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Trollakistan — en dös i mellersta Skåne 

Av Lars Larsson 

Larsson, L. 1979. Trollakistan — en dös i mellersta Skåne. (Trollakistan — 
a dolmen in central Scania.) Fornvännen 74. Stockholm. 

A dolmen-like structure located at Klinta in central Scania was archaeologi-
cally investigated in order to find out whether it was prehistoric or not. The 
investigations were limited to the 'chamber' and the area south of it. The 
finds and the recorded constructional details show that the structure is the 
remains of a dolmen, where the chamber was surrounded by a cairn of stone 
and earth which probably had a circular kerb of raised stones. This dolmen 
is the first recorded evidence that megalithic tombs were erected in central 
Scania during the Middle Neolithie. 

Lars Larsson, Lunds universitets historiska museum. Krafts torg 1, S-223 50 
Lund, Sweden. 

Under de senaste åren har de skånska fynden 
av dösar och gånggrifter utökats med minst 
4 exemplar (Burenhult 1973; Larsson 1974; 
Strömberg 1976; fig. 10 :5) . För samtliga 
gäller att de före undersökningen inte var 
synliga ovan mark. De större stenar som in
gått i kammarkonstruktionen samt i en even
tuell inramning hade avlägsnats. Vad som 
återstod var fundamenten till de resta stenar
na, rester av det jordblandade röse som om
givit gravkammaren samt artefakter. Den 
megalitgrav som här skall beskrivas skiljer 
sig från ovan nämnda genom att vara synlig 
ovan mark samt genom att ha en välbevarad 
kammarkonstruktion. 

Anläggningen är belägen på fastighet KHn
ta 1: 1 i Bosjökloster socken i mellersta Skåne. 
Avståndet till Ringsjöns södra strand är ca 
500 m (fig. 1). Fornlämningen ligger som ett 
impediment i en åker ett tiotal meter från 
länsväg 23 mellan Rolsberga och Höör. Plat
sen som utgör den högsta punkten i området 
består av en träd- och slybevuxen rektangu
lär förhöjning med sidorna 3 0 x 1 5 m. Som 
begränsning tjänar en låg mur upplagd av 
klumpsten. Innanför muren höjer si,; mar
ken i förhållande till den omgivandi åkern 
med 1 meter i anläggningens centr.ila del 
och 0,5 meter invid kanterna. I förhöj aingens 

mitt finns en stenkammare vilken består av 
en plan taksten som vilar på två avlånga 
stenar vars övre delar är synliga ovan mark 
(fig. 2) . Platsen benämnes Trollakistan eller 
Tronkistan. 

Fig. 1. Trollakistan och dess närmaste omgivning. 
Anläggningen markerad med fylld cirkel. De fyllda 
trianglarna anger läget för boplatser med neolitiska 
fynd. — The location of Trollakistan — single dot 
— and of sites with finds of Neolithie age — 
triangles. 
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Vid en flyktig besiktning har anläggningen 
ett utseende som för tankarna till dösformen, 
men flera faktorer har bidragit till att arkeo
logisk expertis ställt sig tveksam eller negativ 
till att erkänna den som en förhistorisk grav
anläggning. Det mycket plana och jämna 
blocket har av vissa tagits som belägg för att 
anläggningen skulle utgöra en replik av en 
dös uppbyggd av någon ägare till Bosjökloster 
under 1800-talets romantiska era (Björkelund 
1944 s. 17). En annan anledning till att 
tvivla på dess äkthet är att någon annan 
megalitgrav ej är känd från mellersta Skåne. 
Rydbeck anför: "Megalitgravar saknas, och 
bygden företer icke någon bild av tidig mega
litkultur" (1945 s. 31) . 

