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Indledning 

På Farsundprosjektets sidste styringsgruppernøde den 24.-25. november 1994 blev der gjort 
status over efterarbejdet, og der blev bl.a. konstateret en række praktiske problemer i 
forbindelse med katalogiseringsarbejdet. · Således er der i Oldsaksamlingens regi mangel på 
såvel folk, der kan klassificere/katalogisere genstande i flint og sten som et generelt 
klassifikationssystem. 

I praksis hviler Oldsaksamlingens katalogiserings-/klassificeringsarbejde på artiklen 
"Morfologisk klassifisering av slåtte steinartefakter" (Helskog et al. 1976), som repræsente
rede et stort fremskridt, da den blev publiceret i 1976. Idag må artiklen dog betragtes som 
forældet på væsentlige punkter, og en "arvtager" må findes. På Vestlandet har Svein Indrelid 
fremlagt et forslag til klassifikationssystem (Indrelid 1990), der efter enkelte justeringer 
(Bruen Olsen 1992) har fået en brugbar form. 

Indrelids klassifikationssystem er dog udelukkende en typeliste og mangler de typedefinitio
ner, der var styrken i Helskog et al. 's klassifikationssystem fra 1976. For at være en hjælp 
for de mange, der ikke besidder specialiceret typekendskab, bør disse definitioner derfor 
tilføjes. Dette er hensigten med nærværende artikel. 

Der er foretaget enkelte tilføjelser i forhold til Indrelids system, men strukturen i 
nedenstående klassifikationssystem svarer i vid udstrækning til dette. Hovedparten af 
definitionerne er hentet i den relevante faglitteratur, og hvor dette er sket er der indføjet 
referencer til ophavsværkerne. Enkelte definitioner skyldes dog iagttagelser gjort i forbindelse 
med Farsundprosjektet eller det deraf afledte forskningsprosjekt - således er f.eks. 
sideskraberen en type, der hverken forekommer i systemet fra 1976 eller Indrelids system. 

Nedenstående klassifikationssystem er ikke en færdig "pakkeløsning", og en række definiti
oner bør med tiden justeres. Eksempelvis er klassificeringen af de danske enkeltgravs
stridsøkser ikke entydig nok, men foreløbig er Globs system (Glob 1945) det eneste, der 
foreligger. Det ville være ønskeligt med mere metrisk baserede definitioner svarende til 
f.eks. Malmers bådøksedefinitioner. For klassifikationssystemet som helhed gælder, at man 
ved specialstudier af de enkelte typer bør konsultere primærlitteraturen. 

Kommentarer og ændringsforslag er velkomne. 

Til sidst skal der lyde en tak til professor Einar Østmo og førsteamanuensis Sheila Coulson 
for gennemlæsning og kommentarer, og til Beverley Ballin-Smith for opsætning af bogens 
billedmateriale. 
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Nogle beskrivende elementer 

Ved redskabstyper, der er baseret på afspaltede råemner, er det almindeligvis stykkernes 
sekundære retouche, der skiller den ene . type fra den anden. Beskrivelsen af denne retouche 
er derfor essentiel, og i dette afsnit vil en række beskrivende elementer kort blive 
gennemgået: 

Retouchens karakter (retouchezoner) (Helskog et al. 1976:23): 
Kantretouche (kanthugning): Retouche begrænset til kantzonen, dvs. den yderste sjettedel 

af et stykkes folde bredde. 
Fladeretouche (fiadehugning): Retouche, som omfatter hele eller dele af centralzonen, dvs. 

de indre fire sjettedele af et stykkes folde bredde. Fuldstændig fladeretouche vil sige, at mere 
end 90 % af stykkets dorsal- og/eller ventralside er retoucheret. 

Retouchens udstrækning: 
1. Uretoucheret. 
2. Sporadisk: Se nedenfor. 
3. Kontinuerlig: Begreberne sporadisk og kontinuerlig kantretouche er ikke entydigt 

defineret i faglitteraturen. Søren H. Andersen, Forhistorisk Institut, Moesgård, foreslår 
(mundtl. medd.), at der sættes et skel ved 15 mm, således at stykker med en retouche under 
15 mm er at betragte som stykker med sporadisk kantretouche, mens stykker med en 
retouche over 15 mm klassificeres som stykker med kontinuerlig kantretouche. Da norske 
artefakter baseret på afspaltede råemner generelt har væsentlig mindre dimensioner end de 
tilsvarende sydskandinaviske stykker, foreslås det, at man i Norge opererer med et skel ved 
8 mm. En foldstændig definition på stykker med kontinuerlig kantretouche kunne lyde som 
følger: 

Stykker med kontinuerlig kantretouche skal have en sammenhængende, regulær 
kantretouche > 8 mm, hvor det ikke er muligt med baggrund i retouchens karakter 
og/eller placering at henføre stykket til en mere specifik redskabsgruppe. 

Det foreslås, at man i praksis ser helt bort fra stykker med sporadisk retouche ved optælling 
og tilvæksføring, idet disse stykker reelt har meget ringe eller ingen betydning for 
fortolkningen af en given boplads. Sporadisk retouche vil ofte dreje sig om brugsretouche 
(som ikke kan inddråges i en morfologisk klassificering), trampeskader, "graveske-retouche", 
og lignende. 

Retouchens orientering: 
1. Normal: Retouche, der udgår fra ventralsiden. 
2. Omvendt: Retouche, der udgår fra dorsalsiden. 
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3. Altemereru]e: Retouche, der på samme sidekant skifter mellem normal og omvendt. 
4. "Propelretouche": Retouche, der på den ene sidekant er normal, på den anden sidekant 

omvendt. 
5. Tosidig (bifacial): Retouche, der på samme sidekant er både normal og omvendt. 
Se Tixier et al. (1992:94). 

Retouchens finhed (kantretouche) 
1. Meget fin: Retoucheringsafslagenes længde > 0,5 mm og ::; 1 mm. 
2. Fin: Retoucheringsafslagenes længde > 1 mm og ::; 3 mm. 
3. Grov: Retoucheringsafslagenes længde > 3 mm og < 1 mm. 
Se Heiskog et al. (1976:22f). 

Retouchens morfologi og omfang: 
1. Skællet: De enkelte afspaltninger er korte og bredest i distalenden, hvorved de får en 

vis lighed med fiskeskæl. De afsluttes oftest i et hængsel. 
2. Trinformet: Som ovenstående. De enkelte afspaltninger afsluttes blot i et trin, således 

at flere overlejrende afspaltninger nærmest danner en "trappe". 
3. Parallel: En serie aflange afspaltninger adskilt af parallelle rygge. 
4. Subparallel: Ovennævnte rygge er kun tilnærmelsesvis parallelle. 
Se Tixier et al. (1992:91). 
Lomborg (1973:28ff) skeiner på fladehuggede genstande mellem glathugning og paral

lelhugning: 
1. Glathugning forekommer i en grov udførelse med store afslag fordelt uregelmæssigt 

over fladen, og en fin udførelse med væsentlig mindre afslag, der ligger mere parallelt i 
forhold til hinanden. 

2. Parallelhugning (definition, se ovenfor) forekommer som ful.d parallelhugning, hvor 
retouchen strækker sig fra den ene æg til den anden, og partiel paralellhugning, hvor 
retouchen er foretaget fra hver æg, således at afspaltningerne mødes på midten. 

Retouchens vinkel: 
1. Meget spids: Omkring 10°. 
2. Spids: Omkring 45°. 
3. Stejl: Omkring 90°. 
Ovenstående inddeling skyldes Tixier et al. (1992:75), der dog indrømmer, at andre 

inddelinger kan være relevante i andre sammenhænge. Således foreslår Heiskog et al. 
(1976:23) følgende inddeling: 

1. Flad: 0°-15°. 
2. Medium: 16°-45°. 
3. Stejl: 46°-75°. 
4. Meget stejl: 76°-90°. 
5. Stump: > 90°. 
Det anbefales at følge Heiskog et al. 's finere og mere præcise inddeling. 
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Retouchens forløb: 
1. Lige: Retlinjet. 
2. Konkavt/konvekst: Indbuet/udbuet. 
3. Hak/tanding (Helskog et al. 1976:36): Et hak skal være retoucheret, dvs. bestå af en 

serie mindre afspaltninger - en enkeltafsprængning gælder således ikke som hak. Korde
længden er ::;; 10 mm, og dybden af hakket er ~ 1

/ 3 af kordelængden. En tanding består af 
mindst 2 hak (der godt kan være enkeltafsprængninger), hvor afstanden mellem hakkene er 
::;; største hosliggende kordelængde. 

4. Skulderlsnude: Disse former forekommer gerne i et afslags distal- eller proximalende 
(skrabere). Er retouchens forløb konkavt-konvekst og overgangen til længdekanten i den 
konkave side vinklet, taler man om en skulder. Er retouchens forløb konkavt-konvekst
konkavt og overgangen til begge længdekanter vinklet, taler man om en snude. 

5. Tange: Dobbeltsidig kantretouche i et stykkes distal- eller proximalende. Retouchen 
danner mere eller mindre markante skuldre med begge længdekanter (således er hverken 
Harnburgkulturens kærvspidser eller de norske enæggede spidser tangespidser i streng 
forstand). 

Se Tixier et al. (1992: 85). 

Slagvinkel: 
1. Spids: < 80°. 
2. Stejl: ~ 80° og < 90°. 
3. Stump: > 90°. 
Statistisk bearbejdning af flækkepopulationer (se bl.a. Ballin 1995a) har vist, at de 

populationer, de forskellige reduktionsmetoder resulterer i, overvejende fordeler sig på 2 
grupper - flækker med gennemsnitlig slagvinkel omkring 76 ° og flækker med gennemsnitlig 
slagvinkel omkring 82 °. Normalt kasseres eller genoprettes kerner med stumpe kantvinkler. 
En undtagelse er dog håndtagskerner, hvis flækker ofte har slagvinkler væsentligt over 90° 
(Callahan 1985:25). 
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Klassifikationssystem 

01. Afspaltningstyper. (Blankholm & Andersen 1968, Helskog et al. 1976, Indrelid 

1990, Tixier et al. 1992). 

01.1. Splinter. Stykker, hvis største dimension er ~ 1 cm. Hvis det er relevant, kan der 
skelnes mellem små ubestemmelige fragmenter (se 01.5) og mikroafslag (Indrelid 1990), men 
da der kan være adskillige tusind stykker med sådanne dimensioner på en boplads, er det rent 
optællingsmæssigt det nemmeste at samle de små ubestemmelige fragmenter og mikroaf slag 
i en kategori. 

01.2. Afslag. Afspaltninger, hvor L < 2B, og hvis største dimension er > 1 cm. 
01.2.1. Afslag aj slebne genstande. Det kan dreje sig om afslag af såvel flintgenstande som 
genstande af bjergart. 

01.3. Flækker og mikroflækker. 
01.3.1. Flækker (makro-). Afslag, hvor L ~ 2B, og B > 8 mm. Alle andre steder end i 
Norge sættes skellet mellem makro- og mikroflækker ved 10 mm, men da det kan påvises 
empirisk, at mikroflækkerne i de norske faser , der har en specialiseret mikroflækkeproduk
tion (sen MM - SM), faktisk holder sig under 8 mm (Ballin 1995a), bør der ikke foretages 
ændringer i den norske konvention. Afspaltningens sidekanter er tilnærmelsesvist parallelle 
og/eller tilnærmelsesvist retlinjede, og en eller flere rygåse løber tilnærmelsesvist parallelt 
med sidekanterne (Helskog et al. 1976:14, Indrelid 1990). Tykkelsen må højest være 8 mm 
(Skaarup (1979:45) og Malmer (1969:25) sætter den største tykkelse til 10 mm, men for at 
svare til de norske flækkers generelt mindre dimensioner - jvf. skellet mellem makro- og 
mikroflækker - bør største tykkelse sættes tilsvarende lavere). Ved tilvækstføring på de 
arkæologiske institutioner bør flækker dog defineres rent metrisk, hvorved flækkegruppen 
kommer til at bestå af både flækker og flækkelignende af slag - en skelnen mellem flækker 
og flækkelignende stykker ville her være tidsøkonomisk uforsvarlig. 
01.3.2. Mikroflækker. Afslag, hvor L ~ 2B, og B ~ 8 mm. Det har tidligere været en 
del af definitionen, at L ~ 5 cm (se bl.a. Blankholm & Andersen 1968:67), men der er 
ingen grund til at sætte et skel her. 

01.4. Flække- og mikroflækkelignende afslag. 
01.4.1. Flækkelignende afslag (makro-). Afslag , hvor L ~ 2B, og B > 8 mm. Flækkelig
nende afslag opfylder ikke flækkedefinitionens krav om regelmæssighed og/eller maximal 
tykkelse. Tixier et al. (1992:76) afviser opdelingen i flækker og flækkelignende afslag, da 
de finder opdelingen svær at håndtere i praksis - nærværende arbejdes forfatter mener dog, 
at det er et problem, vi må lære at leve med, da produkterne af specialiceret flækkeproduk
tion nu en gang er flækker sensu stricto. Af praktiske grunde - eksempelvis ved katalogise-
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ring af flintmateriale fra større projekter - kan det dog være nødvendigt at operere med et 
flækkebegreb, der udelukkende er metrisk defineret. 
01.4.2. Mikroflækkelignende afslag. Afslag, hvor L ~ 2B, og B =:; 8 mm. Mikroflække
lignende afslag opfylder ikke flækkedefinitionens krav om regelmæssighed. 

01.5. Ubestemmelige fragmenter. Stykker, hvis største dimension er > 10 mm, og som 
ikke kan identificeres som kerne- eller afslagsfragmenter. Ofte vil det dreje sig om stykker 
med irregulære brud, frostskader eller ildskørning. De ubestemmelige fragmenter er ofte 
blevet benævnt knakkefragmenter, hvilket ikke er ganske korrekt, da de overvejende er 
resultatet af hændelser efter produktionsprocessen - ildskørning, frostsprængning, o.l. I bl.a. 
Ballin & Lass Jensen (1995) er de ubestemmelige fragmenter benævnt irregulære stykker. 

01.6. Præpareringsafslag. Afslag, som stammer fra præparering af kernen før og under 
primærproduktionen. 
01.6. l. Rygflækker. Flækker (eller afslag), hvis dorsalside er kendetegnet ved en 
langsgående ryg (lederyg) dannet ved afspaltninger vinkelret på slagretningen. Den første 
rygflække, der afspaltes, kaldes en primær rygflække - med denne indledes kernens første 
flækkeserie. Alle efterfølgende rygflækker er sekundære rygflækker - afspaltningen af den 
primære rygflække har her fjernet de tværgående afslagsars bulenegativer. En tosidig 
rygflække er en primær rygflække med tværgående af slagsar til begge sider, mens en ensidig 
rygflække er en primær rygflække med tværgående af slagsar til den ene side - til den anden 
side er der ingen eller kun grove tværgående afslagsar. 
01.6.2. Platforma/slag (herunder kernekantafslag). Afslag, der er afspaltet parallelt med 
platformfladen. Almindelige platformafslag forekommer i to former, dels komplette 
platformskiver, dels mindre komplette platformafslag. Hensigten med disse harprimært været 
at justere slagvinklen. Herudover forekommer der en type små, ofte hængslede platform
afslag, afspaltet som led i den individuelle præparering afde enkelte flækker. Denne type kan 
have haft to formål, nemlig dels at finjustere slagvinklen, dels at lave en hulning, hvori en 
tryk- eller slagstok kunne placeres. Kerneafslag er langagtige afslag, der har fjernet en del 
af platformkanten - de kan ofte forveksles med ensidige rygflækker. Som berørt i Ballin & 
Lass Jensen (1995:69) udgør kernekantafslag og platformafslag metrisk setet kontinuum, og 
det må betragtes som sandsynligt, at kernekantafslag snarere er mislykkede platformafslag 
end en selvstændig afslagstype. Efter et kernekantafslag vil den resulterende kernekant 
normalt være for stump til fortsat produktion. 
01.6.3. Kemesideafslag. Afslag, der fjerner et større parti af en kernes afspaltningsfront 
med den hensigt at genoprette denne. Sker oftest når en serie hængselaf slag har "gnavet" 
dybe sår i afspaltningsfronten eller simpelthen for at justere slagvinklen (f.eks. i Brommekul
turen, hvor der stort set ikke forekommer platformafslag, Andersen & Ballin in prep). 

01. 7. Andre afslag. Herunder bl.a. overpassede afslag (afslag med indvendigt hængsel): 
Det modsatte af et hængselafslag, dvs. afslag , hvor ventralsiden buer ind i kernen og fjerner 
kernens apex. 
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Fig. 1. 1) Rygflække (Slgølsvold 1977:pl. 19), 2) platforma/slag (Skaarup 1979:fig. 13.3), 3) lwnisk 
kerne (Ballin & Lass Jensen 1995:fig. 7.4), 4) håndtagskerne (Callahan 1985:fig. 4.c), 5) cylindrisk 
kerne (Wincentz Rasmussen 1984:fig. 7.2), 6) ensidig kerne med to platforme (Bille Henriksen 
1979:fig. 8. 7) og 7) bipolar kerne (Ballin & Lass Jensen 1995:fig. 24.3). 
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02. Kemer (Helskog et al. 1976, Indrelid 1990). En flintknold, på hvis overflade der 
er mindst tre afspaltningsar. 

