Ordliste
Bæresten:

Sten der har været rejst på højkant og med den flade side rettet ind
mod gravkammeret. Bærestenene er de sten som indkredser
gravkammeret og som er med til at bære dækstenen.

Dæksten:

Den sten, som ligger ovenpå gravkammerets bæresten og fungerer som
tag for gravkammeret.

Gravleje:

Fordybning i jorden, hvor den døde ligger begravet.

Hals:

Begreb, der bruges om tragtbægerets åbning.

Hellekiste:

Kiste bestående af flade stenfliser, hvor evt. huller mellem stenene er
tætnet med små sten eller ler. Hellekisten tildækkes en stendynge og
en lav høj.

Hvidbrændt flint:

Stykker af flint, der har været igennem en brændingsproces og som gør
at flinten skifter farve fra mørkeblå til hvid med krakeleringer. Den
hvidbrændte flint blev anvendt som gulvbelægning i gravkamrene.

Krop:

Et begreb der bruges om den nederste del af tragtbægeret.

Offergaver:

Gravgaver.

Plankekiste:

En trækiste, der er fremstillet af planker, lagt vandret

Randsten:

Stensætning der er placeret rundt om gravhøjen. Anvendes som
offerplads i begravelsesceremonier, her blev lerkar eller flintredskaber
placeret og ofret.

Tragtbæger:

Et drikkebæger samt koge- eller forrådskar med en tragtformet hals, en
jævn rund bug som er udsmykket med lodrette ridsede linjer. Blev
anvendt som offergave.

Tørmur:

Fliser der ligger ovenpå hinanden og udfylder de huller der evt. måtte
være imellem bærestenene. Navnet ”tørmur” kommer af, at man i
stenalderen ikke brugte bindemiddel imellem fliserne. Enkelte steder
har man dog fundet birkebark som en form for bindemiddel.
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