Dobbeltdysse i Oleskobbel

Keramikken

Rav

Die Dolmen sind Gräber aus der Bauernsteinzeit. Sie sind zwischen 3600
und 3200 v. Chr. Für die führenden Mitglieder der frühen Bauerngesellschaft
errichtet.
Zu der Zeit war das Land von dichtem
Urwald bedeckt. Die ersten Bauern
mussten roden, um Ihren Feldern Platz
zu verschaffen.

Dolmens are Stone Age graves built by
Danish peasants around 3500-3200 B.C.
They were built as graves for the leading
members of the early farming society.
At that time the land was covered
with dense primeval forest. The early
peasants had to clear to make room for
their fields.

Bondekulturens første lerkar
var ganske enkle former, ofte
med en tragtformet hals.
Da byggeriet af de store
stengrave begyndte, blev der
skabt en hel række nye former. Særligt fornemt udførte
kar, som formentlig oprindeligt har indeholdt mad og
drikke, blev givet med i graven til den døde.

Dysserne er kun ét eksempel på bondestenalderens tekniske formåen. Også flinthugning og keramikfremstilling stod højt.

Rav havde allerede i stenalderen stor betydning som
smykkemateriale. I gravene
finder man ravkæder, og i
nordjyske moser er der fundet op til flere tusinde ravperler.
Rav har sikkert indgået i et
system af gaveudvekslinger,
som sikrede en jævn fordeling af flint og andre vigtige
råstoffer.
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Dysser er grave fra
bondestenalderen
Dysser er anlagt for medlemmer af bondestenalderens ledende familier i perioden ca. 3600-3200 f.Kr.
Anlægget her er enestående
ved at bestå af to sammenbyggede langdysser. Der
kendes til flere dysser i landet, som er udvidede i længden og måske er dyssen her
et tilsvarende fænomen.

Flinthåndværket:

Flint var et af den danske
bondestenalders
vigtigste
råstof. Flint er hårdere end
glas og er således fortrinlig
egnet til skærende og huggende redskaber. Flint findes
i kridtforekomster, som jo er
tilgængelige flere steder i landet.
I Nordjylland har der flere steder været tale om regulær
minedrift – uhyre arbejdskrævende, men som resulterede i
flint af høj kvalitet.

De fornemmeste flintarbejder
fra dyssetid er de store fint
slebne flintøkser. Først foretog man en grov tilhugning
af flintklumpen, dernæst en
finere og til slut blev øksen
slebet helt glat.
Mange af økserne var beregnet til praktisk brug, men i offermoser er der fundet kæmpemæssige – op mod en halv
meter lange – flintøkser, som
kun kan have haft en symbolsk værdi.
I dyssetiden var ravperler en meget populær smykkeform.

