands museum i Rudköbing
samt avbildade i litteraturen, avvika mer eller mindre från den
äldsta typen. Detta sker främst genom symmetrif- 1 i bukorneringen och öronens form samt placering, som t. ex. på de
nämnda skålarna från »Troldhöj», Stenstrup och från gång348
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griften vid Över Jersdal (S. Muller, Kunst, fig. 111, resp. 126),
på två skålar från Skovtofte dubbeldös (i typ jämförbara med
S. Muller, Kunst, fig. 111, 113, 126) och en liknande från Skovtofte gånggrift (materialet från båda gravarna i Langelands
museum). 2 5 Den sistnämnda skålen har redan några drag i bukorneringen, som förebådar utvecklingen till de breda vinkelfälten, som fullbordas först under Blandebjergsstadiet samt ett
horisontalt, icko genomborrat öra, som är inarbetat i bukens
smala mönsterfält och inramat av dess konturer. Denna skål
kan jämföras med en från en boplats vid öxenbjerg, nära
Svendborg (S. Muller, Kunst, fig. 134). På grund av s y m m e trien faller också skålen från gånggriften vid Schuby, »Siiderschubyfeld», Schlesvig 26 inom samma grupp.
De flesta troldebjergskålarna från gänggrifterna och dösarna
äro närmast likställda med de från Blandebjergsboplatsen genom sina breda orneringsfält på buken, som växla med smala
ornerade och oornerade band, som t. ex. från gånggriften vid
Gundsölille, Köbenhamns Amt, 27 från gånggrifterna nr 2 och
3 vid Över Jersdal, 2 S från en gravkammare i en hög vid Oldersbek, Kreis Husum och från en stenkammargrav under hög vid
Ostenfeld, Kreis Husum 2 9 etc. Troldebjergskålarna, som G. Rosenberg, To jaettestuer, fig. 7 (från en av gånggrifterna vid
Över Jersdal), från gånggriften Grönhöj vid Horsens (K. Thorvildsen, Grönhöj ved Horsens, Aarb. 1946, fig. 5, nedersta raden
i mitten) och Skarpsallingskålen avvika från de äldsta inte bara
genom sin symmetriskt arrangerade ornering, utan också genom sina ledade profiler.
Den enda äkta troldebjergskål, som har kommit fram vid en
gånggriftsgrävning, härrör från Freijlev Skov på Laaland (se
G. Rosenberg, Nye jaettestuefund, fig. 7 o. s. 194 ff.), tillhör
25

Fynden från dessa gravar publiceras av H. Berg.
K. Langenheim, Die Tonware der Riesenstdngräber in SchleswigHolstein, Neumiinster 1935, Taf. 11: c. — Jfr i detta sammanhang också
troldebjergskålarna frän gravkammaren vid Kollund, Aabenraa Amt, i
G. Rose.^ergr, To jaettestuer, Fra Nat. Mus. Arb. 1933, fig. 9.
27
A. P. Madsen, Gravhöje og gravfund, Kbhvn 1896, pl. X:pp.
28
K. Langenheim, Die Tonware . .., Taf. 16: b, resp. 6: i.
29
Ibid., Taf. 16: a, c.
26
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ej gånggriftsfynden, u t a n en boplats, som legat tidigare p å
denna mark. De typologiskt äldsta keramikfynden från gånggriften i fråga äro två skärvor med bågstämpelornering tillhörande en fotskål och som enligt fynden från Troldebjerg och
Klintebakken torde tillhöra den senares tid (bågstämpel förek o m m e r ej på Troldebjerg, men på Klintebakken). Här ha vi
alltså ytterligare ett bevis på, att gånggriften, som ligger på
en mycket tidig mellan-neolitisk megalitboplats, ej själv h a r
lämnat fynd, som k u n n a dateras samtidiga med denna, u t a n
först från nästa skede i överensstämmelse med andra liknande
gravfynd.
P å grund av dessa iakttagelser anser jag, att m a n inte kan
tala om Troldebjergstid i betydelse av period I av gånggriftstid.