Går man däremot in på underlaget för 
ställningstagandet ovan, finner man vissa be
lägg mot en så sen ålder som anförts. Greve 
C. D. Reventlov, som var mycket intresserad 
av förhistoria och som själv undersökte bo
platser utmed Ringsjöns stränder, hyste inga 
tvivel beträffande Trollakistans äkthet (1905 
s. 164). Såsom godsägare i mellersta Skåne 
borde han ha kunnat inhämta information 
om någon tidigare ägare av Bosjökloster 
hade "utökat" antalet fornlämningar i trak
ten. På en karta över Klinta by från år 1830 
finns också markerat ett orört parti i åkern 
på platsen för Trollakistan. I handlingar från 

1500-talet omnämnes en "Klinta sten" som 
gränssten mellan två byar. Denna sten kan 
möjligen ha samband med Trollakistan 
(Björkelund 1944 s. 18). 

För att om möjligt kunna bestämma an
läggningens verkliga ålder utfördes under tre 
etapper åren 1974—77 undersökningar i och 
kring Trollakistan. Som tidigare nämnts är 
en takhall synlig ovan mark. Den har en 
triangulär form med en storlek av 2 ,5x2 ,5 
m och en tjocklek som varierar från 25 cm 
till 55 cm. Materialet utgöres av granit och 
vikten beräknas till drygt 2000 kg. Enligt 
uppgifter har stenen tidigare legat med andra 
sidan som ovansida men efter att ha glidit 
ned från bärstenarna skulle den ha vänts så 
att den planaste sidan kom att ligga uppåt. 
Samtidigt skulle också mindre stenar ha in
kilats mellan takblocket och väggstenarna för 
att kunna horisontalställa ovansidan. Vägg
stenarna är tre till antalet och bildar en 
triangulär kammare. De sticker upp ett par 
decimeter ovanför markytan. Endast två styc
ken uppbär idag takstenen. Dessa är lång
smala och av samma längd — 1,9 m. För 
båda är sidan som vänds in mot kammaren 
plan medan utsidan är välvd. Möjligen kan 
formen vara resultatet av klyvning. Den 
tredje stenen som är ca 1 m bred har för
skjutits snett in mot kammaren. Ett mindre 

Fig. 2. Trollakistan sedd 
från sydöst före undersök
ningen. — Trollakistan 
photographed from the 
south-east. 
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schakt som upptogs invid den östra vägg
stenen visar att den nedgrävts ungefär 10 cm 
i moränen (fig. 3 : E - F ) . Någon nedgräv-
ningskant kunde inte registreras i det 80 cm 
tjocka fyllnadslagret, varför detta sannolikt 
påförts efter det att väggstenarna rests. Inom 
det undersökta partiet iakttogs ej någon form 

av stenskoning för väggstenen. Som det fram
står ovan mark är öppningen endast ett par 
decimeter bred. Men genom att väggstenarna 
har en sned framkant blir öppningen bredare 
mot kammarens botten. Enligt planen tycks 
öppningen vara orienterad mot sydöst men på 
grund av väggstenarnas ändutformning är 

Fornvännen 74 (1979) 



Trollakistan 13 

T>W>T^\\^ 

S MOUANOAO HUMUS 
SVlkCT HUJÄOS | A ' T ] 

J M O OCH MJÄIA L ^ A l M O « A N 

Fig. 3. Plan över det röse som framträdde i schakten runt döskammaren samt tre profiler genom olika 
delar av det undersökta omrädet. — Plan of the cairn and three sections of the investigated area. 

öppningen i verkligheten riktad mot söder. 
Undersökningen av kammaren kom på 

grund av rasrisken att begränsa sig till dess 
främre del. Ned till ett djup av 80 cm från 
takblocket räknat var kammaren fylld med 
sten. Därunder följde ett lager med sand, 
mjäla och mindre klumpsten, som kunde föl
jas till 20 cm djup där moränen vidtog. Nå
gon urskiljbar golvläggning kunde inte regi
streras. Det undre stenblandade lagret kan 
vara resterna av detta som förskjutits ur läge 
av det stora antalet trädrötter som regi
strerades vid undersökningen. I denna nivå 
framkom den enda artefakten, en skivskrapa 
av flinta. Därtill påträffades också rikligt 
med ben vilka härrör från tamsvin av späd 
ålder. Enligt intendent Johannes Lepiksaar 
som vänligen har utfört bestämningarna sy
nes benen vara lämningarna efter ett sentida 
räv- eller grävlingsgryt, vilket kan ses som 

ytterligare ett indicium för att kammargolvet 
utsatts för sekundär störning. 