02.1. Råknolde. Stykker af råflint (eller andre råmaterialer), der enten er fuldstændig 
uberørt eller som har færre end tre afspaltningsar på overfladen. 

02.2. Kemer med en platfonn. Herunder placeres simple enpolede kerner. Der er ofte 
blevet skelnet mellem ensidige og flersidige kerner, der er behugget på henholdsvis mindre 
og mere end halvdelen af omkredsen, men da dette forhold tilsyneladende ikke har hverken 
kronologisk eller teknologisk betydning, er der ingen grund til at opretholde denne inddeling. 
Dette gælder også kerner med to platforme (med undtagelse af de flade, ensidige kerner med 
to platforme). 
02.2.1. Koniske kemer. Kerner med en platform, hvorfra der er slået flækker eller 
flækkelignende afslag, hvis armødes ved apex. Kernens form er tilnærmelsesvis konisk, og 
platformen er rund eller oval. 
02.2.2. Håndtagskemer/kølfonnede kemer.: Kerner med en aflang platform og afspalt
ningsfront i den ene eller begge ender. Både Bille Henriksen (1976: 16) og Larsson (1978:55) 
kræver af typen, at der forekommer en klart defineret køl, men dette krav bør udgå af 
definitionen, da de norske kølformede/håndtagskerner ikke altid har dette træk - muligvis 
fordi de gerne er fremstillet på kraftige afslag, mens de sydskandinaviske hyppigt er 
fremstillet på knolde. Der er tidligere skelnet mellem kølformede kerner med en højde større 
end længden og håndtagskerner med en højde mindre end længden (Bille Henriksen 1976: 16f, 
Indrelid 1990), men da længden ofte vil være et resultat af kernens brugsperiode, vil 
fordelingen på de to typer være mere eller mindre tilfældig. Det foreslås derfor, at de to 
typer slås sammen under betegnelsen håndtagskemer. 
02.2.3. Andre kemer med en platfonn. 

02.3. Kemer med to modstående platfonne. Herunder placeres simple kerner med to 
modstående platforme. 
02.3.1. Cylindriske kemer. Kerner med to modstående platforme, hvor der fra hver 
platform udgår mindst to flækkear. Kernens form er tilnærmelsesvis cylindrisk til 
tøndeformet (subcylindrisk) og skyldes først og fremmest flækkeafspaltninger. 
02.3.2. Flade, ensidige kemer med to platfonne. Specifik senpalæolitisk/tidligmesolitisk 
kernetype, der yderligere er karakteriseret ved en spids afspaltningsvinkel. I hvert fald på 
Sørlandet reintroduceres kernetypen i tidligneolitikum (Ballin & Lass Jensen 1995: 185). 
02.3.3. Andre kemer med to platfonne. Herunder placeres f.eks. kerner med to platforme 
i ret vinkel til hinanden. 

02.4. Uregelmæssige kerner. Kerner med tre eller flere tildannede platforme eller ingen 
platforme (knuder, rundkerner). 

02.5. Bipolare kerner. Kerner uden egentlige platforme, som er restprodukter efter 
primærproduktion med hammer-og-ambolt teknik. De har normalt afspaltningsar på begge 
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bredsider og knusespor i to ender langs savtakkede "slagrygge". Omridset er ofte rektangu
lært og længdesnittet spidsovalt (White, J.P. 1968, Broadbent 1979: 108-118). Det bør 
understreges, at bipolare kerner har en stor variationsbredde alt efter udgangspunkt og 
stadium. Eksempelvis kan netop påbegyndte kerner have behugning på en bredside alene; 
bipolare kerner kan være vendt under produktion og have både tre og fire slagrygge; og 
formen kan være næsten cylindrisk, hvis udgangspunktet har været nedslidte cylindriske eller 
koniske kerner. I enkelte tilfælde kan bipolare kerner tages for fragmenter af fladehuggede 
genstande. 

02.6. Andre kemer. Herunder placeres sjældnere kernetyper som skælhuggede skiver og 
diskosformede kerner. 

02. 7. Kemefragmenter. Fragmenter af ikke-specificerbare kerner. Kan et fragment 
identificeres som et fragment af en specifik kernetype, henføres fragmentet til denne 
kernetype. Afslag af kerner hører ikke til her men under O 1. 6. 3 eller O 1. 6. 4. 

03. Økser af flint. Herunder også mejsler (ægbredde højst 3 cm, jvf. Malmer 
1962:71, Højlund 1975:1801

). 

03.1. Kemeøkser (Troels-Smith 1937). Økser fremstillet ved behugning af en flintknold. 
Almindeligvis vil en kerneøkse have to eller flere langsgående huggesømme, hvorfra 
behugningen indover bred- og smalsider er foregået. Æggen, der findes i den ene ende, er 
som regel dannet ved en sidste afspaltning fra en af huggesømmene. 
03 .1.1. Symmetriske retøkser. V dformet ved færdiggørelse af en bredside først (behugning 
fra den anden bredside), hvorefter den anden bredside er færdiggjort (behugning fra den 
første bredside). Æggen ligger i øksens midterplan. 
03.1.2. Symmetriske tværøkser. Udformet som symmetriske retøkser, men æggen er 
forskudt mod en af bredsiderne i forhold til øksens midterplan. 
03.1.3. Rhombiske skævøkser (asymmetriske tværøkser). Først udformes to smalsider ved 
behugning fra modsatte sider, hvorefter bredsiderne udformes - ligeledes ved behugning fra 
modsatte sider - med smalsiderne som platforme. Tværsnittet er tilnærmelsesvis rhombisk, 
og æggen ligger gerne på den ene diagonal. Strengt taget er dette en firesidig kerneøkse. 
03.1.4. Kemeøkser med specialiseret æg. Disse økser, der kan være såvel ret- som 
tværøkser, har æggen udformet v~ afspaltninger fra æggen i øksens længderetning. Æggen 
kan være både en- og tosidigt specialiseret. 
03 .1. 5. Spidsøkser. Kerneøkser, der i stedet for en egentlig tværstillet æg har en spids 
arbejdsende. 
03.1.6. Atypiske kemeøkser. 

1 Højlunds definition på en mejsel er faktisk , at ægbredden ikke må overstige 2,8 cm, men da man ifølge hans fig. 3 (forholdet mellem 
ægbredde og nakkebredde/ægbreddeindeks på 127 økser og 16 mejsler) lige så vel kan sætte grænsen til 3 cm, vælges denne grænse i 
nærværende arbejde. 
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Fig. 2. 1) Symmetrisk retøkse (Rud 1979:fig. 40), 2) symmetrisk tværøkse (Rud 1979:fig. 41), 3) 
rhombisk skævøkse (Rud I 979:fig. 42) og 4) kerneøkse med specialiseret æg (Andersen 1975b:fig. 25). 
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Fig. 3. 1) Spidsøkse (Andersen 1979a:fig. 22), 2) ægafslag (Skaarup 1979:fig. 14.8), 3) kanthugget 
sldveøkse (Vang Petersen 1984:fig. 9.1 ), 4) symmetriskfladehugget sldveøkse (Vang Petersen 1984:fig. 
9.2) og 5) asymmetriskfladehugget sldveøkse (Vang Petersen 1984:fig. 9.3). 
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03.1.7. Ægafslag (Andersen 1943). Meget typisk afslagstype fra opskærpning af 
kerneøkser. Disse afslag, der opstår, når økseæggen afspaltes ved afslag fra øksens huggesøm 
(øksens "smalside"), er uregelmæssige af omrids og har asymmetrisk trekantet tværsnit. 

03.2. Skiveøkser (Andersen 1975a:50ff, Vang Petersen 1982: 184). Økser fremstillet ved 
behugning af større afslag. De har gerne to smalsider og to bredsider, hvoraf den ene er 
afslagets oprindelige spalteflade. 
03.2.1. Kanthuggede skiveøkser. Denne type har sidekanterne udformet ved behugning fra 
den oprindelige spalteflade (ventralsiden), hvorved tværsnittet har en tendens til at blive 
trekantet. 
03.2.2. Symmetriskfladehuggede skiveøkser. Denne type er nærmest firesidet, og første led 
i udformningen er fremstilling af to smalsider ved behugning fra dorsalsiden. Herefter 
fladhugges dorsalsiden fra de to smalsider. Tværsnittet er tilnærmelsesvist trapezformet. 
03.2.3. Asymmetriskfladehuggede skiveøkser. Til forske! fra de symmetrisk fladehuggede 
skiveøkser har denne type de to smalsider fremstillet ved behugning fra modsatte sider. 
Herefter er dorsalsiden fladhugget fra den ene smalside. Tværsnittet er nærmest rhombisk. 
03.2.4. Atypiske skiveøkser. 

03.3. Spidsnakkede økser (Nielsen 1978:65ff). Forekommer såvel slebne som uslebne. 

2 I 
1- · 

2cm 
3 'V 

9 

5 

l 
I I 
I I 

5 .0 - , 
I I 8 

--- 7 ---'3>1 4 

Fig. 4. De primære proportionselementer for spidsnakkede, tyndnakkede og tyknakkede økser: 1) 
Længde, 2) nakkebredde, 3) nakketykkelse, 4) største tykkelse, 5) afstanden fra nakken til det punkt, 
hvor den største tykkelse måles, 6) smalsidebredde, 7) ægbredde, 8) æggens krumning; radius i det 
cirkelslag, der er kongruent med æggens krumning og 9) smalsidevinkel (Meisen 1979:fig. 1). 

03.3.1. Type 1. Tosidet med spidsovalt tværsnit. Æggen er kraftigt buet og har ikke afsatte 
æghjørner. Ofte kun partielt slebne. 
03.3.2. Type 2. Tresidet eller med afrundet firesidet tværsnit. Denne og den følgende type 
har afsatte æghjørner. 
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03.3.3. Type 3. Firesidet tværsnit med omhyggelig behugning og omfattende slibning. 
Nakkebredden overstiger ikke 4 cm. 
03.3.4. Type 4 (med hulslebet æg). Tosidig med spidsovalt tværsnit. Ofte omhyggeligt 
slebet over hele overfladen. 

03.4. TyruJ.nakkede økser (Nielsen 1978:72ff). Firesidige økser uden regelmæssigt 
tildannet, plan nakkeflade afgrænset af lige kanter. Nakkebredden > 4 cm, og nakketyk
kelsen < 40 % af nakkebredden. Forekommer såvel slebne som uslebne. På slebne eksem
plarer er alle fire sider slebne (Blandebjerg-typen dog undtaget). 
03.4.1. Type I. Smal type med skarp nakke, stor smalsidevinkel (~ 12°) og hvælvede 
bredsider. 
03.4.2. Type Il. Smal type med skarp nakke, parallelle smalsider (smalsidevinkel 2-6°) og 
hvælvede bredsider. 
03.4.3. Type Ill. Bred type med skarp nakke, parallelle og svagt krummede smalsider og 
hvælvede bredsider. Typen er længere end type 03.4.1-2. Type Hia har smalsidebredde < 
2 cm, mens type Illb har smalsidebredde ~ 2 cm. 
03. 4 .4. Type IV. Bred type med stump nakke, svagt hvælvede bredsider, plane smalsider 
og lige, skarpe sidekanter. Typen har stor bredde i forhold til tykkelsen, og smalsidevinklen 
varierer fra 2-11 °. Typen opviser Danmarks længste flintøkse på 46,4 cm. 
03.4.5. Type V. Smal, relativt kort type med stump nakke og brede, parallelle smalsider 
(smalsidevinkel 2-7°). Typen har ringe hvælvning af bredsiderne. 
03.4.6. Type VI. Bred type med stump nakke og brede, hvælvede smalsider. De tykkeste 
tyndnakkede økser tilhører denne type med mål mellem 2,7-6,2 cm (middelværdi 3,8 cm). 
Længden er forholdsvis ringe, hvilket gør typen til en kort, svær økse. 
03.4.7. Type VII (Blandebjerg-typen). Bred type med stump nakke og uslebne smalsider. 
Nakkeindekset (nakketykkelse i forhold til nakkebredde) er højt - ca. 40 % . Typen er en 
forholdsvis kort økse på 14,3-28,4 cm med svag hvælvning af bredsiderne og forholdsvis stor 
smalsidevinkel (ca. 8°). 

03.5.1-10. Tyknakkede økser, danske kategorier (Becker 1958, 1974, Højlund 1975, Nielsen 
1979). Disse kan inddeles i A- og B-økser (fra henholdsvis periode MNA og B). A-økser 
har uslebne smalsider, lige nakke, smalsidevinkel ~ 8 ° og rette sidekanter (03 .5 .1-3). B
økser har slebne eller uslebne smalsider, lige eller skrå nakke, smalsidevinkel < 8 ° og 
tendens til svajede (konveks-konkave) sidekanter og hængende æg (03.5.4-5). B-økser er 
gennemgående længere end A-økser, og den største tykkelse ligger generelt nærmere æggen 
end på A-økserne. På slebne B-økser kan slibning forekomme på alle fire sider samt på 
nakkefladen. 
03.5.1. BuruJ.sø-typen. Nakkeindeks 50-60%, kraftig krumning af bladet og hvælvede 
bredsider. 
03.5.2. LiruJ.ø-typen. Nakkeindeks 60-75 %, ingen krumning af bladet. 
03.5.3. Valby-typen. Nakkeindeks 75-100% eller derover og let krumning af bladet. 
Nakken er således nærmest kvadratisk, hvor den på Bundsø- og Lindø-økser er rektangulær. 
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Fig. 5. 1) Spidsnakket økse, type 1 (Meisen 1978:fig. 2.a), 2) spidsnakket økse, type 2 (Meisen 
1978:fig. 2.b), 3) spidsnakket økse, type 3 (Meisen 1978:fig. 2.c) og 4) spidsnakket økse, type 4 
(Ebbesen 1978:fig. 128.1). 
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Fig. 6. 1) Tyndnakket økse, type I (Meisen 1978:.fig. 6), 2) tyndnakket økse, type Il (Meisen 1978:.fig. 
9), 3) tyndnakket økse, type I/la (Meisen 1978:.fig. 10) og 4) tyndnakket økse, type I/lb (Meisen 
1978:.fig. 11). 
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Fig. 7. 1) TyndnaJdæt økse, type IV (Meisen 1978:fig. 15), 2) tyndnaJdæt økse, type V (Meisen 
1978:jig. 17), 3) tyndnaJdæt økse, type VI (Meisen 1978:fig. 20) og 4) tyndnaldæt økse, type VII (Meisen 1978:fig. 21). 
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03.5.4. Brogård-typen. B-økser med skrå nakke, hvis indeks svarer til Bundsø-typens. 
03.5.5. Falster-typen. B-økser med skrå nakke, hvis indeks· svarer til Lindø-typens. 
03.5.6. Enkeltgravsøkser. Disse svarer stort set til B-økserne men er mere lemfældigt 
bearbejdet. Således er afknusning almindeligt forekommende, fuldslibning ses sjældent 
udover på ægpartiet, og den skrå nakke kan være svært påviselig grundet den mere 
lemfældige behandling. 

03.5. 7. Tyknakkede økser med hulæg. Almindeligvis B-økser og enkeltgravsøkser med 
hulhugget/hulslebet æg, omend også sene TBK-økser og SN-økser kendes med hulæg. 
03.5.8. Tyndbladede økser. Denne type forekommer i to varianter: Type A har længde 10-
17 cm, tykkelse< 2 cm, smalsidevinkel 9-12 ° og største bredde (ægbredde) 4,5-5 ,5 cm. 
Type B har længde 17-20 cm, tykkelse ca. 2 cm, smalsidevinkel 9-12 ° og største bredde 
(ægbredde) ca. 6 cm. Tyndbladede økser kan af og til have hulæg. 
03.5.9. Mellembladede økser. Længde fra 20-32 cm, og største tykkelse fra 1,7-2 ,8 cm. 
Nakken har stort set samme tykkelse som det tykkeste punkt midt på bladet og er skrå eller 
buet, sjældent lige. Økserne er omhyggeligt slebet på alle fire sider, ofte også på 
nakkefladen. Bredsiderne kan være slebet konvekse, plane eller konkave. 
03.5.10. Tyknakkede økser med udsvajet æg. Disse senneolitiske økser kan have parallel
hugning på nakkefladen. 