Ty u n d e r den tid, d å huvudbebyggelsen på Troldebjergsboplatsen existerade, hade gånggriftsbyggandet ä n n u ej börjat. 3 0
•"' Som en förmodan framlade undertecknad denna åsikt, att de äldsta
troldebjergskålarna måste ha kommit till innan man byggde gånggrifter
i Sydskandinavien, första gången pä våren 1949 i en uppsats över keramiken i Fjälkinge-gånggrifterna och deras stilfränder inför arkeologiska
seminariet i Stockholm, utan att då dra alltför vittgående slutsatser därav, eftersom jag vid denna tidpunkt inte hade sett det rika materialet
i Langelands museum, som ju kunde ha innehållit någon liknande skål
från de langelandska gånggrifterna. Mina iakttagelser baserades då helt
pä de fynd jag kände till från litteraturen och från Nationalmuseet i
Köpenhamn. Fynden i Langelands museum, som jag besökte först 1950
gåvo mig en slutgiltig bekräftelse på giltigheten av mitt tidigare antagande. Se också A. Bagge—L. Kaelas, Die Funde . . . s. 73. På i viss mån
liknande tankegångar har också C. A. Moberg varit inne, fast med en
annan kärltyp som utgångspunkt (se Ett döstidskärl, Fv. 1941, s. 304 ff.).
Enligt honom förekommer ej den för Troldebjergsboplatsen typiska
tratthalsbägaren (se fig. 29 i J. Winther, Troldebjerg I) inom gånggrifterna. Denna hans stilistiska iakttagelse bestyrker sälunda ytterligare,
vad som ovan framhållits, men hans slutledning, att boplatsen i fråga
på grund av framförda skäl följaktligen tillhör två olika perioder, den
äldre delen, representerad med ovan citerade exempel, döstid, den
yngre karaktäriserad bl. a. av fotskålar, »gånggriftstid», överensstämmer
däremot icke med här framförda uppfattning. Denna hans indelning har
också med rätta bestridits både av Mathiassen (Acta Arch. XV, s. 89)
och Becfccr (Hafted Neolithie Celts, Acta Arch. XVI, s. 174, not 50). Här
skall det ytterligare framhållas, att det säkraste beviset mot Mobergs
påstående utgörs av de anförda tratthalsbägarnas vinkellinjeornering.
Hittills har ej framkommit ett enda kärl frän tidig-neolitisk tid, som kan
350

F R Å G A N

OM

» G Å N G G R I F T S

T IDENS»

B Ö R J A

N

Gånggriftemas byggande börjar i Sydskandinavien tydligen
först under tiden, som följer omedelbart efter Troldebjergsboplatsens huvudperiod, dvs. efter per. I a och som motsvarar
Klintebakkentid, per. I b, 3 1 att döma efter de tidigaste troldebjergskålarna, som hittats i gånggrifterna och dösarna och som
stilistiskt äro jämförbara med dem från sistnämnda boplats.
Men det verkar som om det finns ytterligare stöd för denna
åsikt bland materialet från Troldebjerg. Som helt nya och
främmande former inom nordisk megalitkultur uppträda där
fotskålar och skedar. Dessa former ha av alla forskare ansetts
vara ett bandkeramiskt inslag i Sydskandinavien. Genom vilka
kulturer och på vilka vägar dessa ha kommit dit skall här inte
beröras. Men vad man i detta sammanhang måste särskilt lägga
m ä r k e till, är dessa skålars och skedars yttäckande ornering.
I motsats till övrig keramik, där orneringen är övervägande
vertikalt betonad, präglas fotskålarnas ornering på Troldebjerg
helt av horisontalt lagd dekor. Deras vanliga orneringsmönster
består av en vertikalstreckrad (sällan också ett korsskrafferat
band) mellan enkla, dubbla, tredubbla etc. vinkellinjer, anordnade i horisontala rader, som upprepas ideligen utan någon omväxling med blanka ytor, så att de fylla hela kärlytan från dess
uppvisa denna orneringsdetalj (jfr ocksä C. A. Nordman, Studier över
gånggriftskulturen i Danmark, Aarb. 1917, s. 271). Både vinkellinjeringen
liksom gropraden under kärlranden (av vilka den sista antagligen är av
något yngre datum än den förra att döma av fyndfrekvensen på Troldebjerg och på de senare boplatserna samt fynden från gånggrifterna)
visa tydligt att vi befinna oss inom mellan-neolitisk tid.