För att få en klarare uppfattning om even
tuella anläggningar i anslutning till kamma
ren upptogs en sammanhängande 22 m 2 stor 
yta söder om öppningen. Schaktet visade sig 
innehålla rikligt med sten ur vars fördelning, 
såväl i plan som nivå, ett visst mönster efter
hand framträdde. Stenar av olika dimension 
var representerade. Flertalet stora stenar, 
dvs. med en längd av 25—40 cm, påträffades 
i stenläggningens mellersta parti. I denna del 
förekom också flera stenlager vilka maximalt 
hade en tjocklek av 0,5 m. Genom påfyllnad 
av jord över stenlagren får det undersökta 
partiet betecknas som en del av ett lågt jord
blandat röse. Sin största mäktighet, 80 cm, 
hade det närmast stenkammaren men kunde 
följas som ett fyllnadslager fram till den av
gränsande stenmuren. Dock försvinner sten-
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Fig. 4. Några av de funna flintredskapen. Till 
vänster en skivskrapa, i mitten en tvärpil och till 
höger en spånskrapa. Foto B. Centerwall. — Flint 
took. To the left a flake-scraper, in the middle a 
transverse arrowhead and to the right a blade-
scraper. 

inslaget nästan helt drygt 4 m söder om kam
maren (fig. 3 : A—B). 

Vid undersökningen av stenläggningen 
framkom två stenar som genom sin längd, 
på drygt en meter, avvek från de övriga. Där
till är de försedda med parallella bredsidor. 
Den ena stenen består av skiffer den andra 
av granit. De låg i det närmaste horisontellt 
med ett inbördes avstånd av någon decime
ter. Under dessa påträffades ytterligare ett 
stenlager bestående av tunna skifferplattor 
vilket inte registrerades inom andra delar av 
det undersökta området. Vid den långa skif
ferstenens övre del kunde avlånga, mindre 
stenar dokumenteras i sådant läge att de san
nolikt utgjort en form av fundament. Någon 
skoning utöver denna kunde inte registreras. 
Däremot bestod ytan norr om den andra 
större stenen av en stenpackning med ovan
ligt stora mellanrum som gav intrycket av att 
den rubbats ur läge. Det finns därför fog för 
att antaga att de drygt meterlånga stenarna 
ursprungligen varit resta. 

Ca 3 m öster om stenkammaren fanns en 
rest sten inkapslad i en trädstam. Kring denna 
sten upptogs ett mindre schakt. Det kunde 
därvid konstateras att stenläggningen i detta 
parti uppvisade en avtunning i anslutning till 
den större stenen. Dessutom dokumenterades 
en stenskoning runt och också under den 1,8 
m långa stenen (fig. 3 : C - D ) . Bottenfunda-
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Fig. 5. Utbredningen för de bearbetade flintorna. 
— The distribution of the worked flint. 

mentet bestod av en grop som upptagits till 
ett djup av minst 0,5 m. Jämföres denna pla
cering med de tidigare omnämnda större 
stenarnas blir höjddifferensen ovan mark i 
upprest tillstånd inte alltför stor. Dessa tre 
större stenar kan uppfattas som en begräns
ning av roset runt kammaren. Dock framkom 
det inte några tydliga belägg i form av funda
ment för att ytterligare uppresta stenar skulle 
ha förekommit. 

Då de kvarstående träden begränsade fort
satta undersökningar användes sondspett och 
med hjälp av detta kunde stenläggningens 
utbredning fastställas. Formen på denna är 
rund eller rundoval med ett avstånd mellan 
kanterna på högst 12 m. Beaktas en viss ut-
glidning av sten torde det ursprungliga av
ståndet uppgå till ca 10 m. 

