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Øksen blev fundet af gårdejer Hans Henriksen, 
Edelsholm. Hans fortæller: "Det er 35 år siden. Jeg 
var i marken for at samle sten. Jeg og vores to børn 
gik bag vognen og smed sten op i den. Pludselig 
tænkte jeg: "Den sten du lige smed op, det var da 
vist en mukkert." Jeg fik fat i den igen og så, at det 
ikke var jern, men en sort sten. Jeg pressede jorden 
ud af en fordybning og opdagede, at der var hul 
igennem. Det var en stor stridsøkse af sten, med hul 
til skaftet! Det var et øjeblik, jeg aldrig glemmer." 
Fundstedet er vist med rødt på kortene.

2. STRIDSØKSE FRA DOLKTIDEN

Stor skafthuløkse fra den sidste periode af bondestenalderen

Øksen set ovenfra. Der er 24 cm lang

Øksen set fra siden. Det er en bastant sag. 
Den signalerer mere styrke end elegance

Frank Nielsen, Thildes Hus, tlf. 39643998, fnprivat.dk

Øksen er en flot, tung og solid sag. Den vejer 2.2 kg. 
Det virker voldsomt, især når man sammenligner 
med skafthullets beskedne diameter på 3,1 cm. 
Skafthullet er nøjagtigt udboret, med samme 
diameter hele vejen igennem. Man kunne gætte på, 
at øksen mest har tjent til at kaste glans over den 
høvding, der ejede den.
Dolktiden varede 400 år. I den periode indvarsledes 
store ændringer i levevilkårene. Den første brug af 
uld til vævet tøj fandt sted i dolktiden. 

Og i løbet af dolktiden blev 
broncegenstande indført i 
stadig større mængde.De 
første genstande af guld kom 
også til Danmark i dolktiden. 
Så måske har en halskæde, 
som den på billedet, kastet 
glans over høvdingens 
hustru. Halsringen er nu ikke 
fundet på Endelave, den er 
fra Odsherred. Guldhalsring fra dolktid 
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Herunder er øksens datering vist med rødt, og nederst fundperiodens navn og varighed med blåt. 
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