03.5.11-13.Tyknakkede økser, Malmers kategorier (Malmer 1962, 1975). Følgende øksetyper 
er primært udskilt ved et studie over økser fondet i den svensk-norske stridsøksekulturs 
grave. Da disse grave langt overvejende er svenske, er det op til fremtidige studier over det 
norske øksemateriale at vurdere, hvorvidt den danske typologi (03.5.1-10) eller Malmers 
typologi passer bedst til den norske virkelighed (se dog Østmo 1988:69ff). 
03.5.11. Tykbladede økser. Denne øksetype har en største bredde på mindst 3 cm, en 
smalsidevinkel på mindst 4 ° og en tykkelse på mindst 2 cm målt en tredjedel af øksens 
længde fra nakken. Variant 1 udgøres af hulæggede økser, som er mindre end 17 cm lange, 
og som ikke tilhører varianterne 4-7. Variant 2 udgøres af hulæggede økser, som er længere 
end 17 cm, og som har en relativ tykkelse (absolut tykkelse i procent af bredden målt en 
tredjedel af længden fra nakken) på 45-85 % . Variant 3 har tværæg men ikke hulæg. Variant 
4 udgøres af hulæggede økser med en relativ tykkelse større end 85 % . Variant 5 udgøres af 
hulæggede økser med en relativ tykkelse mindre end 45 % . Variant 6 udgøres af hulæggede 
økser, som er mindre end 17 cm lange, og som har en relativ bredde (absolut største bredde 
i procent af længden) mindre end 30 % . Variant 7 udgøres af hulæggede økser med en 
smalsidevinkel på mindst 15 ° og en største bredde på mindst 6,5 cm. 
03.5.12. Tyndbladede økser. Denne øksetype har en største bredde på mindst 3 cm, en 
smalsidevinkel på mindst 4 ° og en tykkelse, der ikke overstiger 2 cm målt en tredjedel af 
øksens længde fra nakken. Variant 1 har tværæg men ikke hulslibning. Variant 2 har retæg. 
Variant 3 har hulæg men falder ikke ind under kategorierne 4-5. Variant 4 udgøres af 
hulæggede økser med en største bredde på mindst 5 ,5 cm og en smalsidevinkel mindre end 
10°. Variant 5 udgøres af hulæggede økser med en største bredde på mindst 6,5 cm og en 
smalsidevinkel på mindst 15 °. 
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Fig. 8. 1) Tyknakket økse, Bundsø-typen (Meisen 1979:.fig. 8), 2) tyknakket økse, lindø-typen (Meisen 
1979:.fig. 9.a), 3) tyknakket økse, Valby-typen (Meisen 1979:.fig. 9.b), 4) tyknakket økse, Brogtlrd
typen (Becker 1974:.fig. 24.a) og 5) tyknakket økse, Falster-typen (Becker 1974:.fig. 28). 
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Fig. 9. 1) Tyknakket økse, enkeltgravstype (Højlund 1975:fig. 6.a), 2) tyknakket økse med hulæg 
(Ebbesen 1975:fig . 211.4), 3) tyknakket tyndbladet økse (Ebbesen 1978:fig . 47.2) og 4) tyknakket 
mellembladet økse (Becker 1974:fig. 31). 
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03.5.13. Smalmejsler. Mejslernes største absolutte bredde overstiger ikke 3 cm, og de har 
en smalsidevinkel på højst 3 °. Variant 1 har hulæg, mens variant 2 har tværæg uden 
hulslibning. 

03.6. Tosidige økser. Tværsnittet er spidsovalt til tilnærmelsesvis tresidigt, sidekanterne 
er udformet med grove afspaltninger, og slibning er begrænset til ægpartiet. Der kan 
udskilles fire varianter (Berg 1988:255): Variant A har parallelle sidekanter, variant B har 
udsvajet æg, variant C er omhugget fra firesidig til tosidig økse, og variant D er tydeligt 
fremstillet på fragmenter af fladehuggede dolke. 

03. 7. Andre neolitiske økser. 

04. Bjergartsøkser uden skafthul (Bruen Olsen & Alsaker 1984, Gjerland 1985). 
Herunder også mejsler (ægbredde højst 3 cm). 

04. I. Tilslåede økser. Tilslåede bjergartsøkser er økser, hvor formen hovedsagelig 
skyldes afspaltninger, og hvor en eventuel slibning kun har haft begrænset betydning for 
udformningen (Indrelid 1990). En tilslået bjergartsøkse med tresidigt tværsnit vil være at 
betragte som en typisk Nøstvetøkse. 
04.1.1. Tilslåede, uslebne økser. 
04.1.2. Tilslåede ægslebne økser. 

04.2. Trindøkser. Trindøkser er bjergartsøkser uden skafthul, hvor tværsnittet midt på 
øksekroppen er rundt eller rundovalt, og hvor øksekroppens form primært skyldes 
prikhugning og/eller slibning (Indrelid 1990). 
04.2.1. Prikhuggede trindøkser. Disse kan være ægslebne. 
04.2.2. Slebne trindøkser. Disse er slebet over hele øksekroppen. 

04.3. Tosidige bjergartsøkser. 
04.3. I. Fladovale økser. Typen har fladovalt tværsnit, spids nakke og største bredde ved 
æggen, der oftest er en tværæg. Overfladen er gerne slebet, men der kan genstå nogle grove 
ar efter tilhugningen (Gjerland 1985:24). 
04.3.2. Andre tosidige bjergartsøkser. 

04.4. Firesidige bjergartsøkser. 
04.4. I. Økser, der tilsvarer typerne under 03. 
04.4.2. Vespestadøkser. Denne type har afrundet rektangulært tværsnit, og æggen er 
tydeligt forskubbet i forhold til øksens midterplan. Den længste bredside ("oversiden") går 
fra nakken til æggen, mens den korteste bredside ("undersiden") går fra nakken til den 
tydelige ægfacet. Ægfacetten har en buet afslutning mod undersiden. Undersiden er relativt 
plan, mens oversiden krummer fra nakke til æg. Typen er fuldslebet. 
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Fig. 10. I) Tyknakket økse med udsvajet æg (Rud 1979:fig. 312), 2) tosidig økse (Berg 1993:fig. 5), 
3) tykbladet flintøkse, variant 1 (Malmer 1962:fig. 87.2), 4) tykbladet flintøkse, variant 2 (Malmer 
1962:fig. 88.2) og 5) tykbladet flintøkse, variant 4 (Malmer 1962:fig. 89). 
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Fig. Il. 1) Tyndbladet flintøkse, variant 1 (Malmer 1962:.fig. 90.2), 2) tyndbladet flintøkse, variant 
5 (Malmer 1962:.fig. 91), 3) smalmejsel (Malmer 1962:.fig. 92.1), 4) tils/det bjergansøkse (Berg 
1995:.fig. 31), 5) prikhugget trindøkse (Berg 1995:.fig. 11) og 6) slebet trindøkse (Alsaker 1987:.fig. 
102). 
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04.4.3. Vestlandsøkser. Denne type har skarpt rektangulært tværsnit, og ægfacetten har ret 
afslutning mod undersiden. De øvrige karakteristika svarer til Vespestadtypens. Brøgger 
(1907:39-44) underinddeler typen i varianterne A-C, efter længde og graden af firesidighed. 
04.4.4. Andre firesidige bjergartsøkser. 
04.4.5. Sandshamnøkser. Denne type har parallelle sidekanter og æggen er markant 
forskubbet mod oversiden. Oversiden er enten tilnærmelsesvis fl.ad eller har en afrundet ryg, 
mens undersiden konsekvent har en afrundet ryg. Tværsnittet bliver herved enten markant 
tresidigt eller rhombisk. Normalt er der tale om en meget omhyggelig slibning. 
04.4.6. Skaftfureøkser. Bjergartsøkser, der til skæftning har en fure midt på øksens krop 
eller forskubbet mod nakken. Furen kan være på øksens to bredsider, på tre sider eller på 
alle fire sider. Nakkebøjede økser med skaftfure placeres i kategori 05.1.6. 
04.4. 7. Andre bjergartsøkser uden skafthul. 

04.4.8-9. Bjergartsøkser uden skafthul, Malmers kategorier (Malmer 1962, 1975). Som 
Malmers klassifikation af de tyknakkede flintøkser skyldes også hans klassifikation af 
bjergartsøkser uden skafthul studiet af stridsøksekulturens grave (primært svensk materiale). 
Derfor må det også her være op til fremtidige studier af det norske materiale at vurdere 
klassifikationens gyldighed på dette (se dog Østmo 1988:66ff). 
04.4.8. Retæggede økser. Variant A:1 har skarpe hjørner mellem bred- og smalsider samt 
konkav nakke og konkave smalsider. Variant A:2 adskiller sig fra A: 1 ved ikke at have 
konkav nakke. Variant B har skarpe hjørner mellem bred- og smalsider men hverken konkav 
nakke eller konkave smalsider. Variant C har rundt tværsnit og en relativ tykkelse på mindst 
70 % målt en tredjedel af længden fra nakken. Variant D har rundt tværsnit og en relativ 
tykkelse på mindre end 70 % målt en tredjedel af længden fra nakken. 
04.4.9. Tværæggede økser. 
04.4. 9 .1. Tykbladede økser. Til variant 1 henføres hulæggede økser med en største bredde 
på mindst 3 cm og en tykkelse på mindst 2 cm målt en tredjedel af længden fra nakken. Til 
variant 2 henføres økser med samme metriske forhold som økser af variant 1 men uden 

hulslibning. 
04.4.9.2. Tyndbladede økser. Til variant 1 henføres økser uden hulslibning, som har en 
største bredde på mindst 3 cm og en tykkelse på mindre end 2 cm målt en tredjedel af 
længden fra nakken. Til variant 2 henføres økser med hulæg og samme metriske forhold som 
økser af variant 1. 
04.4.9.3. Smalmejsler. Til variant 1 henføres mejsler med hulæg og en største bredde på 
højest 3 cm og en smalsidevinkel . på højest 3 °. Variant 2 er en hypotetisk type uden 
hulslibning - sådanne mejsler fandtes ikke i det analyserede materiale. 

05. Bjergartsøkser med skafthul. 

05 .1. Stridsøkser. Økser, der antages ikke at have fungeret som arbejdsøkser. De har 
formodentlig været anvendt mere i ceremoni og kult end i egentlig strid. 
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Fig. 12. 1) Fladoval økse (Alsalær 1987:fig. 108), 2) Vespestadøkse (Alsalær 1987:fig. 104), 3) 
Vestlandsøkse (Alsalær 1987:fig. 105) og 4) Sandshamnøkse (Alsalær 1987:fig. 107). 
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Fig. 13. 1) Retægget bjergansøkse, variant B (Malmer 1962:fig. 103.2), 2) tværægget tykbladet 
bjergansøkse, variant 1 (Malmer 1962:fig. 104.1), 3) smalmejsel (Malmer 1962:fig. 104.2), 4) 
mangekantøkse (Mikkelsen 1984:fig. 6.c) og 5) enkeltgravsøkser (A1-D5: Undergravsøkser; G2-L1c: 
Bundgravsøkser; K1-L2: Overgravsøkser) (Hinsch 1956:fig. 1). 
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05.1.1. Mangekantøkser (Glob 1952:20f). Stridsøkser, der efterligner mellemeuropæiske 
kobberøkser. De har en centralt placeret gennemboring, udenom hvilken øksens krop oftest 
er fortykket. Nakken er som regel udformet som en halvknop. Æggen kan være mere eller 
mindre udsvajet, og kroppen kan være svajet i profil. Karakteristisk er tilstedeværelsen af 
indslebne kehler eller efterligninger af støberande. Tværsnittet er polygonalt - deraf navnet. 

05.1.2. Dobbeltæggede økser (Ebbesen 1975: 172-208). Stridsøkser, hvis æg og nakke kan 
være ensdannet, men nakken er oftest mere eller mindre stump, hvorfor betegnelsen 
dobbeltægget kan synes misvisende. De skal være stort set symmetriske, såvel vertikalt som 
horisontalt, og højden er ved skafthullet mindre end ved både æg og nakke. 

Pacet_, 

Nakke 
l 

Krop 

t 

Bredde 

Æg .. 

Nakkens inderside / Nakkekam 

Skafthul 

Bredside 

} Smalside 

Fig. 14. De primære proportionselementer for dobbeltæggede økser (Ebbesen 1975:.fig. 141). 

Type A er økser med nakkebredde ::;; 4,8 cm, og hvor nakken kan være op til 1,5 cm 
indtrukket mod skafthullet. Nakken er bred og stærkt afrundet, og æggen er kun svagt 
udsvajet. For type Al (Troldebjerg-typen) er forholdet mellem højde og bredde ved 
skafthullet mindst 1 :2, for type A2 (Fredsgårde-typen) er forholdet mellem højde og bredde 
ved skafthullet mindre end 1 :2. 
Type Ber økser med nakkebredde > 4,8 cm, og hvor nakken er mere end 1,5 cm indtrukket 
mod skafthullet. Økserne er mere symmetriske end type A, og mere eller mindre ekstremt 
dobbeltøkseformede. Overgangen fra nakke til øksekrop varierer fra blødt buet til vinklet. 
For type Bl (Elmelunde-typen) er nakkens inderside afrundet og uden knæk. Nakkebredden 
er normalt mellem 5,0-5,8 cm. Typerne A-Bl har aldrig nakkefacet, hvorimod typerne B2-3 
kan have det. For type B2 (Kjeldstrup-typen) er nakkens inderside spidsoval, og nakken er 
nu klart markeret i forhold til øksekroppen. Nakkebredden er normalt mellem 6,2-7 ,2 cm 
(altid < 7,4 cm). Type B3 (Livø-typen) adskiller sig kun fra type B2 ved nakkebredden, der 
er > 7,4 cm. 
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Fig. 15. Dobbeltæggede økser (Ebbesen 1975:.fig. 144, 147, 149). I) Type Al, 2) type A2, 3) type Bl, 
4) type B2, 5) type B3, 6) type Cl, 7) type C2, 8) type Dog 9) type M. 
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Type C er karakteriseret ved at have en relativt tyk, halvcirkelformet nakkekam. Kroppen er 
relativt smal og æggen spadeformet. For type Cl (Svendborg-typen) udgør overgangen 
mellem bredside og kam et konkavt-konvekst forløb, mens kammen for type C2 (Østerbølle
typen) er klart adskilt fra øksekroppen, som den rager ud over. 
Type D har nakkekam, en mejselformet krop og ovalt skafthul. 
Type M omfatter strengt symmetriske økser, hvor både nakke og æg er enten halvcirkelfor
mede eller spadeformede. Økserne er meget smalle, og både nakke og æg kan have facetter. 

05.1.3. Enkeltgravsstridsøkser (Glob 1945: 13-64). Gruppen, der har stor variation, kan 
inddeles i undergravsøkser (typerne A-E), bundgravsøkser (typerne F-1) og overgravsøkser 
(typerne K-L). 
Type A har hængende æg, enkelte også hængende nakke. Hvor æggen er kraftigt hængende, 
kan den tillige være let tilhagetrukket. Økser med både hængende æg og nakke nærmer sig 
i form det symmetriske. Tværsnittet er spidsovalt til afrundet firesidet, og økserne kan være 
forsynet med indridsede lister på over- og underside. 
Type B har som type A hængende æg, og på stykker, der også har hængende nakke, kan 
formen nærme sig det symmetriske. Fælles for A- og B-økserne er også oversidens krumning 
fra nakke til æg, omend B-økser kan have plan overside. Typisk for B-økser er markerede 
skuldre eller lodrette sidelister eller -linjer. Tværsnittet er firesidet med let konvekse 
bredsider og konkav eller konveks over- og underside. 
Type C har hverken hængende æg eller nakke; den har plan over- og underside samt skuldre, 
der kan være skarpe, afrundede eller lige afskåret. Enkelte stykker har lodrette sidelister eller 
-linjer. 
Type D har hængende æg og ofte også let hængende nakke, der gør formen tilnærmet 
symmetrisk. Set ovenfra har økserne et trapezoidt omrids med næsten rette sider, der mødes 
i en stump vinkel udfor skafthullet. De har almindeligvis sidelister/-linjer og/eller 
nakkelister/-linjer. Tværsnittet er firesidet med konvekse bredsider og konkav under- og 
overside. Oversiden buer konkavt fra nakke til æg. 
Type E er først og fremmest kendetegnet ved at være symmetrisk formet med ensdannet æg 
og nakke. Omtrent en tredjedel af økserne er symmetriske efter både den lodrette og den 
vandrette akse, mens de øvrige kun er symmetriske efter den lodrette akse. Undersiden er 
gerne lidt mere konkav end oversiden, og der forekommer ofte forskellige kombinationer af 
side- og nakkelister eller indridsede linjer. Enkelte af økserne har sene træk som let tilbage
trukket skafthul. Tværsnittet er firesidet med konvekse bredsider og oftest konkav under- og 
overside. Type E er den almindeligste og den største af undergravstyperne. 
Type F er også udpræget symmetrisk, dog kun efter den lodrette akse. Oversiden er kun 
svagt konkav, mens undersiden er kraftigt konkav. Som type E er også type F ofte prydet 
med lister eller indridsede linjer. En lille gruppe af disse økser har en fordybet udskæring 
eller tegning på oversiden, enkelte af disse også på undersiden. Tværsnittet er firesidet med 
konvekse bredsider og konkav under- og overside. 
Type G er bredere og mere plump end de foregående typer. Karakteristisk er den bølgede 
overside, der fra enderne falder ind mod midten, hvor den hæver sig til en lille konveks bule. 
Set ovenfra har flere af økserne et trapezoidt omrids med næsten rette sider, der mødes i en 
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stump vinkel ud for skafthullet, eller de kan have skuldre. Disse økser er prydet med lister 
og linjer som F-økserne. Tværsnittet er firesidet, og ofte er over- og underside bredere end 
"bredsiderne". Bredsiderne er konvekse med konkav over- og underside. 
Type Her kendetegnet ved at have konveks overside, omend enkelte kan have bølget overside. 
Disse økser er gerne symmetriske efter den lodrette akse. Æggen kan være noget hængende, 
og på enkelte er skafthullet let tilbagetrukket. H-økserne er ofte prydet med diverse lister 
og/eller indridsede linjer på side eller nakke. De kan have tegning på over- og/eller underside, 
og et nyt ornament er indslebne furer, der fra skafthullet går spidst ud mod enderne. 
Tværsnittet kan være ovalt men er gerne firesidet med konvekse bredsider og konkav over
og underside, der er bredere end "bredsiderne". 
Type I er kendetegnet ved konveks overside, bølget underside og symmetri efter den lodrette 
akse. Enkelte har tilbagetrukket skafthul, mens få er ornamenteret med lister og linjer. Der 
forekommer et væld af forskellige tværsnit fra mandelformede over afrundet firesidige til 
otte.kantede. Over- og underside er gerne bredere end "bredsiderne". 
Type K er præget af et stærkt tilbagetrukket nakkehul, ofte sammenknebet nakke samt en svagt 
konveks overside og en hermed parallel underside. Øksernes højde stiger ofte mod nakken. 
Ornamentik er sjælden, og tværsnittet er firesidet med konvekse bredsider og konveks eller 
konkav over- og underside; på enkelte er oversiden konveks, undersiden konkav. 
Type L har som type K stærkt tilbagetrukket nakkehul og sammenknebet nakke. Typen er 
desuden kendetegnet ved sin bølgede underside og nedtrukne nakkeende, der på flere økser 
ender i en knop eller fortykkelse. Enkelte økser har skuldre ved skafthullet. Flere type L-økser 
er ornamenteret på over- og/eller underside med lister eller indridsede linjer, der danner en 
spidsoval figur, som undertiden delesaf en liste/linje fra spids til spids. Tværsnittet er gerne 
firesidet med konvekse bredsider og konveks eller konkav over- og underside; på enkelte er 
oversiden konveks, undersiden konkav. Nogle har desuden et mandelformet tværsnit, der kan 
være facetteret. 
Det er tydeligt, at Globs inddeling er meget intuitiv, og overgangen mellem typerne er 
flydende. Det ville være ønskeligt, om en nybearbejdning af enkeltgravsøkserne kunne 
resultere i en mere entydig gruppering - eksempelvis ved anvendelse af metriske elementer, 
jvf. Malmers inddeling af de svensk-norske bådøkser (Malmer 1962, 1975. Se også Hinsch 
1956). 