Att döma av rosets form torde Trollkistan 
vara resterna efter en runddös. Sannolikt är 
stenläggningen runt kammaren ett delvis ra
serat röse möjligen i anslutning till en cirkel 
av resta stenar. Innanför denna har troligen 
jordmassor påförts till takblockets nivå vil
ket innebär en mäktighet av drygt 1 m. För 
att ha tillgång till kammaren torde en för
djupning invid öppningen ha existerat. Vid 
undersökningen framkom dock inte några 
tecken på en sådan. 
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Fig. 6. Fragment av en skuldreskål, A, och av ett kärl med kraftigt utsvängt mynningsparti, B-C. Teck
ning H. Orsnes. — Sherds of a shouldered vase, A, and of a vessel with everted rim, B-C. 

Flinta är det till fyndenheter rikaste ma
terialet från undersökningen. 607 stycken be
arbetade flintor påträffades med en sam
manlagd vikt av 2,2 kg. Flertalet flintor ut
göres av avslag eller avfall utan några spår 
efter bruk. 6 avslagsblock, 1 spånblock och 
14 spån finns representerade i materialet. 87 
flintor är tillverkade av den till mellersta 
Skåne upptransporterade Limhamnsflintan. 
De övriga består av den lokala Kristianstads
flintan. Bland de förra finner man de identi-
fierbara redskapsformerna. Tre flintor upp
visar slipade ytor. Två av dessa har spår 
efter slipade ytor i rät vinkel mot varandra 
varför de torde ha tillhört en tunnackig yxa 
eller den äldsta formen av den tjocknackiga 
typen. Av andra redskap påträffades en spån-
kniv med sned skrapretusch, en tvärpil samt 
tre skivskrapor varav den ena som tidigare 
omnämnts härrör från kammaren (fig. 4 ) . 
Av fig. 5 framgår fördelningen av flinta 
inom undersökningsområdet. Denna har en 
ökad fyndtäthet i områdets sydvästra parti. 
En del flintor framkom i stenläggningens 
övre del varför det inte bör uteslutas att de 
medföljt fyllningen och därför skulle härröra 

från en boplats äldre än anläggningen. Detta 
antagande stöds av att ett mikrospån ingår i 
flintfynden, vilket indicerar en mesolitisk bo
sättning. Även i den omgivande åkern på
träffades flintartefakter av mesolitisk karak
tär. 

Vid undersökningen påträffades 300 ler
kärlsfragment med en sammanlagd vikt av 
drygt ett kilo. Deras storlek varierade mellan 
6 cm och 0,6 cm. Endast 63 fragment, dvs. 
21 % av hela lerkärlsmaterialet, uppvisar 
ornamentik. Genom korrelation av kärlfor
mer och ornamentik framgår det att minst 
sex olika lerkärl är företrädda i fyndmate
rialet. Några fragment har kunnat fogas 
samman till en skål (fig. 6: A ) . Det kon
kavt profilerade halspartiet har varit försett 
med en rad av skrafferade trianglar. Över
gången mellan hals och buk markeras med 
en tvärstreckad vulst. På bukens övre del har 
utsmyckningen bestått av fyra rader med vin
kellinjer. 

Ytterligare en skål kunde identifieras (fig. 
7: A—B). I storlek överensstämmer den väl 
med föregående. Kärlranden har försetts med 
tre rader av vinkellinjer. I direkt anslutning 
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Fig. 7. Fragment av cylinderhalsbägare, A-C, mynnings- och bukfragment frän trattbägare, D-E, samt 
bukfragment av en trattskål, F. Teckning H. Orsnes. — Sherds of a cylindrical-necked vessel, rim and 
body sherds of funnel-beakers and body sherds of a funnd-necked vase. 

till dessa löper med jämna mellanrum verti
kalt orienterade fiskbensmönster i tre rader 
ned till övergången mellan buk och hals. Ytor
na mellan dessa fiskbensmönster är ornerade 
med grupper av intryck. Då endast mindre 
delar av kärlet kunnat sammanfogas är 
mönsterbilden något oklar men sannolikt har 
det existerat fyra grupper av intryck mellan 
de vertikala fiskbensmönstrade banden. Kär
let har varit försett med ett 4 cm brett öra 
ornerat med vinkellinjer (fig. 7:C). 