Medan denna uppsats har legat under tryckning har H. Berg publicerat fynden från boplatsen vid Klintebakken samt från tre nya langelandska megalitgravar i Meddelelser fra Langelands Museum, Rudköbing
1951. Tyvärr har undertecknad här ej kunnat taga hänsyn till ovannämnda publikation varken med hänvisningar till bildmaterialet eller
texten. I sin undersökning har författaren där huvudsakligen med utgångspunkt från sitt eget framgrävda material från Klintebakken också
behandlat keramiken från de andra tidigare mellan-neolitiska megalitboplatserna från Langeland och därvid kommit till liknande slutresultat som undertecknad angående daterandet av Troldebjergsboplatsen
och dess förhållande till gångrifternas material på denna ö.
31

Hur länge Klintebakkenboplatsen varar, kan här ej besvaras, eftersom grävningarna där ännu ej voro avslutade våren 1950.
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mynning till fotens kant (fig. 4). 32 Detta orneringsmönster i
form av yttäckande dekor förekommer mig veterligen bara på
fotskålarna och skedarna från Troldebjerg. Det finns inte en
enda fotskål eller sked från
gånggrifterna,
som
bär
denna ornering. 3 3 De fåtaliga, där motivet uppträder som skålens kantornering i form av ett enda
runtlöpande band, tillhöra
nog tidigast tiden efter
iTTHiiiiiinmww»*
Troldebjergsboplatsens huW/W)MM|l|r,m\u\\v\\\\v(;
vudbebyggelse, alltså per.
. \.?vV \ ' V , A / W v ,
////////////7'///l/)l|||(lllHHlminwm\\\
I b, men säkert före per.
II a, eftersom motivet är
^/<y///////7/H/7/y/»nin>t\wvv\vvv\vw\v
helt försvunnet på BlandeF1V7. 4. Fotskäl. Efter J. Winther. — Fuss- bjerg och ersatt med flerschale. Nach J. Winlher 1943.
dubbla vinkellinjer. 34 Så
t. ex. ha vi ett sådant band på insidan av en fotskål från
långdösen vid Lykkeby, Tullebölle, Langeland (S. Muller,
Kunst, fig. 128), medan dess utsida bär bara en flerdubbel vinkellin jeornering, som inte heller täcker hela skålväggen, utan
slutar ungefär vid mitten (fotpartiet saknas). Det finns också
en fotskål från en gånggrift vid Fjärestad, Fjärestads sn,
Skåne, som på skålens insida har ett liknande runtlöpande
band, men vars yttersideornering är av helt annan karaktär och
daterar skålen tidigast till skede I b (fig. 5). Att förstnämnda orneringsmotiv är av tidigt datum, torde framgå dels av, att det
uppträder som kantornering redan på de allra tidigaste troldebjergskålarna (fig. l : a , c, d), dels att det inte förekommer på
de till senare perioder daterade boplatserna. Motivet finns kvar
32
Se också J. Winther, Troldebjerg I, fig. 42. Utom de ovan omtalade
fotskålarna förekommer också ett fåtal, som har på skålens insida bara
en vertikalstreckornering, medan utsidan är helt oornerad. Sedan finns
det säkert åtminstone en fotskäl, som har på skålens utsida en rad stora
trianglar, där mönsterfyllnaden är utförd i fin tvärsnoddteknik.
38
Enligt det av mig kända materialet från de ovannämnda museerna
1950 samt litteraturen.
34
Se också Th. Mathiassen, Acta Arch. XV, s. 92.
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också på Klintebakken som ett enda runtlöpande band (per.
I b), liksom på en vacker troldebjergskål från Bundsö, 3 5 som
enligt ovan gjorda stilanalys inte kan vara av senare datum än
per. I b och sålunda inte alls hör ihop med boplatsens övriga
keramik, som tillhör enl. 4^^^
periodsindelningen per. III,
| ^
enl. Matthiassen per. IV.3'1
Den kan härröra från en tidigare bosättning på platsen
eller möjligen från en tidig
jordgrav, vars existens man
inte k u n n a t konstatera.
Huruvida denna ornering
förekommer på fotskålama
från Klintebakken, vet jag
inte, eftersom bland det preliminära
materialet
fanns
bara fragmenter till en fot- Fig.5. Fottkåt. Fjårestadsgånggriften, Fjåskål, som voro ornerade med resluds sn, Skåne. — Fussschale. Gunggrub bei Ejäreslad, K»p. Ejäreslud, Skåne.
runtlöpande, yttäckande halvbåglinjer. Fotskålar ornerade med halvbåglinjer eller liknande
intryck, i form av yttäckande dekor och därmed något i stil
med de från Troldebjerg, förekomma också från gånggrifter
och dösar. Men denna ornering avdelas på dessa fotskålar vanligen vid stora bandformiga öron och ibland också mittemellan dessa på skål och fot genom vertikalt löpande smalare eller
bredare fält, resp. band, som t. ex. fotskålen från gånggriften
vid Mejls, Vester H o m e hd, från den ovannämnda långdösen
vid Lykkeby på Langeland 3 7 och gånggriften vid Över Jersdal. M
Efter allt att döma, tycks denna ornering tillhöra en något
35

Th. Mathiassen, Bundsö, fig. 17.