05.1.4. Bådøkser (Malmer 1962, 1975. Se også Hinsch 1956). 
Variant A (Gillhog) omfatter bådøkser med skuldre, som ikke har skaftrør ("skaftholk") og 
nakkeknop, og som har rundt nakketværsnit (b < 4

h/3). 

Variant B (Barrsjo) omfatter bådøkser med skuldre, som har skaftrør og/eller nakkeknop, og 
som har rundt nakketværsnit (b < 4

h/3). 

Variant C:la (Sosdala la) omfatter bådøkser med skuldre, som ikke har skaftrør og nakke
knop, og som har markerede, ikke-konkave smalsider. Variant C:lb (Sosdala lb) omfatter 
bådøkser, som har skuldre, nakkeknop og markerede, ikke-konkave smalsider. Variant C:2 
(Sosdala 2) omfatter bådøkser uden skuldre, som hverken har ås på over- eller underside, og 
hvis nakketværsnit opfylder formlen b > 3

h/ 2 ; de har markerede, ikke-konkave smalsider 
og/eller et nakketværsnit, der udover ovennævnte formel også opfylder formlen a > b/ 5 • 
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Fig. 16. Definiti.oner på bM.øksernes tværsnit: Øverst) rundt tværsnit, i midten) rundovalt tværsnit og 
nederst) spidsovalt tværsnit (Malmer 1962:fig. 106). 

Variant D:la (Hurva la) omfatter bådøkser med skuldre og rundovalt tværsnit (b > 4
h/3 og 

a > b/5). Variant D:lb (Hurva lb) omfatter bådøkser med skuldre og spidsovalt nakketvær
snit (a < b/5). Variant D:2 (Hurva 2) omfatter bådøkser uden skuldre, som har spidsovalt 
nakketværsnit (a < b/5). 

Variant E:l (Vellinge 1) omfatter bådøkser uden skuldre, som har konkave smalsider. 
Variant E:2 (Vellinge 2) omfatter bådøkser uden skuldre, som har markerede, ikke-konkave 
smalsider; de har enten ås på over- og/eller undersiden eller et nakketværsnit, som opfylder 
formlen b < 3

h/ 2 , eller de har både ås og opfylder formlen. 

05.1.5. Hagebyhogaøkser (Cederlund 1961). Senneolitisk øksetype med mere eller mindre 
udsvungne æghjørner og uden endeknop og skaftrør. 
Variant I (Kulltorpvarianten) har stærkt udsvunget æg og er smal, langstrakt og let bøjet. 
Tværsnittet er trekantet foran og ovalt bagved skafthullet, således at undersiden er plan foran 
og konveks bagved skafthullet. Umiddelbart bag æggen krymper ægplanet til en meget smal 
smalside, der udfor skafthullet glider sammen med oversiden. 
Variant 2 (Hagebyhogavarianten) har stærkt udsvunget æg og markerede ægflige. Formen 
er svagt bøjet i længderetningen. Oversiden har en skarp rygås, og der er ingen smalside; 
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Fig. 17. BMøkser, type A-C:2 (Malmer 1962:fig . 110). 
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Fig. 18. Bådøkser, type D:la-E:2 (Malmer 1962:.fig. 111). 
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i stedet fortsætter oversiden ned til undersiden, der er plan eller konkav, således at tværsnittet 
er trekantet. 

Variant 3 er den talrigeste gruppe blandt Hagebyhogaøkserne. Æggen er mindre udsvunget, 
og der forekommer ikke markerede ægflige. Umiddelbart bag æggen krymper ægplanet til 
en smalside af varierende bredde, der løber fra æg til nakke. Formen er mindre bøjet end 
variant 1 og 2 og tværsnittet er tilnærmelsesvist ovalt. Nogle økser i denne gruppe er relativt 
elegante (Fridlevstadvarianten), mens andre er mere grove (Mønsteråsvarianten). 
Variant 4 (Valsbergavarianten) har ægparti og overside som økser af variant 3, og plan 
underside som økser af variant 2. Smalsiden, der ligger i umiddelbar tilknytning til 
undersiden, er ofte bred og løber ikke helt igennem til nakken. 
Variant 5 er simplere økser af Hagebyhogatype, der ikke tilfredsstiller definitionerne for 
varianterne 1-4. 

05.1.6. Økser med nakketap og nakkebøjede økser. Disse økser blev først grupperet af 
Glob (1938:56), sidenhen af Marstrander (1983:58): 'I'ype A har rektangulært tværsnit og 
cylindrisk nakketap, type B har rektangulært tværsnit og afrundet nakketap, type C har 
rhombisk tværsnit og afrundet nakketap, type D har rhombisk tværsnit og kantet nakketap, 
type Eer nakkebøjede økser med skafthul, og type F er nakkebøjede økser med skaftfure. 
Af de seks typer har alle andre end type F skafthul. Se også Solberg (1988) og Indreko 
(1956). 

05 .1. 7. Andre stridsøkser. 

05.2. Simple skafthuløkser (Østmo 1978). 

06. Køller og lignende. 

06.1. Køller/hakker med skafthul. 
06.1.1. Simple køller med skafthul. Disse kan inddeles i en række typer efter deres tværsnit 
(Glob 1945: 130ff): 'I'ype A har dobbeltkonisk tværsnit - type Al har tydeligt afgrænsede 
facetter, mens type A2 er mere udvisket. 'I'ype Ber kugleformet med fladtrykte ender. 'I'ype 
Bl er tilnærmelsesvis rund, type B2 er fladtrykt, mens type B3 er højere og nærmest 
cylindrisk. 'I'ype C er stærkt sammentrykt, og hvor de øvrige typer alle har cylindrisk hul, 
har denne type timeglasformet hul. Tværsnittet er ovalt. 'I'ype D har firesidet, skarpkantet 
tværsnit. Type E har naturdannet hul, og hvor de øvrige typer er af bjergart, er type E gerne 
af flint. 
06.1.2. Skiveformede køller (Ebbesen 1978: 107). Denne kølletype defineres ved 1) et 
centralt placeret skafthul, 2) symmetri omkring såvel det horisontale som det vertikale plan 
og 3) et indeks større end eller lig 2,5 (diameter:tykkelse). De kan være med og uden 
skaftrør. 
06.1.3. Korsformede køller (Solberg 1989). 'I'ype I er symmetrisk med tilnærmelsesvis lige 
lange flige og skafthul i midten. 'I'ype Il har en lang hakkeagtig spids, tilbagetrukket skafthul 
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Fig. 19. Økser med nakketap og nakkebøjede økser (Marstrander 1983:fig. 2, 7, 9, 11, 16, 18). 1) 

Type A, 2) type B, 3) type C, 4) type D, 5) type E og 6) type F. 
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Fig. 20. 1) Hagebyhogaøkser, variant 1-4 (Cederlund 1961:fig. 1), 2) simpel skafthuløkse (Østmo 
1978:fig. 15), 3) simple køller med skafthul, type A-E (Glob 1945:fig. 86) og 4) skiveformet kølle 
(Ebbesen 1978:fig. 101.5). 
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og en kort nakkeflig. Skafthullet sidder mellem to korte tværarme. Solberg nævner en Y
formet variant (Solberg 1989:90), men der kan næppe være tvivl om, at dette eksemplar er 
en korsformet kølle, der er knækket i skafthullet og derefter har fået boret et nyt skafthul. 
06. l.4. Spidshakker (Graslund 1962, Solberg 1989). Spidshakker er slebne bjergartsred
skaber med skafthul, hvor den ene eller begge ender har en tildannet spids. Type 1 har kun 
spids i den ene ende, og type 2 har spids i begge ender. Begge typer har ovalt tværsnit. 
Almindeligvis har enkelthakker skafthullet forskubbet mod den stumpe ende, mens 
dobbelthakker har skafthullet placeret nærmere længdeaksens midte, men man ser dog 
dobbelthakker med forskubbet skafthul. Både enkelt- og dobbelthakker kan have markerede 
skuldre eller hjørner, hvor sidekanterne mødes ved skafthullet. 
06.1.5. Andre køller/hakker med skafthul. 

06.2. Køller/hakker med skaftfure. Typen bør opfylde følgende to krav: 1) Køllehovedet 
skal have prikhugget og/eller slebet tværgående fure; furen behøver ikke gå rundt om hele 
stenen. 2) Køllehovedet må ikke have æg, hverken naturlig eller kunstig (Stenvik 1988:293). 
Køllerne er blevet nærmere klassificeret af Indreko (1956): 
Type A er flade rundovale natursten med to hak placeret overfor hinanden. Disse hak i 
smalsiderne er oftest placeret midt på længdekanterne, men ses dog også placeret overfor 
hinanden i polerne. Hakkene er slået eller prikhugget men kan også være slebne. 
Type Ber runde eller ovale natursten, som omkring midten har en fure af jævn dybde. Furen 
er ofte slebet. 
Type C er relativt flade (ikke så flade som type A), rundovale natursten, som har en 
omkringløbende fure, der er forskubbet fra stykkets midte mod den ene pol. Som hovedregel 
løber furen kun omkring tre sider, således at den ene smalside er uden fure. Furen er 
sjældent slebet, og stykkerne har ofte knusespor på den pol, der er længst fra furen. 
Type D er runde til rundovale natursten, hvis ene ende er slebet flad, mens den anden er 
naturligt afrundet. Furen løber omkring stykkets midterparti eller er forskubbet mod den 
flade ende. Furen er sjældent slebet og kan være skrå. 
Type E er først og fremmest kendetegnet ved at være meget store og tunge og relativt lange. 
De har to runde eller flade poler, rundt/rundovalt tværsnit og fure omkring midten eller let 
forskubbet mod en pol. Der er ofte knusespor på begge poler. 
Type Fermere eller mindre runde natursten med partiel fure. De kan være let formgi vet ved 
prikhugning eller slibning. 
Type G er runde natursten med omkringløbende fure, der har begge poler slebet flade. 
Type Her runde eller langagtige natursten med to eller flere furer, der krydser hinanden. 
For flere af ovenstående typer - specielt de simplere - gælder, at de kan have været anvendt 
som netsøk. 

06.3. Tapkiler. Svær, tyknakket økse af bjergart, hvis nakke er udformet som en tap. 
Glob ( 1945: 122-129) inddeler typen i følgende varianter: Type A har en lige tap med plan 
over- og underside og konvekse sideflader. Type B har en tap, der er let konveks på alle fire 
sider. Type C har en tap, der er flad på den ene smalside og afrundet på den anden. Type D 
har en tap, der er konkav på den ene smalside og afrundet på den anden. Type E har en tap, 
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Fig. 21. 1) Korsformet kølle, type I (Solberg 1989:fig. 11), 2) korsformet kølle, type Il (Solberg 
1989:fig. 13), 3) spidshaklæ, type I (Solberg 1989:fig. 19) og 4) spidshaklæ, type Il (Solberg 1989:fig. 
20). 
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Fig. 22. 1) Køller med skaftfure, type A-F (Stenvik 1988:fig. 1) og 2) tapkiler, type A-F (Glob 
1945:fig. 84). 
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der er plan på den ene smalside og konkav på den anden. Og type F har en tap med konkave 
smalsider og konvekse bredsider. 

06.4. Andre køller/hakker/kiler. 

07. Flintdolke og andre fladehuggede stik-lhugvåben. 

07 .1. Flintdolke. Tynde, fladehuggede flintblade med eller uden (kun tidlige type I-dolke) 
af sat skæfte. (Lomborg 1973). 
07 .1.1. Type I. Lancetformet dolk uden eller med svagt markeret fæste, der har nogenlunde 
samme tykkelse som bladet. Kan underinddeles i typerne I A-E. 
07.1.2. Type Il. Dolk med lancetformet blad og tydeligt fortykket, lige eller afsmalnende 
fæste med spidsovalt eller ovalt tværsnit; fæstets bredde er større end dets tykkelse, men ikke 
mere end dobbelt så stor. Kan underinddeles i typerne II A-B. 
07.1.3. Type Ill. Dolk med tilnærmelsesvis lige fæste, der ikke udvides mod fæsteenden 
og som har rhombisk, afrundet rhombisk eller rektangulært tværsnit. Bladet er lancetformet. 
Kan underinddeles i typerne Ill A-F. 
07.1.4. Type IV. Dolk med udvidet fæsteende og rhombisk, afrundet trekantet eller 
rektangulært tværsnit på grebet. Bladets største bredde ligger nær fæstet. Kan underinddeles 
i typerne IV A-F. 
07.1.5. Type V. Dolk med udvidet fæsteende og spidsovalt tværsnit på grebet. Bladets 
største bredde ligger nær fæstet. Midtsømme forekommer ikke, men en del dolke har sømme 
langs grebets sider og ofte langs den ene eller begge fæsteendens kanter. Kan underinddeles 
i typerne V A-B. 
07 .1. 6. Type VI. Dolk med spidsovalt eller ovalt tværsnit på fæstet , der ikke udvides mod 
den afrundede fæsteende. Bladets største bredde ligger nær fæstet. Kan underinddeles i 
typerne VI A-C. 
07 .1. 7. Stærkt omhuggede dolke. 

07.2. Ildslagningssten. Disse kan inddeles i fem typer (Lomborg 1960: 158ft): 
Type A er miniaturedolke af form som type VI flintdolke med en mere eller mindre kraftig 
butslidning i skaftenden. 
Type Ber en videreudvikling af type A med mere afslappet form, således at fæste og blad 
næsten går i et. Som ved type A tindes butslidningen kun i fæsteenden. 
Type C mangler fuldstændigt greb, idet æggene løber i en jævn bue fra spids til fæsteende. 
Butslidningen tindes altid i den brede ende. 
Type D er en variant af type C med et forholdsvis bredere blad. Stykkets største bredde 
ligger ikke som ved type C nær midten men nærmest den brede ende, hvor butslidningen 
tindes. 
Type E har sin største bredde liggende ganske nær den ene ende, som er kraftigt afrundet, 
mens den anden er mere eller mindre spids. Butslidningen tindes i begge ender på denne 
type. 
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Fig. 23. Flintdolke (Lomborg 1973:fig. 9.c, 21.b, 24.b, 29.d, 35.b, 40.b). I) Type I, 2) type Il, 3) 
type Ill, 4) type IV, 5) type V og 6) type VI. 
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Da det ikke er muligt, at skeine dolke af type VI fra ildslagningssten af type A på 
formsmæssig grund, foreslår Lomborg (1973:27) et metrisk skei: Stykker med længder på 
over 13 cm er at betragte som dolke, mens stykker med længder lig eller mindre end 13 cm 
klassificeres som ildslagningssten. 

07.3. Fladehuggede spydspidser. For at kunne skille spydspidser fra dolke uden afsat 
skæfte (type I) foreslår Lomborg (1973:26), at kun stykker med ret eller konkav basis kaldes 
spydspidser. Har stykket således afrundet eller tilspidset basis henføres det til dolkene -
uanset dets faktiske funktion. Fladehuggede spydspidser forekommer med tanding (Becker 
1957). 