Ornamentik på båda sidor av mynnings
kanten finns belagt på fragment från två 
olika kärl. På det ena fragmentet består orna
mentiken på utsidan av två vinkellinjer samt 
omedelbart under dessa en rad med kryss-
krafferade romber (fig. 7 : D ) . På kärlets in- • 
sida inskränker sig ornamentiken till två vin
kellinjer. Det andra mynningsfragmentet be
står av en yttäckande ornamentik med sned
ställda streck i tvärsnodd (fig. 6: B - C ) . Kärl-
materialet har ytterligare inrymt minst ett. 
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Fig. 8. Utbredningen för lerkärlsfragmenten. 
The distribution of the pottery. 
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Fig. 9. Flintdolkar funna i 
undersökningsområdet sö
der om kammaren. Foto B. 
Centerwall. Skala 2: 3. — 
Flint-daggers found south 
of the chamber. 

mi 
m 

kärl på vilket ett skrafferat band ingått i 
mönsterbilden (fig. 7:E). Endast ett oornerat 
kärl har kunnat identifieras. Av detta påträf
fades ett mynningsfragment av vilket framgår 
att kärlet haft en mynningsdiameter på ca 12 
cm. Godstjockleken, 1,4 cm, är också avvikan
de från de övriga kärlfragmenten med en 
tjocklek av mellan 0,6 cm och 1,0 cm. Sanno
likt har mynningspartiet tillhört en mindre 
skål. 

Fyndfördelningen för keramiken i såväl 
plan som nivå är väl avgränsad. Keramik på
träffades endast i en 20 cm bred zon i botten 
av det jordblandade roset. Om denna fördel
ning hänger samman med bevaringsgraden 
eller avspeglar den förhistoriska situationen 
går inte att avgöra. Några spår efter upplöst 
keramik förekom emellertid inte i den övre 
delen av fyllningen. Av fig. 8 framgår ut
bredningen i plan. Den dominerande mäng
den fragment påträffades inom fyra angrän
sande ytor. Planen ger dock inte en helt 
rättvis bild av fyndfördelningen då en ansam
ling av keramiken kunde dokumenteras inom 
ett 1X 0,7 m stort område. Sannolikt har 
keramikkoncentrationen något samband med 
den östligaste av de tidigare omnämnda två 
drygt meterlånga stenarna söder om kam
marmynningen. Lerkärlsdelarna låg strax 
öster om och framför stenens fundament och 
därtill i anslutning till det understa av skif
ferplattor lagda stenlagret. 

Anläggningens datering bör i första hand 
baseras på keramiken, trots en viss osäkerhet 