Se därom närmare ibid., s. 42 f. o. fig. 18—21 samt densamme, Acta
Arch. XV, s. 93 o. 94, fig. 9 o. s. 96.
37
S. Muller, Kunst, fig. 114, resp. 109.
'•'" G. Rosenberg, To jaettestuer, fig. 11—13. Det finns dock en fotskål
från gånggriften vid Fjelsö, Rinds hd, Viborg Amt, som har yttäckande
dekor i form av oavbrutna horisontala båglinjer (se G. Rosenbcrgi, Nye
jaettestuefund, fig. 33) och därmed står helt i överensstämmelse med en
liknande från Klintebakken, alltså per I b.
M
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senare tidpunkt än den på fotskålarna från Troldebjerg, där
den inte alls förekommer.
Enligt Winther 3 9 och Mathiassen 4 0 förekomma på Blandebjerg
bara några degenererade fotskålar och inga skedar. Enligt dem
borde man dra slutsatsen, att alla de icke-degenererade fotskålama, som hittats i stenkammargravarna eller mossarna, måste
vara av tidigare datum än per. II. Men så torde icke vara fallet.
Det är visserligen sant, att lerskedarna äro borta på Blandebjerg,
i varje fall kan man inte känna igen dem bland skärvmaterialet.
Men det är inte helt riktigt, att på Blandebjerg finns bara degenererade fotskälar. Enligt undertecknads uppfattning fanns
där en hel del skärvor tillhörande ett flertal fotskålar, som inte
kunna betecknas som degenererade, även om de ej längre ha en
yttäckande ornering, som de ovan omtalade. De äro trots detta
nog i viss mån jämförbara, t. ex. med den vinkellinjeornerade
fotskålen från Lykkeby långdösen. 4 1 En fullgod representant
för de icke-degenererade fotskålarna från Blandebjerg ha vi i
Winther, Blandebjerg, fig. 27: a, som han inte har känt igen som
fotskål. Dess ornering (vinkellinjerna stämplade, övrig ornering
i »furchenstich») står i klass och stil med den övriga orneringen
på för denna boplats typiska kärl. 4 2 Sådana fotskålar äro inte
alls ovanliga på Blandebjerg och äro dessutom långt talrikare
än de få omtalade degenererade. Mycket ofta ha de orneringen
bara på insidan, medan utsidan är helt oornerad. Det finns en
skillnad i stil mellan dessa Blandebjergsfotskålar och den från
Lykkeby, men inte större än att de kunna anses följa omedelbart efter varandra, dvs. Lykkebyskålen från per. I b, Blandebjergskålarna från per. II a. Före slutet av Blandebjergstid, som
i själva verket på goda stilistiska grunder torde motsvara början
av Trelleborgstid 4 3 (se t. ex. fig. 6, s. 85 i Acta Arch. XV), dvs.
början av per. II b, förfalla fotskålarna både i form och orne39

J. Winther, Blandebjerg, s. 21.
Th. Mathiassen, Acta Arch. XV, s. 91, 97. — Se också C. J. Becker,
Mosefunde lerkar, s. 114.
41
S. Miiller, Kunst, fig. 128.
42
J. Winther, Blandebjerg, fig. 31.
43
Jfr dock Th. Mathiassen, Acta Arch., s. 92, men också C. J. Becker,
Mosefundne lerkar, s. 113 samt A. Bagge i Die Funde, s. 36.
