"

No. 41

STEANDLINIENS BELIGGENHED
UNDER STENALDEREN
i

DET SYDØSTLIGE NORGE
AF

W. G, Brøgger
MED RESUMÉ IN DEUTSCHER SPRACHE"
11 PLANOHER, 2 KARTER OG 9 FIGURER I TEXTEN

l "^-» —j' *

KRISTIANIA
1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.
A. W. BRØGGERS BOGTRYKKEHI

1905

Forord.
Jj oreliggende afhandling har, som det så ofte går,
fåt større omfang end kra først af tænkt; oprindelig var
den udarbeidét som grundlag for en række forelæsninger,
som jeg holdt for de realstuderende vårsemestret 1905, men
øgedes så, efter som interessen for opgaven steg under ar
beidets gang. At der alligevel på mange punkter vil komme
til at trænges berigtigelse og supplering er selvfølgeligt ;
men da stoffet ligger for langt til siden for mit egentlige
arbeidsfelt, får dette overlades til andre.
For hjælp med oplysninger og på anden made, vel
villig ydet fra mange hold, som nærmere nævnt i afhand
lingen selv, får jeg hermed fremføre min bedste tak.
Særlig må jeg fremføre min tak til chefen for Norges
geografiske opmåling oberst P. Nissen og opmålingens
officerer, d'hrr. kaptejnerne G. 0. Munthe, J. Baugk, F.
Abrahamson o. fl. for bistand med kartmateriale og op
gaver over høider.
Vi66r6 til ol6BaZBBamlinA6NB l)6Btvr6r nrok6B3or 6r. (F.
t^usi^rson kor b6nvtt6ls6 ak 3amlinZ6NB mat6rial6.

Ved den arkæologiske del
søn, stud. Anton W. Brøgger
hjælp.
Universitetets tegner frøk.
fuldkommen naturtroskab tegnet
I—VI; —VI; plancherne VII —XI er
grafier af originalerne.

at afhandlingen har min
ydet mig den væsentligste
Sigfrid Bergh har med
originalerne for planenerne
reproducerede efter foto

VI

Afhandlingens liberale udstyr med karter og figurer
af de vigtigste omhandlede øxetyper — uden hvilke den
vanskelig vilde været forståelig for en læsekreds af geo
loger — skyldes sædvanlig velvillie fra chefen for den geo
logiske undersøgelse dr. H. H. Reusch.
Sidst, men ikke mindst, min tak til Norges storting,
der har ydet mi6l«n6 også til de for denne undersøgelse
nødvendige reiser.
Professor Dr. W. C. Brøgger.
Kristiania i juli 1905.
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Opørgsmålet om, hvorvidt Norge er steget siden men
nesket først tog landet i besiddelse er gammelt. Allerede i
sin
handling 0m Landjordens Stigning" har den store
rvdm'ngBmand B. M. Xeii^u^ii ontaget det til un^ersliZGi^s ').
Det materiale han i 30-aI6N6 kunde indsamle til
besvarelse af dette spørgsmål var imidlertid endnu yderst
magert og utilstrækkeligt; han måtte derfor også sammen
fatte sine resultater derhen, at
1. Fuldkommen Vished for, at nogen Del af Norges
Land i det Bi'6Bte Tidsrum har liNvet sig til større Hsi6e
over Havet, er ikke at erholde af de anførte Data". Dog
mente han at kunne tilføie hertil følgende tillæg:
7,2. Som en ikke ganske forkastelig Formodning
synes det imidlertid at kunne krem3NtteB, at nogen Hæv
ning af Landjorden i dette Tidsrum har fundet Sted i det
sydlige Norge".
Angående størrelsen ak denne hævning førtes Keil
hau til den slutning, at den måtte have været ganske
ringe", ikke almindelig og indskrænket til visse strøg;
l) Nyt Mag. f. Naturv. B. I. p. 105 ff.; afhandlingens fulde titel er:
Undersøgelser om hvorvidt i Norge, saaledes som i Sverrig,
findes Tegn til en Fremstigning af Landjorden i den nyere og
nyeste geologiske Tid".
Norges geol. unders. No. 41.

-
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særlig henviste han til stenrøser s,,X^WMV6N6ie") på de
lave øer mellem Arendal og Kristiansand x).
Fra Kristianiafeltet og det sydøstlige Norge i det hele
indeholder Keilhaus afhandling ingen iagttagelser, der
kan give noget bidrag til spørgsmålet, om hvorvidt nogen
stigning af landet her har fundet sted, siden den første
indvandring af mennesket her.
Imidlertid har det langs kysten af landet på begge
sider af Kristian iafjorden været og er endnu en almindelig
udbredt tro, at gandet stiger" og er steget helt siden vor
oldtid. Denne tro skriver sig — foruden fra den almindelige
erfaring om forekomst af sjøskjæl i skjælbanker og lerlag
høit over nuværende havnivå — vistnok for en væsentlig
del fra den kjendte antagelse om Sveriges stigning i
recent tid, en antagelse der siden Celsius' afhandling herom
har vundet almindelig indgang i Norden og i regelen uden
videre har været overført også på Norge. På talrige steder
langs vor kyst fortæller sagn og overleveringer f. ex. om
forekomsten at s^bsT-in^s i fjeldet, ke»it op over nuværende
havstand, — men overalt uden at der kan påvises noget
reelt grundlag for denne så almindelig udbredie tro; også
*) P. 166. nNedenfor Arendal udenfor Nidelvens vestre Udløb, kom
vi forbi Jerkholmen, som paa hver Ende har to anselige Steenrøse. Denne Holme er — — — meget flad og lav, og sikkert
ikke tyve Fod høi, der hvor Røsene ligge. Da nu disse ganske
vist var fra en meget gammel Tid, og man ikke vel kan antage,
at de ere hlevne oplagte netop lige i Vandbrynet, saa synes
man her at have et Vidne for sig imod Stigningen af Landet
i6etmin63te imo6 en i længere Tid fortsat og nogenlunde betydelig Forandring af denne Art. Ved Nordsiden af Justøen ligger en
anden Holme, paa hvilken der ligeledes findes en af de Gamle
opkastet Steenrøs; dennes Basis forekom os at have en endnu
mindre Høide over Søen end Røsene paa Jerkholmen." — — —
Disse af Keilhau omtalte røser har antagelig været broncealdersrøser. De viser i såfald, at landet siden broncealderen ikke
kan være steget mere end høist et par meter ved Arendal.
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i Kristianiafeltet har jeg stødt på dette samme sagn på en
masse steder.
Som et udslag at denne alminnelige tro på landets
stigning også under historisk tid turde vistnok også ansees
den af Arnesen og Rygh på helleristningernes forekomst i
Smålenene — angivelig ikke lavere end 70 —75 fod —
støttede antagelse om, at havet i Smålenene under bronce
alderen skulde have stået henimod 70 fod høiere end nu 1).
I 1882 fremhævede Emil Ekhoff i sin beskrivelse
over Tjørn herreds faste fornlevninger 2), at beliggenheden
af stenalderens grave ofte langt inde i landet og som det
syntes ikke lavere end ca. 18 m. o. h. tydede på
muligheden ak, at landet her har hævet sig siden sten
alderen. Han fremhæver imidlertid udtrykkelig, at de fore
liggende iagttagelser endnu blot tillader at slutte sig til
muligheden at en hævning under stenalderen og tilføier:
„ Skulle det emellertid, vid fortsatt undersokning af den
Bohuslånska kustens fornlemningar från stenåldern, visa
sig, att de alla ligga ofver en viss nivå ofver hafsytan
och att intet undantag gifves derifrån, tar forhållandet
større betydelse, i synnerhet som forekomsten af brons
ålderns fasta minnesmarken på det yttersta strandbaltet
visar, att dette e^j i sig sjeltt innebar nagot hinder for
bosåttning."
Her var således angivet et slags siai^siis^ vrinciv lor
akg^Grelse at sosrgsmalet om landets nssvning ekter det ens
eller andet aksnit at beboelsen.
N vsLsentligt sliridt tremad i kunskaben om strand
liniens beliggenlied i borden under Nldre tid var dr.
') Se O. Rygh. Forhandl. i Vid. Selsk. i Christiania 1873. Se
mere herom nedenfor under omtale af strandliniens beliggenhed
under broncealderen.
2 ) Bidrag t. Kånnedom om Goteborgs och Bohuslans Fornminnen
och Historia. B. 11, p. 294 (1882).
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Petersens påvisning at, at de danske kjøkkenmøddinger
måtte være samtidige med tapesbankerne ved Odensefjorden
og i Jylland og således beviste, at mennesket her under
k^kkenm^ddin^tiden kavde beboet landet under en tid,
da dette lå adskillige meter lavere end nu 1).
Det var dog først G. De Geer som i sin grundlæggende
handling Om Skandinaviens nivåforåndringar" 2) klart
præciserede, at den nordiske ældre stenalder antagelig må
have begyndt allerede før den postglaciale sænknings maxi
mum, på en tid da fordelingen ak land og hav i det
midtre og nordlige Skandinavien var betydelig forskjellig
fra den nuværende. Han opdrog her tillige grundtrækkene
af, hvorledes strandliniens forandring siden maximum al
sænkningen måtte kunne påvises f. ex. ved und6r3SZ6iB6r
over 3t6nalderBZrav6N63 beli^enned i forhold til den post
glaciale marine grænse 3).
En gjennemførelse af de navnlig af De Geer antydede
prinoiper for afgjørelse at strandliniens beliggenhed under
de forskjellige afsnit af stenalderen er for Sveriges vedkom
mende 1901 forsøgt af A. Hollender i hans af handling:
Om Sveriges nivalorandringar ekter menniskans invan
drille).
l ) CG. Joh. Petersen. Om de skalbærende Molluskers I^^bieckelZe
i de danske Have indenfor Skagen." Kjøbenhavn 1888.
2 ) Geol. foren, i Stockholm fsrhandl. B. 12, p. 109 (1890).
3 ) L. c. p. 109: I så fall skulle de stenåldersgrafvar, som antraffas
inom det postglaciala marina området — — — — — forskrifva
sig från invånare, hvilka etterhand ulflyttat på landvinningarne.
Af dessa grafvar borde de lagst liggande vara yngst, under det
man hogre uppåt, jemte sådana från den yngsta tiden, borde
kunna påtraffa allt åldre." Se videre i De Geer's arbeide Om
Skandinaviens geografiske utveckling efter istiden", p. 138 ff.
Stockh. 1896.
4 ) Geol. for. i Stockholm forhandl. B. 23, p. 231 ff. Her nnciez
også, for Sveriges vedkommende, en temmelig llilclBtZen6lF liiBtorik hvortil henvises.
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Hollenders fremgangsmåde var følgende: han ud
arbeidede særskilte tabeller over sognekirkernes høide o. n.
og over antallet fund af 1) stenøxer med skafthul og
2) stenøxer uden skafthul (samt delvis også 3) flintøxer);
idet nsi66n at 3ozn6l<irli6rn6 1aZ663 til Zrund, toi66it6B
derpå for de forskjellige landsdele det samlede antal fund
af de lo (tre) kategorier i zoner på 12 m. regnet fra havets
nuværende nivå og opover. De således erholdte tabeller
angiver da ved tallet for de forskjellige grupper et bestemt
forhold til nsi66n o. h. i de forskjellige 1an6866i6. Han
erholdt således en approximativ bestemmelse for strand
lini6N3 v6lilZ6nn66 under den første in6van6ring, u6viB6n66
at flindvandringsnivået" synes at falde sammen med tiden
for littorinasænkningens maximum.
For bronzealderens vedkommende fører Hollender's
resultater til den antagelse, at der skulde være foregåt
ca. 20 meters nivåforandring siden denne tid. Også under
jernalderen skulde antagelig endnu den laveste del al kyst
remsen have været dækket al hav.
Hollenders bestemmelse af indvandringsnivået turde
utvivlsomt kunne ansees for tilnærmet rigtig, i hvorvel
den anvendte metode, — der istedenfor selve de enkelte finde
steders virkelige ne»i66 o. n. nsi6r sig med en slags mid
delhøide baseret på sognekirkernes høide o. n. — selvføl
gelig er for rå for en exakt bestemmelse; for fastsættelse
af strandliniens beliggenhed under senere ak3nit al sten
alderen, såvelsom under bronzealderen og jernalderen er
en sådan metode utvivlsomt utilstrækkelig.
For Norges vedkommende har dv. Andr. M. Hansen
i forskjellige afhandlinger, navnlig sidst og mest udførlig i
sin bog Landnåm i Norge" i nyeste tid (1904), optaget
3ve»rABmai6t om Btran6lini6NB o6>liZ^6nn66 under de for-
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akBnit at lan6etB bebv^6l36.
reBultater kan 3ammenlatteB Bale6e3:

llanB v9LB6ntliBBte

Norge har været beboet af mennesker allerede under
interglacial tid (flintefundet fra Narverød).
En yngre beboelse af landet af et stenaldersfolk kan
påvises fra en tid samtidig med afsætningen af de om et
nordlandsk klimat vidnende myabanker i Smålenene, på
en tid da strandlinien her endnu lå mindst 120 m. høiere
end nu (flintefund fra Mulerud o. s. v.).
En udbredt kystbeboelse af et stenaldersfolk på en
tid, da strandlinien ved Kristianiafjorden Ia ca. 50—70 m.
høiere end nu, fremgår ak studiet at beliggenheden af et
antal tildels betydelige bopladse fra den såkaldte Nøstvet
kulturs tid; dette stenaldersfolk skulde efter dr. Andr. M.
Hansens mening have været et kortskallet anarisk folk,
og Nøstvetkul turen skulde have været samtidig med yngre
(arisk) stenalder i Danmark.
En senere (arisk) indvandring skulde have fundet sted
i Kristianiafeltet på en tid, da strandlinien ved Kristiania
lå ca. 36 —40 m., ved fjordens ydre dele ca. 20 m. høiere
end nu^ efter 6r. Ande. M. Hansens mening, under bronze
alderen.
Disse dr. Andr. M. Hansens resultater, der tildels
3tar i strid med andres erfaringer på dette område, skal
nærmere diskutteres nedenfor.
Allerede da jeg 1901 udgav mit arbeide om w De sen
glaciale og postglaciale nivåforandringer i Kristianiafeltet"
havde jeg til hensigt i tilslutning dertil at optage en under
søgelse over forholdet mellem strandliniens beliggenhed og
bebyggelsen i det sydøstlige Norge. Det vilde imidlertid
vel maske endnu nogle ar være blevet med hensigten, om
ikke dr. Andr. M. Hansen's bog var kommet; de her
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fremsatte opfatninger viste sig nemlig som nævnt i flere
væsentlige henseender så afvigende også fra mine fore
løbige resultater, at jeg ikke kunde undgå at optage disse
til nøiere prøvelse.
Det er resultaterne af denne undersøgelse, som neden
for skal fremlægges.

i

FJintefundet fra Narverød i Slagen.
Flinteforekomsten ved Narverød blev fundet 1898 ved
anlægget af en liden vei eller gangsti umiddelbart langs
sjøen ved bugten ved Narverød ligeoverfor Valle». En del
prøver deraf blev indsendt af den daværende eier al Narve
rød, hr. Paus, til professor Rygh. Fundet indførtes i det
arkæologiske museums protokol over innkomne fund med
følgende bemærkninger af prof. Rygh selv:
n No. 19 137. Narv6rs6 Flintfund. En hel Del Flint
affald, mest skarpkantede Stykker, af hvilke de fleste ere
paa en eiendommelig Naa(l6 Milits som at Flyvesand eller
ved langvarig Omskumpling i Vand. Kun om et eneste
Stykke tør det bestemt siges, at det viser Spor at Tilhugning
(som til Hulskraber). Ingen større Stykker findes; særlig
er at mærke, at der saagodtsom ikke er Flekkestumper
iblan6t. Der er mange forskjellige Arter at Flint. F. paa
Narverød (G. N. 150) i Slagen Sogn, Sem Pgd. Jarlsberg og
Larviks Amt, 4—5 Alen fra Fjorden, lige under Overfladen,
under et tyndt Græstørvlag; Flintstykkerne gik ikke dybere
ned i Jorden. Hvorledes Fundet skal opfattes, synes tvivl
somt; det ser ikke just ud til at være et almindeligt Lo
plads- eller Værkstedsfund." —
Det sees heraf, at prof. Rygh fra først at har anseet
hele fundet for tvivlsomt, og for vanskeligt at klassificere.
Imidlertid reiste han selv påfølgende høst ned for at
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inspicere lokaliteten og nar da kommet til et mere bestemt
resultat. Han har efter denne inspektion noteret følgende
tilføielse i protokollen:
Findestedet blev undersøgt av Samlingens Bestyrer
2% 1898. De ovenfor givne oplv3ninZ6r dekandteB riAiZe.
Fundet blev gjort ved Anlæg af en Vei langs Stranden i
I^arversd3 Park. Stedet ligger nederst ien ganske sagte
mod Be»en Blilaanen6e Li. Ved Un^erss^else med Spaden
fandtes, at Flinlstykker forekom i en Strækning ialfald at
20— 30 Skridt langs Stranden ; Bredden kunde derimod ikke
sikkert bestemmes. Den her foran udtalte Tvivl, om Fundet
kan opfattes som Bopladsfund, maa sikkert opgives. Det
er paafaldende at træffe et saadant saa nær Søen; men
der fandtes intet Holdepunkt for at antage, at Flintsagerne
vare flyttede hid andenstedsfra ved Naturens Hjælp. Med
Ballast fra Udlandet kunne de heller ikke være komne;
Søen udenfor er for grund til at egne sig til Ballastskyd
ning, og Ballast kan ikke tænkes benyttet her k. Ex. som
Veifyld, da Flinten laa under Græstorv. Her sagdes kun at
staa übetydelig Søgang ind paa Stranden. Det blanke Slid
paa Flinten kan derfor ikke være bevirket derved; lige saa
lidet kan der være Tale om Flyvesand."
I ))^,arBdel6tninB6n tor torenin^en kor nor3ke tortidB
mindsBMLLrkerB vevarinZ" tor 1898, p. 77 (no. 67) antorer
prok.
endelig om lundet kslzende:

67. En Samling af Flintaffald mest skarpkantede
Stykker, fundne paa Narverød i Slagen Sogn, Sem Pgd.
Jarlsberg og Larvik Amt. Fundet kom frem ved Anlæg
af en Vei i Gaardens Park, langs Stranden 4-5 Skridt fra
denne og i übetydelig Høide over Søen. Forekomsten al
Flint konstateredes her i en Længde af 20—30 Skridt;
Bredden er endnu ikke nøiere undersøgt. Flintstykkerne
laa under det tynde Græstorvlag; de ere talrike, 3aa at der
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gjerne med hvert Spadestik kommer flere ai dem op. Der
er hidtil kun fundet nogle faa Stykker med Skraberegg,
ellers ingen med Tildannelse til bestemt Brug, Flekke
stykker mangle næsten ganske. At Stykkerne ere u^liilte
fra Blokken af Mennesker, ikke ved Naturkræfters Virk
somhed, er dog utvivlsomt. Stedet ligger nederst i en
ganske svag Helding mod Søen, saa at der ikke kan være
Tale om, at Flinten kunde være skredet ned fra et høiere
liggende Sted. Heller ikke kan det tænkes, at man her
til Fyld har benyttet Ballast, kommen med et Skib fra
Udlandet, og hvori da Flinten kunde have ligget; Finde
steget var som sagt dækket med Græstorv og havde alt
Udseende af tidligere at have været urørt. Det maa alt
saa være et Lovla6Blun6 fra Btenal6eren, man her har
truffet, uagtet et saadant Fund lige ved Søen og i saa
übetydelig Høide maa synes meget paafaldende og vel hid
til er enestaaende i Landet. Stedet ligger paa Sydsiden ak
Valløbugten, omtrent ligeoverfor Vallø. — Gave fra Gods
eier Chr. Paus (19137)".
De senere udtalelser al prof. Rygh om flintefundet ved
Narverød gik således bestemt ud paa, at dette fund måtte
være et sikkert påvist bopladsfund eller værkstedsfund.
Dette har da også dels jeg selv 1), dels også P. A. Øyen 2)
og endelig også dr. Andr. M. Hansen 3) på Rygh's auto
ritet uden videre gåt ud fra.
Hva6 ti 6 6ette tun 63kul6e nenr6BN63 til, var 6et i
betraktning ak arten at ovlvBninF6rne 6erom van^eliA at
u6tale BiZ normere om. vet in6Ben6te materiale, Bom
*) nOrn Om de senglaciale og postglaciale nivåforandringer i Kristianiafeltet". Norges geol. Unders. No. 31 (1900 og 1901), p. 620.
(I det følgende citeres dette arbeide som nNivåforandr.").
2 ) i^apesniveauet paa Jæderen"; Kristiania Vid. Selsk. Skrifter 1903.
No. 7, p. 24 og 71.
3) «Landnåm i Norge"; Kristiania 1904; p. 340 ff.
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selvfølgelig var udpluk, viste sig væsentlig at bestå af
rå flintestykker uden bestemt form og kunde heller ikke
regnes som affald efter tilsigtet hugning ved menneske
hånd; tydelig redskabsform kunde neppe erkjendes i noget
eneste stykke med fuld sikkerhed.
Dr. Andr. M. Hansen har i det indsendte materiale
ment at kunne erkjende et stort antal små flintestykker
med svak, men karakteristisk tilhugning — ikke ulik små
håndstene fra allerældste tid, eoliter";" han henførte der
for fundet til interglacial tid og sammenstillede det med
Solutré-typerne 1
Ved Kristianiafjorden skulde således,
mener dr. Andr. M. Hansen, have existeret en interglacial
Solutré-race allerede i tiden mellem hans store (nmegaglaciale") og den sidste (w neoglaciale") nedisning, og denne
race, en kortskallerace, skulde da under den sidste nedis
ning, som efter hans opfatning ikke skulde være nået
længer end til raet, have holdt sig paa kystlandet udenfor
dette; fra denne kortskallede Solutré-race skulde da end
videre det kortskallede element i det norske folk ned
stamme.
Dr. Andr. M. Hansen har stærkt fremhævet, at Nar
verødfundet er et utvivlsomt bostedsfund og som såsandt
det er dette, hvad man ikke har nogen grund at anføre
imot, — uten en forut opgjort mening — gir et avgørende
indlæg også i et rent geologisk spørsmål," nemlig an
gående yoldialerets alder.
Fundet fandtes jo som nævnt, af Rygh liggende lige
ved nuværende strand ; da her, som af dr. Andr. M. Hansen
*) I parenthes kan her bemærkes, at dr. Andr. M. Hansen i sin
tabel p. 344 1. c. opfører Madelaine-kulturen som celdre end
Solutré-kulturen, medens såvidt mig bekjendt andre forfattere
nu omvendt anser ,MaF6alenieii" som utvivlsomt yngre end
wSolutréen".
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fremhævet, må ligge yoldialer under, kunde man således, om
yoldialeret var neoglacialt", ikke få plads til denne
stenalders boplass før efter landet havde nåd sin nuvæ
rende høide". w Med uundgåelig nødvendighet drives vi
af et bostedsfund i denne situasjon — like ved havet, uten
for raet — til den slutning at såvel yoldialeret som bo
stedsfundet ved Narverød er interglacialt" . w Geologisk
er det umuligt efter beliggenheten .... at få denne
hittil enestående" boplads placeret postglacialt. . . Men
er Narverød-bopladsen ikke postglacial, så er yoldialeret
det heller ikke" 1).
Dr. Andr. M. Hansen drager da videre også den
konsekvens al sin slutningsrække, at herved skulde være
skaffet et avgørende arkæologisk bevis for at neoglaeial
tiden ikke var så kold som Brøgger hævder" og videre
for at sidste istids storbræ aldrig nåde utenfor raet", og
endelig også for, at vi har således sikre spor i Norge
al det interglaciale menneske".
Så vidtrækkende og så avgørende er de slutninger
man må dra både geologisk og arkæologisk av dette
fund, når det er et urørt, dækket bostedsfund", siger dr.
Andr. M. Hansen.
Jeg tror nok, jeg i dr. Andr. M. Hansen's sted for sikker
ne6B skyld vil6e have un6erBSgt Narverød-fundets Wgtne6
nsiere, når det viste sig nG6ven6igt 6eral at drage w så vidt
rækkende og afgørende" slutninger som disse. Det er mig
også bekjendt, at dr. Andr. M. Hansen i sommeren 1904
har besøgt findestedet ved Narverød og derfra medbragt en
suite al flintemateriale, som uden bemærkninger er algivet
til oldsagssamlingen. Det fremgår også af senere med
delelser fra ham 2), at han ved sit besøg paa findestedet
') Landnåm p. 340-342.
2 ) Se «Morgenbladet" for IZ/^ 1904.

13
har fundet sin opfatning deraf og de deraf dragne slut
ninger bekræftet. Efter hvad der på stedet blev mig med
delt, var hans besøg her dog kun ganske kort, og han lod
ikke grave på forekomsten, — hvilket jeg udtrykkelig
bemærker, da jeg derved kan ssn66 en forklaring på, at
han også selv efter et besøg på findestedet har kunnet
fastholde sin opfatning deraf.
I betragtning af den gjennemgribende betydning Nar
verødfundet vilde have for både norsk arkæologi og norsk
geologi, om dr. Andr. M. Hansens opfatning deraf virkelig
skulde være rigtig, fandt jeg det at interesse at undersøge
nøiere dette enestående fund for at opgjøre mig en person
lig mening derom. Jeg fandt dette så meget mere på
krævet, som det var mig bekjendt, at prof. Rygh kun havde
foretaget en ganske foreløbig og ganske ufuldstændig under
søgelse på stedet.
Allerede ved første betragtning af findestedet syntes
det påfaldende, at flinten, foruden at være spredt i knoller
enkeltvis udover overfladen langs stranden på et længere
stykke, på et enkelt lidet strøg lå samlet i ganske på
faldende stor masse, omtrent 3—5 m. fra stranden og
ca. V2—3A m. over almindelig vandstand. På et mindre
område her i så stor masse, at her praktisk talt omtrent
ikke fandtes andet end små flinteknoller og flinteskjærver,
ak flint i forskjellige farver, gul, brun, grå, hvid og sort
0. s. v. Dernæst var det påfaldende, at disse masser af
flint lå ii^s i onsT-Mcksn, kun med ganske tvn6 græstorv
over, tildels også ganske bare uden dække af græstorv.
Forekomsten mindede her påfaldende om en flade af
almindelig ballastflint.
Imi6lerti6 106 jeg toretage en gravning mi6t i teltet,
pa et Bte6 lige in 6til et orekrat, kvor klinten var i rigelig
mNng6e tilstede, vette 3te6 Kiev mig anvist ak 6en nu-
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værende eier af Narverød gård, nr. Styren, netop som
det sted prol. kivclii ved sit besøg her havde seet og særlig
fæstet sig ved; da nr. Styren (som forvalter hos den tid'
ligere eier hr. Paus) selv havde været tilstede, da prof.
Rygh besøgte findestedet for den indsendte flint, kunde der
således ikke være tvivl om, at jeg undersøgte netop den
af Rygh selv 1898 besøgte lokalitet.
Allerede ved gravning ned til 0.3 m. under overfladen
hørte flintelaget pludselig op og hvilede her på endnu
ganske frisk græstorv, fra nogle få cm. til ca. 0.1 dm.
t^ll. Græsset i denne torv var endnu tildels grønt og friskt,
og det hele MvNrlc ak re»66er og græstuer gjorde et fuld
lcomment recent in6trvli. Dette græstorvlag hvilede igjen
på uforstyrret lagdelt sand og fint strandgrus 1) uden
spor af flint; dette lag gjennemgravedes ned til en knap
meter fra øverste kant af gravningen. Vedføiede figur
efter et desværre dårligt fotografi viser nogenlunde række
følgen i profilet.
Selve det flintførende lag bestod for den ganske over
veiende del af små flinteknoller. Men foruden flint fandtes
her også sammen med denne hele veien enkeltvis skår
og småbiter ak rød mursten; endnu lavest nede i flinte
laget, umiddelbart på den undre græstorv fandt jeg sam
men med flinten flere større skår af mursten.
Det kunde allerede efter dette ikke være spor al tvivl
om, at hele flintafleiningen simpelthen måtte være ballast
flint. Jeg bemærkede da tilfeldigvis også til den arbeider,
der udførte gravningen for mig, at denne flint i høi grad
lignede ballastflint. Han svarede dertil uden betænkning:
*) Under dette sagdes at forekomme ler; dette underliggende ler er
her utvivlZomt il/olclictle^, da sådant san6tes blot ca. 200 skridt
længer ind i ditten ved stranden, hvor der nstop Frave6sB en
brønd.
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nJa vist er det ballast, almindelig fransk flinteballast; jeg
har selv som unggut for ca. 40 år siden været med
på at tømme den her".
1.

}*

c

l
a urørt Btrali6^ru3 og sand n6en flint, b undre zrNstorvlaF,
c flintlag, cl øvre græstorv.
Allerøverst i figuren sees kysten på den anden side Valløbngten,
derunder vandfladen af bugten og derunder selve stranden med
skjulende græsvegetation.

Vedkommende arbeider, Hans Jørgen Halvorsen, 63
år gammel, oplyste videre, at omkring 1864—1865 den
daværende eier af Narverød, hr. Walle, blandt andet
bortenfor den nuværende brygge havde et skibsværft Til
dette værft kom oftere skuter lklßts66 med ballast for at
kjølhales eller repareres.

Han besluttede da at begynde
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at fylde op en del af bugten for at indvinde mere land;
og blandt andet blev der da også, netop på det stykke
af stranden, hvor flinten findes i masse og hvor jeg lod
grave, opfyldt i en bredde af 4 å 5 meter med fransk
flinteballast fra en skute, der lå længere tid ved værftet
for at kjølhales. Hans Jørgen Halvorsen erindrede også
meget vel, at han af arbeiderformanden, Skoug, beordredes
til at tømme flinteballasten fra nevnte fartøi netop på
det areal, hvor der nu findes flint. Senere er så stranden
blit beplantet med orekrat, der er voxet op på det op
fyId te areal.
Da i 1898 den lille gangvei anlagdes langs stranden,
hvorved flintelaget blottedes, var denne påfyldning af
flint ca. 33 år tidligere forlængst gåt i glemmebogen.
Værftet selv var forlængst borte, gården havde lat ny
eier, og det er således let forklarligt, at prof. Rygh kan
have fåt sig meddelt, at man ikke navcls no^6t li^'6n6B!iao
til, at her var påfyldt fremmed ballast. Ved et nelclizt
Blumnetra)l talllt det sig så, at den arbeider, der u6ke»rts
gravninzsn for mig, neton kul6t autentisk kunde li6vi6n6,
at her virkelig var palvl6t fransk Nint6ballaBt, fordi han
selv for ca. 40 år siden havde været med at lægge
den der.
En samling af flint fra flintelaget viser også så
absolut overensstemmelse med almindelig fransk flinte
ballast, som man oftere ser den i vore kystbyer, at alle
rede denne overensstemmelse, sammen med forekomsten af
mursten i et lag ovenpå n2L3t6n frisk græstorv, i og for
sig var til3trNli!i6iiZt bevis for, at flinteforekomsten ved
Narverød må Btr^63 som 008t663p1a63 for norsk stenalder.
Hvorvidt der i denne ballast virkelig indeholdes eoliter"
eller i alle fald flintestykker med tilhugning ved menneske
hånd, kan for de spørgsmål, der interesserer norsk geo
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logi og arkæologi, således være ligegyldigt og jeg skal
derfor ikke nærmere indlade mig på dette spørgsmål 1).
Hermed er således Narverødfundet bragt ud at sagan
og dermed også de derpå ak dr. Andr. M. Hansen b^Z
gede vidtrækkende og avgørende slutninger". Det er der
for ikke længer af hensyn til dette fund nødvendigt for
dr. Andr. M. Hansen at hævde en sådan påstand, som at
yoldialeret u66nlor vore ia6r er int6l'Zlacialt. Og den inter
glaciale kortskallerace al Solutré-typen på det isfri land
u66nkor raet går foreløbig med Narverødfundet ud af sagan
den også; der findes for tiden intet bevis for, at den har
6XlBt6r6t hos os. Den absolute tidsgrense, som dr. Andr.
M. Hansen har ment at kunne sætte for menneskets første
optræden i Norge w med første store brædækning" har med
udslettelsen af Narverødfundet som bevis heller ikke mere
NOZ6t sikkert fund at støtte sig til 2).
1 ) Ligesålidt vil jeg her indgå på spørgsmålet om, hvorvidt der
fortiden kan antages at være kjendt andre norske fund af flinte
redskaber, som muligens turde være ældre end neolitiZl: (msBo'
litisk) stenalder eller ældre end ll^e»lllcenine>66inFti66i!.
2 ) Efter at ovenstående var nedskrevet, refererede jeg indholdet
deraf iet foredrag i Christiania Videnskabsselskab d. 11/ii 1904.
Referater af dette foredrag optoges i dagspressen og foranledi
gede et kort inserat i n Morgenbladet" f. I3/ lt 8. å. ak dr. Andr.
M. Hansen, hvori han udtaler, at han med hensyn til flintefundet
ved Narverød fremdeles er ak samme opfatning som professor
Rygh, ikke professor Brøgger".
Ligeoverfor den ovenfor af mig fremlagte autentiske oplys
ning, at flintefundet ved Narverød er fransk flinteballast, hvad
også min og min søns undersøgelse på stedet tilstrækkelig
godtgjorde, er dr. Andr. M. Hansen's forsøg på ved hjælp ak
afdøde prof. Rygh's autoritet endnu at hævde denne flintefore
komst som stammende fra norsk stenalder af den art, at der
selvfølgelig ikke trænges yderligere svar fra min side.

Norges geol. unders. No. 41.