vid bedömningen av det fragmentariska ma
terialet vad avser såväl kärlformer som möns
terbilder. De i fig. 6: A avbildade fragmen
ten har tillhört en skål med sin största diame
ter vid övergången mellan hals och buk, en
ligt Bagges & Kaelas' terminologi en skuldre
skål (1950 s. 42) . Den andra identifierade 
skålen torde vara en cylinderhalsskål. Båda 
dessa skålformer förekommer under period 
I I — I V av mellanneolitisk trattbägarkultur 
(Bagge & Kaelas 1950 s. 11, Ebbesen 1975 
s. 81) . De skrafferade geometriska figurerna, 
som förekommer på skuldreskålen är ett drag 
som anses tillhöra period I—II (Strömberg 
1968 s 220). Regelbundet grupperade verti
kala band som halsornamentik som på cylin-
derhalsskålen uppträder på liknande skålfor
mer (Ebbesen 1975 fig. 5 1 : 1 , 5 5 : 3 ) . Där
emot synes fiskbensmönster som halsornament 
vara mindre vanligt. Grupperna av intryck 
mellan de vertikala banden har vissa likheter 
med s. k. ögonmönster. Vanligtvis uppträder 
dessa mönster på olika former av skålar 
(Ebbesen 1975 fig. 3 7 : 3 , 38 :2 , 4 0 : 3 ) . Det 
dubbelsidigt ornerade mynningsfragmentet 
med bl. a. en rad av skrafferade romber har 
tillhört ett kärl med utsvängt mynningsparti. 
Mönstret stämmer väl in på biämbägarfor-
men varav flertalet tillhör period I I — I I I 
(Bagge & Kaelas 1950 s. 75). De tvärsnodds-
ornerade mynningsfragmenten har tillhört ett 
kärl med mycket kraftigt utsvängd mynning 
utan någon antydan till konkavitet. Bäst 
skulle denna skärva kunna inpassas i en fot-
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skål. Att ornamentiken är utförd i tvärsnodds-
teknik indicerar en datering till period I B 
eller I I (Strömberg 1968 s. 220; Cronqvist 
1976 schema 3) . Fragment med parallella 
linjer har sannolikt ingått i bukpartiet till en 
eller flera trattbägare som under mellan
neolitikum uppträder under period I—II (fig. 
7 : F ) . Den enstaka skärvan med ett skraffe-
rat band torde ha tillhört bukpartiet på ett 
kärl med vertikala band, ett mönster som är 
vanligt på skålar med s. k. troldebjergsorna-
mentik och daterade till period I—II (Kaelas 
1952 s. 44 ff.). Ifall man ser keramiken som 
enhet kan såväl kärlformer som ornamentik 
väl inpassas i period I I . Det finns inte några 
element i materialet som antyder en datering 
yngre än period I I I . 

Att anläggningen använts även efter mel
lanneolitisk tid framgår av att två flintdolkar 
påträffades (fig. 9) . De är båda omhuggna 
exemplar av Forssanders typ I I I (Forssander 
1936 a s . 123). Båda påträffades i stenpack-
ningens övre del, den ena vid kammarmyn
ningen, den andra invid den östra av de två 
drygt meterlånga stenarna i anläggningens 
södra del. I anslutning till det senare fyndet 
framkom också en 0,6 cm lång, oval bärn
stenspärla med genomborrning. 

Från Trollakistan föreligger alltså en fynd
sammansättning av såväl keramik som flinta 
och en konstruktion som inte på någon av
görande punkt avviker från fynden i andra 
skånska megalitgravar. Vad avser konstruk
tionen har vi här att göra med en dös av 
polygonal form. Flertalet dösar med endast 
tre väggstenar har dessa ställda i rät vinkel 
mot varandra så att kammaren får en rek
tangulär form. Med sin knappa kvadratme
tern stora bottenyta rymmer Trollakistan 
den sannolikt minsta kammarkonstruktionen 
i Skåne. Närmast i storlek kommer den en 
kammare tillhörig en långdös vid V. Hoby 
nr 13 i Västskåne med en inre längd av 1,45 
m (Strömberg 1968 s. 143). 

I ett avseende avviker Trollakistan markant 
från de tidigare kända mellanneolitiska me
galitgravarna. Den är nämligen det första 
belägget i centrala Skåne för denna form av 
gravkonstruktion. Av fig. 10 framgår utbred
ningen för de skånska megalitgravarna. De 
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Fig. 10. Utbredningen för de tidig- och mellan
neolitiska megalitgravarna i Skåne. 1: dös, 2: gång
grift och 3: mellanform eller obestämd form. Läges
markering och uppdelning enligt Strömberg 1968 
Abb. 84 och Strömberg 1971 Abb. 124. Därutöver 
har tillägg gjorts för: 1: Trollakistan, Bosjökloster 
sn., 2: Tranberga, Bara sn. (Salomonsson 1971 s. 
76) , 3: Kv. Bronsyxan, Fosie sn. (Burenhult 1973), 
4: Eskilstorpsdösen, Eskilstorps sn. (Frostin 1977 
s. 63) , 5: Köpinge 33:19, St. Köpinge sn. (Under
sökt av UV-Syd år 1976), 6: Valleberga 23:4, 
Valleberga sn. (Strömberg 1976), 7: Viby, Gustaf 
Adolfs sn. (Rydbeck 1938 s. 81) och 8: Fjälkinge 
13:1, Fjälkinge sn. (Larsson 1974). — The distri
bution of megalithic tombs from the Early and 
Middle Neolithie in Scania. 1: dolmen, 2: passage 
grave and 3: undassified. 