40
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ring samt gå helt u r bruk. De förekomma inte alls på Trelleborg. 44
Till vilken period de med korsskrafferade stora rutor och trianglar ornerade 4 5 fotskålarna från gånggrifterna både på
Jylland (Mogenstrup), 4 " Bornholm (Knarregaard o. Nordre
Stensebygaard) 4 7 och mossfynd från Själland 4 8 höra och med
vilka för övrigt de likadant ornerade fotskålarna från Skåne 4 "
närmast höra ihop, går ej så säkert att besvara, eftersom de
inte äro lika säkert tidfästa genom något boplatskomplex, som
de ovan omtalade. Men eftersom typen, som är representerad
på Själland, inte förekommer där på Trelleborg, liksom fotskålen över huvud taget, kan man nog med säkerhet påstå, att
deras livstid i huvudsak tar slut före början av per. II b, ehuru
det finns enstaka icke-degenererade ännu under per. III och
degenererade under per. IV i Skåne. 5 0 Och eftersom fotskålarna
inte förekomma i gånggrifterna före per. I b (efter Troldebjergs
huvudbebyggelse), torde de få anses tillhöra tiden någonstans
inom per. I b och II a. Ungefär samma datering torde kunna tilllämpas också för de likadant ornerade fotskålarna från Skåne
(t. ex. från Fjälkinge nr 9 51 och från Fjärrestad, fig. 5, etc. e t c ) ,
ehuru för dem en viss retardation i tiden kan tänkas existera i
överensstämmelse med andra företeelser av samma natur. Men
annars torde händelseförloppet nog ha gestaltat sig ungefär likadant också för Skånes del, fast med den skillnad, att den nya
" Th. Mathiassen, Acta Arch. XV, s. 94, fig. 9.
Enl. C. J. Becker, Mosefundne lerkar, s. 113 f. är det ett standardmotiv på östdanska fotskålar. Enligt honom, a. a. s. 114, är skiljaktigheten i orneringen på de olika fotskålarna mera en lokalt betonad än
kronologisk företeelse. Men enl. vad som framgått av ovan framförda
exempel, torde orneringen i analogi med den pä de andra keramikformerna ha kronologisk betydelse även för fotskålarnas del.
48
S. Miiller, Kunst, fig. 120.
47
G. Rosenberg, Nye jeettestuefund, fig. 38, 39, 46.
48
C. J. Becker, Mosefundne lerkar, pl. XXV.
49
Se också ibid., s. 114, not 1.
• J.-E. Forssander, Skånsk megalitkeramik och kontinentaleuropeisk
stenålder, Medd. fr. Lunds univ. hist. mus. 1936, fig. 21, 22 o. s. 40,
resp. A. Bagge-L. Kaelas, Die Funde, pl. LXIII: 8.
51
A. Bagge—L. Kaelas, Die Funde, pl. XIX: 3.
45
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kulturen här gör sig märkbar av allt att döma samtidigt med
gånggrifterna. Detta betyder följaktligen, att i Sverige per. I a
i stort sett sammanfaller med »döstidskulturen», vilket också
framgår av fynden från Siretorp och Fagervik. Men därom mera
vid annat tillfälle.
Som vi se tycks också fotskålarnas och skedarnas förekomst
i gånggrifterna stödja vår uppfattning, att Troldebjergsboplatsen till sin huvuddel tillhör tiden före första gånggrifterna i
Sydskandinavien. Men samtidigt ha vi då också bevis för, att
det främmande inslaget från bandkeramiskt håll sätter in (under per. I a) före gånggrifternas byggande. Eftersom det bandkeramiska inslaget kommer från sydost och gånggrifterna från
Västeuropa, sä behöva dessa båda främmande element ej heller
ha inkommit samtidigt.
Bland flintredskapen äro de discoida knivarna en form, som
särskilt tycks ha varit omtyckt på Troldebjerg, där det finns
över 500 ex. 52 Efter det publicerade materialet att döma, har
man icke hittills hittat någon sådan i gånggrifterna. Under
period II a tyckas de vara försvunna. På Blandebjerg finns det
enl. Mathiassen 5 3 inga, men enl. muntligt meddelande av assistent Berg förekomma där dock några få ex. Huruvida och i
vilken utsträckning denna föremålsform lever kvar även under
per. 1 b, torde bli besvarat först, när Klintebakkengrävningen är
slutförd.
Man är kanske förvånad, att man här i denna diskussion har
helt gått förbi tratthalsbägarna, resp. -skålarna, som också äro
rikligt representerade på Troldebjerg och dessutom äro en form,
som ofta förekommer i gånggrifterna. Men detta har skett helt
avsiktligt, eftersom denna form, med sina starka band såväl
bakåt som framåt i tiden, har en så ansenlig livslängd,
att den framkallar en viss osäkerhet vid dateringen, när det
gäller s. k. gränsfall mellan olika perioder och därför lämpar
sig mindre för den ifrågavarande gränsdragningen än de andra
ovan berörda formerna, som äro helt nya samt dyka upp i Sydskandinavien först under början av mellan-neolitisk tid.
