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Den blå økse tilhører Hanne Henriksen, Edelsholm. Den er 
fundet på Endelave. Den  brune økse er fundet af Tove Hoe i 
det lave vand vest for gården Bremaa. Herunder er øksernes 
datering vist med rødt og hele Ertebølletiden med blåt.

Billedet til højre viser to små stenøkser, som er   
fundet på Endelave. De stammer fra 
Ertebølletiden, som er den sidste periode af 
Jægerstenalderen. I Ertebølletiden levede folk af 
jagt, indsamling og - ikke mindst - af fiskeri. 
Fiskeriet foregik i vid udstrækning ved hjælp af 
ruser. Billedet herunder viser en ruse fra 
Ertebøllekulturen. Rusen er lavet af kviste af lind 
og birk. Små økser, som dem fra Endelave, har 
været velegnede, når man skulle tilskære 
kvistene.

Rusen blev fundet i en mose i nærheden af Holbæk.

To små flintøkser fra Ertebølletiden. De er ca. 7000 år 
gamle. Økserne er 10 cm. og 8 cm. lange.

Her er arkæologernes tegninger af nogle lignende økser. 
Som man ser havde håndværkerne også dengang en 
ganske bestemt ide om, hvordan tingene skulle se ud.

I Ertebølletiden var sejlads den bedste  
transportform. Urskovene var ufremkommelige, 
og de var kun afbrudt af søer, vandløb og store 
sumpområder. Også for fiskeriet var både 
vigtige. Tidens både var udhulede træstammer 
af lind. I moser kan sådanne både være bevaret 
godt nok, til at man kan lave en pålidelig 
rekonstruktion. Bådens sider er kun ca 2 cm. 
tykke, og bunden er 5 cm. tyk.

Rekonstruktion af stammebåd fundet i Tybrind Vig syd for Middelfart. Båden 
er 10 m lang. Der er ildsted i båden, med sand og ler i bunden.

Etebøllefolket levede ved kyster og vandløb. Der er fundet 
mange bopladser bl.a. langs Gudenåen og i Stavns Fjord på 
Samsø.
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