Fund af skiTespaltere" i Norge.
Fund at enkelte skivespaltere at flint, fuldkommen
svarende til de karakteristiske skivespaltere fra de danske
affaldsdynger (kjøkkenmøddinger) har allerede længe været
kjendt tra Norge. De er alle tilfældig fundne og fundene
har hidtil ikke foranlediget nogen systematisk undersøgelse
af de forekomster, hvor de er fremfundne.
Med u6ZB,NFBpunlct i et fund ak en enkelt typisk skive
spalter af flint fra Mulerud i Spydeberg antager nu dr.
Andr. M. Hansen 1), at man her har et bostedsfund, n som
rækker like op mot postglacialtidens begyndelse".
Skivespalterne ved Mulerud fandtes efter dr. Andr. M.
Hansen antagelig ca. 120 m. o. h. 2) n i stenet sand som tildels
ser ganske ud som strandgrus", bortgemt i skogen over mot
Våler". w Også fra nabogårdene Holsten og Trollerud
har oldsaksamlingen meget talrige fund" at flinteflækker.
Der er vanskeligt" siger dr. Andr. M. Hansen videre,
at øine nogensomhelst topografisk motivering for valget
af disse bopladser, med nøiagtig samme nivå, uten netop
at det dengang virkelig var en strand, ved bunden at den
trange vik, som nådde herop da havnivået svarede til
stedets høide".
Dette nivå, ca. 120 m., måtte i så fald svare til
hvad jeg har kaldt myabankernes tid". „! ethvert fald
l) 1.. e. p. 336-339; p. 3^7—318.
2 ) Rektangelkartet angiver her større K«i6s.
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ma et havnivå på ca. 120 m. i Smålenene sættes
meget høit oppe i postglacial tid — vel under klimatiske
forhold som i Tromsø amt nu", bemeerker også dr. Andr.
M. Hansen.
Som nogenlunde paralleler for dette nivå navner dr.
Andr. M. Hansen videre «flinteflekker fra Husholmen
længst nord i Randsfjord ca. 135 m., tydelig et bosteds
fund, videre fra Gardermoen 200, og endelig den mærke
lige skivespalter fra Grue, Solør, ca. 180 m. — alt høider
der synes at svare til nogenlunde samme tidlige hæv
ningstid".
Dr. Andr. M. Hansen fremhæver vistnok r at det topo
grafiske argument bygget bare på en enkelt boplads
række ikke kan være afgørende" og at dette ner usikker
grund at bygge på"; men alt i alt anser han dog med
hensyn til Mulerudfundet, at der er r overveiende sandsyn
lighet for den mening, at vi her virkelig har et norsk
bostedsfund, som T-tV^s^- op like mot Postglaoialttcis^s
begyndelse". Og i senere sammenfatning siger han: w Naar
vi igjen finder sikre arkæologiske spor, er vi imidlertid
allerede i postglacial tid. Mulerud-bo\)\a,åsen henføres
naturligst til en tid, da landet var sænket betydelig lavere
end nu, vel 2/3 af hvad det var i indsjøperioden, da der
ved XriBtianiakjorden nerskede et klimat som nu i Nord
land".
I kuld konsekvens al denne tidsdestemmslse for de
norske skivespalterfund ved Mulerud, fra Grue o. 8. v. an
tåger da dr. Andr. M. Hansen også, at de danske skive
svalteroopladse, de sakaldte affaldsdynger eller nkjøkken
msddinger" rrækker for en vesentlig del op i neoglacial
tid" 1). Det kan ikke mere nytte at bygge på en paral') L. c. p. 339.
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IsliskrinF 1N6116M Blia)ll6N6 i de lag skældungerne er lagt
op på, og de sent postglaciale tapes-lag i Norge", mener
dr. Andr. M. Hansen.
Dr. Andr. M. Hansen går nemlig ud fra, at bronse
alderen har været samtidig med tapes-tiden" og føres
deraf med nødvendighed til den anskuelse, at den ældre
nordiske stenalder med dens kjøkkenmøddinger må svare
til et meget ældre tidsrum.
Som hans tabellariske oversigt (p. 344) viser, anser
dr. Andr. M. Hansen hele den ældre danske stenalder som
ældre end det tidsrum jeg i min tidligere fremstilling
at nivåforandringerne i Kristianiafeltet betegnede som:
ostræa-bankernes Ud, men mener forøvrigt, at den ni tiden
spænder over mere end en klimatfase", nemlig muligens (?)
helt fra interglacial tid til slutten af den tid, der svarer til
m^abanl(6rn6B tid. Den 661 ak hans skema, det her gjæl661', 36l 8a16668 u6:

eollogisk mva

tapes
ostræa

srum
Arkæologisk tiast
arisk
anarisk
bronsealder
Bøml
er Nøstvet
(Danmark) yngre stenalder
(Danmark) ældre stenalder

r mya
I epiglacial
raet
interglacial

I

Mulerud

i
Gentofte
Boluti6

Narverød

Angående denne oversigt må først bemærkes, atNarverud
fundet, som ovenfor NNvnt, u6Zar. Hva6 dr. Andr. M.
Hansfns fund af flintesagerne fra Gentofte angår, da
skal jeg derom ikke udtale mig nærmere; de ak dr. Andr.
M. Hansen til oldsagssamlingen ved Kristiania universitet

21
indleverede flintesager, der ak ham 1895 indsamledes ved
Gentofte, angivelig »under utviißomt overflate morsLneler" v
er efter min mening virkelige oldsager, tildannede ved
menneskehånd. Er det så, at de er fundet under urørt
«^o^cy^sls^, er iagttagelßen v6erßt interessant og viglig, og
bør ofres al opmærksomhed fra danske geoloZer3 og arkæo
logers side. Dette fund repræsenterer i så fald imidlertid
en betydelig ældre tid, end noget skivespalterfund, og da
der ikke for tiden kjendes nogen norsk parallel til dette
fund, vil jeg her ikke opholde mig videre derved.
Også efter dr. Andr. M. Hansens fremstilling skulde
dette fund i ethvert fald være væsentlig ældre, end skive
spaltertiden (Mulerudfundet). Jeg vil derfor med en gang
gå over til nærmere drøftelse ak de 3p«rgBmal, som her
først for norsk arkæologi er af interesse, nemlig spørgs
malene om MM«is bss^ct/^s^/ieci og si^M^ckii^is^s beliF
genhed under skivespaltertiden i Norge.

Kjøkkenmøddingtidens klimat
karakteriseres af dr. Andr. M. Hansen således:
Og i
furuskogen og af dens tiur levede Mennesket i Danmark
efter Steenstrups iakttakelser. Det kan ikke bestrides at
køkkenmøddingernes grønlandssæl og hvitfisk, deres sjøfugl
bestand, tiur og ekorn, hele præget passer bedre til et
nordlandsk klimat end til tapestidens lusitanske selskap og
ekeskogen. Nu viser træbiterne ganske vist, at køkken
møddingerne opdyngedes også efter at eken var kommet.
Rimeligst blir det da at anta, at den ældre stenalder i
tiden spænder over mere end en klimatfase". Men yngre
end en tid svarende til afsætningen af de lavere myabanker
405.
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i Norge, skulde altså kjøkkenmøddingtiden ikke være elter
skemat.
Vi vil nu se, hvorledes det forholder sig med dr. Andr.
M. Hansens paBtancle om kjøkkingmøddingtidens klimat
og hans tidsbeslemmelse for det til deres afsætning svarende
afsnit at den ældre danske (og norske) stenalder.
Over de danske kjøkkenmøddinger publiceredes 1900
på Carlsberg-fondets bekostning et stort pragtværk:
Affaldsdynger fra Stenalderen i Danmark, undersøgte for
Nationalmuseet", af A. P. Madsen, Sophhs Muller, Carl
Neergaard, C. G. Joh. Petersen, E. I^oB7'lilll', K. J. V.
Steenstrup, Herluf Winge. Dette arbeide af Danmarks
første specialister, hver på sit omraade, må betegnes som
et mønsterarbeide, i nøiagtighed, enestående hvad om
hyggelig og samvittighedsfuld undersøgelse angår, en pryd
for Danmarks vi66NBl<ab6liZ6 litteratur. Disse systematiske
undersøgelser omfattede at affaldsdynger eller kjøkken
møddinger fra ældre dansk stenalder følgende: Ertebølle,
Åmølle, Havnø, Fåreveile og Klintesø. Desuden benyt
tedes til sammenligning alt foreliggende materiale at under
søgelser fra tidligere undersøgte dynger.
De resultater, som her i dette arbeide er fremlagte, tør
derfor også utvivlsomt ansees som i alle dele pålidelige.
Vi vil nu se, hvorledes de stemmer med dr. Andr. M.
Hansen's ovenfor nevnte opfatning.
Vi vil først se, hvordan det forholder sig med hans
antagelse om, at det folk, der har efterladt sig de (ældre)
danske affaldsdynger (kjøkkenmøddinger) skulde have levet
i furuskogen og af dens tiur" og for en væsentlig del have
næret sig af tiur, grønlandssæl og hvitfisk", altså at
nordlige former, svarende til et nordlandsk klimat.
Ifølge H. Winge's undersøgelser er der i de ældre
danske kjøkkenmøddinger af grønlandssæl fundet rester at
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et eneste individ i Meilgårddyngen, livssti ak et individ i
Havelsedyngen, og endelig af et i dyngen på Munkholm,
altså i alt af tre — 3 — individer.
Dette er vistnok ikke i og for sig mærkeligere, end at
grønlandssælen i vor tid er fanget gjentagne gange ved
kysten af de britiske øer; thi det må jo erindres, at de
ældre affaldsdyngers tid strækker sig over et meget langt
tidsrum, og tre indfangede individer på en fauna så rig,
som kjøkkenmøddingtidens, og for et netop ved kysten
levende jæger- og fiskerfolk som kjøkkenmøddingfolket, er
derfor i og for sig intet påfaldende.
Af hvitfisken kjendes ikke andre rester fra de ældre
danske affaldsdynger, end en ringhvirvel, som Steenstrup
i sin tid fik fra Meilgårddyngen. Dette er i og for sig
ikke mærkeligere, end at denne høinordiske art i vore dage
er forekommet endog i flokke i Østersjøen; i de senere år
har flokke af hvitfisk og grønlandssæl ikke været sjeldne
ved Norges B^6k^Bt og helt inde i Kristianiafjorden
(R. Collett).
Det viser sig således af forekomsten af ben at phoca
g?-6^l«nckic« og cksl^^aHiieT-As leucas i aftaldsdyngerne,
at disse høinordiske arter kun rent leilighedsvis og som
rene sjeldenheder har kunnet ZIV6 6t bidrag til 8t6na166r3
folkets føde under tiden for affaldsdyngernes dannelse. De
er fanget leilighedsvis ligesom de øvrige kystpattedyr, sæler
og hvalarter, hvoraf rester er fundet i affaldsdyngerne.
Også af disse er i regelen kun fundet rester ak enkelle
exemplarer (således af phoca vitulina, phoca fotida,
phocæna communis, o^ca gladiator); kun at zlaBwl6n,
halichoerus grypus, er der i dyngerne, særlig i Lltebslle
dyngen fundet adskillige exemplarer; denne art er end nu
almindelig ved Danmarks kyster, men synes under den
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Bkl6i-6 3t6nal66r at kave vwi-st 6n6nu almin66liZ6r6 6n6 nu

De pattedyr, der /'o^i^sm.^ har været gjenstand for
stenaldersfolkets jagt under kjøkken møddingtiden har imid
lertid været landpattedyr; og her viser det sig, at de
pattedyr, som virkelig har givet noget betragteligt bidrag
til føden, har været rådyr, kronhjort og Mt?smn ; at
disse er der fundet rester af en masse individer i en hel
del af dyngerne. Men disse er jo sydlige former, ikke
fonner, der tyder paa et klima som i Nordland. Og det
samme gjælder landpattedyrfaunan i sin helhed 1). Winge
siger herom udtrykkelig:
«Sin væsentligste Tilslutning havde Stenalderens Hvirvel
dyrfauna, og da især 66 stedbundne Landpattedyrs Kreds,
til det sydligere Mellem-Europa; af Landpattedyrene var
der forholdsvis mange, der i Danmark og Sydsverige havde
Nordgrænsen for sin Udbredelse, men ikke et eneste Land
pattedyr er der fundet, der er hjemmehørende særlig i
Europas koldere Lande, ingen Fjeldræv eller Jærv, intet
Rensdyr". (Winge, 1. c. p. 186).
Skal der her kunne drages nogen slutning om klimatet
i Danmark under al3l»tninB6n ak de ældre affaldsdynger,
må det således utvivlsomt blive den, at det har været
omtrent som i den sydligere del a/ Mellem-Europa i
i vore dage, — ikke at det har været som i Nordland;
i Nordland findes ikke vildkatten, den alm. europæiske
l ) Foruden af de ovennævnte pattedyr er der ifølge Winge i affaldsdyngerne fundet rester af; pindsvin, hare {lepus europæus), rødmus (hypuclceus glareola), bæver, ekorn, vildkat, los, ræv, ulv.
bjørn, Z^ovm^r. ilder, Fr^vlinF. oter, elg og uroxe, ak alle med
undtagelse af vildkat, ræv, mår og oter kun i enkelte eller forholdsvis få individer.
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nare, pinnsvinet, ra6vret, vil63vinet, uroxen 0. 3. v., 66 er
alle 3v6lizere kormer.

Af fuglefaunan i de ældre affaldsdynger fremgår i
det hele den samme slutning angående klimatet; hoved
massen ak de kun6ne arter er trækfugle, der endnu den
dag idag trækker over Danmark. Sjøfuglfaunan i affalds
dyngerne kan efter Winges udredning ikke med nogen ret
siges at tyde på et Nordlandsklimat. Geirfuglen (alca
6?N/)SNNi's), der er funden ret udbredt i affaldsdyngerne,
kan ikke siges at have været nogen egentlig nordlig form.
Og dette kan heller ikke siges om tiuren, som dr. Andr M.
Hansen særlig fremhæver. Den har vistnok været ret hyppig
under stenalderen i Danmark (der er fundet rester af den i
dyngerne ved Ertebølle, Åmølle, Meilgård, Fannerup, Havelse
og Sølager), men der er dog alt ialt kun fundet rester af
nogle få individer (ved Ertebølle af 9 hanner og 4 hunner,
ved Åmølle ikke såmange, ved de andre af færre), så
nogen almindelig næring kan den neppe have været. Og
den er da på ingen måde nogen særlig nordlig form,
der skulde kunne tyde på et Nordlandsklimat. Ligeså
gjerne kunde man da af fundet af ben af den krøltoppede
pelikan (pelecanus crispus) i Havnødyngen slutte til, at
klimatet under affaldsdyngernes tid i Danmark havde været
som ved kysterne af det sorte og det kaspiske hav.
Fiskefaunan i dyngerne omfatter ifølge Winge i alt
kun 13 arter, allesammen almindelige nulevende danske
arter, med un6tazel36 ak ru6Bka!len (leuciscus e^zM^oM
talmus), der ifølge Winge nu ikke synes at gå nord
ligere end til Mellem-Slesvig. Altså heller ikke her nogen
specielt nordlige former.
Bløddyrfaunan behøver jeg ikke at udtale mig nær
mere om ; det er siden dr. Joh. Petersens påvisning (1888)
af forekomsten af de nu ved Kattegats kyster forsvundne
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arter tapes decussatus og tapes aurens i affaldsdyngerne 1)
forlængst I^6n6t, at den med d63terntlie6 antyder, at det
hav, ved hvis strand kjøkkenmøddingfolket levede, var
saltere og varmere end ved disse dele af Danmarks kyst
nu er tilfældet. Men navnlig har dr. Joh. Petersens de
taljerede sammenligning af varieteterne af de herskende
arter (ostrea edulis, cardium edule, mytilus edulis, nassa
reticulata og littorina littorea) i affaldsdyngernes fauna
med de tilsvarende former i tapesbankerne godtgjort, at
affaldsdyngerne stammer fra samme tid som disse, fra
littorinasænkningens tid, fra tapesbankernes tid. Han
fremholder meget bestemt2), at hele bløddyrfaunan i affalds
dyngerne snart ved Skallernes Størrelse og Tykkelse,
snart ved Struktur og hele Habitus er forskjellig fra de i
vore Farvande nu levende Faunaer. Et manMaarj^t Stu
dium af disse Ting har lært, at dette er saa. Her skal
kun peges paa, at det dog først er ved Studiet af de sub
fossile Østersbanker, der findes, mer eller mindre let til
gængelige, i alle X»lili6nms66inzel3 Nærhed, og paa
hvilke Stenalderens Østers ere fiskede, at Øiet skærpes til
at se disses nære Slægtskab med Møddingernes Fauna, og
til at opfatte mange af de Forhold, hvori denne fjærner
sig fra vor Nutidsfauna".
oZBa bls66vrkaunan viBer me 6aller 3wr3te
b63temtne6, ekter man^eari^e omnvZgeli^e un66iBSZ6l3er
at en 3a u6meer!iet Bveciali3t Bom 6r.
at
altal6B6vn^ern6 me 66ereB millioner at S3t6r33liall6i- 0. 3. v.
er 3amti6ize me 6«38ter8oan1i6rn6 kra littor!nasB6nlininZen,
kra tave3ti66n, 0A oevi3er, at lilimatet pa 6enn6 ti 6 nar
l ) Joh. Petersen: B Om de skalbærende molluskers udbredningsforholde i de danske have indenfor Skagen", Inaug. diss. Kjøbenhavn 1888, p. 50 ff.
2 ) Affaldsdynger etc. p. 177.
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været varmere end det nuværende, og ikke som dr. Andr.
M. Hansen antager n et Nordlandsklimat". Dr. Andr. M.
Hansen bryder Big ikke om disse bløddyr og erklærer ganske
affeiende, at »6st kan ikke mere nytte at bygge på en
parallelisering mellem skællene i de lag skældungerne er
lagt op på, og de rent postglaciale tapes-lag i Norge . . ."
Men enten han nu mener det ikke kan nytte eller ikke
— en mening, som han står alene om — , så kan han
da i alle fald aldrig få selve affaldsdyngernes fauna til
at repræsentere et Nordlandsklimat! Østersen, der ien
speciel sydlig form findes i millioner af skaller i affalds
dyngerne, men som kun som sjeldenhed på Nordlands
kyst når sålangt som til Trænen, kan da umulig være
bevis for, at der under den ældre stenalder i Danmark har
hersket et Nordlandsklimat! Og endnu mindre tapes de
cussatus, en ren Middelhavsform !
Vi vil nu se på, hvordan det forholder sig med dr.
Andr. M. Hansen's påstand om, at det stenaldersfolk,
der har efterladt sig affaldsdyngerne i Danmark, skulde
have levet på furuskogens tid — ikke på ekeskogens tid".
Herom oplyser Rostrup's minutiøst nøiagtige under
søgelser, at det almindeligste træ i de i affaldsdyngerne
fundne og omhyggelig tilvaretagne kulrester var eken. I
de af den nævnte kommission undersøgte dynger fandtes
den paa 600 steder 1) og udgjorde det aldeles overveiende
antal af samtlige kul. Meget karakteristisk er forholdet i
Ertebølledyngen ; der fandtes kul på 560 steder, deraf
ekekul på 503. v Ai de 503 Kulhobe med Indhold af Eg
vare de 376 bestaaende af üblandet Egekul, 40 vare en
Blanding af Eg og Ælm, 37 af Eg og Birk, 23 ak Eg og
Bævreasp, 5 af Eg og Æl, 4 af Eg og Hassel, 3 af Eg og
l ) Der undersøgtes i alt 871 steder; ved
en m.2 overflade og 0.2 m. tykkelse.