fördelar sig inom ett ca 10 km brett område 
utmed den skånska väst-, syd- och östkusten 
samt med en grupp megalitgravar på Kris
tianstadslätten. Utöver dessa återfinnes en
dast två till läget avvikande gravar. Den ena 
utgöres av en delvis raserad gånggrift vid 
Gråmanstorp i nordvästra Skåne, den andra 
av den här aktuella Trollakistan (Stjernquist 
1949 s. 14 ff.). 

Till närmaste megalitgravar, som består av 
en grupp med två långdösar och en gång
grift vid V. Hoby i västra Skåne, är avstån
det drygt 20 km. Från gånggriften vid V. 
Hoby härrör lerkärl som har stora likheter 
med de från Trollakistan (Forssander 1936 b 
fig. 23, 25 och 26—28). Kontakten mellan 
befolkningen i mellersta Skåne och i västra 
Skåne kan ha förmedlats via Rönneå som av-
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vattnar Ringsjön. För denna led skulle den 
tidigare omnämnda gånggriften vid Grå-
manstorp vara ett belägg. Troligare är dock 
att det funnits en mera direkt led via Käv-
lingeån invid vilken de närmaste megalit
gravarna är belägna. Från Trollakistan är av
ståndet till ett av Kävlingeåns biflöden drygt 
3 km. Mot öster är avståndet ca 35 km till 
den närmaste gånggriften Ö. Vram nr 1, en 
av flera på Kristianstadslätten, men däremel
lan ligger Linderödsåsen som en naturlig 
barriär (Bagge & Kaelas 1952 s. 23 ff.). 

Läget till trots får det inte anses som något 
uppseendeväckande att det förekommit mega
litbyggnation i centrala Skåne. Området runt 
Ringsjön har under alla tider varit attraktivt 
för jordbrukare och boskapsskötare. Detta 
framgår inte minst vid studiet av fördelningen 
av artefakter typiska för två perioder av sten
åldern vilka betecknas som expansionsfaser, 
nämligen tidig- och senneolitikum (Spång 
m. fl. 1976 fig. 7) . Malmers isaritmkartor 
över tunnackiga flintyxor respektive flintdol
kar och flintskäror uppvisar en fyndtäthet 
som väl sammanfaller med megalitbygden 
(Malmer 1957 s. 172 f.). Området runt Ring
sjön framstår på dessa kartor som en fyndrik 
trakt omgiven av ett betydligt fyndfattigare 
omland. Här torde närheten till vattenvägar 
som är ett för samtliga megalitgravar gemen
samt kännemärke delvis ha spelat in. 

Av betydelse är också att man genom kera
mikfynden i Trollakistan för första gången 
kan belägga keramik tillhörig mellanneolitisk 
trattbägarbosättning i centrala Skåne. Fas C 
av tidigneolitsk trattbägarkultur finns där
emot belagd på flera platser runt Ringsjön 
(Althin 1954 s. 76 ff.; Thomas 1954 s. 180 
ff.). Vid undersökningen av ett depåfynd från 
yngre bronsålder vid Fogdarp beläget 4 km 
söder om Trollakistan framkom ett par gro
par (Larsson 1975 s. 172). Träkol från den 
ena gropen gav C 14-dateringen 2730 + 120 
f. Kr. vilket indicerar aktivitet i området vid 
övergången mellan tidig- och mellanneoliti
kum. 