07.4. "Madknive" (Nielsen 1976). Fladehuggede flintblade med bred grebende og med 
et blad, hvis nedre ende er bredere end flintdolkenes. 
07.4.1. Type A. Fladehugget flintblad, hvis største bredde ligger ved selve grebenden. 
Æggene er lige eller svagt konvekse og konvergerer mod den tungeformede spids. 
07.4.2. Type B. Fladehugget flintblad med bred grebende og største bredde omkring 
bladets midte. Æggene løber tungeformet sammen eller mødes i en stump spids. 
07.4.3. Type C. Fladehugget flintblad med den største bredde nærmest spidsen. Æggene 
løber tungeformet sammen eller mødes i en stump spids. 

07.5. Dolkstaveellerdolkøkser(VangPetersen 1993:123f). Lange, slanke, fladehuggede 
våbenspidser, der antagelig har været indsat vinkelret i et skaft og benyttet som hugvåben. 
Bladet kan være symmetrisk eller svajet og have enten afrundet eller ret/skrå afskåret nakke. 
Tværsnittet er spidsovalt, og de kan have slibning ved spidsen eller på bredsiderne, især i 
nakkeenden. 

07.6. Andre fladehuggede stik-/hugvåben. Herunder placeres bl.a. fladehuggede 
kortsværd og krumsværd samt flintægdolke og -sværd med fladehuggede indsatser (Lomborg 
1960: 152ff, 1973:62f). Lomborg klassificerer ganske vist disse som en variant af type VI
dolkene (VI C), men det foreslås her, at de behandles som en egen kategori. 

08. Flintsegl. Halvmåneformede, fladehuggede stykker med enten svagt konvekst, 

ret eller konkavt ("boomerang-formet") ægparti. De kan være både symmetriske og 
asymmetriske. Asymmetriske flin~segl, hvor en ende er afstumpet knopformet ("knopsegl") 
synes at knytte sig til den tidlige bronzealder (Lomborg 1960: 164-169). 

09. Slebne knive og spydspidser ("skiferknive", for en finere inddeling se Søborg 

1986, 1988). 

09.1. Knive. Disse defineres ved at have en skaftdel, en eller to ægge samt od. Knive 
skal opfylde mindst et af følgende to krav: Enten er skaftlængden mere end 30 % af den sam-
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Fig. 24. 1) Stærkt omhugget flintdolk (Lomborg 1973:.fig. 3.a), 2) fladehugget spydspids (Jæger & 
Laursen 1983:.fig. 13.j), 3) dolkstav (Skaarup 1973:.fig. 8.2), 4) "madkniv" (Rud 1979:.fig. 326) og 
5) fladehuggede ildslagningssten, rype A-E (Lomborg 1960:.fig. 5). 
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lede længde og bladbredden mindre end 50 % af bladlængden, eller stykket har en specielt 
udformet skaftende (udvidet, knop eller dyrehovedformet (Søborg 1986: 15). 
09 .1.1. Enæggede knive. Ægkordelængdeindekset < 60 % ( ægkordelængdeindekset er 
forholdet mellem korteste og længste ægkordelængde udtrykt i procent). 
09 .1. 2. Tveæggede knive. Ægkordelængdeindekset ~ 60 % . 

09.2. Spydspidser har ingen skaftdel, se definition af knive ovenfor. 

09.3. Pladeknive. Uregelmæssige, groft bearbejdede skiferstykker med tildannet æg langs 
en eller flere sidekanter. 

10. Pilespidser (Heiskog et al. 1976, Indrelid 1973, 1990). Pilespidser defineres ved 
at have to helt eller delvis retoucherede sidekanter samt en od og/eller en eller to ægge. 
Spidserne er fremstillet på af slag, flækker eller fragmenter af af slag og flækker. De har 
fungeret som od og har ikke indgået i et sammensat flintægredskab. 

10.1. Zonhovenspidser (Taute 1968: 182f). Spidser med en skråretoucheret od, der ikke 
er fremkommet ved brug af mikrostikkelteknik. Odden kan være i såvel stykkets distale som 
proximale ende. Der forekommer to typer af Zonhovenspidser, henholdsvis stykker med og 
stykker uden basisretouche. Basisretouchen kan være både ret og konkav, og den kan være 
placeret både retvinklet og skråt i forhold til sidekanterne, således at stykkerne får form af 
trapezer eller rhomber. I praksis kan det være særdeles svært at skeine Zonhovenspidser fra 
simple lancetter og - i Sydskandinavien - rhombiske mikrolitter. 

10.2. Enæggede spidser. Spidser med to retoucherede sidekanter, som divergerer fra 
basis, og hvor den længste kant er konveks, mens den korteste er konkav. Den korteste 
kantretouche skal være < 60 % af den længste. Tidligmesolitiske enæggede spidser har gerne 
od i proximalenden og kan være fremstillet i mikrostikkelteknik (Degn Johansson 1990:82), 
mens senmesolitiske gerne har od i distalenden og aldrig er fremstillet i mikrostikkelteknik. 

10.3. Tværæggede spidser (tværpile). Spidser med to retoucherede sidekanter, som fra 
basis er parallelle eller divergerende, og hvis forløb kan være retlinjet, konvekst eller 
konkavt. Den korteste kantretouche skal være > 60 % af den længste. Tværpile kan 
underinddeles i retæggede, svagt skævæggede og skævæggede udfra æggens vinkel med 
længdeaksen: 

Retæggede: 90-81 °. 
Svagt skævæggede: 80-61 °. 
Skævæggede: < 60 °. 

De norske tværpiles ægvinkel synes dog ikke at have nogen kronologisk betydning (Ballin 
& Lass Jensen 1995:218). Tværpile kan være lavet på såvel afslag som flækker - afslagene 
kan være almindelige, bikonvekse (Andersen 1979b) eller slebne. Forarbejder til tværpile er 
beskrevet i Becker (1939:245ff). 
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Fig. 25. 1) Fladehugget flintsegl (Boas 1983:fig. 4.11), 2) fladehugget flintsegl (Jæger & Laursen 
1983:fig. 13.a), 3) Zonhovenspidser (J'aute 1968:fig. 45.1, 45.8), 4) enægget spids (Ballin & Lass 
Jensen 1995:fig. 84) og 5) tværæggede spidser (Ballin & Lass Jensen 1995:fig. 83). 
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10.4. Tangespidser (Becker 1951, Malmer 1962, 1975). Spidser med tange. Tangen bør 
pricipielt være fremstillet ved retouchering af to sidekanter, omend der i sjældne tilfælde ses 
spidser, hvor tangens ene side udgøres af et naturligt indhak. Tangens overgang i bladet 
markeres af mere eller mindre tydelige skuldre. 
10.4.1. A-spidser. Simple tangespidser med tange fremstillet ved simpel kantretouche. Type 
Al har begge tangens sider fremstillet ved retouche fra ventralsiden (normal retouche). Type 
A2 har tangens ene side fremstillet ved retouche fra ventralsiden, mens den anden side er 
retoucheret fra dorsalsiden (propelretouche). Type A3 har begge tangens sider fremstillet ved 
retouche fra dorsalsiden (omvendt retouche). Det foreslås, at man ser bort fra Beckers type 
AO, der ikke har egentlig afsat tange. Tangespidser af type A kan have kantretouche på 
bladkanten eller ved odden. 
10.4.2. B-spidser. Tangespidser med tresidig behugning af tange og/eller od. Det afgørende 
element er, at der nu optræder begyndende fladehugning af ventralsiden. Dorsalsiden kan være 
næsten fuldstændig retoucheret, men sidekanternes retouche mødes ikke i en ryg. Type Bl er 
kun retoucheret ved tange og/eller od, mens type B2 også er retoucheret på sidekanterne. Type 
B2 kan have næsten fuldtændig fladeretouche på ventralsiden, og sidekanterne kan være 
udformet med grov tanding. 
10.4.3. C-spidser. Tangespidser med fuldstændig fladehugning af dorsalsiden og tresidigt 
tværsnit. Ventralsiden er også retoucheret men ikke fuldstændigt. 
10.4.4. D-spidser. Tangespidser med fuldstændig fladehugning af både dorsal- og 
ventralside. Tværsnittet er trekantet. Det bør understreges , at denne definition (Malmer 
1975:83) er en kraftig forsimpling afBeckers oprindelige definition (Becker 1951:192f), men 
da detaljerne og undertyperne i Beckers definition ikke nødvendigvis har relevans for det 
norske materiale, bør ovenstående enkle definition gælde indtil videre. Da forskellen på C- og 
D-spidser som defineret her næppe har nogen signifikans (kronologisk eller anden), kan man 
tillade sig at forenkle systemet yderligere og slå C- og D-spidserne sammen til en type. Disse 
bør da kalles C/D-spidser af hensyn til sammenligning med tidligere udførte arbejder. 
10.4.5. Andre tangespidser. 

10.5. Fladehuggede spidser (Helskog et al. 1976). Tosidige, fladehuggede spidser med 
spidsovalt tværsnit. Det bør bemærkes, at enkelte spidser, der formsmæsssigt svarer til de 
fladehuggede (eksempelvis hjerteformede spidser), kan være kanthuggede eller sporadisk 
fladehuggede (se bl.a. Ballin & Lass Jensen 1995:208f). Disse bør klassificeres sammen med 
de fladehuggede spidser. 
10.5.l. Bladformede spidser. Fladehuggede spidser med konvekse sidekanter, og hvor 
længden er ~ 2½ x største bredde. Basis kan være ret, konkav eller konveks. 
10.5.2. Trekantede spidser. Fladehuggede spidser med rette eller konkave sidekanter, og 
hvor længden er ~ 2½ x største bredde. Basis kan være ret, konkav eller konveks. 
10.5.3. Lancetformede spidser. Fladehuggede spidser med rette eller konvekse sidekanter, 
og hvor længden er > 2½ x største bredde. Basis kan være ret, konkav eller konveks. 
10.5.4. Spidser med tange og modhager ("Klokkebægerspidser"). Fladehuggede spidser, hvor 
længden er < 2 x største bredde. Disse spidser knytter sig til den tidligste del af senneoli
tikum. 
10.5.5. Andre jladehuggede spidser. Herunder bl.a. fladehuggede spidser med simpelt 
tildannet tange. 
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Fig. 26. 1) Tangespuls, type Al (Skjølsvold 1977:pl. 8), 2) tangespids, type A2 (Skjølsvold 1977:pl. 9), 
3) tangespids, type A3 (Skjølsvold 1977:pl. 10), 4) tangespids, type Bl (Skjølsvold 1977:pl. 11), 5) 
tangespids, type B2 (Tone Strenger; Univ. Olds. Top. Ark.), 6) tangespids, type C (Tone Strenger; Univ. 
Olds. Top. Ark.), 7)jladehugget bladformet spids (Skjølsvold 1977:pl. 12), 8)jladehugget trekantet spids 
(Martens & Hagen 1961:fig. 30.4) og 9)jladehugget lancetformet spuis (Martens & Hagen 1961:fig. 33). 
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10.6. Slebne spidser ("skiferspidser"). Den følgende inddeling skyldes Nærøy (1993:80). 
10. 6 .1. Spidser uden tange. 
10.6.2. Spidser med tange. Bladets sider kan være 1) parallelle, 2) konvergerende eller 3) 
krumme. Basis kan være 1) uden modhager, 2) lige afskåret, 3) med hængende modhager 
eller 4) med et hak. Tværsnittet kan være 1) rhombisk, 2) spidsovalt, 3) rundt, 4) 
rektangulært, 5) trekantet eller 6) fladt tilspidset. 
10.6.3. Råemner og halvfabrikata til slebne spidser. 

10.7. Andre spidser. 

11. Mikrolitter (Brinch Petersen 1967, Welinder 1971, Heiskog et al. 1976, Larsson 

1978). Mikrolitter er tidligere blevet defineret som spidsmateriale fremstillet i mikrostikkel
teknik (Brinch Petersen 1967:93, Larsson 1978: 11). Norske skævtrekanter synes dog 
produceret uden anvendelse af mikrostikkelteknik (Ballin 1995b), og fremfor at klassificere 
nogle trekanter som mikrolitter, mens andre trekanter henføres til andre klasser, foreslår jeg 
en ændring af mikrolitdefinitionen: 

Mikrolitter er genstande, hvis funktion primæn har været at indgå i 
flintægredskaber som od og/eller ægge omend enkelte - specielt af de 
tidligste mikrolittyper - af og til har fungeret som od alene. Mikrolitter 
er hyppigt fremstillet i mikrostikkelteknik og har i kraft af deres 
funktion som æg i flintægredskaber gerne en retoucheret kant og en 
skarp kant. Deres form er almindeligvis "geometrisk" , dvs. de er 
lancetformede, trekantede, rhombiske eller trapezoide. Som råemner er 
benyttet afslag, flækker og i særdeleshed mikroflækker, og hvor der er 
benyttet mikrostikkelteknik, er det først og fremmest stykkernes 
proximalende, der er fjernet. 

11 .1. La.ncetmikrolitter. Relativt simple mikrolitter, hvor odden, der gerne er proximal, 
er fremstillet i mikrostikkelteknik. 
A-lancetter har udelukkende en let konveks retouche ved oddens ene side ("skråretoucherede 
spidser"). 
B-lancetter har retouche på størsteparten af en sidekant - retouchens forløb kan være 
varierende (ret, konvekst, konkavt, bølget). 
C-lancetter har retouche på størsteparten af en sidekant og på den modsatte sidekant ved basis 
(skæftningsretouche). 
Benævnelserne A-C følger Clark & Rankine (1939:73). 

11.2. Hullingspidser (Ballin & Mikkelsen in prep.). Mikrolittype med træk fra såvel 
lancetter som trekanter. Det væsentligste træk er, at der på den ene sidekant nær odden er 
retoucheret et eller to hak, således at der fremkommer en modhage (en "hulling"). Odden, 
der oftest er proximal kan være fremstillet i mikrostikkelteknik. Sidekanten med modhagen 
er gerne fuldt retoucheret, og der ses ofte retouche på den modsatte sidekant ved basis. Den 
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proximale og/ eller distale retouche kan have vinklet overgang til sidekanterne, således at 
fragmenter af hullingspidser kan tages for fragmenter af trekantmikrolitter. 

11. 3. Trekantmikrotitter. Mikrolittype med tre sidekanter, hvor en, to eller tre sidekanter 
er retoucheret. De kan være fremstillet uden mikrostikkelteknik eller have en eller begge 
kortsider fremstillet i mikrostikkel teknik (Ballin 1995b). 
For tigebenede trekanter er forholdet mellem korteste afstand fra en od til skæringspunktet 
mellem højden og hypotenusen {L1) og trekantens hypotenuse (L1 + Li) ~ 0,45, dvs. 
L1:(L1+:Li) ~ 0,45 (Welinder 1971:14). 
For skævtrekanter er forholdet mellem korteste afstand fra en od til skæringspunktet mellem 
højden og hypotenusen (L1) og trekantens hypotenuse (L1 + Li) < 0, 45, dvs. L1: (L1 + Li) < 
0, 45 (Welinder 1971 : 14). Det foreslås, at yderligere underinddeling af skævtrekanter følger 
Larsson (1978:63), der tildels er baseret på Brinch Petersens klassifikationssystem (1967). 
Larsson inddeler trekantmikrolitterne i fem typer: 

Type 1: Ligebenede trekanter. 
Type 2: Skævtrekanter, hvor A < C ~ 2A. 
Type 3: Skævtrekanter, hvor 2A < C ~ 3A. 
Type 4: Skævtrekanter, hvor 3A < C ~ 4A; B > 4W. 
Type 5: Skævtrekanter, hvor C > 4A; B > 4W. 

Larsson klassificerer desuden trekantmikrolitterne efter deres retoucheringsgrad: 
Side A er altid retoucheret. 
Side B: a. Ingen retouche. 

b. 
C. 

d. 
Side C: I. 

Il. 
Ill. 
IV. 

Fuldstændig retouche. 
Partiel retouche - ~ 50 % . 
Partiel retouche - < 50 % . 
Ingen retouche. 
Fuldstændig retouche. 
Partiel retouche - ~ 50 % . 
Partiel retouche - < 50 % . 

11.4. Trapezformede mikrotitter. Mikrolittype, hvor de to længste sider er parallelle, 
mens kortsiderne divergerer. Den ene eller begge kortsider kan være fremstillet i 
mikrostikkelteknik. Kortsiderne er altid retoucheret, men den korteste af langsiderne kan også 
være det. Trapezformede og rhombiske mikrolitter forekommer i to varianter, smalle og 
brede, hvor de smalle stykker er fremstillet på mikroflækker, mens de brede stykker er 
fremstillet på flækker. Trapez- og rhombeformede mikrolitter er blevet underinddelt af bl.a. 
Clark (1958) og Larsson (1978:75), men da trapez- og rhombeformede mikrolitter er 
særdeles sjældne i Norge, må disse klassifikationssystemer betragtes som mindre relevante 
for det norske materiale. 

