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Denne økse er simpel, det er en arbejdsøkse uden over-
flødige krummelurer. Den har været brugt til skovfældning 
og til fremstilling af bygningstømmer. Det kan være svært 
at datere en økse som denne. Den er kun slebet, hvor det 
er strengt nødvendigt, ved æggen og lidt på bredsiderne.
Øksen er tyknakket. Dvs at den røde og den blå streg på 
billederne til højre er lige lange. Øksen stammer nok fra 
den sidste periode af tragtbægerkulturen, den tyknakkede 
økses tid. Med en sådan økse med skaft kunne en øvet 
mand fælde et 30 cm tykt bøgetræ  på ca. en time.  Det 
ved man, fordi man har lavet forsøg med det.

Øksen er fundet  af Frede 
Petersen.  Han drev i mange 
år gården Snekkebjerg, på 
Endelaves højeste punkt.  
Øksen har måske været brugt 
til at rydde skov på Fredes 
jord eller til at fælde træ til 
bygningstømmer. Fundets sted 
og tid er vist med rødt.   

Billedet nedenfor viser, hvordan huse i bondestenalderens 
tid kan have set ud. Det er store, velbyggede huse. Det var  
nødvendigt, for huset skulle rumme både folk og fæ og 
vinterproviant til alle. I jægerstenalderen var husene 
mindre,  og de havde en midlertidig karakter. Det mindede 
mere om hytter. Tegningen er lavet efter et fund fra 
Bornholm, hvor man under udgravningen kunne se alle 
stolpehullerne.  Huset har bærende stolper både i væggene 
og inde midt i huset. Huset er 5 meter bredt og 17 meter 
langt.  Under udgravningen fandt man rester af lerklining. 
Der må have været et hul i taget til røgen fra bålet.

Her viser vi en bredside af øksen. Øksen er 
16,5 cm lang. Det er ordentligt arbejde, 
men der er ikke noget håndværkerblær

Smalsiden, som ses her, er usleben. Det 
tyder på en datering til omkring -2600

Flintøksen er  slebet ved æggen og lidt på bredsiderne
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