sted" menes et felt med
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Pil, 8 af Eg, Ælm og Birk, 3 af Eg, Birk og Bævreasp,
2 af Eg, Birk, Bævreasp og Hassel". Hele antallet af
undersøgte og bestemmelige stykker at ekekul i Lrtebslle
dyngen udgjorde ifølge Rostrup over 4000.
Af andre trær end ek fandtes i de at kommissionen
undersøgte dynger fra den ældre stenalder birk (på 94
steder), ælm (på 83 steder) asp (på 46 steder), or (alnus
glutinosa) (17 steder), hassel (på 17 steder), pil {salix
capræa?) (på 8 steder). [Ask fandtes kun i en dynge
fra yngre stenalder (ved Lejre å)].
w Af Naaletrær fandtes i Skaldyngerne kun ialt paa
fire Steder nogle meget sraaa Kulsplinter, som vare übe
stemmelige med Hensyn til Arten. Det var muligvis Kul
at «3^t)v/F^, Pinus sil^ssi^s, men det kan li^esaa^odt
have været Kul at Ene, Juniperus oc>MM^^is, eller at
Tax, Taxus baccata".
Det sees heraf, at medens rester al eken har vist sig
overordentlig almindelige i affaldsdy ngerne, er rester af furu
ikke engang med sikkerhed påvist i affaldsdyngerne!
Af forekomsten af ben af tiur i dyngerne er det vistnok
sandsynligt, at furuen endnu ikke ved denne tid har været
helt forsvundet, men nogen rolle som skovtræ sammen
lignet med eken kan den ikke have spillet 1).
Rostrup sammenfatter sin karakteristik at skovfloran
på affaldsdyngernes tid således 2):
Det fremgaar at
disse Fund, at Danmarks Skove i alt Fald i de nærmeste
Omgivelser af de undersøgte Køkkenmøddinger eller Affalds
dynger og i hele den Periode, hvori disse dleve opnobede.
') Se herom også De Geer's udtalelser i Skandin. geogr. utveckling efter istiden", (1896) p. 142. — Nathorst antager, at tiuren
ickc nSdvendigt ar bunden vid barrskogerne". (Sveriges geologi,
1894, p. 308).
2) 1.. e. p. 191.
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have besiaaet næsten udelukkende af Løvskov og at den
aldeles overveiende Del heraf var Egeskov med enkelte
indsprængte Træer af 66 Arter, der pleje at ledsage Egen".
Ligeoverfor de ovenfor citerede udtalelser af danske
taZmesn6, udtalelser, som hviler på de nøiagtigste special
undersøgelser, slår nu den af dr. Andr. M. Hansen frem
satte påstand om, at den ældre danske stenalders befolk
ning under kjøkkenmøddingtiden har levet i «furuskogen
og af dens tiur", ligeså hans påstand angående kjøkken
møddingtidens fauna og flora forresten, at hele præget
passer bedre til et nordlandsk klimat, end til tapestidens
lusitanske selskap og ekeskogen". Det fremgår ak den
ovenstående sammenligning mellem på den ene side de
omhyggelige danske undersøgelsers resultater og på den
anden side dr. Andr. M. Hansen's pa3tan6s, at de sidste
må betegnes som i høi grad misvisende og som fuldkom
men uholdbare.
For 10 år siden udtalte dr. Andr. M. Hansen 1) med
stor bestemthed, at han ikke kunde indse, hvorledes man
skal komme fra den slutning, at der i hvertfald under en
del av kjøkkenmøddingperioden herskede et meget koldt
klimat". Ved selve dyreresterne i skældungerne, særlig
av svane 2) og grønlandssæl, kan vi altså med fuld sik
kerhed påvise deres glaciale alder direkte". Mindre kunde
da ikke gjøre det. Dr. Andr. M. Hansen har nu opgivet
sin Kvpotn6B6 om, at 66 ældre affaldsdynger i Danmark
') ,M6nneB^6BlBe^tenB ælde" p. 88.

2 ) Angående forekomsten af svane i Danmark, angiver denne selvfølgelig intet koldt klimat; de fandtes endnu i det 16de århundrede i mængde. Se f. ex. Troels Lund : Dagligt liv i
Norden i det 16de århundrede". Folkeudg. København 1903,
I, p. 41 ( Den ovennævnte Fyrste af Anhalt udbryder i Forbauselse ved Synet af de mange vilde Svaner, da han i Marts
Maaned satte over I>illeoe1t" o. s. v.).
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skulde tilhøre interglacial og w deutoglacial a (neoglacial) tid ;
han nøier sig nu med at henlægge dem væsentligst til en
tid v opimod neoglacial tid", til myabankemes tid, en tid
med et Nordlands-klimat".
Det vil fremgå af ovenstående, at denne sidste på
stand er ligeså übevist som hans tidligere. Vi vil der
efter tåge for os at prøve nøiere dr. Andr. M. Hansen's
seneste tidsbestemmelse for de ældre danske kjøkken
møddinger.

Tiden for afsætningen af den ældre danske sten
alders affaldsdynger (kjøkkenmøddinger).
Ifølge dr. Andr. M. Hansens ovenfor meddelte frem
stilling skulde den ældre danske stenalders affaldsdynger
være afsatte i det væsentlige samtidig med dannelsen af
myabankerne i det sydlige Norge; i betragtning af, at
eken allerede må være indvandret under afsætningen af
affaldsdyngerne, udtaler dr. Hansen endvidere som oven
for nævnt, at kjøkkenmøddingtiden i Danmark skulde
»spænde over mere end en Mimatfaseu .
Vi vil nu se, hvordan iagttagelserne stemmer med
disse påstande; stoffet er her så stort, at jeg blot gjør
et lidet udvalg.
Allerede ved dr. Joh. Petersen's ovenfor omtalte ar
beide (1888) måtte det ansees som fastslået, at kjøkken
møddingernes befolkning under den ældre stenalder havde
levet samtidig med det nordøstlige Danmarks sænkning
under tapestiden.
1890 paralleliserede De Geer Kattegafs tapes-aftei
ninger med afsætningerne fra littorina-sænkmngen ved
Østersjøn og påviste nærmere disse afleiningers samtidig
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ned med den ældre stenalder 1 1894 gav A. G. Nathorst
i sin n Sveriges geologi" ( Jordens historia") en i flere
henseender fortræffelig sammenstilling af, hvad der på
den tid vidßteß om den eeldre nordiske Bt6nalderß samtidig
hed med littorina-tapes-tiden.
1896 gav Gujnnar Andersson 2) en række nye bidrag
(særlig fund af flint bearbeidet af mennesker fra littorina
strandvolden ved Helsingborg og I^andtckrong, o. s. v.,
Soderberg's fund fra Jåravallen o. s. v.) til den sikrere
påvisning af den ældre nordiske stenalders samtidighed
med litWl-inHBBLnKnin^6N. I samme år kom De Geer's
ypperlige og udførlige fremstilling af samtidigheden af de
danske kjøkkenmøddingers dannelse med det Bicl3te tempe
ratur-maximum og lan639LnkninB6N i Sverige og Danmark
under littorina-tapestiden, ledsaget af et udmærket kart
over stenaldershavets udbredelse 3).
Imidlertid havde også de danske geologer og arkæo
loger (særlig Rørdam, V. Madsen, K. J. V. Bi'NL^3'i'iiiii'
o. fl.) Zivet en række bidrag til taBtBBLttelB6n ak kjøkken
møddingernes alder og mere og mere bestemt påvist, at
den gamle STEENSTRUp'ske anskuelse om affaldsdyngernes
samtidighed med hans furuperiode" måtte, opgives.
Det viste sig eftersom kartlægningen af landet skred
frem mere og mere utvivlsomt, at kjøkkenmøddingerne, som
af dr. Joh. Petersen og De (^Nk først antåge t, er kckat
samtidig med tav6Batleirin^ern6 og under den 3idBte 3Nnk
ning af det nordøstlige Danmark og samtidig med weke
perioden".
*) L. De Geer: Om Skandinaviens nivåforandringar" ; Geol. foren,
i Stockh. forhandl. 1890, b. 12, p. 108 ff.
1896; p. 91-9^,
3 ) G. De <3rl:n: nOrn Om 81:»n6inavi6N8 FsoFraKL^a uiveolciinF ekter
istiden"; p. 120-144.
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I 1897 sammenfattede prof. Sophus Muller 1) 66 da
foreliggende iagttagelser således:
„ Skaldyn gen laa altid i umiddelbar Nærhed af Stran
den, skjøndt det efter de nuværende Naturforholde ofte
ikke skulde synes at have været Tilfældet. Det er kun
ved de fortsatte Hævninger, som det vides, at det nordlige
Danmark har været undergivet, og ved den deraf følgende
Tilgroning og Tørlægning af Vige og gamle Havarme,
at mange Skaldynger ere blevne fjærnede langt fra Ky
sterne. Paa Gudumslundsholm, i en Vig af Lille Vild
mose, ligger der således en Dynge, som nu er IV2 mil
fjærnet fra Havet;" o. 8. v.
Til nærmere belysning af denne affaldsdyngernes be
liggenhed meddeler Sophus Muller sammesteds et over
ordentlig instruktivt af A. P. Madsen udarbeidet kart, der
viser l)6liZz6nli666n ak de vi^ti^Bt6 altal6B6vnZ6r M6>l6M
Nai-iag6rh'or6 og Limfjorden og tilt«i6r som b6M93rkninZ
til kartet: „ Hermed er tillige angiver, hvor liVBtlini6li gik
i den ældre Stenalder, og hvor store Strækninger der senere
er tørlagte ved Landets Hævning". Endvidere: v l Nær
heden af Dyngerne er undertiden de gamle, uddøde Østers
banker blevne paaviste, hvorfra man hentede Skaldyrene,
og disse Banker kunne nu ligge paa tør Grund inde i
Landet" 2).
Da allerede et eneste blik på det omtalte kart at A.
P. Madsen er nok til at vise, hvor nsi6 t)6iiz^6nn666N at
affaldsdyngerne fra kjøkkenmøddingtiden følger liV3tlini6n
fra den 6vd6Bt6 postglaciale indsynkning af landet under
*) r,Vov Oldtid". Danmarks forhistoriske archæologi". Kjøbenhavn 1897, p. 16 ff.
2) Der nævnes exempler herpå fra O^SNZkHorci, tset syd for Hoffmansgave o. s. v.
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tapestiden, reproduceres nedenfor dette kart efter Sophus
Muller's bog.
K. J. V. Steenstrup's nøiagtige geologiske under
søgelse af Ertebølledyngen ved Limfjorden viste med sik-

Kysthnie i den ældre stenalder,
(Efter A. P. Madsen og Sophus Muller).

kerhed, at denne dynge delvis er dannet under maximum
af tapestidens sænkning af landet; der blev her for kom
mi3BloN6N for undersøgelse af affaldsdyngerne optaget et
meget detaljeret nivelleret kart 1) og talrige profiler. Steenl ) L. c. P. 11, 12. 13, 19 o. s. v.
Norges geol. unders. No. 41.
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strup sammenstiller denne del al undersøgelsen således:
Da den største Høide, hvortil Strandgruset er vist at naa
op, er ca. 4.5 Meter eller 14.5 Fod, kan man alt3aa, ved
med Øiet at følge 15' Kurven paa Generalstabens Maale
bordsblad R. 23, Strandby, faa et Begreb om, hvorledes
Kysten omtrent gik, da Skaldy ngen dannedes; thi umid
delbart paa denne Havstok er Skaldyngen afleiet, og Grav
ningerne have jo endvidere vist, at Fjordvandet en Tid eller
til Tider har gaaet op i eller over Skallaget, altsaa kan
dette, da det dannedes, neppe have været langt fra Fjorden.
Kartet viser, at Ertebølle Hoved da har været betydelig
mere fremspringende end nu, og at der mellem dette og
den Odde, hvorpaa Skaldyngen har ligget, har været en
ca. 1200 Fod dybt indskaaren Bugt. Denne er nu udfyldt,
og ved Undersøgelser i Grøfterne og ved Gravning og
Boring paa flere Steder i dette flade Terrain ses det, at
der i Fladen mellem 10 og 15 Fods Xurverne er leret,
sandet og stenet Bund, hvorpaa der har levet en Østers
fauna lig den, der har afgivet Materialet til Skaldyngen.
— — Den Hamle
me 6Bpre6t!i^en6e 68ter8Bkaller tulBte3 1894 til ca. 20
lra Bkal6vnB6n".