11.5. Rhombiske mikrotitter. Mikrolittype, hvor de parvis modstående sidekanter er 
tilnærmelsesvis parallelle, og hvor ingen af siderne møder hinanden i en ret vinkel. Den ene 
eller begge kortsider kan være fremstillet i mikrostikkelteknik. De to kortsider er altid re-
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Fig. 27. ]) "Klokkebægerspids" (Skjølsvold 1977:pl. 12), 2) slebne spidser (Skjølsvold 1977:pl. 20, 
Bruen Olsen 1992:fig. 72), 3) lancetmikrolitter (Andersen 1983:fig. 41), 4) hullingspids (Andersson 
et al. 1988:fig. 153), 5) trekantmikrolitter (Andersen 1983:fig. 41), 6) trapeeformede mikrolitter 
(Larsson 1978:fig. 35.41, Andersen 1985:fig. 51.5), 7) rhombiske mikrolitter (Andersen 1983:fig. 
51.1, 1985:fig. 25.4, Mielw Matsumoto; Univ. Olds. Top. Ark.), 8) segmentformet mikrolit (Bille 
Henriksen 1979:fig. 13.32) og 9) mikrostikkel (Larsson 1978:fig. 46.8). 
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toucheret, mens der sjældnere er retouche på de to øvrige sidekanter. I Norge ses der af og 
til små rhombiske stykker i tidligneolitikum, og det drejer sig da antagelig om en art 
"degenererede" enæggede spid ser. 

11.6. Segmentformede mikrolitter. Halvmåneformede mikrolitter, hvor formen dannesaf 
en retoucheret cirkelbue og en uretoucheret sidekant, som forbinder buens endepunkter. Der 
er i et vist omfang tale om en "pseudotype", der udgøres af lancetter, med tilfældig 
segmentform og sjusket udformede trekanter. 

11. 7. Andre mikrotitter. Herunder placeres bl.a. Sauveterre-spidser (spidser med to 
konvekse, fuldt retoucherede sidekanter, der i hver ende mødes i en spids) og Horsham
spidser (spidser med en side fuldt retoucheret og en vinklet overgang til basis, der har ret 
eller konkav retouche) (Brinch Petersen 1967:93ff). 

11. 8. Mikrostikler. Almindeligvis restprodukt fra mikrolitproduktion. V ed retouchering 
af et hak i en flækkes eller mikroflækkes sidekant opstår der et svagt punkt, der danner 
udgangspunkt for en intentionel overbrydning af råemnet. Ved en vellykket overbrydning får 
bruddet karakter af en skrå, skærende facet, der på mikrostiklens komplementære stykke vil 
udgøre mikrolittens odd. Oftest vil mikrostikler være råemnets proximale ende, men ved 
produktion af trekanter, rhomber og trapezer vil der som regel også blive fremstillet en del 
distale mikrostikler. Nyere forskning (Madsen 1992: 115ff) har vist, at mikrostikkelteknik 
også kan anvendes ved formgivningen af basisender på tange- og kærvspidser (se også Bang
Andersen 1995 :71, fig. 5 .g). 

12. Skrabere. Som hovedregel stykker med konveks enderetouche - en undtagelse er 
dog sideskrabere, se nedenfor. Retouchen er stejl til svært stejl (45-90°). På de fleste 
skrabere går den konvekse skraberæg over i sidekanterne uden skarpe hjørner - hvor 
overgangen æg/sidekant danner et hjørne i den ene side side, taler man om en skraber med 
skulder (konveks-konkavt ægforløb), og hvor overgangen danner et hjørne i begge sider, taler 
man om en skraber med snude (konkav-konveks-konkavt ægforløb) (Andersen 1973:30f). 

12.1. Skiveskrabere. Cirkulær til oval afslagsskraber med skraberæg på hele eller det 
meste af omkredsen. 

12.2. Endeskrabere. Skrabertype, hvor den konvekse æg er placeret i enten proximal-
eller distalenden. Retouchering af den ene eller begge sidekanter kan forekomme. 
12.2.1. Endeskrabere på afslag. Endeskrabere, hvis råemne er et afslag. For disse 
endeskrabere gælder, at L < 2B (Malmer 1969:29). 
12.2.2. Flækkeskrabere. Endeskrabere, hvis råemne er en flække. For disse endeskrabere 
gælder, at L ~ 2B (Malmer 1969:29). 
12.2.3. Andre endeskrabere. 
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12.3. Dobbeltskrabere. Afslags- eller flækkeskraber med retouche i såvel proximal- som 
distalende. Korte dobbeltskrabere kan tages for skiveskrabere, men til forskel fra 
skiveskrabere har dobbeltskrabere altid et parti på hver langside, der ikke er skraberæg. 

12.4. Sideskrabere. Denne skrabertype er hverken udskilt af Helskog et al. (1976) eller 
Indrelid (1990). Den synes dog at være en distinkt type på nogle lokaliteter, bl.a. Skafjell
åsen IV, Vestfold, fra tidligneolitikum. Med baggrund i materialet fra denne boplads foreslås 
følgende definition: 

Sideskrabere har en eller flere længdekanter retoucheret, og retouchen 
er svært stejl til overhængende ( ~ 75 °), mere end 1,5 cm lang og grov 
(~ 3 mm). Ægforløbet kan være ret, konkavt, konvekst såvel som 
bølget, og det vil oftest fremgå af stykkets form og retouchering, at det 
ikke kan have været brugt til andet, da der f.eks. hverken forekommer 
skarpe eller spidse partier. Æggen har hyppigt overhængende partier 
efter kraftig slitage. 

Bille Henriksen (1979: 11) inddeler sideskraberne i tre undertyper, henholdsvis laterale 
sideskrabere, hvis ene eller begge nogenlunde parallelle sidekanter er stejlretoucherede, 
tværstillede sideskrabere, hvis meget brede endekant er stejlretoucheret - sjældnere også 
slagbulekanten, og skæve sideskrabere, på hvilke den brede stejlretoucherede kant ligger 
skævt og assymmetrisk i forhold til afslagets længdeakse regnet fra slagbulen og i 
slagretningen. 
12.4.1. Sideskrabere på afslag. Sideskrabere, hvis råemne er et afslag. 
12.4.2. Sideskrabere på flækker. Sideskrabere, hvis råemne er en flække. 
12.4.3. Andre sideskrabere. 

12.5. Skaftskrabere. Denne type, hvor afslagets slagbuleende er tilhugget som skaft, 
forekommer i to varianter, henholdsvis pæreformede skaftskrabere og skeformede skaftskra
bere. Førstnævnte variant er bredest over æggen, og de retoucherede sidekanter konvergerer 
mod slagbulen, mens sidstnævnte variant har rundt blad og smalt, tilhugget skaft med 
tilnærmelsesvis parallelle sidekanter (Glob 1952:67). 

12.6. Skraberægfragmenter. Til denne type henføres skraberfragmenter, hvor kun æggen 
er bevaret. Er der bevaret partier af sidekanterne, således at den oprindelige skrabertype kan 
bestemmes, henføres stykket til denne. 

12.7. Andre skrabere. 

13. Bor. Stykker med to eller tre retoucherede længdekanter, der mødes i en spids. 
Spidsen vil oftest være distal i modsætning til f.eks. tanger fra B-, C- og D-spidser, der 
gerne er proximale. Retouchen er hyppigt propelretouche - dvs. en kant er retoucheret fra 
dorsalsiden, den anden kant fra ventralsiden. 
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Fig. 28. ])Sldveskraber(Skaarupl979:fig . 15.10), 2)endeskraberpdafslag (Andersenl973:fig. 35), 
3) flækkeskraber (Andersen 1973:fig. 41), 4) dobbeltskraber (Andersen 1973:fig. 42), 5) sideskraber 
(Bille Henriksen 1979:fig. 10.15), 6) pæreformet skaftskraber (Rud 1979:fig. 323), 7) skeformet 
skaftskraber (Rud 1979:fig. 324), 8) afslagsbor (Skaarup 1973:fig . 5.4), 9) flækkebor (Larsson 
1978:fig . 57.5), 10) kernebor (Andersen 1975a:fig. 21). 
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13.1. Afslagsbor. Bor, hvis råemne er et afslag. Spidsen har to konvergerende 
længdekanter med retouche. 
13.2. Flækkebor. Bor, hvis råemne er en flække eller en mikroflække. Spidsen har to 
konvergerende længdekanter med retouche. 
13. 3. Kemebor. Bor, hvis råemne er en kerne eller et kernefragment. Spidsen har oftest 
tre konvergerende længdekanter med retouche, men kan have både to og fire. 

14. Stikler. Stykker, hvor der med mindst et regulært stikkelslag mod en kant er 
fremkommet en kort, skarp æg. Stikkelæggen skal have en bredde > 1 mm (Heiskog et al. 
197 6: 36). Ofte vil der kunne iagttages makroskopiske slidspor i form af flade af sprængninger 
på æggen eller stikkelfacettens længdekanter. 

14.1. Afslagsstikler. Stikler, hvis råemne er et afslag. 
14.1.1. Kantstikler. Stikler, hvor stikkelæggen er dannet ved et stikkelslag mod en kant, 
der står tilnærmelsesvis vinkelret på stykkets længdeakse. Stikkelfacetten er således parallel 
med stykkets længdeakse, og æggen er placeret nær en af råemnets sidekanter. Den kant, der 
danner platform · for stikkelslaget kan være en naturlig kant, en brudkant, en ældre 
stikkelfacet eller en retoucheret kant - dette gælder også midt- og tværstikler. 
14.1.2. Midtstikler. Stikler, hvor stikkelæggen er placeret tilnærmelsesvist i stykkets 
midtakse. 
14.1.3. Tværstikler. Stikler, hvor stikkelæggen er dannet ved et stikkelslag mod en af 
stykkets sidekanter. 
14.1.4. Andre stikler. Herunder bl.a. planstikler, dvs. stikler, hvor stikkelfacetten udgør 
en flad, plan afspaltning - oftest på stykkets ventralflade. Disse skal muligvis betragtes som 
fejlproducerede kant- og tværstikler. Polyedriske stikler, er stikler, hvor æggen er > 2 mm 
bred, og hvor denne er dannet ved mere end to stikkelslag (Helskog et al. 1976:37f). 
Polyedriske stikler er ikke en egentlig stikkeltype men kan henføres til en af ovenstående 
typer. 

14.2. 
14.2.1. 
14.2.2. 
14.2.3. 
14.2.4. 

14.3. 
14.3.1. 
14.3.2. 
14.3.3. 
14.3.4. 

14.4. 

Flækkestikler. Stikler, hvis råemne er en flække. 
Kantstikler. 
Midtstikler. 
Tværstikler. 
Andre stikler. 

Kemestikler. Stikler, hvis råemne er en kerne eller et kernefragment. 
Kantstikler. 
Midtstikler. 
Tværstikler. 
Andre stikler. 

Stikkelafslag. Det stykke, der afspaltes ved et stikkelslag. Affaldsprodukt. 

57 



15. Stykker med enderetouche. Hertil henføres stykker med skråbuet, skrå, ret 
eller konkav tværgående retouche i distal- og/eller proximalende. Funktionsmæssigt er der 
tale om en meget bred kategori, der antagelig rommer både skrabere og knive, og en stor del 
af de enderetoucherede mikroflækker har sandsynligvis indgået i flintægredskaber. 

15 .1. Stykker med skråbuet enderetouche. Til forskel fra stykker med skrå enderetouche 
må den skråbuede enderetouche ikke danne hjørne med den korteste længdekant. 
15 .1.1. Afslag med skråbuet enderetouche. 
15.1.2. Flækker med skråbuet enderetouche. 
15.1.3. Mikroflækker med skråbuet enderetouche. 

15.2. Stykker med skrå enderetouche. Som skel mellem stykker med skrå enderetouche 
og stykker med ret enderetouche foreslås her en vinkel på 15°, således at stykker, hvor det 
retoucherede parti danner en vinkel med længdeaksen på 15 ° eller derover, klassificeres som 
stykker med skrå endretouche, mens stykker, hvor det retoucherede parti danner en vinkel 
med længdeaksen på under 15°, klassificeres som stykker med ret enderetouche. Se bl.a. 
Andersen & Malmros (1966: 61, 63). 
15.2.1. Afslag med skrå enderetouche. 
15.2.2. Flækker med skrå enderetouche. 
15.2.3. Mikroflækker med skrå enderetouche. 

15.3. 
15.3.1. 
15.3.2. 
15.3.3. 

15.4. 
15.4.1. 
15.4.2. 
15.4.3. 

Stykker med ret enderetouche. 
Afslag med ret enderetouche. 
Flækker med ret enderetouche. 
Mikroflækker med ret enderetouche. 

Stykker med konkav enderetouche. 
Afslag med konkav enderetouche. 
Flækker med konkav enderetouche. 
Mikroflækker med konkav enderetouche. 

15.5. Stykker med dobbelt enderetouche (Juel Jensen 1994). Denne type, der næsten 
udelukkende er neolitisk, har sandsynligvis fungeret som kornsegl eller indsatser til 
sammensatte segl. De færreste har dog så tydelig "gl oss" , at de kan identificeres entydigt 
som segl, hvorfor det vil være mest konsekvent at henføre alle til kategorien "stykker med 
dobbelt enderetouche". Stykkerne, der gerne er 2-3 cm lange, kan være både trapez- og 
rhombeformede, og på trapezformede stykker er der ofte retouche på den korteste 
længdekant. Typen kan fejlagtigt tages for trapez- eller rhombeformede mikrolitter. 

16. Stykker med anden retouche. De følgende kategorier 16.1-5 er samlekatego
rier for genstande, der ikke kan henføres til en mere specifik kategori. Stykker med anden 
retouche (hak, tanding og kantretouche) er altså ikke "egentlige" redskabskategorier, og det 
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Fig. 29. 1) Midtstikkel (Degn Johansson 1990:fig. 16.1), 2) planstikkel (Andersen 1973:fig. 56), 3) 
ka.ntstikkel (Ballin og Lass Jensen 1995:fig. 56.3), 4) tværstikkel (Andersen 1973:fig. 59), 5) 
stikkelafslag (Cahen et al. 1980:fig. 9.a), 6) stykke med skråbuet enderetouche (Larsson 1978:fig. 
78.4), 7) stykke med skrå enderetouche (Larsson 1978:fig. 52.3), 8) stykke med ret enderetouche 
(Andersen 1975a:fig. 30) og 9) stykke med konkav enderetouche (Andersen 1991:fig. 13.10). 
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foreslås, at stykkerne kun medtages i de fuldstændige artefaktlister men udelades ved 
opgørelser over bopladsers redskabsfordeling. Analyser af bopladsers redskabsfordeling bør 
almindeligvis kun involvere typerne økser, spidser/mikrolitter, skrabere, bor, stikler og 
enderetoucherede stykker. 

16.1. Stykker med retoucheret hak. Et hak skal være retoucheret, dvs. bestå af en serie 
mindre afspaltninger - en enkeltafsprængning gælder således ikke som hak. Kordelængden 
er ::;; 10 mm, og dybden af hakket er ~ 1

/ 3 af kordelængden (Helskog et al. 1976:36). 
16.1.1. Afslag med retoucheret hak. Stykker med hak, hvis råemne er et afslag. 
16.1.2. Flækker med retoucheret hak. Stykker med hak, hvis råemne er en flække. 
16.1.3. Mikroflækker med retoucheret hak. Stykker med hak, hvis råemne er en 
mikroflække. 
16.1.4. Kemer med retoucheret hak. Stykker med hak, hvis råemne er en kerne. 

16.2. Stykker med tanding. En tanding består af mindst 2 hak (der godt kan være 
enkeltafsprængninger), hvor afstanden mellem hakkene er ::;; største hosliggende kordelængde 
(Helskog et al. 1976:36). 
16.2.1. Afslag med tanding. Stykker med tanding, hvis råemne er et afslag. 
16.2.2. Flækker med tanding. Stykker med tanding, hvis råemne er en flække. 
16.2.3. Mikroflækker med tanding. Stykker med tanding. hvis råemne er en mikroflække. 
16.2.4. Kemer med tanding. Stykker med tanding, hvis råemne er en kerne. 

16.3. Stykker med (kontinuerlig) kantretouche: Retouchen begrænser sig til kantzonen, 
dvs. den yderste sjettedel af et stykkes fulde bredde. 
16.3.1. Afslag med kantretouche. Stykker med kantretouche, hvis råemne er et afslag. 
16.3.2. Flækker med kantretouche. Stykker med kantretouche, hvis råemne er en flække. 
16.3.3. Mikroflækker med kantretouche. Stykker med kantretouche, hvis råemne er en 
mikroflække. 
16.3.4. Kemer med kantretouche. Stykker med kantretouche, hvis råemne er en kerne. 

16.4. Fladeretoucherede stykker eller fragmenter, der ikke kan henføres til andre, mere 
specifikke kategorier. Retouchen omfatter hele eller dele af centralzonen, dvs. de indre fire 
sjettedele af et stykkes fulde bredde. 