•« J. Winther, Troldebjerg I, s. 28; II, s. 8 och Th. Mathiassen, Acta
Arch. XV, s. 90.
" ibid., s. 94, fig. 9.
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Att Troldebjerg har varit bebott även senare än under per.
I a, bevisas utom av de senare keramikformerna (några ovan ej
närmare berörda skarpvinkliga skålar och några troldebjergskålar, som med enstaka breda fält i bukorneringen ej stå allt
för långt borta från Blandebjergstadiet) också av de få tjocknackiga flintyxorna, 5 4 som enligt fyndfrekvensen på Blandebjerg, börja göra sig mera märkbara under per. II a.55 Kanhända att Klintebakken även här kommer att inta en mellanställning. Men i vårt sammanhang för dateringen av »gånggriftstidens» början räcker det att ha kunnat bevisa, att Troldebjergsboplatsens huvudbebyggelse tillhör tiden före första gånggrifterna i Sydskandinavien. I och med detta konstaterande är
det helt naturligt, att man överger den gamla, mot det riktiga
sakförhållandet ej svarande beteckningen »gånggriftstid», och
kallar hela epoken, som Becker föreslagit, »mellan-neolitisk tid».
Sålunda skiljer sig början av denna tid från föregående epok,
per. C av tidig-neolitisk tid, inte genom införandet av gånggrifterna, som man hittills ansett, utan genom nya keramik- och
redskapsformer (bl. a. fredsgaardsyxan), som under Troldebjergs
äldsta bebyggelsetid dyka upp första gången och sedan fortsätta
en tid framåt, fast då med något förändrat utseende. Men just
dessa, framförallt i dekoren något senare keramikformer utgöra
det äldsta inventariet i gånggrifterna, som vi sågo ovan, och
datera dem följaktligen till skedet efter Troldebjergs h u v u d bebyggelse, dvs. till per. I b.
ZUSAMMENFASSUNG
Lili Kaelas: Zur Frage des Beginns der Ganggräberzeit in Sudskandinavien.
Bisher hat man angenommen, dass der Anfang der »Ganggräberzeit»
in Siidskandinavien mit der Anlage der ältesten Ganggräber zusammenfällt. Dank dem Vorkommen der reichen Wohnplatzfunde in Dänemark,
hat man die Ganggräberzeit in verschiedene Perioden einteilen können,
nun aber nicht mehr nur nach typologischen Gesichtspunkten, sondern
nach der chronologischen Stellung der verschiedenen Wohnplatzkomplexe.
Dies geschah zum ersten Male 1944, als Th. Malhiassen im Zusammens4

J. Winther, Troldebjerg I, s. 26 o. fig. 20:5; II, s. 8; Th. Mathiassen,
Acta Arch. XV, s. 90 o. 94, fig. 9.
•" Th. Mathiassen, ibid., s. 90, 96 f.
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häng mit der Ubersicht iiber einen Wohnplatz bei Trelleborg auf Seeland
(Acta Arch. XV, S. 77. ff.) seine Fiinfperiodeneinteilung veröffentlichte.