Af denne beskrivelse fremgår således utvivlsomt, at
Ertebølledyngen for den væsentligste del er afsat under
maximum af tapes-sænkningen ; de ypperlige fotograferede
profiler viser, hvordan i bunden af dyngen høivande nar
skyllet lag ai Btran6Zru3 op over dyngens laveste lag, og
dette strandgrus er atter overdækket af yngre dele af skal
dyngen. Dyngen selv lå på sandbund med skaller af
østers, tapes, cardium, mytilus, littorina, cerithier 0. s. v.
og med flin teaffald og oldsager fra den allerførste tid, 6a
mennesket færdedes her. I Ertebølledyngen fandtes ifølge
6r. Joh. Petersen skaller af blandt andre arter også af
tapes decussatus, tapes pullaster og tapes aurens; men
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skaller af tapes fandtes altså også i strandsanden under
dyngen.
Her kunde nævnes adskillige andre exempler fra de
senere års undersøgelser i Danmark 1); det anførte får
imidlertid være nok.
Jeg skal kun tilføie, at prof. V. Ussing i sin „ Dan
marks Geologi" 2) i lighed med De Geer uden videre
karakteriserer tapestiden som Stenaldershavets tid", som
samtidig med dannelsen af kjøkkenmøddingerne; han sam
menfatter resultaterne af herhenhørende danske forskninger
således:
De utallige, af Datidens Befolkning efterladte
Dynger af Muslingskaller og andre Maaltidrester — Køk
kenmøddingerne — langs Stenaldershavets Strande ligge
for en stor D6lB Vedkommende ovenpaa de øverste Strand
dannelser, medens andre af disse Dynger øiensynlig have
været u63att6 for Bølgeslaget; de vidne om, at en ret
talrig Befolkning har overværet baade den sidste Del af
BNnlininZ6n og den første Del at den paakslg6n66 Hævning
i Nordøst-Danmark".
Foruden i Danmark er kystbopladse fra de ældre
kjøkkenmøddingers tid (skivespalternes tid) nu også frem
fundne i Sydsverige. Dr. Knut Kjellmark har nylig 3) be
skrevet en særdeles interessant forekomst ved Soldattorpet
nær Limhamn i den bekjendte strandvold fra littorina
sænkningen, den såkaldte n Jåravallen" . Volden hvilede
') En yderst interessant ' og instruktiv forekomst ved Braband-sø,
V. f. Aarhus, hvorom jeg, under et besøg i Kjøbenhavn i novbr.
1904, erholdt privatmeddelelser af prof. Sophus Muller og dr.
Jessen, vil blive beskrevet af disse.
2 ) 2den udg. 1904, p. 320.
3) Knut Kjellmark: En stenåldersboplats i Jåravallen vid Limhamn". Akad. afh. Stockholm 1903. (Også publ. i Ant. tidsskr.
f. Sver. 1903. H. 3). Se også Knut Kjellmark: «Ofversigt af
Sveriges stenåldersboplatser". Ymer 1904, p. 187 ff.
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her (foruden underst på morænegrus) på marin lagune
torv og i sand under denne fandtes cardium edule, my
iil^lß sMlis og litto^ntt Mo^sct/ skal at de samme arter
fandtes også i voldens v6re dele. Strandvoldens høide
her har været 6—7 m. Bopladsen fandtes indleiet under
og bag den øverste kam al strandvolden, der svarer til
maximum af littorinasænkningen på dette sted, hvorfor
tiden for bopla6B6Nß dannelse kan sættes «tili tiden något
fore den postglaciala sankningens maximum". Selve det
lag, som indeholdt bopladsen, lå på den øverste del al
strandvolden, idet dog yderligere et tyndt gruslag var
skyllet op over bopladsen selv, så at den lavestliggende
del al kulturlaget var omleiet af bølgeslaget og «I^Baß6rn6
her rullede, medens de lidt høiere op ikke Kav6e været
udsatte for bølgeslaget. Oldsagerne indeholdt ægte kjøkken
møddingtyper i masse (50 skivespaltere, 24 rundt om til
hugne Ninwx6r, 206 pilespidser, 6 flinteknive, 106 skraber,
7 bor o. 3. v.; 15 000 stykker flinteaffald o. 8. v.). Des
uden fandtes 3 meget uregelmæssig, ufuldstændig slebne
grønstenøxer. Endvidere rester at spidsbundede lerkar med
ornamenter. I bopladsens øverste lag lan6ts3 på skår
af tynde lerkar aftryk af et nve6ekorn, og at avner og
strå al en kornart, således beviser for en begyndende
korndyrkning under den seneste del at bopladsens afsæt
ning. Muligens fandtes i samme lag også spor at hus
dyr (får). Faunan i bopladsens undre lag udgjordes at
ben af kronhjort, rådyr, gråsæl og hund. Som brændsel
havde væsentlig ek været benyttet, men også al ask og
hassel fandtes kulrester. Sammenligningen al de fundne
oldsager med de ældre danske kjøkken møddingers viser i
alt væsentligt fuldkommen overensstemmelse med disse
(særlig Ertebølle og Klintesø) i formerne og den kan så
ledes elter Kjellmark n ined tamligen stor sakerhet for
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låggas Ull den aldre nordiska stenålderns attra sista
tid". Selv i det øverste overfladelag fandtes ikke spor at
sleben flint.
Xmi.iM^x'B un66rB«^6iB6 er li^6BoM de danske under
søgelser af affaldsdyngerne udført med overordentlig om
hyggelighed, og det kan derefter anses fuldkommen sikkert
fastslået også for Skånes vedkommende, at afslutningen
af den ældre stenalder falder omkring maximum af
littorinasænkningen ved Øresund. —
Senere 1) har dr. Kjellmark beskrevet en række andre
bopladse fra slutten af den ældre nordiske stenalder fra
NV-spidsen af Skåne fra Kullens fyr og fra to nærlig
gende forekomster ved Bansvik (Ransvik I og Ransvik II),
11.5—12.5 m. o. h.; også på disse bopladse fandtes
masser af oldsager af typer svarende til de ældre danske
kjøkkenmøddingers (skivespaltere, rundt om tilhugne sxer,
skraber o. 3. v. af flint), men derhos også råt tilhugne
øxer, tildels med ufuldkommen slibning, at J; grønsten a
o. s. v. Også disse bovla6B6 kunde fix6l63 i forhold til
littorinasænkningens strandvold, idet tydelig bølgeslaget
havde nået op til 00p1a686N6 og havde omleiet en del at
oldsagerne; bopladsene har således været benyttet „ snarere
fore an 6ktsr stenåldershafvets" maximum". I brev at
5/i2 1904 har dr. Kjellmark meddelt mig, at han kktsr
undersøgelser under sidste sommer har mo^isicerst sin op
fatning herom lidt, idet han nu har tunget beviser for, at
de 6r samtidige med littorinanav6tB niaximum.
Aldre
tror jag nu ej de aro". Boplatsen vid Soldattorpet, Lim
hamn finner jag vara obetydligt aldre", tiltar han.
V66 66 NU oV6ntor oMtalt6 66ta^61666 Un66rBSZ6l36r
tra 66 36N616 ar 6618 at 66 6an3k6
') L. c. Ymer 1904.
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dels af tilsvarende bopladse fra ældre nordisk stenalder i
Skåne, kan det således ansees som absolut utvivlsomt
godtgjort, at de ældre danske kjøkkenmøddingers tid svarer
nøiagtig til littorinasænkningens tid (til tapestiden) og
navnlig til tiden nærmest for maæimum, under maxi
mum og allernærmest efter maximum af samme. —
Spørgsmålet er da, om dr. Andr. M. Hansen har ret
i sin formodning om, at den ældre stenalder i Norden ni
tiden spænder over mere end en klimatfase" .
At n den ældre nordiske stenalder" i alle fald for
Danmarks og vistnok også for det sydlige Sveriges ved
kommende spænder over mere end en klimatfase", synes
gjennem en række navnlig nyere fund overveiende sand
synligt«i).
Disse fund er imidlertid for det her foreliggende spørgs
mål om Mulerudfundets og de norske skivespalteres alder
kun af interesse, forsåvidt de tilhører en tid, da den
eiendommelige øxeform skivespalteren u allerede var kom
met i brug. Spørgsmålet gjælder altså nærmere præciseret
') Jeg kan her først og fremst henvise til flere ak pro f. Zo?».
Muller og senest af Georg F. L. Sarauw omtalte fund af økseskafter af rentak (fra Vejleby i Hornsherred, 12 Km. ONO. f.
Itoldseli (1864), fra gravninger for kanalbassinet ved Odense
(1890) og fra nærheden af Lyngby kirke 15 km. SV for Hjørring
i Jylland (1889), antagelig fra ferZkvan^sler med arktiske vsexter.
(Se herom navnlig Sarauws afh. En stenalders dopia^ i Maglemose ved Mullerup, Kjøbenhavn 1904). Ifølge dr. A. C. Johansen
skulde leret fra Lønstrup klint, hvorfra muligens den sidstnævnte
forekomst af disse øxeskafter af rensdyrstak stammer, maske
have været afBat under hans nLest^idste tsinveraturinaxillium (nOrn( n Orn
den fossile kvarta?re molluBkfuuna i Danmark. Land- og ferskvandsmolluskfaunan. København 1904, p. 84).
Da disse fund tilhører et ældre tidsrum, i hvilket forfærdigelsen af skivespalternes eiendommelige type vistnok endnu
ikke var kjendt, er de uden betydning for spørgsmålet om
Hlulern6fun6etB alder. Det samme gjælder dr. Andr M. Hansen's
fund af flintesager fra Gentofte,
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om skivespaltertiden l< har strakt sig over mere end en
klimatisk fase?
Med denne begrensning af spørgsmålet er der navn
lig tre fund, som kommer i betraktning.
1. Stenaldersbopladsen fra XMen^a^ms frihavn. Ved
udgravning af bassinerne for frihavnen fandtes 4—64 —6 m.
under nuværende havnivå en torvmose", hvori ret
talrige oldsager af flint, ben og horn, blandet med
trækul og andet affald, hvoriblandt dog ingen potte
skår. I toryen, som overleiedes al marine Øresunds
lag fra littorinatiden, fandtes levninger al furu, eg,
hassel og andre træarter. Bopladsen har delvis vist
nok været beboet før torvdannelsen, men også under
denne indtil havet trængte menneskene tilbake og
dækkede tørven med strandbundens grus, sand og
dynd 1
Denne boplass stammer således elter al
sandsynlighed fra slutningen af ancylustiden, tiden
før littorinasænkningen, eller fra littorinasænkningens
første del. Eken var da allerede indvandret i Dan
mark, men furuen fandtes endnu almindelig.
2. Antagelig fra omtrent samme tidsrum, men dog lidt
ældre skulde ifølge Sarauw den af ham meget ind
gående undersøgte og beskrevne msLikeliZe boplads
fra Maglemose ved Mullerup på Fyen stamme. Efter
Sarauw's mening har beboerne al denne stenaldsrs
boplads boet på en flåde i den senere tilgrodde sø
ved Nazlemose. Af trssresterne på bopladsen lrem
gik det, at furuen navde været det almindeli^e skov
træ her; derhos fandtes rester al hassel, alm, asp, birk,
derimod ikke at ek, som derfor maske endnu ikke
på bnpiadsens tid var indvandret. Af rester at vilde
l) Sarauw, 1. c. p. 287.
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dyr fandtes knogler af 30 arter; knogler ai kronhjort,
elg, rådyr, urokse og vildsvin var almindelfgst ; af
husdyr fandtes kun rester af hunden 1).
Der fandtes talrige oldsager, af flint, ben og horn ;
navnlig ben- og hornredskaber i store mængder og i
former, som delvis erindrede om eeldre europeeiske
stenalderstyper. Der fandtes ikke spor ak lerkar.
Sarauw slutter af den hele undersøgelse, at do
pladsen ved Maglemose stammer fra en ældre tid
end selv vore ældste køkkenmøddinger". Han antager,
at den i tid berører og er knyttet til de Nl6ste kelkken
møddinger" (herfor taler bl. a., at ysLerlig skivespalterne
og andre flintøkser er fælles"), men dog i det hele er
ældre, og snarest tilhører w ancylustidens seneste afsnit".
Hvad nu klimatet på denne tid angår, kan det
som floran og faunan viser, ikke på noZen måde
have været strengere end det nuværende; forekomsten
af former som sumpskildpadde, rørdrum, knopsvane,
glente, rådyr, villsvin o. s. v. viser dette tydeligt nok.
latter dr. A. G. Johansen's undersøgelser over land
og ferskvandsmolluskfaunan fra ancylussjøns tid 2),
skulde temperaturen i Østersjøn på ancylussjøns tid
i alle fald under dens senere del have været ligeså høi
som i nutiden og klimatet i det hele slet ikke kaldere
end nu, om end ikke fuldt så varmt som under litto
rinasænkningens tid.
') DeBu6eii lan6wB rester af grævllng, skovmår, bjørn, ræv, vildkat, ekorn, bæver, hare {lepus europæus), nøtteskrike (garrulus
glandarius), sortspætte, havørn, glente {milvus ictinus), skarv,
rørdrum (botaurus stellaris), heire, trane, lattermåke (larus
ridibundus), sortstribet lom (colymbus arcticus), toploni (podiceps cristatus), havelle (pagonetta glacialis), knopsvane {cygnns olo»'), Btokan6, spi6B2n6 (anas «c«i«), sumpskildpadde
(emys orbicularis) og gjedde.
2 ) I^.

c p. 99.
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Maglemosefundet viser nu vistnok, at der allerede
på den tid furun endnu var skovtræ i Danmark —
på furuskogens tid — tilhuggedes skivespaltere og
rundt tilhugne flinteøxer ak kjøkkenmøddingtypen i
Danmark. Men de fandtes kun meget sparsomt, at
skivespaltere nemlig kun 2 stykker, og disses form
var
fra typen".
3 Et særdeles interessant fund af flinteredskaber, ældre
end kjøkkenmøddingtiden, omtales af K. Kjellmark
fra Jåravallen. Gruset i Jåravallen er ved en dis
kordans delt i to afleininger, en undre med horisontale
gruslag og en øvre. I den undre afdeling af gruset
fandt nu dr. Kjellmark en hel del flintredskaber,
skraber, øxer, bor o. 3. v., alle i høi grad rullede
af bølgeslaget. Disse redskaber, som antages efter
ladte ved tilkseldi^e besøg eller kortere ophold ved
stranden, viser andre former end kjøkkenmøddin
gernes. Her fandtes således ingen skivespaltere; af
rundt om tilhugne flinteøxer fandtes et større antal,
men de er alle større og mere råt tilhugne end
de, der fandtes på bopladsen i Jåravallens
øvre del.
Det er efter Kjellmark's fremstilling ingen tvivl
om, at disse flintesager fra Jåravallens undre del re
præsenterer en mycket tidigare del af aldre sten
åldern an den i vallens hogre lager inbåddade bo
platsen". De må være rullede under sænkningen af
landet her og således ekterladte længe før maximum
af littorinasænkningen; de kan således stamme enten
fra ancylustidens senere, eller fra littorinatidens ældre
del i).
') Fra en endnu dybere del af Jåravallen, nemlig fra torven i
bunden af hele strandvolden omtaler Oscar Almgren (n Sveriges
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Vi ser således, at for Danmarks og Sydsveriges ved
kommende fund ældre end kjøkkenmøddingtiden, det vil
sige ældre end tiden omkring littorinasænkningens maxi
mum (tiden for almindelig forekomst af tapes decussatus
i Kattegat) endnu antagelig så langt tilbage som under
den senere del al ancylustiden, viser, at skivespaltere og
rundt om tilhugne øxer al kjøkkenmøddingtypen allerede
da har været i brug al stenaldersbefolkningen i Danmark,
om end forholdsvis sparsomt og endnu med ufuldkomnere
og ikke så typisk form og tilhugning.
Det synes også påtageligt, at den almindeligere brug
af eller i ethvert fald den fuldkomnere tilhugning og form
ning al skivespalterne såvelsom al de rundt om tilhugne
lange øxer (Sophus Muller's typer 18 og 19) har været
i kjendelig udvikling mod slutten af kjøkkenmødding
tiden. Tilhugningen synes fuldkomnest på Jåravallens
boplads fra den sidste del af kjøkkenmøddingtiden (samtidig
med littorinatidens maximum), omtrent llge luldkommen i
Klintesødyngen, tydelig mindre omhyggelig i alle fald i den
lavere del al Ertebølledyngen; i Mullerupfundet, der er
sikkert ældre, er skivespalterne endnu ikke typiske og
sjeldne og i den lavere del af Jåravallen mangler de.
folk i forntiden"; Ljus, 1900, p. 360, fig. 1) fund af et stort
råt tilhugget flintredskab, 19 cm. langt, af en type, der i flere
henseender erindrer meget om den ældre franske stenalders
coup de poing" fra Chelléen-tiden. På Nationalmuseum i Stockholm viste prof. Montelius mig ca. 40 sådanne fund fra Sverige.
LortZeet fra det angivelig i toryen under Jåravallen fundne
exemplar, er den geologiske forekomst for de øvriges vedkommende ikke kjendt. På oldsagssamlingen i vort historiske museum findes nogle ganske få lignende store flinteredskaber fra
norske findesteder, desværre uden nærmere kjendte fundomstændigheder. At disse coup de poing-lignende flintredskaber i
Norden skulde skrive sig fra en så gammel tid som Chelléentiden er der ikke megen sandsynlighed for, men- sikkert er de
ældre, end kjøkkenmøddingtiden.
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Denne udvikling er i Norden foregået fra antagelig
den senere del af ancylustiden til tiden omkring maximum
al littorinasænkningen.
Klimatet har derunder vistnok forandret sig noget,
er blit noget varmere, indtil det nådde det sidste temperatur
maximum, under littorinasænkningen med ca. 274° høiere
midlere sommertemperatur. Men klimatet har åberibart
under hele den tid skivesp alterne var i brug i Norden,
været et varmt klimat, ikke koldere end det nuværende,
men under den senere del af dette tidsrum endog betydelig
varmere end nu.

Går vi efter dette tilbage til dr. Andr.M.Hansen's udtalelse
om, at kjøkkenmøddingtiden, skivespaltertiden, skulde spænde
over mere end en klimatfase i Danmark, så sees af oven
stående, at det vistnok er rigtigt, at skivespaltere har været
brugt i Danmark tidligere end under den allervarmeste del
af littorina—tapes-tiden. Men der foreligger ingen iagt
tagelse, som kan støtte en opfatning om, at skivespaltere
skulde have været i brug i Danmark på et 3a tidligt tids
punkt, at klimatet dengang var væsentlig koldere end det
nuværende, eller på en tid som kunde tænkes at svare til
en ældre del af myabankernes tid" i det sydlige Norge,
endnu mindre noget som tyder på, at skivespalterne i
Danmark skulde have været brugt opimod neoglacial tid".
At der, også før skivespalterne var kjendt og kom i
brug i Danmark, her (som i Sverige og antagelig også
i Norge) har været mennesker, som har brugt andre
ældre redskabsformer af flint (foruden redskaber af ben,
horn og træ) må, efter hvad der nu er kjendt, ansees
for utvivlsomt; og for så vidt har dr. Andr. M. Hansen
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viswoli ret i sin påstand om, at den eldre stenalder i
Danmark spænder over mere end en klimatfase". Men
som ovenfor udredet berøres neppe spørgsmålet om skive
spalterfundet ved Mulerud herai

Blandt de i de ældre danske affaldsdynger (kjøkken
møddinger) brugte redskaber er der især to som er særlig
karakteristiske og forholdsvis lettere at karakterisere som
bestemte typer, nemlig dels de rundt om tilhugne lang
strakte SiV6^ dels også navnlig skivespalterne. Såvel disse
som forskjellige andre ledsagende former er åbenbart ind
komne til Danmark fra syd. Vi vil efter det foreliggende
materiale ganske kort resumére det vigtigste af hvad derom
for tiden er K^en6t.
Fra Gapitanata (det gamle Apulien), omtaler dr. G.
Checchia 1) et fund af fem flinteøxer, nvorak tre afbildes ak
ham; de fandtes i en hule på sydostsiden al lorv^erget
Hlo^is <3«^a^o, nær S. Narco in I.amiß. Oxerne er at
en langagtig form (ca. 110—120 mm. lange, ca. 50—55 mm.
brede, bredest nær eggen) omhyggelig tilnuzne i kanterne,
8a at tveersnittet er linsekormet og med forholdsvis skarp
nakke. Eggen er ligesom hos typiske skivespaltere væsentlig
tilhugget blot ved et par slag, men forøvrigt representerer
disse øxer med sine fint tilhugne sidekanter tydeligvis en fuld
komnere udvikling af skivespaltertypen, end den alminde
lige fra nordiske forekomster. Mærkeligt nok har E. Ek
hoff fra Brastahed i Bråstad s., Bohuslan, beskrevet og
afbildet 2) en skivespalter, der viser en ganske overraskende
») Dott. Giuseppi Checchia. Nuove ricerche paletnologiche nella
Capitanata. Bulletino di paletnologia italiana. Ser. 111, t. VIII
(1902) p. 59 ff.
2 ) Bohuslanska fornsaker från hednatiden. 5. Li6r. t. lillnne6. om
Goteborgs och Bohuslans fornminnen och historia, B. 11, p. 373.
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lighed med den ene af de af dr. Checchia fra Mon te Gar
gano beskrevne skivespaltere. Ligheden er i det mindste
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efter figurerne at dømme så påfaldende, at den har syntes
mig fortjent til at bemæikes. Jeg vedføier derfor etter dr.
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Checchia og dr. Ekhoff til sammenligning kopi al deres
figurer (se vedføiede fig. 3 a, b og 4 a, b).
Sammen med skivespalterne fandtes ved Monte Gar
gano også en lidt større øxe (130 mm. lang, 52 mm. bred
ved eggen, tværsnittet linseformet) af meget nær lignende lang
triangulær form, men fuldstændig sleben og bestående af
den for stedet fremmede bergart eklogit. Skivespalterne
fra Monte Gargano, som væsentlig ved eggen har bevaret
skivespalterkarakteren, repræsenterer således antagelig en
noget fuldkomnere yngre udviklingsform af den ordinære
skivespaltertype.
Temmelig typiske ordinære skivespaltere er derimod
beskrevne af L. Pigorini l) fra Norditalien navnlig fra Ri
vole Veronese og fra omegnen llk Lrsnnio nær Vkwng..
Fra førstnævnte forekomst afbilder han (p. 161 I. c, fig 2)
en spalter ak flint med Bliiv6Bpkl!t6r6^6n bkvaret, men for
øvrigt med råt tilhugne sidekanter (så at skiveplanet ikke
er bevaret) og således rål linseformet tværsnit; denne danner
således en tilknytning til Monte Gargano-typen. Derimod
er to andre spaltere af flint, som afbildes, fra Lrsonio
(1. c. p. 171, fig. 8) og navnlig (I. c. p. 175, f. 10) fra Govolo
del Sabbion ved Breonio nogenlunde nær lig typiske råt
tilhugne danske skivespaltere og synes at måtte sammen
stilles med kjøkken møddingernes skivespalterform, hvormed
også Pigorini sammenstiller dem. Ifølge Pigorini findes
derhos både ved tivoli og Breonio også den rundt om til
hugne lange øxe af type som S. Muller's no. 19 2), hvilket
endnu mere bestyrker den opfatning, at de norditalienske
') L. Pigorini. Continuazione della civiltå paleolitica nell'etå neolitica". Bull. di paletnologia Italiana, ser. 111, t. VIII, (1902)
p. 158 ff.
2 ) Pigorini afbilder til sammenligning en øxe fra Klintesødyngen,
se Affaldsdynger etc. tab. IX, fig. 10.
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og de danske skivespaltere må stamme fra samme kultur
strøm!).
Fra Sydfrankrig er af Riviére omtalt et fund af en
liden skivespalter (petit tranchet) fra LaOUBB6-?v0U836, 6ep.
Alpes maritim63, Zr3LNB66enart6M6nt6t mod Italien. Dette
fund sammenknytter maske de norditalienske forekomster
med en række andre sydfranske fund fra et større antal (23?)
lokaliteter i Basse Provence, beskrevne a E. Fournier 2).
Disse forekomster henregnes at I^oiiiiMkili og andre til den
franske »<7«MMgm^6n"-p6i-io6s, der af såvel franske, som
danske forfattere er sammenstillet med kjøkkenmøddingtiden
i Danmark. Betegnelsen w Gampignien" stammer fra en
stenaldersboplads ved Gampigny 3). Foruden fra Gampigny
er af flere franske forskere (Salmon, D'Ault df Mesnil og
navnlig L. Capitan) beskrevet forekomster med typiske
skivespaltere også fra en række andre lokaliteter fra I^orcl
frankrigfra departementerne Yonne, Aube, oiB6, Somme,
Pas de Calais (kjøkkenmødding ved Wissant etc), Meurthe
& Moselle etc; på en række af dem fandtes sammen med
den typiske store BliiveBvalter ( w tranchet") også 3akal6te
*) At der ved Verona angivelig sammen med skivespalterne også
findes en række ældre typer (Chelléen og Solutréen-typer), men
desuden også tildels Bleliii6 Btene»x«r o. s. v., er forhold, hvis
forståelse den foreliggende litteratur om disse forekomster ikke
tillader at opgjøre sig nogen nærmere mening om.
2) Revue de I'école d'Anthropologie t. IX, 1899, p. 405.
3 ) Se herom: Ph. Salmon, D'Ault du Mesnil et L. Capitan: n Le
Campignien fouille d'un fond de cabane au Campigny" etc.
Revue mensuelle de l'école d'Anthropologie t. VIII, 1898, p. 365.
Se videre L. Capitan: Passage du paléolithique au néolithique"
etc. XII Congres internat. d'anthropolog. & 6'lli-ensc>lo^i6 pre»
historique, Paris 1900: p. 206.
4 ) Se også atti, Campigny et le campignien" af A. de Mortillet
og dermed sammenhængende diskussion (Bull. d. I. Boe. d'Anthropologie de Paris t. X (IV Ser.) 1899, p. 36-62). Mortillet's
kritik synes mig i det væsentlige überettiget og hævder tildels
opfatninger, der forlængst er forladt i Norden.
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))pic3", 6er etter K6Bkrivel36 og ligurer stemmer overen3
me 66e runclt om tilnugne lange «xer (8.
tvper
18 og 19) kra 66 6an3ke k^kkenmsMnger^).