16.5. Slebne stykker med hak, tanding eller retouche. 

17. Kombinationstyper. Stykker med mere end en retoucheret værktøjsdel, og hvor 
de enkelte værktøjsdele har forskellig funktion. Hyppige kombinationer er skraber/bor og 
skraber/ stikkel. 
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Fig. 30. 1) Stykker med dobbelt enderetouche (Ballin og Lass Jensen 1995:fig. 87.3-4), 2) stykke med 
retoucheret hak (Andersen 1979a:fig. 18.a), 3) stykke med tana.ing (Andersen 1975b:fig. 20.b), 4) 
facetteret slibesten (Malmer 1962:fig. 105), 5) slibeplade (Larsson 1985:fig. 14.5), 6) søk med fure 
(Ballin og Lass Jensen 1995:fig . 88). 
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18. Søk/tyngder. 

18 .1. Søk med fure. Disse forekommer i flere typer. Hyppigst er de senmesoli tiske søk 
i klæbersten, hvor vægten almindeligvis ligger mellem 1-10 gram (Bruen Olsen 1992:9lf). 
Furen går fra pol til pol over bredsiderne, men mere eksotiske typer med riflet kant og 
ornamentik kendes også. De er relativt flade, og omridset er rundovalt til afrundet 
rektangulært. Hertil kommer nogle større og tungere søk i bjergart, der kun vanskeligt kan 
skeines fra gruppen af simplere køller med skaftfure (se 06.2 ovenfor). Stykker med fure fra 
pol til pol kan dog med sikkerbed klassificeres som søk. 

18.2. Iyngder med hul. Disse har som hovedregel hullet placeret nær en pol. 

19. Varia. 

19.1. Slibestenl-plader. Slibesten er almindeligvis fladagtige bjergartsgenstande (oftest 
sandsten eller kvartsit) med en plan til konkav slibeflade på den ene eller begge bredsider. 
Slibeplader er en tilsyneladende primært mesolitisk variant, hvis tykkelse ikke overstiger 2,5 
cm. Sidstnævnte definition skyldes måling af materialet fra Frebergsvik i forbindelse med 
sammenlignende analyser af bopladserne fra Farsundprosjektet (Ballin in prep.). Endelig 
forekommer der en type aflange facetterede slibesten, der populært går under betegnelsen 
"forstenede knogler". Disse er næsten altid i kvartsit. 

19.2. Sandstenssave. Specielt tynde slibeplader, hvor en eller flere kanter er hugget eller 
slebet skarpe. Tykkelsen varierer mellem 0,3 cm og 1,4 cm. Enkelte er tilhugget således, at 
deres omrids bliver nærmest halvmåneformet. Se bl.a. Mikkelsen (1975:Pl. X.a). 

19.3. Kværnsten!malesten. Kværnsten er neolitiske eller senere og forekommer 
almindeligvis i to varianter: 1) Skubbekværnen og 2) drejekværnen. I skubbekværnen indgår 
to dele, en øvre løber, der er plan til konveks, og en nedre ligger, der er plan til konkav. 
Også drejekværnen har to dele, en nedre fast del og en øvre bevægelig del. Sidstnævnte har 
et centralt hul, hvorigennem korn blev hældt ind i kværnen, samt ofte et acentralt hul til 
placering af et håndtag. Malesten er mindre sten, der formodes anvendt til at male 
vegetabilsk materiale med, og den (eller de) glatslidte bredside(r) har gerne facetter ved 
overgangen til smalsiderne. De forekommer på både mesolitiske og neolitiske bopladser. 
Kværn- og malesten er i varierende former for bjergart. 

19.4. Ildslagningssten. Flintstykke med en eller flere butslidte ender. Der er gerne tale 
om flækker, der har fået en let tilspidset eller afrundet retouche i distal/ og eller proximalende 
(Davidsen 1978:134), omend retouchen også kan være et udtryk for at man har benyttet 
kasserede bor, skrabere m.m. som ildsten. Nogle typiske ildsten på flækker har grov 
stejlretouche på begge sidekanter. I senneolitikum forekommer der en del forskelligartede 
fladehuggede ildsten, se under 07.2. 
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Fig. 31. 1) Sandstenssav (Mikkelsen 1975:pl. VIII.b), 2) Ildslagningssten (Aner og Kersten 1977:fig. 
1706.e), 3) pimpsten med fure (Skjølsvold 1977:pl. 24), 4) malesten (Mikkelsen 1975:pl. IX.a), 5) 
slagsten (Larsson 1985:fig. 14.3) og 6) amboltsten (Bruen Olsen 1992:fig. 81). 
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19.5. Slagsten. Natursten, gerne sandsten eller kvartsit, med knusemærker på den ene 
eller begge poler. Formen er oftest let affladet rundoval. 

19.6. Amboltsten. Oftest slagsten med supplerende knusemærker på den ene eller begge 
bredsider. Knusemærkerne kan udgøre egentlige små gruber. Enkelte amboltsten har ikke 
knusemærker ved polerne. 

19. 7. Pimpsten. 
19. 7. 1. Pimpsten uden fure. Disse stykker har ofte slebne flader. 
19. 7.2. Pimpsten med fure. Disse stykker har udover eventuelle slebne flader også 
indskåret eller slebet en eller flere furer. 

19.8. Prener af skifer. Smalle, slebne genstande af skifer med od eller kort tværstillet 
æg (Gjessing 1942: 195f). 

19.9. Rav. 
19.9.1. Ubearbejdet rav. 
19.9.2. Bearbejdet rav. Bearbejdningen kan bestå i såvel en egentlig formgivning som 
ornamentering ved indridsning af stregmønstre. 

19.10. Andet. 
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APPENDIKS 
Typeliste 

01. Afspalmingstyper 

01.1. 

01.2. 
01.2.1. 

01.3.1. 
01.3 .2. 

01.4.1. 

01.4.2. 

01.5 . 

01.6 . 
01.6 .1. 
01.6.2. 
01.6.3. 

01.7. 

02. Kemer 

02.1. 

02.2. 
02.2.1. 

02.2.2 . 
02.2.3 . 

02.3. 
02.3.1. 
02.3.2. 

02.3 .3. 

Splinter 

Afslag 

Afslag aj slebne genstande 

Flækker (makro-) 
Mikrojlækker 

Flækkelignende afslag (makro-) 

Mikrojlækkelignende afslag 

Ubestemmelige fragmenter 

Præpareringsafslag 

Rygjlækker 

Platfonnajslag /kemekantafslag 
Kemesideafslag 

Andre afslag 

Råknolde 

Kemer med en platfonn 

Koniske kemer 

Håndtagskemerlkølfonnede kemer 

Andre kemer med en platfonn 

Kemer med to modstående platfonne 
Cylindriske kemer 

Flade, ensidige kemer med to platfonne 

Andre kemer med to platfonne 

02.4 . Uregelmæssige kemer 

02.5 . Bipolare kemer 

02.6. Andre kemer 

02.7 . Kemefragmenter 

03 . Økser af flint. Herunder også mejsler (ægbredde 

højst 3 cm). 
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03.1 . 
03 .1. 1. 
03 .1.2. 
03.1.3 . 

03 .1.4. 
03 .1.5 . 
03 .1.6. 

03 .2. 
03 .2. 1. 
03 .2.2. 
03.2.3. 
03 .2.4. 

03 .3 . 
03.3 .1. 
03 .3.2. 
03 .3.3. 
03 .3.4. 

03.4. 
03.4.1. 
03.4 .2. 
03.4 .3. 
03.4 .4. 
03.4 .5. 
03.4.6. 
03.4.7. 

03 .5.1-10. 
03.5 .1. 
03 .5.2 . 
03 .5.3. 
03 .5.4. 
03 .5.5. 

03 .5.6. 
03 .5.7. 
03.5 .8. 

03 .5.9 . 
03.5 .10. 

Kemeøkser 

Symmetriske retøkser 

Symmetriske tværøkser 
Rhombiske skævøkser 

Kemeøkser med specialiseret æg 
Atypiske kemeøkser 
Ægafslag 

Skiveøkser 

Kanthuggede skiveøkser 

Symmetrisk jladehuggede skiveøkser 
Asymmetriskjladehuggede skiveøkser 
Atypiske skiveøkser 

Spidsnakkede økser 

Type 1 

Type 2 

Type 3 

Type 4 (Med hu/slebet æg) 

Tyndnakkede økser 

Type 1 

Type 11 
Type JJJ 
TypeN 

Type V 

Type VI 
Type Vll (Blandebjerg-typen) 

Tyknakkede økser, danske kategorier 
Bundsø-typen 

Lindø-typen 

Valby-typen 
Brogård-typen 

Falster-typen 

Enkeltgravsøkser 
Tyknakkede økser med hulæg 

Tyndbladede økser 

TypeA 

Type B 

Mellembladede økser 

Tyknakkede økser med udsvajet æg 

03 .5.11-13 . Tyknakkede økser, Malmers kategorier 

03 .5.11. Tykbladede økser 

03 .5.12. 

Variant 1 

Variant 2 
Variant 3 

Variant 4 

Variant 5 

Variant 6 
Variant 7 

Tyndbladede økser 



03.5 .13. 

03 .6 . 

Variant 1 
Variant 2 
Variant 3 

Variant 4 
Variant 5 

Smalmejsler 
Variant 1 
Variant 2 

Tosidige økser 
Variant A 
Variant B 
Variant C 
Variant D 

03 .7. Andre neolitiske økser 

04. Bjergartsøkser uden skafthul. Herunder også 

mejsler (ægbredde højst 3 cm). 

04.1. 
04.1.1. 
04.1 .2 . 

04.2. 
04.2.1. 
04.2 .2. 

04.3 . 
04.3 .1. 
04.3 .2. 

04.4. 
04.4.1. 
04.4.2. 
04.4.3 . 
04.4.4 . 
04.4.5. 
04.4.6. 

04.4.7. 

04.4 .8-9 . 

04.4 .8. 

04.4.9. 

04.4.9.1. 

04.4 .9.2. 

Tilslåede økser 
Tilslåede, uslebne økser 

Tilslåede ægslebne økser 

Trindøkser 
Prilchuggede trindøkser 
Slebne trindøkser 

Tosidige bjergartsøkser 
Fladovale økser 
Andre tosidige bjergartsøkser 

Firesidige bjergartsøkser 
Økser, der tilsvarer typeme under 03 
Vespestadøkser 
Vestlandsøkser 
Andre firesidige bjergartsøkser 
Sandshamnøkser 
Skaftfureøkser 

Andre bjergartsøkser uden skafthul 

Bjergartsøkser uden skafthul, Malmers 
kategorier 
Retæggede økser 

Variant A:l 
Variant A:2 

Variant B 
Variant C 

Variant D 
Tværæggede økser 
Tykbladede økser 

Variant 1 

Variant 2 
Tyndbladede økser 
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04.4.9.3 . 

Variant 1 
Variant 2 

Smalmejsler 
Variant 1 
Variant 2 

05 . Bjergartsøkser med skafthul 

05.1 . 

05 .1.1. 

05 .1.2. 

05 .1.3. 

05 .1.4. 

05.1.5 . 

Stridsøkser 

Mangekantøkser 

Dobbeltæggede økser 
TypeA 
Type Al (Troldebjerg-typen) 

Type A2 (Fredsgårde-typen) 

TypeB 
Type Bl (Elrnelunde-typen) 
Type B2 (Kjeldstrup-typen) 
Type B3 (Livø-typen) 

Type C 
Type Cl (Svendborg-typen) 

Type C2 (Østerbølle-typen) 
Type D 
TypeM 

Enkeltgravsstridsøkser 
TypeA 
TypeB 
Type C 
TypeD 
Type E 
Type F 
Type G 
TypeH 
Type 1 
TypeK 
TypeL 

Bådøkser 
Variant A (Gillhog) 
Variant B (Barrsjo) 
Variant C:la (Sosdala la) 
Variant C:lb (Sosdala lb) 
Variant C:2 (Sosdala 2) 
Variant D:la (Hurva la) 
Variant D:lb (Hurva lb) 

Variant D:2 (Hurva 2) 

Variant E:l (Vellinge 1) 
Variant E:2 (Vellinge 2) 

Hagebyhogaøkser 
Variant 1 (Kulltorpvarianten) 
Variant 2 (Hagebyhogavarianten) 



05 .1.6 . 

05 .1.7. 

05.2. 

Variant 3 
Variant 3a (Fridlevstadvarianten) 

Variant 3b (Mønsteråsvarianten) 

Variant 4 (Valsbergavarianten) 

Variant 5 

Økser med nakketap og nakkebøjede økser 
TypeA 
Type B 
Type C . 
TypeD 
TypeE 
Type F 

Andre stridsøkser 

Simple skafthuløkser 

06. Køller og lignende 

06.1. 
06.1.1. 

06.1.2. 
06.1.3 . 

06.1.4 . 

06.1.5 . 

06.2. 

06.3. 

Køller/hakker med skafthul 
Simple køller med skafthul 

TypeA 
Type Al 

Type A2 
Type B 
Type Bl 

Type B2 
Type B3 
Type C 
TypeD 

TypeE 
Skiveformede køller 
Korsformede køller 

Type I 

Type li 
Spidshakker 

Type I 
Type Il 

Andre køller/hakker med skafthul 

Køller/hakker med skaftfure 

TypeA 
Type B 
Type C 
TypeD 
TypeE 
Type F 
Type G 
TypeH 

Tapkiler 
TypeA 
Type B 
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Type C 
TypeD 
Type E 
Type F 

06.4. Andre køller/hakker/kiler 

01 . Flintdolke og andre jladehuggede stik-lhug
vdben 

07.1. 
07.1.1. 
07.1.2. 
07.1.3. 
07.1.4 . 
07.1.5 . 
07.1.6 . 
07.1.7. 

07.2 . 

07.3. 

07.4. 
07.4.1. 
07.4.2. 

07.4.3. 

Flintdolke 
Type I 
Type Il 
Type Ill 
Type IV 
Type V 
Type VI 
Stærkt omhuggede dolke_ 

Ildslagningssten 
TypeA 
TypeB 
Type C 

TypeD 
Type E 

Fladehuggede spydspidser 

"Madknive • 

TypeA 
TypeB 
Type C 

01.5 . Dolkstave eller dolkøkser 

01.6. Andre ftadehuggede stik-lhugvåben 

os. Flintsegl 

09. Slebne lazive og spydspulser 

09 .1. Knive 
09.1.1 . Enæggede knive 

09.1.2. Tveæggede knive 

09.2. Spydspidser 

09 .3. Pladeknive 

10. Pilespulser 



10.1. 

10.2. 

10.3 . 

10 .4. 

10.4 .1. 

10.4.2. 

10.4.3 . 

10.4.4. 

10 .4.5 . 

10.5 . 

10 .5 .1. 

10.5 .2. 
10 .5.3. 

10 .5.4. 

10.5 .5 . 

10.6 . 

10 .6 .1. 

10.6 .2. 

10.6 .3 . 

10 .7 . 

'Zonhovenspidser 

Enæggede spidser 

Tværæggede spidser (tværpile) 

Tangespidser 
A-spidser 

Type Al 

Type A2 
Type A3 

B-spidser 

Type Bl 

Type B2 

C-spidser 
D-spidser 
Andre tangespidser 

Fladehuggede spidser 

Bladformede spidser 

Trekantede spidser 
Lancetformede spidser 
Spidser med tange og modhager ("Klokke
bægerspidser") 

Andre jladehuggede spidser 

Slebne spidser (skiferspidser) 

Spidser uden tange . 
Spidser med tange . Bladets sider kan være 

1) parallelle, 2) konvergerende eller 3) 

krumme. Basis kan være 1) uden mod
hager, 2) lige afskåret, 3) med hængende 

modhager eller 4) med hak. Tvær snittet kan 
være 1) rhombisk, 2) spidsovalt, 3) rundt, 

4) rektangulært, 5) trekantet eller 6) fladt 

tilspidset. 

Råemner og halvfabrikata til slebne spidser 

Andre spidser 

11. Mikrolitter 

11.1. Lancetmikrolitter 

A-lancetter 

B-lancetter 
C-lancetter 

11.2. Hullingspidser 

11 .3 . Trekantmikrolirt er 
Ligebenede trekanter 
Skævtrekanter 

11.4. Trapeeformede mikrolitter 
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11 .5. Rhombiske mikroliner 

11.6. Segmentformede mikrolitter 

11.7. Andre mikrolitter 

11 .8. Mikrostikler 

12. Skrabere 

12.1. 

12.2. 
12.2 .1. 

12.2.2 . 

12.2.3 . 

12.3. 

12.4. 

12.4. l. 

12.4.2 . 

12.4.3 . 

Skiveskrabere 

Endeskrabere 
Endeskrabere på afslag 

Flækkeskrabere 
Andre endeskrabere 

Dobbeltskrabere 

Sideskrabere 

Sideskrabere på afslag 
Sideskrabere på jlækker 

Andre sideskrabere 

12.5 . Skaftskrabere 

12.6. 

12.7. 

13 . Bor 

13 .l. 

13 .2. 

13 .3 . 

14. Stikler 

14.1. 

14.1.1 . 

14.1.2. 

14.1.3 . 

14.1.4. 

14.2. 

14.2.1. 

14.2 .2 . 

14.2 .3 . 

14.2.4 . 

