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VELKOMMEN I STENALDERENS KØKKEN! 
 
Stenalderens komfur bestod af en bålplads. I stedet for gryder havde man lerkar. I Ertebølletiden havde 
karrene en spids bund, som var god at stille i bålstedet, og i den efterfølgende bondestenalder kom flere 
former til. 
 
Stenalderens mennesker har også grillet over gløder, varmet vand i store skind med glohede sten og i det 
hele taget haft fuldstændig styr på datidens udekøkken. 
 
De afgnavede knogler fortæller om det, menneskene har spist, og fastbrændt mad på lerkar afslører sten-
alderens madopskrifter. 

MADVÆRKSTEDET 



Ertebøllefolket var dybt afhængige af planter. De brugte planterne til at fremstille redskaber, hytter, 
stammebåde og meget andet, og samtidig udgjorde planter en stor del af kosten. 
 
Heldigvis var alle planterne til rådighed lige her, hvor Ertebøllefolket boede, idet planterne voksede tæt på 
i den omkringliggende urskov. 
 
I hytten ses stenalderens planter og eksempler på dét, de er blevet anvendt til. 

PLANTEVÆRKSTEDET 



I engene syd for Randers Fjord, ved det såkaldte Egehøj, fandt Arkæologerne resterne af en hyttetomt 
fra Ertebølletiden. På gulvet lå der store stykker af bevaret lindebark. Måske har hytten også været dæk-
ket af bark. 

JAGTHYTTEN 



I dag er de fleste huse firkantede, men sådan var det ikke i stenalderen. Her kunne hytterne være både 
firkantede, runde, ovale eller halvcirkelformede. Arkæologerne har endda fundet spor af, at de måske kun-
ne være trapezformede. 

VÅBENHYTTEN 



I dag er de fleste huse firkantede, men sådan var det ikke i stenalderen. Her kunne hytterne være både 
firkantede, runde, ovale eller halvcirkelformede. Arkæologerne har endda Kulthusene er særlige bygninger, 
der kendes fra tiden omkring 3200f.Kr. og nogle få hundrede år frem (bondestenalderen). Husene ligger 
som regel mellem jættestuer og stendyngegrave. 
 
Dette kulthus er baseret på fund fra Østerbølle Hede i Vesthimmerland. Fundet viser tydelige spor efter 
fire forkullede egetræsstolper, som udgjorde husets bærende konstruktion. I den vestlige ende af kon-
struktionen fandt man sporene efter en forkullet egetræsplanke, som oprindeligt forbandt to af de i alt 
fire stolper. Når bondestenalderens mennesker skulle producere planker, har de formentlig brugt store ki-
ler, som er blevet hamret ind i træet, indtil veddet til sidst delte sig. De økser og mejsler, der findes i 
stenaldergravene, vidner om, t man har været i stand til at forarbejde træ. 
 
Man ved ikke, hvad de mystiske kulthuse har været brugt til, men formentlig til relegiøse formål, og måske 
til at mindes sine forfædre. 

KULTHUSET 



Ertebøllefolket var de første, der begyndte at lave keramik i det, vi i dag kender som Danmark. De frem-
stillede lerkar med spidse bunde, som let kunne sættes i bålet samt tranlamper, som oplyste hytterne på de 
mørke nætter. 
 
I bondestenalderen blev keramikken mindre grov og fik fine dekorationer, nogle gange med farve indlagt. 
 
Keramikken blev lavet ved hjælp af "pølseteknik", hvor man ruller tynde pølser af ler og lægger dem oven på 
hinanden. 

KERAMIKVÆRKSTEDET 



I Ertebølletiden var man dybt afhængige af vandet. Både havet, søer og åløb udgjorde en enorm ressource i 
forhold til dan daglige kost. Man sejlede i udhulede træstammer, kaldet stammebåde, og fangede fisk med 
krog, i ruser og i fiskegårde. Større havlevende pattedyr, såsom sæl, marsvin og sågar spækhugger blev 
nedlagt med harpuner. Overraskende nok udgjorde ferskvandsfisk en stor del af kosten, og i Ertebølle Køk-
kenmødding er 71% af fiskene ferskvandsfisk. 
 