Dabei nahm der Wohnplatz bei Troldebjerg auf Langeland eine Schlusselposition ein als die charakteristischste Station der Per. I der neuen
Epoche, deren Keramikbestand in seinem Hauptteil im grossen und
ganzen dem »schonen Stile» Miillers entspricht. Der »grosse Stil» wird
am besten durch den Wohnplatz bei Blandebjerg (ebenso auf Langeland)
repräsentiert. Der Wohnplatz bei Troldebjerg wird in den Aniang der
»Ganggräberzeit» datiert, vor allem durch die sogenannten Troldebjergschalen (Abb. 1), Fussschalen (Abb. 4) und Löffel. Da man ausser Troldebjergschalen auch die zwei letztgenannten Keramikformen in den Ganggräbern gefunden hat, hat man es fiir selbstverständlich gehalten, dass
der bandkcramische Einschlag in Gestalt der Fussschalen und Löffel
Siidskandinavien im Anfang der »Ganggräberzeit» erreicht hat. Wenn
man aber sowohl die Troldebjergschalen als auch die Fussschalen und
Löffel vom Wohnplatz bei Troldebjerg einer Stilanalyse unterzieht und
dann die so gewonnenen Resultate mit denen vergleicht, die man fiir
dieselben Formen erhalten hat, die aus den Ganggräbern und Dolmen
herrähren, merkt man, dass sie sich gegenseitig nicht decken. Der iiberwiegende Teil der Troldebjergschalen von der Hauptbesiedlung des Wohnplatzes hat eine Bauchverzierung, bei der schmale, verzierte Bänder mit
unverzierten ohne grössere Regelmässigkeit wechseln. Dasselbe ist der
Fall mit Gruppierungen verzierter Bänder. Die öscn sind auf diesen
Schalen gewöhnlich vertikal und bandförmig, nahe an den Schalenrand verlegt und verziert, ohne dass man dabei Riicksicht auf die schon
vollendete Bauchverzierung der Schale genommen hat (Abb. 1). Auch
die sonst seltener vorkommenden horizontalen, bandförmigen ösen folgen
gewöhnlich dem Beispiel der vertikalen. Solche Troldebjergschalen sind
bis jetzt nicht in Ganggräbern gefunden. Die Schalen der Steinkammergräber haben symmetrisch geordnete Bauchverzierung, wobei die horizontalen, band-, resp. röhrcnförmigen ösen ganz in die Bauchverziung
eingearbeitet sind, wie z. B. Schalen aus dem Doppeldolmen und dem
Ganggrab bei Skovtofte auf Langeland (in ihrem Typus und Stil entsprochen sie Abb. 3 und S. Muller, Kunst, Abb. 111, 126, resp. 134). Ihre
nächsten Gegenstiicke stammen vom Wohnplatz bei Klintebakken auf
Langeland. Ein Schritt weiter in der Entwicklung liegen die Troldebjergschalen vom Blandebjerg (Per. II a), bei denen die schmalen, verzierten
und unverzierten Bänder des Bauches mit den breiten Winkelfeldern
wechseln — eine chronologisch bedeutungsvolle Stilveränderung. Die
ösen, die gewöhnlich horizontale, nicht durchbohrte, rudimentäre Zapfen
sind, sind immer in die Bauchverzierung eingearbeitet. Troldebjergschalen, die diesem Entwicklungsstadium entsprechen, kommen oft in Ganggräbern vor. Auf Grund dieser Beobachtungen nimmt die Verfasserin an,
dass die ältesten Troldebjergschalen vom Hauptwohnplatz der Zeit angehören, die vor der Anlage der ersten Ganggräber liegt. Diese Beobachtung
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wird auch von den Fussschalen und Löffeln mit horizontaler, flächendeckender Verzierung unterstiitzt, die in Troldebjerg gefunden sind. Die
Verzierung besteht aus einer vertikalen Strichrdhe zwischen einfachen,
doppelten oder dreifachen usw. horizontalen Winkellinien und ist nicht
durch unverzierte Flachen unterbrochcn (Abb. 4). Die so verzierten Fussschalen und Löffel hat man bisher auch nicht in Ganggräbern und Dolmen gefunden, jedoch solche, deren Verzierung aus typologischen und
chronologischen Grunden ein etwas späteres Entwicklungsstadium vermuten lässt, wie z. B. die Fussschale vom Langdolmen bei Lykkeby auf
Langeland (S. Muller, Kunst, fig. 128).
Unter Berucksichtigung dieser Fakten schlägt die Verfasserin vor,
die bisherige Benennung »Ganggräberzeit» aufzugeben, da sie nicht den
wirklichcn Tatsachen des Kulturbiides der Zeit entspricht und empfiehlt
statt dessen die von Becker vorgeschlagene Bezeichnung »Mittelneolitische
Zeit», jedoch infolge des oben Gesagten mit etwas veränderter inhaltlicher Bedeutung. Demgemäss wiirde der Hauptwohnplatz bei Troldebjerg der Zeit vor der Anlage der ersten Ganggräber in Siidskandinavien
angehören und der Per. I a entsprochen, während ein neuer, noch nicht
ganz ausgegrabener Wohnplatz bei Klintebakken während eines gewissen
Zeitpunktes seiner Besiedlung, die eine direkte Fortsetzung des Hauptwohnplatzes von Troldebjerg biidet, der Zeit angehört, als man in Siidskandinavien die ersten Ganggräber anlegte, folglich Per. I b, da er durch
seine Keramik eine zeitliche Zwischenstellung zwischen Troldebjerg und
Blandebjerg einnimmt.
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