Pæreformede skrabere 
Skeformede skrabere 

Skraberægfragmenter 

Andre skrabere 

Afslagsbor 
Flækkebor 

Kemebor 

Afslagsstikler 

Kantstikler 

Midtstikler 
Tvær stikler 

Andre stikler 

Flækkestikler 

Kantstikler 

Midtstikler 
Tværstikler 

Andre stikler 



14.3. Kemestikler 
14.3 .1. Kants ti/eler 
14.3.2. Midtstikler 
14.3.3. Tværstikler 
14.3.4. Andre stikler 

14.4. Stikkelafslag 

15 . Stykker med enderetouche 

15.1. 
15 .1.1. 
15 .1.2. 
15 .1.3 . 

15.2. 

15.2.1. 
15 .2.2. 

15 .2.3 . 

15 .3. 

15 .3.1. 

15 .3 .2. 
15 .3.3 . 

15.4. 
15 .4.1. 
15 .4 .2. 

15.4.3 . 

15.5 . 

Stykker med skråbuet enderetouche 
Afslag med skråbuet enderetouche 

Flækker med skråbuet enderetouche 

Mikroflækker med skråbuet enderetouche 

Stykker med skrå enderetouche 

Afslag med skrå enderetouche 
Flækker med skrå enderetouche 

Mikroflækker med skrå enderetouche 

Stykker med ret enderetouche 

Afslag med ret enderetouche 

Flækker med ret enderetouche 
Mikroflækker med ret enderetouche 

Stykker med konkav enderetouche 

Afslag med konkav enderetouche 

Flækker med konkav enderetouche 

Mikroflækker med konkav enderetouche 

Stykker med dobbelt enderetouche 

16. Stykker med anden retouche 

16.1. 
16.1.1. 
16.1.2. 
16.1.3. 
16.1.4. 

16.2. 
16.2.1. 
16.2.2. 

16 .2.3. 
16.2.4. 

16.3 . 
16 .3.1. 
16.3.2. 

16.3 .3. 
16.3.4. 

16 .4. 

Stykker med retoucheret hak 

Afslag med retoucheret hak 
Flækker med retoucheret hak 
Mikroflækker med retoucheret hak 

Kemer med retoucheret hak 

Stykker med tanding 
Afslag med tanding 

Flækker med tanding 

Mikrojf.ækker med landing 

Kemer med randing 

Stykker med kantretouche 
Afslag med kantretouche 
Flækker med kantretouche 

Mikroflækker med kantretouche 

Kemer med kantretouche 

Fladeretoucherede stykker eller fragmenter 

16.5. Slebne stykker med hak, tanding eller re-
touche 

11. Kombinationstyper 

18. Søk/tyngder 

18.1. Søk medfure 

18.2. Tyngder med hul 

19. Varia 

19.1. Slibesten/-plader 

19.2. Sandstenssave 

19.3. Kvæmsten/malesten 

19.4. lldslagningssten 

19.5. Slagsten 

19.6. Amboltsten 

19.7. Pimpsten 

19.7.1. Pimpsten uden fure 

19.7.2. Pimpsten med fure 

19.8. Prener aj skifer 

19.9. Rav 

19.9.1. Ubearbejdet rav 

19.9.2. Bearbejdet rav 

19.10. Andet 
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SUMMARY 
Classification system 

o 1. Knapping products 

01.1 . 

01.2. 

01.2 .1. 

01.3 .1. 
01.3 .2. 

01.4 .1. 
01.4.2. 

01.5 . 

01 .6. 
01.6 .1. 
01.6 .2. 
01.6 .3. 

01.7. 

02. Cores 

02.1. 

02.2 . 

02.2.1. 
02.2 .2. 

02.2.3. 

02.3 . 
02.3.1. 

02.3.2. 

02.3 .3 . 

02.4 . 

02.5 . 

02.6 . 

02.7 . 

Chips 

Flakes 

Flakes with ground surfaces 

Blades (macro-) 

Microblades, bladelets 

Blade-like flakes (macro-) 

Microblade-like flakes 

Jndeterminable fragments 

Preparation flakes 

Crested blades 
Platform flakeslcore-edge flakes 

Core-side flakes 

Other knapping products 

Nodules 

Cores with one platform 

Conical cores 

Handle-cores 

Other cores with one platform 

Opposed-platform cores 

Cylindrical cores 
Flat, one-sided cores with opposed plat

forms 
Other opposed-platform cores 

Jrregular cores 

Bipolar cores 

Other cores 

Core fragments 

03. Flint axes!--adzes. Including chisels (edge width 
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03 .1. 
03.1.1. 
03 .1.2. 
03 .1.3 . 
03 .1.4. 
03 .1.5 . 

03 .1.6. 

03 .2. 
03 .2.1. 
03 .2.2. 
03 .2.3. 

03 .2.4 . 

03 .3. 
03 .3.1. 
03 .3.2. 
03 .3.3. 

03 .3.4. 

03 .4. 
03 .4.1. 
03 .4.2 . 
03.4.3. 

03.4.4 . 
03.4 .5. 

03.4.6. 
03 .4.7. 

03 .5.1-10. 

03 .5.1. 
03 .5.2. 
03 .5.3. 
03 .5.4. 
03 .5.5 . 

03 .5.6. 
03 .5.7. 
03 .5.8. 

03 .5.9. 
03 .5.10 . 

03.5 .11-13. 

03.5 .11. 

03 .5.12. 

max. 3 cm). 

Core axes/-adzes 

Symmetrical axes 
Symmetrical adzes 
Rhombic adzes 

Core axes/-adzes with a specialized edge 
Atypical core axes/-adzes 

Sharpening or resharpening flakes 

Flake axes 
Edge-trimmed flake axes 

Symmetrical jlat-flaked flake axes 

Asymmetrical flat-flaked flake axes 

Atypical flake axes 

Pointed-butted axes/adzes 

Type 1 

Type 2 

Type 3 

Type 4 (With hollow-ground edge) 

Thin-butted axes 

Type 1 
Type Il 

Type 111 

Type IV 

Type V 

Type VI 
Type Vil (The Blandebjerg-type) 

Thick-butted axes, Danish categories 

The Bundsø-type 
The Lindø-type 

The Valby-type 

The Brogård-type 
The Falster-type 

Single-grave axes 

Thick-butted, hollow-ground adzes 

Thin-bladed axes 

Type A 
Type B 

Medium-bladed axes 
Thick-butted, broad-edged axes 

Thick-butted axes, Malmer 's categories 

Thick-bladed axes 

Type 1 

Type 2 

Type 3 

Type 4 
Type 5 

Type 6 

Type 7 
Thin-bladed axes 



03 .5.13. 

Type 1 
Type 2 
Type 3 
Type 4 
Type 5 

Chisels 
Type 1 
Type 2 

03 .6. Two-sided axes 
Type A 

Type B 

Type C 
TypeD 

03 . 7 . Other Neolithic axes 

04. Stone axesl-adzes without shafthole. Including 

chisels (edge-width max. 3 cm). 

04.1. 
04.1.1 . 
04.1.2 . 

Flaked axes/-adzes 
Flaked, unground axes/-adzes 
Flaked, edge-ground axes/-adzes 

04.2. Oval axes/-adzes 
04.2 .1. 
04.2 .2. 

04.3 . 
04.3 .l. 
04.3.2. 

04.4. 
04.4. l. 
04.4.2. 
04.4.3. 
04.4 .4. 
04.4 .5. 
04.4 .6. 

04.4 .7. 

04.4.8-9 . 

04.4 .8. 

04.4 .9. 
04.4 .9. l. 

04.4 .9.2. 

Pecked oval axes/-adzes 
Ground oval axes/-adzes 

Two-sided stone axes/-adzes 
Flat-oval axes/-adzes 

Other two-sided stone axes/-adzes 

Four-sided stone axes/-adzes 
Axes/adzes corresponding to 03-types 

Vespestad adzes 
Vestland adzes 
Other four-sided stone axes/-adzes 
Sandshamn adzes 
Shaft-groove axes 
Other stone axes/-adzes without shafthole 

Stone axes/-adzes without shafthole, Mal
mer 's categories 
Axes 

Type A:l 
Type A:2 
Type B 

Type C 
Type D 

Adzes 
Thick-bladed adzes 

Type 1 

Type 2 
Thin-bladed adzes 
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04.4.9.3. 

Type 1 
Type 2 

Chisels 
Type 1 
Type 2 

05 . Stone axes with shafthole 

05 .1. Battle axes 

05 .1.1. 

05 .1.2. 

05 .1.3 . 

05 .1.4. 

05 .1.5 . 

Polygonal axes 

Double-edged axes 

Type A 
Type Al (The Troldebjerg-type) 
Type A2 (The Fredsgårde-type) 

Type B 

Type Bl (The Elmelunde-type) 
Type B2 (The Kjeldstrup-type) 
Type B3 (The Livø-type) 

Type C 
Type Cl (The Svendborg-type) 

Type C2 (The Østerbølle-type) 

Type D 
TypeM 

Single-grave battle axes 

Type A 
Type B 
Type C 
Type D 
Type E 
TypeF 
Type G 
Type H 
Type 1 
TypeK 
TypeL 

Boat-axes 
Type A (The Gillhiig-type) 
Type B (The Barrsjii-type) 
Type C:la (The Siisdala la-type) 

Type C:lb (The Siisdala lb-type) 
Type C:2 (The Siisdala 2-type) 

Type D:la (The Hurva la-type) 
Type D:lb (The Hurva lb-type) 
Type D:2 (The Hurva 2-type) 
Type E:1 (The Vellinge 1-type) 

Type E:2 (The Vellinge 2-type) 

Hagebyhoga-axes 
Type 1 (The Kulltorp-type) 

Type 2 (The Hagebyhiiga-type) 
Type 3 



05 .1.6. 

05.1.7. 

05 .2. 

Type 3a (The Pridlev-type) 
Type 3b (The Mønsterås-type) 

Type 4 (The Valsberga-type) 
Type 5 

Axes with a butt-knob and bent-butted axes 
TypeA 
Type B 

Type C 
Type D 

Type E 
TypeF 

Other battle axes 

Simple shafthole axes 

06 . Maceheads and picks 

06.1. 

06.1.1. 

06.1.2 . 
06.1.3 . 

06 .1.4. 

06.1.5 . 

06 .2. 

06.3 . 

Maceheads and picks with shafthole 
Simple maceheads with shafthole 

TypeA 
Type Al 
Type A2 

TypeB 
Type Bl 
Type B2 
Type B3 
Type C 
TypeD 
Type E 

Disc-shaped maceheads 
Cruciform maceheads 

Type I 

Type li 
Picks 

Type I 
Type li 

Other maceheads/picks with shafthole 

Maceheadslpicks with shaft-groove 

TypeA 
TypeB 
Type C 
Type D 

. Type E 

Type F 
Type G 
TypeH 

Tongued wedges 

TypeA 
TypeB 
Type C 
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06.4. 

TypeD 
TypeE 
Type F 

Other maceheadslpickslwedges 

01 . Flint daggers and other flat-flaked weapons 

07.1. 
07.1.1 . 
07.1.2. 
07.1.3. 
07.1.4 . 
07.1.5 . 
07.1.6. 
07.1.7. 

07.2. 

07.3 . 

07.4. 
07.4.1. 
07.4 .2 . 
07.4.3 . 

07.5 . 

07.6. 

Flint daggers 
Type 1 
Type li 
Type lll 
Type IV 
Type V 
Type VI 
Frequently resharpened flint daggers 

Strike-a-lights 
TypeA 
Type B 
Type C 

Type D 
Type E 

Flat-flaked spearheads 

"Table-knives " 
Type A 
Type B 
Type C 

Flint halberds 

Other flat-flaked weapons 

os. Flint sickles 

09. Ground knives and spearheads 

09.1. 
09.1.1. 
09 .1.2. 

09 .2 . 

09 .3. 

Knives 
Single-edged knives 

Double-edged knives 

Spearheads 

Plate-knives 

1 o. Arrowheads 

10.1. ZJJnhoven-points 



10.2. 

10.3 . 

10.4. 
10.4.1. 

10 .4.2 . 

10.4.3. 
10.4.4. 
10.4.5 . 

10 .5. 
10.5.1. 
10.5.2. 
10.5.3 . 
10 .5.4. 

10.5.5. 

10.6. 
10 .6.1. 
10.6.2. 

10.6 .3 . 

10.7. 

Single-edged arrowheads 

Transverse arrowheads 

Tanged arrowheads 

A-points 
Type Al 
Type A2 

Type A3 
B-points 

Type Bl 

Type B2 

C-points 
D-points 
Other tanged arrowheads 

Flat-ftaked arrowheads 

Leafshaped arrowheads 

Triangular arrowheads 
Lanceolate arrowheads 
Arrowheads with tang and barbs ( "Bell
beaker points ") 
Other flat-ftaked arrowheads 

Ground arrowheads (slate arrowheads) 

Arrowheads without tang 
Arrowheads with tang. The sides of the · 
blade can be either 1) parallel, 2) conver
ging or 3) curved. The base can be either 
1) without barbs , 2) straight, 3) barbed or 
4) notched. The section can be either 1) 
rhombic , 2) pointed oval, 3) round, 4) 
rectangular, 5) triangular or 6) pointed flat. 
Blanks and rough-outs for ground arrow

heads 

Other arrowheads 

11. Microliths 

11 .1. Lanceolate microliths 

A-lanceolates 

B-lanceolates 
C-lanceolates 

11.2. "Hulling-points " (barbed lanceolates) 

11 .3. Triangular microliths 

Isoscele triangles 

Sea/ene triangles 

11.4. Trapewid microliths 

11 .5 . Rhombic microliths 
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11 .6. Segments 

11.7. Other microliths 

11 .8. Microburins 

12. Scrapers 

12.1. 

12.2. 
12.2.1. 
12.2.2. 

12.2.3. 

12.3. 

12.4. 
12.4.1. 
12.4.2. 
12.4.3. 

Circular scrapers 

End-scrapers 
End-scrapers on flakes 

Blade-scrapers 
Other end-scrapers 

Double-scrapers 

Side-scrapers 

Side-scrapers on flakes 
Side-scrapers on blades 

Other side-scrapers 

12.5 . Shaft-scrapers 

12.6. 

12.7. 

13. Borers 

13.1. 
13 .2. 
13.3. 

14. Burins 

14.1. 
14.1.1. 

14.1.2. 
14.1.3 . 
14.1.4. 

14.2. 
14.2.1. 

14.2.2. 

14.2.3. 

14.2.4. 

14.3. 

Pear-shaped scrapers 

Spoon-shaped scrapers 

Scraper-edge fragments 

Other scrapers 

Flake-borers 
Blade-borers 

Core-borers 

Flake burins 
Angle-burins 
Dihedral burins 

Transverse burins 
Other burins 

Blade burins 
Angle-burins 

Dihedral burins 

Transverse burins 

Other burins 

Core burins 



14.3.1. 
14.3.2. 
14.3.3 . 
14.3.4. 

Angle-burins 

Dihedral burins 

Transverse burins 

Other burins 

14.4. Burin spalls 

15. Pieces with end-reiouch 

15 .1. 

15 .1.1 . 
15.1.2. 

15.1.3. 

15.2. 

15.2.1. 
15 .2.2. 
15.2.3. 

15 .3. 
15.3.1. 

15.3.2. 
15.3.3. 

15.4. 
15.4.1. 
15.4.2. 
15.4.3 . 

15.5. 

Pieces with obliquely curved end-retouch 

Flakes with obliquely curved end-retouch 
Blades with obliquely curved end-relouch 

Microblades with obliquely curved end
retouch 

Pieces wilh oblique end-retoueh 

Flakes with oblique end-retoueh 
Blades with oblique end-retoueh 
Microblades with oblique end-retoueh 

Pieees with straight end-retoueh 
Flakes with straight end-retoueh 

Blades with straight end-retoueh 

Mieroblades with straighl end-retoueh 

Pieees with coneave end-retoueh 

Flakes with coneave end-reloueh 
Blades with eoneave end-retoueh 

Mieroblades with eoneave end-retouch 

Pieces with double end-retoueh 

16. Pieces with other kinds ofretouch 

16.1. Pieees with notehes 

16.1.1. Flakes with nolehes 

16.1.2. Blades with notehes 

16.1.3. Microblades with notehes 

16.1.4. Cores with notehes 

16.2. Dentieulated pieces 

16.2.1. Dentieulated flakes 

16.2.2. Dentieulated blades 

16.2.3. Denticulated microblades 

16.2.4. Dentieulated eores 

16.3 . Pieces with edge-retoueh 

16.3 .1. Flakes with edge-retouch 

16.3 .2 . Blades with edge-retoueh 

16.3.3 . Mieroblades with edge-retoueh 

16.3.4. Cores with edge-retoueh 

16.4. Flat-jl.aked pieees or fragments 
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16.5. Ground pieces with notehes, denticulation 
or edge-retouch 

17. Combined tools 

18. Fishing-weights 

18 .1. Weights with grooves 

18.2. Weights with a hole 

19. Others 

19.1. Grindstones 

19.2. Sandslone saws 

19.3. Quemslones 

19.4. Strike-a-lights 

19.5. Hammerstones 

19.6. Anvils 

19.7. Pumiee 

19.7 .1. Pumice without grooves 

19.7.2. Pumice with grooves 

19.8. Slate awls 

19.9. Amber 

19.9.1. Unworked amber 

19.9.2. Worked amber 

19.10. Other lools 
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