lysenger mod nord er denne 3kiv6Bpalterkultur påvist
i Belglen (ved Spiennes), men ikke i Holland, ligesom den
i det hele ikke er påvist mellem Belgien og Jylland. N. 0.
Holst 2) har nylig 3) fremsat den meget sandsynlige for
klaring li6l^k, idet han har psgt på, at l^'skk6nme>Mnz
folket i Danmark har været et kystfolk; i Jylland linder
man alle kjøkken møddingerne vid nozsta Btran6vall6n kran
litorina-ti66n". Da littorinatidens kvstiinis meilem svl!an6B
sydlige del og Belgien antagelig nu ligger nedsunket under
hav, kan man ikke på hele denne streekninZ vente at lin6e
I^slikenmsMnZerne opbevare^e u6en tilssLl6iz ved fund
fra sjøbunden.
Ifølge Sarauw (1. c. p. 307) findes skivespalteren og
ledsagende redskabsformer helt op til Skotland; endvidere
ved Østersjøns kyster, i Holsten, NeclclenburF og Pommern
(særlig på Riigen). Derfra er der atter et sprang til de
gjenfindes ved bredderne ak floden Ula mellem Grodno og
Vilna.
Skivespalterne og visse ledsagende former kan således
følges helt fra Italien (og langs Middelhavets kyst til
Provence?); de gjenfindes i Nordfrankrig og Lelgien og er
maske langs Nordsøens tidligere, nu sunkne sydkyst komne
x ) Se også kort oversigt af M. Hoernes: nDer diluviale Mensch
in Europa". Braunschweig 1903, p. 91 ff.
2 ) Confr. forøvrigt også allerede De 6i:i:il, Bkaii6. FeoFr. utveclil.
etc. p. 133.
3) N. 0. Holst: Kvartærstudier i Danmark och Norra Tyskland";
Geol. foren, i Stockholm forhand, b. 26, p. 444 ff. — Se også
E. Stolley: n Das Alter des nordfriesischen Tuuls". Neu. Jahrb.
f. Min., Geol. & Pal. 1905, I, p. 15 ff.
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til Holsten og Jylland og de danske øer og herfra til
Skåne 1). Men overalt i Nordeuropa, hvor skivespalter
kulturen, n Campignien u-k lturenu -kulturen hidtil er fremfundet, viser
det sig, at den er distinkt yngre end r rensdyrtiden" (Mag
dalenien), og de på forekomsterne af dens redskaber
gjorte fund af samtidig fauna og flora tyder gjennem
gående på et varmt klimat. Gloran ved Campigny var
en ekeflora", faunan viste at 00vi3686N3 folk havde jaget
hjort o. s. v.; som det danske kjøkkenmøddingfolk 2).
Der foreligger derfor fra Nordeuropa for tiden ikke en
eneste kjendsgjerning, der tyder på, at kjøkken mødding
ti6en3 typiske ie6Bl<al)
u no^ensteds her er
tilhugget før på en tid da temperaturen allerede nærmede
sig til sit sidste maximum, en tid svarende til den senere
del af ancylustiden og navnlig til littorina—tapes-tiden.
Og i ethvert fald må det ansees overveiende Band3^nliZt,
at til Norden er skivespalterne ikke kommet før under
den senere del af ancylustiden, da klimatet allerede var
omtrent i^esH varmt som det nuværende 3), og at de
har /ltllit sin vcesentlige stck?MUnZl her under liito^ncr—
tapes-tiden.

l ) Sammenlign heroin også Ose. Almgren's fremstilling i Sveriges
folk i forntiden", i nLjus" 1900, p. 363-364.
Med Holst's forklaring »k spranget mellem Belgien og
Holsten synes dette mig rimeligere, end at de skulde være
kommet fra sydost, fra Rusland, som Sarauw antyder.
2 ) Når M. Hoernes (1. c. p. 212 med(?)) antyder, at OttMpignienperioden (for Frankriges vedkommende?) skulde svare til det
næstsidsie temperaturmaximum, altså ikke til littorina — tapestiden, da er derfor intetsomhelst bevis fremlagt.
3 ) For den italienske n Campignien" antyder Pigorini, at denne tid
maske kan have været samtidig med at renen fandtes i MellemEuropa. Noget bevis herfor er ikke ført.
Norges geol. unders. No. 41.
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Nkter denne u6re6nin^ vil vi Be»Ze at danne os en
mening om Mulerudfundets stilling til de svenske og danske
fund al skivespaltere".
Vi vil da først og fremst se, hvordan tungene ai
skivespalter"-typen fra Øresundstrakten at nordover stadig
viser sig sjeldnere.
Ifølge dr. K. Kjellmark's opgaver 1) er skivespaltere af
flint foruden på de af ham undersøgte forekomster også
fundet på adskillige andre steder i Skåne. Kun nogle få
af disse er fundet længere fra kysten (indtil 21/2 l/2 mil). Så
ledes findes ifølge Kjellmark i Statens historiska mu
seum" fra det indre af Skåne kun 5 skivespaltere (fra
fem forekomster), medens der sammesteds fra forekomster
vid kusten" eller w nara kusten" af Skåne findes 19 skive
spaltere (fra 17 findesteder fordelte på hele kysten fra
grensen mod Blekinge 2) til Kullens fyr) 3); heri er ikke
medregnet de talrige af dr. Kjellmark selv, at greverne
Reventlow, dr. Hollender o. a. fundne skivespaltere fra
Limhamnsbopladsene og fra bopladsene ved Ringsjon og
på Kullaberg.
Følger vi kysten videre opover, viser det sig, at skive
spaltere fremdeles er tunene ved kysten på to steder nær
Halmstad. Ligeså på en række forekomster langs Bohus
ians kyst (eller lidt indenfor kysten), således på Hi3inz6n
(nær Gøteborg), på Xoiin (ved Nar3tran6), to steder på on
Tjorn, videre på Stångenaset i Bro sogn, videre på Slange,
V. t. Fossum by i Tanum sogn 4), og på Eng i Ske sogn
somtr. ø. f. Strømstad) o. 3. v.
') En stenålder-boplats i Jåravallen" etc. 1. c. p. 113 — 118.
-) Også fra kysten af Blekinge omtales et fund af en skivespalter.
3) Desuden findes i «Statens historiska museum" 14 ZklveZpalbei-e
fra Skåne uden nærmere angivet lokalitet.
4 ) Efter velvillig meddelelse fra dr. Ose. l.zl««i:x ; den fandtes
(1904) sammen med nogle flækkeskrabere o. s. v., samt to slebne
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Det er således åbenbart, at skivespalterne" såvel i
Sydsverige som i Danmark har været brugt væsentlig al
en kystbefolkning, der har levet spredt langs Sveriges hele
vestkyst lige fra Skåne al og opover til den norske grænse.
Så langt opover langs kysten som forholdet er undersøgt,
har det vist sig, at skivespalterne og ledsagende redskaber
er fundne netop ved littorina— tapes-tidens strandlinie. Så
ledes fandtes (ifølge meddelelse af dr. Ose. Almgren) skive
spalterne på Slange, Tanurn ca. 45 m. o. h., d. v. 8. an
tagelig nogle meter over den postglaciale marine grense
ved tiden for den 36N63te del al knola6B6N3 beboelse her.
Man må imidlertid ikke heraf slutte, at skivespalterne
overalt, hvor de findes, angiver netop strandlinjen for et
hav, som nådde op til findestedet, således som dr. Andr.
M. Hansen har gjort for Mulerudfundet. Thi ihvorvel
skivespaltere af flint i Sverige hidtil uden sammenligning
er fundet i størst an tal langs kysten (langs stenaldersh
avets" kystlinie), så mangler de dog heller ikke inde i
landet, og er her fundet i høider langt over dem, der
svarer til kystfundenes. Således findes i Statens historiske
museum i Stockholm en typisk skivespalter fra N. Rådane
i Odesborg sogn i Dalsland (ca. 25 km. v, l. Venern),
en anden fra boplads ved Rådane gård i Edselskogs
sogn nær sjøn Rådanekjern (blot ca. 15 km. lra Amål ved
Venern, men ca. 60 km. ø. (lidt til s.) for Fredrikshald).
Og ganske nylig (oktbr. 1904) er der endog 1) til nevnte
museum indleveret et flintefund med tre udmærkede skive
grønstensøxer", den ene med cirkelrundt tværsnit (altså vel
sikkert en butnakket trindøx), den anden med ovalt tværsnit
(liF63^). Begge disse er yngre typer (se nedenfor), og bopladsen
tilhører således vistnok utvivlsomt slutten af den ældre stenalder og derpå følgende tid (nordisk mellemstenalder).
*) Ifølge velvillig meddelelse fra riksantikvar H. Hildebrand og
prof. Ose. Montelius.
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spaltere, et antal flinteknive, flækker o. s. v. fra Åby i
Odeshog sogn) et par km. ø. for midten af Vettern, fra
høide 140 m. o. h. 1), altså midt inde i landet. Også ved
den store sjø Bolmen i Småland er flintesager (også skive
spaltere?) fra denne tid fremfundne 2 Bolmen ligger 141 ni.
o. h. Disse fund viser således med 1)63t6mt^166, at den
ældre stenalders befolkning med den kultur, der karakteri
seres af skivespalteren og ledsagende typer, ikke på nogen
måde har været indskrænket blot til Sveriges 8^6ll)^8t og
sydvestkyst, men også allerede havde fundet frem til de
store sjøer: Bolmen, Venern og Vettern.
Det er da på ingen måde overraskende, at den også
har udbredt sig ikke blot langs køterne af Kristiania
fjorden, men også indover landet i det sydlige Norge.