Vad gäller bebyggelsen runt Ringsjön un
der mellanneolitkum har denna främst ak
tualiserats vid behandlingen av gropkeramisk 
kultur som dominerats av boplatsfynden vid 

Ringsjöns utlopp (Reventlow 1905 s. 156 ff.; 
Kaelas 1957 s. 108 ff.; Wyszomirski 1976 s. 
130). Lämningarna från denna boplats da
teras till Säter I I I -s tadid . Runt Ringsjöns 
stränder insamlade Reventlow efter sjösänk
ningen ett betydande material från ett fler
tal boplatser. Av dessa ligger några inom 
högst en kilometers avstånd från Trollakistan. 
Härvid avses fyndplatserna Bosjökloster 5, 
Pråmhusen, Bo och Klinta (fig. 1) (Revent
low 1905 s. 156 ff.; Althin 1954 s. 90 ff.). 
Samtliga innehåller artefakter av mellanneo
litisk ålder. Det går däremot inte att avgöra 
om de avspeglar lämningarna efter en grop
keramisk bosättning eller om de har varit 
bebodda av det samhälle för vilket Trolla
kistan fungerade som gravplats. 

Måhända Ringsjöbygden ger ett gott un
derlag för att studera relationerna mellan 
trattbägarkultur och gropkeramisk kultur 
inom ett sannolikt ekonomiskt slutet område. 
Den gropkeramiska keramiken på boplatsen 
Na invid Sjöholmen torde dateras till pe
rioden 2300—2100 f .Kr. (Welinder 1973 
s. 117). Enligt danska C 14-dateringar torde 
period I av mellanneolitisk trattbägarkultur 
omfatta tiden 2700—2500 f .Kr. (Tauber 
1971 s. 127; Welinder 1973 s .116). Detta 
skulle ge en viss tidsdifferens mellan den 
gropkeramiska bosättningen vid Ringsjöns 
västra strand och utnyttjandet av Trolla
kistan. Vanligtvis konnekteras också Säter 
III-keramiken med period I I I — I V av mel
lanneolitisk trattbägarkultur. Men det får 
inte anses som helt osannolikt att Trolla
kistan även kunde ha använts under en tid 
som kan gränsa till eller sammanfalla med 
en gropkeramisk bosättning, ett nog så intres
sant förhållande. 
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Trollakistan — a dolmen in central Scania 

On the property of Klinta 1:1, close to Ring
sjön in central Scania, lies a structure whose 
age has been in dispute. Some scholars have 
considered that the structure originates from 
the Romantic period in the 19th century. 
Others have proposed that it is genuindy 
prehistoric. T o ascertain the strudure 's true 
date, three minor excavations were conduded 
during the years 1974—77. These concentra-
ted on the chamber-like construction which 
was visible above ground, and on the area 
south of it. The investigation showed that 
the chamber originally consisted of three 
upright (wall) stones on which the roofing 
stone rested. A mixed stone-and-earth cairh 
with stone dominating the lower part, was 
erected around the chamber. In this cairn 
two stones were found which, by their length 
of just över a metre, differed markedly from 
the rest. Certain details in the stone filling 
suggest that these two stones had been raised. 
The same applies to a larger stone, east of 
the chamber. It is possible that these three 
stones are the remains of a kerb surrounding 
the cairn. I t is probable that this kerb was 
of circular form. 

The finds from the structure consist of 
worked flint and pottery sherds. The flint 
includes fragments of polished axes, flake

and blade-scrapers, transverse arrowhead, 
and two flint daggers. 

The pottery sherds belong to beakers and 
vases of form and ornament typical for the 
Funnel Beaker (TRB) culture during an 
early stage of the Middle Neolithie. Distribu
tion of the pottery sherds shows a marked 
concentration to an area close to one of the 
larger stones in the southern part of the 
monument. 

The finds and construdional details indi
cate that the monument is a genuine dolmen, 
erected during the Middle Neolithie period. 
This dolmen is the only known one of its 
kind in central Scania. Distribution of certain 
neolithie artifacts indicate a find-rich area 
around Ringsjön; between this find-rich area 
and the similarly rich Scania west coast, is an 
area that is poorer in finds. Otherwise the 
distribution of finds shows agreement with 
the distribution of Middle Neolithie megali
thic tombs. 

As a result of this find, there is now 
evidence in central Scania for the T R B and 
Pitted Ware cultures occuring together in 
an economically 'closed' area, which can 
possibly provide the basis for a 'case study' 
of the connections between these two cul
tural complexes. 
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