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Scandinavian Flint Anders Högberg Hent PDF Forlaget skriver: I Skandinavien, som andre steder i verden,
var kryptokrystallin sten såsom flint en integreret del af menneskers liv i forhistorisk tid. Viden om flint, dens
egenskaber, brug og flintens mange navne har uden tvivl været overleveret gennem generationer som en

viden om dagligdagen.

I dag er arkæologer interesserede i, hvordan forhistoriske mennesker brugte flint, og hvad de anså for de
forskellige flinttypers styrker og svagheder. For at svare på spørgsmål om disse forhold må vi kunne tale om
flint på en videnskabeligt velfunderet måde. Scandinavian Flint foreslår en klassifikation i 17 flinttyper, og
alle er analyseret ud fra spaltbarhed, begrænsninger grundet størrelse af råknolde og flintens forhistoriske

tilstedeværelse, snarere end den morfologiske og kemiske komposition.

Flintdannelse, geografisk spredning af flintressourcer i Skandinavien, proveniensbestemmelse og patinering
diskuteres i detaljer.

Scandinavian Flint er en fortrinlig guide for arkæologer, der arbejder med flint.
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