1885 udkom prof. 0. Rygh's værk Norske Oldsager".
Den første figur i dette store viancnevNllc albi!6er en ucl
mærket skivespalter af flint fra 3i^ei-Bvol6 i Vanß6 (på
Lister) ; i texten bemærkes, at den er lig mange i de
danske kjøkkenmøddinger fundne flintøxer og oplyses, at
kun 3 explr. af denne type da var kjendt fra Norge. Og i
indledningen anføres videre: Hvad der ni6til er mn6et i
Norge fra Stenalderen tilhører den europæiske Stenalders
Bl6Bte Periode (den yngre Btenal6er). De enkelte 0163aZ6r,
der bære en 2Ll6re Tids Præg (en at disse er bildet som
Fig. 1) er altfor faa til at kunne gjøre det troligt, at Landet
har været befolket allerede i en tidligere Periode at Sten
') Vettern selv ligger kun ca. 90 m. o. h.
2 ) Se Ose. Almgren, 1. c. (Ljus p. 363); K. Kjellmark I. c. Viner,
p. 218-219.
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alderen 1). Derom nar man 6erimo6 mange Vi6n63bvr6 i
Danmark; de mærkeligste af disse ere Affaldsdynger fra
den tidligere Stenalder (saakaldte Kjøkkenmøddinger), hvis
forskjelligartede Indhold have givet mange værdifulde Op
lysninger om det Urfolks Levemaade, fra hvilket de skrive
sig". Den her udtalte opfatning, at selv det sydlige Norge
endnu ikke var befolket under den tid, der repræsenteres
af de danske kjøkkenmøddinger, er som det nedenfor skal
vises ikke længer holdbar.
Af skivespaltere af flint var fra det sydostlige Norge
hidtil kun kjendt følgende fund:
1. Den ovenfor omtalte, allerede af dr. Andr. M.
Hansen nævnte skivespalter fra M^ie^^ci i Spydeberg 2).
Fundet 1883. Denne smukke spalter er 7.6 cm. lang og
6.5 cm. bred ved eggen. (Oldsagssaml. no. 11660). Se
planche 11, fig. 1 a og b.
2. En udmærket skivespalter af melkehvid flint, 7.1)
cm. lang og 5.2 cm. bred ved eggen fundet 1890 i en have
på Torshovjordet (Thorshougjordet) i Kristiania by. (Old
sagssaml. no. 15224). Se planche I, fig. 1 a og b. Selve
Torshovjordet tilhører en terrasse, 6er ligger ca. 70 m. o. h.;
denne høide svarer — som nedenfor nærmere skal omtales —
nøiagtig til strandlinien ved tiden for maximum af littorina
sænkningen i Kristianiadalen. Sandsynligvis er spalteren
fundet her i strandgrus i denne høide ved gravning i
en have; Rygh's bemærkning (Årsb. 1890, p. 78), at den
') Se videre også Rygh's udtalelser i samme retning i hans afhandling nßidragn Bidrag t. en Overs. o. d. skandinav. Stenalder i Norge",
Christ. Vid. Selsk. forh. 1876, no. 9, p. 10.
2 ) I Oldsagssamlingens" protnlinl linZsiveZ om lokaliteten: «Var,
saavidt Sælgeren kunde erindre, lunten paa Mulerud eller
der i Nærheden". Selve lokaliteten Mulerud er således ikke absolut sikker og således naturligvis heller ikke høiden over
havet for findestedet.
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maske kan antages at være kommen med Ballastfyld fra
Udlandet", må sikkert skrives på hans almindelige mistro
til ægtheden af norske skivespalterfund og er vistnok fuld
kommen überettiget.
3. En stor skivespalter 10.9 cm. lang, 6.4 cm. bred
ved eggen med smuk hvid farve, kktsr o^)Fiv6n66 kun66t på
H^i^^^s, Grue sogn, Hedemarken (indleveret til oldsags
samlingen 1902; har her no. 20209). Se planche 111, fig.
1 a og b.
Fra Norges sydvestkyst findes i oldsagssamlingen :
4. En smuk skivespalter, 6.8 cm. lang, 4.9 cm. bred
ved eggen, opak hvidgrå af farve, fandtes 1877 ved <3^S7's^
vold i Vanse, den nordvestlige del at Lister. Afbildet
af 0. Rygh (se ovenfor). (Oldsagssaml. no. 7985). Se planene
I, fig. 2 a og b).
5. En skivespalter 7.6 cm. lang, 6.5 cm. bred ved
eggen, angivelig fundet på Jæderen (uden nærmere lokali
tet). (Oldsagssaml. no. 15097). Indleveret fra postmester
Malthes saml. (1890).
6. Stor skivespalter, 10.7 cm. lang, 3.9 cm. bred ved
eggen, angivelig fundet ved Strand i Ryfylke (1899).
(Oldsagssaml. no. 19550).
7. Til de ovenfor nævnte fund kan jeg nu føie et
nyt, nemlig fra planen Vestre <3/e<ls^clZs6«, x) i Sande. Op
sidderne her, Johan og Janna Olsen, har gjentagne gange
fundet oldsager i jorderne under pladsen, på forskjellige
steder. Sommeren 1904 tan6t de på et for mig nøiagtig
udpeget sted i jordet nedenfor s3BV for) pladsens huse en
') Denne plads er den NV-ligste af de med navnet Sjølshagen
betegnede gårde og pladse, og ligger strax op for (NO for)
husene på deii NO-ligste af Fostvet-gårdene, — altså ved
foden af den langstrakte N— S strygende lille ke»i<ier?F, der
kaldes Sjølshaugen.
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li6en samling Nintsakkal6, som de Kav66 taZ6t vare på,
uagtet de ikke trodde det havde nogen særlig interesse
(de havde også tidligere fundet flinteaffald i jordet). Vianet
dette fandtes et stort brudstykke at en udmærket skive
spalter, som er afbildet planet ll, , fig. 2 a, b og c.
Findestedets høide o. h. målte jeg under særlig gun
stige omstændigheder med aneroidbarometer til 43.5—44.5
m. o. h.; ifølge generalstabens kart, i målestok 1:10 000,
skulde stedet ligge nogle få meter lavere (ca. 40 m.).
Da denne spalter fandtes i jordet ved dyb opspadning
i fint grus sammen med andet flinteaffald, som havde
andet udseende (mørk gjennemskinnende, medens flinten i
spalteren er hvid opak) og lå samlet, må tunc!6t være
efterladt på stedet af mennesker, som har færdedes der.
Efter dette fund må det ansees sandsynligt, at strand
linien ¦ ved ' den tid, da skivespaltere endnu anvendtes i
Sande, her ikke han have ligget høiere end allerhøiest
44 m. over nuværende strand.
En strandlinie på ca. 44 m. o. h. i Sande svarer, som
det nedenfor nærmere skal påvises, til en strandlinie lidt
yngre end maximum at littorinasænkningen i Sydsverige og
det nordøstlige Danmark, altså yngre end kjøkkenmødding
tidens strandlinie.
Skivespalteren fra Sjølshagen må derfor antagelig
stamme fra en tid endog noget yngre end de alleryngste
danske og svenske skivespalterbopladse.
Da formen at det V6va>666 6Zvarti på den ved Sjøls
hagen fundne skivespalter er særdeles fuldkommen, er det
naturligt at sammenstille den med N6wp de yngste bedst
formede skivespaltere, altså snarest med dem fra Klintesø
dyngen og fra l)ovla6B6N ved Bol6attorp6t i Jaravallen,
ved Limhamn; men spalteren fra Sjølshagen må som
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høiden over havet af dens findested viser, endog være
yngre end disse (se nedenfor) 1).
Trækker man på generalstabens udmærkede kart (i
målestok 1 : 10 000) over Sande op med særlig markering
40 meters kurven, så sees med et blik, at denne kurve af
grenser den uden sammenligning mest udprægede terrasse
i Sande (bortseet fra den laveste terrasse). Den har på
den tid havet gik så langt op, dannet en udpræget ør,
hvis strandkant er betegnet også ved strandgrus med
skjæl og skjælbanker. Denne terrasse er naturligvis 6)^nt
u6^ravet ved det rin66n66 van6s arbeide under og 6kt6r
hævningen til nuværende havnivå. Sådan som relieffet
nu ser ud, gjør 40-meters kurven en 6^b buA mod N.
langs dalens V.-side (på begge sider ak Skogselven og til
løb nordfrå til denne, op til Børstadgårdene), en anden
meget længere mod N. på begge sider at Sandeelven næsten
op til Gutu mølle; den sidste bugt deler sig i NO. med en
særskilt bugt op langs Lerelven. Mellem de to store ind
bugtninger midt i dalen stikker mod S. frem en lang tunge,
da havet gik op til 40-meters kurven en naive», der ender
i den høide, hvorpå gårdene Tømmerås og Tandberg ligger.
Fra S.-spidsen af denne halvø har antagelig også under
skivespaltertiden en havbugt strukket sig op BalanA som
op til V.-siden af Sjølshagens opstikkende sandstensryg.
Ved stranden ak denne bugt har da antagelig stenalders
folket levet og her bl. a. også efterladt sig den skive
') Det må dog bemærkes, at det vistnok kan tænkes, at det ved
s^lZK^gen kun6ns biu63t^k!l6 ak en skivespalter, på den tid det
efterlodes, der det er fundet, kan have været bevaret blot som
råmateriale af flint, og at skivespalterformen på den tid maske
allerede var gåt af brug. En sådan forklaring er vel neppe
meget sandsynlig, men den tør dog vel neppe helt udelukkes,
sålænge blot et eneste skivespalterfund er kjendt fra så lavt
nivå, som det en høide o. h. af 44 m. i Sande svarer til.
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spalter med ledsagende flinteaffald, som fandtes i ca. 44 m.
høide i grus, der meget vel kan have været denne tids
strandgrus, i jordet under pladsen V. Sjølshagen.
Be to skivespalterfund fra Torshovjordet i Kri
stiania ca. 70 m. o. h. (og fra V. Sjølshagen i Sande
ca. 44 m. o. h.) beviste allerede fuldkommen afgjørende,
at de typiske skivespaltere i det sydøstlige Norge som i
Sydsverige og Danmark ikke er ældre end fra en sen,
postglacial tid. Sjølshagenspalteren kan maske stamme fra
en tid lidt yngre end maximum af littorinasænkningen og kan
ikke være ældre, Torshovspalteren stammer antagelig fra
en tid svarende netop til maximum af littorinasænkningen
(samme tid som Klintesø, Limhamn, Kullaberg o. 8. v.) og
kan i ethvert fald ikke være ældre. Men ingen af disse
fund kan rsekke op til
tid" ; enhver an
tagelse af denne art er fuldstænilig udelukket.
Yderligere kan fra Kristianiafeltet anføres endnu et
nyt fund af en skivespalter i Norge, nemlig:
8. Angivelig fra Otterstad i Svarstad, i Lougendalen,
ca. 3 km. nedenfor Vittingfos station, på vestsiden af dalen
indleveredes april 1905 til oldsagssamlingen en temmelig
rat huggen skivespalter (af dårlig grågul flint). Se planche
I, fig. 3 a og b.
Nærmere undersøgelser ved et besøg på stedet førte
til det resultat, at øxen ikke som først opgivet er fundet
på Otterstad; den fandtes i virkeligheden under anlægget
at Holmestrand— Vittingfosbanen i en jordskjæring under
gården Vesetrud, eller på stykket mellem Vesetrud og
Vittingfos station, angivelig i en dybde at ca. 1.5 meter
under overfladen, — en opgave, der som mange lignende
må ansees for meget usikker. Høiden over havet kan jeg
ikke angive nøiagtig, da jeg ikke fik rede på selve det
nøiagtige findested ved mit besøg på stedet. Den må være
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mere end 60 m; (Vittingfos station), men er neppe så
meget som 90 m. Da den marine posfglaciale grense her
kan anslåes til ca. 55 — 60 m., er spalteren således fundet
noget høiere end kurven for littorina— tapes-sænkningens
maximum.
Det vil fremgå af ovenstående, at der heller ikke for
skivespalteren fra Mulerud er nogensomhelst grand -til at
tilskrive den en sådan alder som opimod neoglacial tid",
eller som w fra myabankernes tid". Da den har en vel ud
viklet skivespalterform, er det selvfølgelig sandsynligt, at
den ikke stammer fra ældre tid, end flere andre fund
fra Kristianiafeltet, spalterne fra Torshov og Sjølshagen,
nemlig fra tiden omkring maximum af littofina-sænkningen 1
(Torshov) eller maske lidt senere (Sjølshagen?), i det hele
således fra den varmeste tid, landet har havt siden istiden.
Skivespalterfundet fra Sigersvold i Vanse viser, at
kjøkkenmøddingkulturen på denne tid også fandtes udbredt
på Lister (og da, som fundene af skivespaltere fra sN6er
en" og fra Strand i Ryfylke viser, utvivlßomt også på
Jæderen). Den blev nemlig fundet sammen med en masse
flinteaffald på en virkelig boplads. Denne blev fundet ved
udtagning af grus for anlægget ak en vei 1877; flinte
affaldet dækkede et areal ak mindst 12 m.2 flade og lå ca.
0.3 m. under overfladen og ovenpå aur og grus (meddelelse
af indsenderen hr. lensmand S. Holmesland). Findestedet
blev (1877) også undersøgt af antikvar N. Nicolaysen.
Allerede af hans beskrivelse fremgår, at her har været en
boplads. Han omtaler 2), at han fandt hovedmassen ak
flinteaffald og flintesager samlede på n en liden flade, lige i
,1 ) Terrasseoverfladen ved Thorshoug, (Torshov) var før bebyggelsen
her dækket af tydeligt strandgrus; det er muligt, at den fundne
skivespalter har ligget i dette strandgrus.
2 ) Foren. f. norsk, fortidsmind. bevar. Årsber. f. 1877, p. 267.
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sydsydøst for det østligste baadenøst og af en uregelmæssig
form", af længde 33' og bredde 24' (altså ca. 75 m.2 flade).
Denne flade blev fuldstændig gjennemgraven. Tæt under
toryen viste der sig mangesteds indbyrdes adskilte, men
dog ej fra hinanden betydelig fjernede lag a£ smaa kullag
og brænt jord med en tykkelse af indtil et par tommer,
og dels i disse kul og dels imellem dem fantes en mængde
tilhuggede flintestykker, hvoraf nogle brænte" *).
Allerede af Nicolaysen's beskrivelse fremgik, at denne
stenaldersboplads har ligget nær ballns3tet på Bi^er3vol^.
altså lavt over havet. Da det imidlertid var at me^en in
teresse at få høiden nøiagtig bestemt, blev dette velvilligst
u6t»rt for mig at hr. E. J. Sjeime; hån fandt ved sin
måling, at oonla6B6n (der nu er ødelagt ved anlægget af
en vei, men hvis sted vistes ham af hr. Jacob E. Sigers
vold), har ligget „ nøiagtig 27 '' eller 8.5 meter over havet
ved almindelig vandstand".
Den post^laeiale marine grense på Lister (der har her
som på Jæderen fundet sted en postglacial sænkning) er
nu ifølge velvillig meddelelse fra amanuensis P. A. Øyen
9—
meter over nuværende havstand for den øverste
strandvold, som på mange steder er tydelig marlceret. Nu
har imidlertid bopladsen ved Sigersvold ligget langt inde
') Der omtales dernæst også fund af n et stykke af et kleberstenskar med hul i og af lighed med de sedvanlige fra yngre jernalder", li^esk på fire steder i kullag tæt under toryen af n smaa
samlinger af brænte menneskeben". Nicolaysen mener, at detle
skulde n-tale imod, at der paa stedet kan have været et flintværksted fra stenalderen". Der findes dog sikkerlig ingen berettiget grund til sådan tvivl og det sees også, at både Rygh
(Christ. Vid. selsk. forh. 1876 no. 9, p. 7 og 10) og I^onH^cii: går
ud fra, at der har været et flinteværksted på stedet. De brændte
ben kan maske også meget vel have skrevet sig fra senere
tid, og det er vel heller ikke afgjort, at benene, der ikke kan
sees at have været undersøgt af nogen fagmand, virkelig også
har været inennesiceoen?
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ved sydsiden af en 6vl) og smal poll — en udmaerket bo
plads kar et stenaldersfolk! — hvor bølgeslaget aldrig kunde
nå høit op, og hvor strandvolden under den postglaciale
sænknings maximum derfor vel måtte ligge mindst 1 m.
lavere, end på ydersiden al Lister. Hr. Sjeime's måling
for bopladsen 8.5 m. viser derfor, at denne har ligget netop
på stranden for littorinasænkningens maximum, — aldeles
svarende til beliggenrlkclen at de danske kjøkkenmøddinger.
Af stor interesse er det, at på bopladsen ved Sigers
vold foruden den udmærkede ovenfor omtalte skivespalter
også sammen med den er fundet en stenøxe af råt til
huggen form, blot tilslebet ved egpartiet og med trekantet
tværsnit, af den type, der er karakteristisk for de nedenfor
omtalte b0p1a636 fra M Nøstvetkulturen" (se nedenfor) *), samt
derhos også en butnakkefc tiindøx.
Endelig anser jeg det for bevist ved amanuensis P.
Øyen's undersøgelse, at i alle fald kjøkkenmøddingen ved
Kværnevigen nær Stavanger er afsat under tiden omkring
maximum ak den po3tglaciale 3a)nlcning på «iW^eien^);
nogen typisk skivespalter fandtes vistnok ikke på denne
forekomst, men undersøgelsen af dyngens molluskfauna
viser, at den er samtidig med afsætningen af en nærlig
gende skjælbanke, der er dannet under maximum af den
postglaciale sænkning 3 og såvel kaunan kaiovrigt som de
') Denne øxe er afbildet dels i Foren. f. norske fortidsmindesm.
bevar." Årb. f. 1877, tab. I, fig. 2 (se text p. 2 og p. 120), dels
også i Rygh's værk Norske Oldsager, tab. I, fig. 4; ingen »k akbil<!iiinFelne er gode.
2 ) Se om denne kjøkkenmødding T. Helliesen's beskrivelse i nStavanger Museums Aarshefte for 1900 (Stav. 1901, p. 57 ff.); W. C.
Br. flNivåforandr." etc. p. 449— 452; P. A. Øyen: flTapes-niveauet
paa Jæderen", Kr. Vid. Selsk. Skrift. I, 1903, no. 7.
:i ) Den postglaciale marine grense er, ifølge Øyen, på Jæderen fastsat til mellem ca. 11 m. (Saude og O^ne) og ca. 16 m. (durestad fyr).
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fundne oldsager modsiger ikke denne slutning. Når dr.
Andr. M. Hansen (1. c. p. 330) mener, at samtid igheden
af den til tapestiden (maximum af sænkning) svarende
strandlinie i 12 m. nside o. h. med kjøkkenmøddingen kun
er svagt dokumenteret ved den faunistiske likhet med en
skjælbanke i nærheten 4 m. o. h.", da viser denne ud
talelse kun, at dr. Andr. M. Hansen mangler forudsæt
ningerne for at bedømme betydningen af de absolut bin
dende resultater af amanuensis Øyen's omhyggelige sam
menlignende undersøgelser af skjælbankens og kjøkken
møddingens mollusker, IiZ6BOM han også viste sig at mangle
forudsætningerne for at forstå de ligeså bindende konse
kvenser af dr. Joh. Petersen's sammenlignende under
søgelser af molluskfaunan i de danske kjøkkenmøddinger
og de med dem samtidige skjælbanker.

Det viser sig således, at der ved tiden omkring det
største temperatunnaximum efter istiden, et tidsrum, der i
det sydlige Skandinavien er betegnet som littorinasænk
ningens tid, på en tid, da strandlinien ved Kristiania lå ca.
69 —70 1) meter høiere end nu, på denne tid var Nordsjøns,
Østersjøns, Kattegats og Skageraks kyster helt fra Nord
frankrige til Jæderen beboet ak et stenaldersfolk, 3^om af
flint tilhuggede den eiendommelige karakteristiske øxeform
skivespalteren.
I Danmark har denne øxeform, som vi så, været i
brug allerede før maximum af littorinasænkningen og endnu
før elcen navde kortrsLngt kurun som 3liovtra) i Danmark
(Maglemose-fundet), om end skivespalternes hovedforekomst,
de ældre danske kjøkkenmøddinger, som undersøgelserne
viser, må være afsat omkring tiden for maximum af lit
*) Se herom nedenfor.
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torinasænkningen, da deres beliZFenne^ og fauna o. s. v.
svarer til dennes øverste strandlinie. Det samme gjælder,
som navnlig Kjellmark's undersøgelser nar vist, for Sve
riges sydkyst og sydvestkyst. Og det viser sig nu også for
det sydlige Norges vedkommende, at flere at de få norske
skivespalterfund med sikkerhed svarer til denne kystlinie,
eller i alle fald ikke kan være ældre (delvis endog lidt
yngre?).
At tiden for afsætningen al den ældre danske sten
alders kjøkkenmøddinger har været tilstrækkelig langvarig
til, at denne tids kultur har formåt at udbrede sig fra
Danmark helt op til det sydlige Norge, giver akkalc!3>
dyngerne selv med deres store mægtighed og deres tusinder
af efterladte redskaber det bedste vidnesbyrd om
Og
klimatet — det varmeste siden istiden, med ca. 2 til 2V4°
høiere augusttemperatur end den nuværende — har vist
nok også i høi grad netop under dette tidsrum begunstiget
uclvre66l36N al kjøkkenmøddingfolket langs kysterne og
derfra indover landet. —
Skivespaltere af v sten". På en række norske fore
komster er fundet små øxer af forskjellige slags hårde og
linkornize eller tsette bergarter, Nornteiß6r eller eruptiv
bergarter, med typisk skivespalterform, i alt 7 eller 8 i
antal 2). Disse skivespalterlignende stenøxer er utvivlsomt
') Om Jængden af kjøkkenmøddingtiden udtaler dr. Andr. M. Hansen
i sin bog nNknne^LllNF^nZ ælde", p. 405: Bare en skaldunge
som den ved Meilgård på omkring 2000 m.3, der er beregnet at
indeholde over 100 000 redskaper, kræver nødvendigvis en uhyre
tid". I hans sidste bog «Landnåm" er det uhyre tidsrum" nærmere begrenset således, at det ansiae» til 3-4 tusenår eller
mere" (p. 276: Efter et almindeligt skøn kan man nu neppe
være i tvil om, at den ældre stenalder" — med de trekantet
t!intk>xer, skivespalterne, som typisk redskap — må måles med
kanske mangedobbelt mål, 3—4 tusenår eller mere").
2 ) Nemlig 4 lra «Giltvet", 2 fra Nøstvet", 1 fra Dalsrudåsen (Leikås)
i Sande, 1 fra Sandviken" og 1 fra Lysakerelven. Se forøvrigt
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6/i6/'liMinF67' af flinteskivespaltere. Næsten alle er fundet
på bopladse fra Nøstvettiden" og sammen med typiske
af sten. Dette forhold er meget naturligt,
når man, som i et følgende kapitel nærmere skal påvises,
kan ga ud fra, at Nøstvetkulturen" i Norge har været
samtidig med n kjøkkenmøddingkulturen" i Danmark og
Sydsverige. Forklaringen al disse skivespalfere at sten",
der viser direkte hen på etterligning af en for flinten be
kvem og naturlig øxeform, blir da ganske ligetil den, at
man af mangel på flint har søgt at skaffe sig en til
svarende form af anden sten. Som exempel er afbildet, på
planche 11, fig. 3 a og b, en sådan skivespalter af sten fra
Sandviken i Bærum.
Hvad der her interesserer os er, at de kjendte fund af
skivespaltere af sten samtlige viser sig ikke at kunne være
ældre end littorinasænkningens maximum.
I kort resume ak clen ovenfor Zivne fremstilling om
skivespalternes u^lire^else og K^en6te ti^snestemmelser tor
samme ser vi salenes:
1. benkor
er skivespaltere tra norcliske tore
komster ikke k^ena!t lra Nl6re ti6en 6slutten ak anc^lus
ti6en, altså kun K^'en6t kra et titlsrum, lia klimatet ikke kan
nave vceret kolclere en 6«'et nuvseren^e.