Limfjorden var i Ertebølletiden et indlandshav men et utal af øer, fjorde og åudløb. Havet var, som resten 
af klimaet, varmere og havde en større tidevandsforskel end i dag. 

VANDET 



Bag Ertebølle Køkkenmøddingen lå der et stort flinteværksted. Her fandt arkæologerne resterne af flint-
smedens mange flintafslag, et bålsted samt en stor sten, som flintsmeden kan have siddet på under arbej-
det. Arkæologerne har ikke fundet nogen hytte ved værkstedet, men måske har et telt beskyttet mod sol 
og regn. 

FLINTVÆRKSTEDET 



Hytten er baseret på fund fra Værgesø på Djursland. Arkæologerne ved ikke præcist, hvad man har dæk-
ket taget med i stenalderen, men bopladserne har ligget ud til vandet, så tang er en mulighed. Tangen gør 
hytten mørk, så der var gang i tranlamperne. 

TANGHYTTEN 



Man kender til flere runde hytter fra Ertebølletiden (5400 f.Kr. - 3900 f.Kr.), og de forekommer i forskel-
lige størrelser. Inde i nogle af hytterne har arkæologerne gjort fund, som kan være med til at fortælle om, 
hvad men dengang hentede i naturen og opbevarede som forråd. 

FORRÅDSHYTTEN 



Hvad byggede Ertebøllefolket egentlig deres huse af? Arkæologerne har faktisk kun ganske få spor. 
 
Denne hytte er bygget af naturmaterialer, som også i Ertebølletiden fandtes tæt på køkkenmøddingen. 
 
Da hytten består af forgængelige materialer, vil den med tiden forfalde og blive en del af Stenaldercenter 
Ertebølles landskab, ligesom forfaldne hytter i Ertebølletiden har været en del af landskabet. 

ERTEBØLLEHYTTEN 



I 1950 blev er udgravet en mindre hyttetomt fra Ertebølletiden tæt ved Vegger station i Vesthimmerland. 
I tolkningen af dette fund har hytten været beklædt med skind. 
 
Skind og ben var vigtige ressourcer fpr Ertebøllefolket og man brugte meget tid på at forarbejde dyre-
skind til læder og pelsværk, ligesom ben blev anvendt til både redskaber og smykker, mens sener blev lavet 
til snøre. 

SKIND– OG BENVÆRKSTEDET 



VANDET 



VELKOMMEN TIL BONDESTENALDEREN 

Sten til gravanlæg 
 
I tiden mellem 3500 f.Kr. og 3200 f.Kr. begyndte stenalderens bønder at bygge gravkamre i store sten: 
De såkaldte megalitter, stendysser og jættetuer. 
 
Man påstår, at der i Danmark blev bygget omkring 40.000 gravkamre over en periode på 300 år. At flytte 
de store tunge sten har været en imponerende bedrift og kraftanstrengelse. I dag er der blot 500 af de 
mægtige gravanlæg tilbage. 

Ertebølletiden slutter, fordi landbruget kommer til. De første bønder fældede med slebne flintøkser den 
tætte urskov og brændte underskoven af. I det åbne landskab, på den brændte askeholdige jord, såede 
man de første kornsorter. Bonden har luget marken grundigt, og kornaksene stod tæt med enkelte korn-
blomster imellem. 
 
På de åbne arealer, som stenalderbonden skabte, gik dyrene og græssede. Her ses bondens åbne landskab 
med de første husdyr, marker og nye gravskikke. 



FÅREHUSET 

Fåret blev tæmmet i Asien og Mellemøsten for mere end 10.000 år siden og hører til blandt de første af 
menneskets husdyr. 
 
Fåret kom til Danmark i Yngre Stenalder, fpr ca. 6.000 år siden, sammen med svin og kvæg. Fåret var især 
velegnet i barske og magre områder, hvor der var for dårlig græsning til køer. Det gav kød og mælk til hus-
holdningen og samtidig opstod viden om, hvordan man kunne væve ulden til klæde. 
 
På Stenaldercenter Ertebølle holder man den gamle danske landrace, Ertebøllefåret, som ligesom stenalder-
fåret har en ebne til at klare sig i magre områder. 



 