2. Norske fund ak skivespaltere af flint, hvis alder
ova6 mod nutiden har kunnet afgrænses, viser sig at
stamme kra tiden omkring littorinasNnkningens maximum
(Torshovjordet, Sigersvold) (eller maske fra en lidt yngre
tid, V. Sjølshagen ?).
herom udførligere redegjørelse i en afhandling af min søn, stud.
A. W. Brøgger: Øxer a f Nøstvettypen. Bidrag til kunskaben
om den ældre stenalder i Norge". Norg. geol. unders. No. 42,
Kristiania 1905. Fig. pl. 11, fig. 3 a, b er hentet fra min søns
afhandling.
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3. Norske fund af skivespalterlignende øxer ak sten
tilhører samtlige Nøstvettiden", der ligeså svarer til tiden
omkring littorinasænkningens maximum.
4. Skivespaltere kjendes kra Sverige ikke blot fra
forekomster beliggende langs littorina-tidens strandlinie,
men også fra fund inde i landet, særlig fra stranden eller
nærmeste kystområde af de store indsjøer (Bolmen, Vettern,
Venern).
Det er efter disse erfaringer ingen grund til at til
skrive skivespalteren fra Mulerud (om den nu virkelig
stammer fra denne lokalitet) en ældre tid, end tiden om
kring littorinasænkningens maximum eller i alle fald ikke
nogen meget ældre tid; den kan ikke være efterladt her
under et så tidligt tidsrum som tiden for afsætningen af
de laveste af de øvre myabanker ( nen tid med et Nordlands
klimat").
Da der vel heller ikke er nogen sandsynlighed for, at
flintefundene ved Trollerud og Holsten skulde være ak
anden og væsentlig tidligere alder end skivespalteren fra
den nærliggende forekomst Mulerud, foreligger der heller
ikke for disse fund for tiden nogen særlig grund til at an
tage, at de stammer kra en væsentlig ældre tid, ihvorvel
dette naturligvis ikke kan siges at være udelukket.
Under maximum af littorinasænkningen gik havet med
en fjord helt op til S. Mørkelvens udløb i Brårødelven ved
Brårød; i en endnu lidt ældre tid langs S. Mørkelvens dal
til henimod Fossen, ca. 2 km. vest for Trolle^id. I dalen
nedenfor Holsten har der været en sjø, hvoraf endnu
resterer et vand, Bergsjø-kjern, ca. 1 km. langt. Det er da
let at forstå, at stenaldersfolket, selv om det først under
(en tidlig del af?) tapes -littorina-tiden var kommet til
disse trakter, fra fjordbunden kan have fulgt dalen og vas
draget opover til sjøen ved vasdragets ende og slåt sig
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ned her, liksom vi tinder, at det samme har været til
fældet forskjellige andre steder (se under aksnittet om Nøs
tvettiden).
Med det nuværende ufuldstændige kjendskab til sten
aldersfund ældre end w skivespaltertiden" i Norge, er der
derfor efter min mening ingen afgjørende grund til at gå
ud fra, at flintefundene fra Mulerud, Holsten, Trollerud
o. s. v. skulde være efterladte under en så tidlig tid, at
strandlinien lå mindst 120 til 150 m. høiere end nuværende
havstand. Hvorvidt der allerede under en så tidlig tid
virkelig har existeret en stenaldersbefolkning i Norge får
derfor fremtidige underssgelser akg^sre; har der exiBteret
en sådan, har den imidlertid sikkert ikke li^endt den kunst
at tilhugge skivespaltere.

Korges geol. unders. ~So. 41

Har det sydlige Norge hayt en ældre sten
alder, samtidig med Danmarks
kjøkkenmøddinger ?
De ovenfor omtalte fund af skivespaltere i Norge
viser i forbindelse med fastsættelse al høiden over havet
af enkelte af dem, at der i det sydlige Norge — dels
omkring Xligtianialiol^en, dels også i alle fald på Lister
og Jæderen — samtidig med kjøkkenmøddingtiden i
Danmark og Sydsverige har færdedes mennesker, der har
kjendt og brugt de samme flinteredskaber, som dem,
der er efterladt i masse i de danske kjøkkenmøddinger
og på de sydsvenske bopladse.
Disse fund er imidlertid hidtil så yderst fåtallige og
de enkelte fundne redskaber af denne art — skivespalterne —
er ligeledes så yderst få, at det, hvis man ikke havde
andre beviser end disse fund for en bebyggelse under
kjøkkenmøddingtiden i Norge, vistnok måtte siges at være
berettiget med prof. 0. Rygh at drage den slutning, at
vort land under den ældre nordiske stenalder, tiden sva
rende til de danske kjøkken møddingers afsætning, ikke
kunde antages at have været nævneværdig befolket.
I betragtning af den lange tid, kjøkkenmøddingkul
turen i Danmark utvivisomt repra^enterer, og endvidere i
betragtning af, at klimatet også i det sydlige Norge på
den tid må have været særdeles mildt, betydelig varmere
og gunstigere end det nuværende, vilde det i og for sig
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være et yderst påfaldende forhold, om det sydlige Norge
aldeles ikke skulde have været befolket, samtidig med at
Danmark og sydveskysten ak Sverige åbenbart allerede
må have navt en forholdsvis ganske tæt befolkning langs
køterne, "lni oetingelß6rn6 for østersfangst og fiske, som
for jagt kan på ingen made have været mindre gode i
det sydlige Norge på denne tid, end i Danmark eller det
sydvestlige Sverige. Og afstandene langs kysten regnet
fra Skåne og opover til den indre del af Kristianiafjorden
er jo dog i virkeligheden ikke så store, at man ikke måtte
anse det sandsynligt, at beboelsen lidt etter lidt under den
lange ældre nordiske stenalder også måtte have nåd op til
det sydlige Norge, — så meget mere, som kjøkkenmødding
folket aoenoart må have navt både og have været vant
til at færdes på sjøn, — noget som fremgår allerede deraf,
at de nar kunnet sprede sig til ser.
Det er navnlig to forhold, som forklarer, at man lige
til den nyeste tid kunde blive stående ved en sådan op
fatning, som den af Rygh udtalte, at Norge ikke har
været befolket under den ældre nordiske stenalder.
Den første er den, at der hidtil (bortset fra nogle få
somres undersøgelser på Jæderen og på Bømmeløen) ikke
i Norge er foretat systematiske arkæologiske undersøgelser
ledsagede at gravninger for at udrede spørgsmålet om,
hvorvidt landet nar været bebygget under en tid svarende
ti! kjøkkenmøddingtiden, eller ikke.
Den ancisn er (len, at man kor en 3tor 6el bevist
eller übevi6Bt nar BVWvet i (len vil6tare!B6, at en bekolk
ning un6er k^skkenmexUingtiden i tilka)l66 ogBa i
lig63om i Danmark, matte nave ekterladt sig lige3a rigelige
ma,33er ak 3kiv63palter6, langsxer, Bkral)ere 0. 3. v. ak Mni,
80M 06vi86r kor 3in tidligere ex^tence. Denne vil6farelB6
bunder atter i 6en keilagtige koru6BWtning, at der i I^orge
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skulde have existeret i landet selv en sådan tilgang på
flint, at deraf behovet for produktionen af ds for en be
folkning nødvendige redskaber kunde tilkrsdBBtill63. Rai
sonnementet har altså været dette: n der har ikke manglet
råmateriale af flint; da der desuagtet ikke er fundet mere
end nogle få skivespaltere o. 8. v. at ældre nordiske sten
aldertyper, kan der heller ikke have været nogen befolkning
i Norge under ældre stenalder".

Om tilgangen på naturlig flint i Norge.
Denne opfatning, at der i Norge ikke egentlig har
manglet forekomster af naturlig flint (på sekundært leiested)
fremholdtes navnlig af prof. 0. Rygh l ) (1875). Støttet til
opgaver navnlig fra bergmester T. Dahll om fund af flint
i morænegrus og strandgrus på den sydlige del af Karmøen,
på Jæderen og på Jomfruland antog Rygh, at rå flint
vistnok har forekommet adskillige steder i Norge, så at
man ikke længer at forekomsten at forarbeidede flintesager
i Norge liav6e nozen ret til at slutte til en udstrakt livlig
Handelsforbindelse i Norden i Stenalderens Tid". „ Heller
ikke kan den Omstændighed, at Flintesagerne danne en
saa meget mindre Procent af samtlige Stenalderslevninger
i Norge end k. Ex. i Danmark, herefter vel alene forklares
af vanskelig Adgang til at erholde raa Flint; her maa
ogsaa andre Aarsager have været medvirkende". Og i
1885 drog prof. Rygh så, som ovenfor nævnt, den nød
vendige konsekvens af denne 3in opfatning, idet han (1. c.)
ligefrem udtalte, at »de enkelte Oldsager, der bære en
ældre Tids Præg er altfor faa til at kunne gjøre det troligt,
') 0. Rygh. „ Forekomst af raa Flint i Norge". Foren. t. norsk,
fortidsmindesmærk. bevar. Aarsber. f. 1874, p. 180—181. Kristiania 1875.
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at Landet har været befolket allerede i en tidligere Periode
ak Stenalderen".
T. Dahll antog, at forekomsten ak flint i grus på
Jæderen o. s. v. må forklares således, at der engang
over større Dele af det sydlige Norge har været udbredt et
flintførende Kridtlag, som ved Gletschernes destruerende
Virksomhed er blevet bortført, saa at man kun finder Rester
af Flinten bevarede i Lavlandene langs Kysten".
Denne Dahll's opfatning kunde være naturlig at gribe
til, på den tid den fremkom. Men efterat den nyere gla
cialgeologiske forskning har fæstet opmærksomheden på,
at der i den norske rende" må have bevæget sig en
vældig gletscher i alle fald under den største nedisning,
har man ganske naturlig søgt forklaringen af flinten i grus
langs landets sydvestkyst, selv til lidt større høider o. n.,
i transport af løsrevet kridt med flint fra lag at kridtfor
mationen navnlig fra Skageraks bund ved deune gletscher.
En del flint langs kysten er sikkert også transporteret fra
Jyllands kyst med svømmende isfjeld og med havis.
For et par år siden har imidlertid dr. H. H. Reusch i)
optaget en lignende anskuelse, som den tidligere af dr. T.
Dahll fremholdte, og antaget en tidligere udbredelse af
en flintførende kndtformation over store dele af det sydlige
Norge. Hans hovedgrund til denne antagelse er den, at
han nar trængt et dække at en senere forsvunden løsere
formation som støtte for sin hypothese om daldannelsen i
Kristianiafeltet, idet han søger at forklare en del af dalene
her som påtvungne" dale ( superimposed valleys"); og
så lå det nærmest at ty til en forsvunden kridtformation.
Til støtte herfor igjen anfører han fund af tre flintkjerner
af sjøpindsvin fra yngre kridt i Kristianiafeltet (en fra
l ) Naturen 1902 p. 129-137.
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Halvorsrød i Råde, en fra Rosnesstranden i Rygge og en
angivelig „ kunnet under 4 m. morænegrus ovenpå silur
fjeldet", uden lokalitet 1). I^i^6sa mener han, at forekom
sten af flint og kridt langs vore kyster for en del maske
skulde skrive sig fra et sådant forsvundet kridtformations
dække fra vort eget land (særlig Kristianiatrakten) istedenfor
som almindelig antaget fra „ transport med isbjerge fra
Skåne og Danmark".
Hva6 nu hele denne dr. Reusgh's n^potn6B6 om de på
tvungne dale i Kristianiafeltet angår, så er det ikke her
det rette sted til en udførlig gjendrivelse at denne ved gjen
nemgåelse af de enkelte af dr. Reusch anførte exempler.
Jeg må derfor her indskrænke mig til en nøgen påstand
om, at jeg sktkl- mit incl^aends kjendskab til Xri3tianial6lt6t
må anse min — torsvii^t at vort lands rklikt^kolo^i nsit
fortjente — ven dr. Reusch's anvendelse af den ameri
kanske N^potn6B6 om de natvunzn6 tlal6ann6lß6i' på de
nævnte exempler fra Kristianiafeltet som absolut überetti
get i den form han har givet den ved antagelse af en for
svunden kridtforniation som basis for hypothesen. Dal
dannelsen i Kristianiafeltet kan meget vel forklares uden
denne antagelse, det tør jeg på basis at mangeårigt natur
studium at dette område trygt påstå'2). Og der findes efter
min mening ikke skygge af bevis for, at kridtformationens
afsætninger (deri indbefattet flintførende skrivekridt) nogen
') I separatudgave af dr. Reusch's afhandl. anføres for denne sidste
findestedet ved Grorud".
2 ) Jeg kan ikke un6la66 samtidig at gjøre opmærksom på, at når
dr. Reusch sammesteds (p. 77 og 131) anfører som min opfatning om Kristianiafjordens dannelse, nat den i hovedsagen er
blevet til under istiden ved bræer, som grov sig ned i løse bergarter", så er dette en i høi grad ufuldstændig og misvisende fremstilling af de anskuelser, jeg har offentliggjort om dette emne.
(Confr. Nyt Mag. f. Nat., B. 30, p. 27, 29; se også Norge i det
19de århundrede"; afsnittet geologi, p. 23 etc).
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sinde har dækket Kristianiafeftet ; den fra granit- og syenit
lakkoliternes overflade forsvundne dækkende formation, der
delvis har havt sin afgjørende betydning for daldannelsens
forløb, har været ak palæozoisk ikke al sen mesozoisk alder.
Med hensyn til dr. Reusch's antagelse af, at Kristiania
feltet og det sydlige Norge i det hele skulde have været
sigslilist ak en nu lorzvunt^t liii6tkc»lmg,tion, da iin66B der
ikke blot intet direkte bevis for en sådan antagelse, men
flere forhold taler også direkte derimod. Prof. W. Deecke's
interessante skisse k>k forholdet inellem clenu^ationen ak
det skandinaviske skjold og at3LLtningen ak de B^6baNi3li6
sedimenter forudsætter således som sit Zrun6la^, at a^eet
nin^en ak de mgsZtize Kri6t3e6im6nter u6enom randen al
Skandinaviens gamle grundfjeldsskjold netop har været be
tinget af, at dette selv, indenfor randzonen, under kridttiden
lå hævet over hav, og at denudationen af de kalkrige over
siluriske og undersiluriske sedimenter ovenpå Zrun6ljel6et
på denne tid har ak^ivet materialet til den øvre Kri6ttorma
tions kalkrige lag i det baltiske randområde, særlig da til
skrivekridtet med dets flintlag 1 ).
Det er efter min mening også utvivlsomt, at de at
dr. Reusch omtalte fund ai flintekjerner af sjøpindsvin ikke
er rester af en forsvunden norsk kridtformation, men er
kommet did, hvor de er fundet, ved mennesker, og at de
oprindelig stammer fra Danmark. Foruden de tre al
dr. I^LUscii nevnte fund er også I^enclt^) et fund al en
flintenerne al en s^inoco^^s, der skal være lun6et i en
myr på gården Frogner i Krogstad, Smålenene, li^6Ba en
flintekjerne af en ananchytes, fundet ved Lågen i Hedrum
') W. Deecke, nDie sudbaltischen Sedimente in ihrem genetischen
Zusammenhange mit dem skandinavischen Schilde. Centralblatt
f. Min. Geol. u. Pal., Jahrg. 1905, No. 4.
2) Meddelt mig ak dr. J. Xi^n.
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(Rygh). I alt er saaledes fem sådanne fund kjendt, et
antal, der er uforholdsmæssig stort i forhold til antallet ak
fundne flinteknoller fra det sydostlige Norge. Den fra
Frogner komne flintekjerne, kan — om den som angivet
er fundet i en myr, — kun være kommet did ved men
neskers hjælp. Det er også bekjendt, at netop sådanne
Ninteli^erner ak sjøpindsvin er kun6ne f. ex. i jernalders
grave 1) og således meget vel kan være transporter^e ved
mennesker.
Og hvad angår fund af flinteknoller på naturlig
forekomst i Kristianiafeltet, da er de kjendte fund deraf
ikke stort flere, end at de kan tælles på fingrene. Og de
er alle fra så lavt nivå over havet, at de kan forklares
meget vel ved havistransport. At der på nogle steder i
arealer ved Kristiania 2) er fundet flinteknoller er ikke
mærkeligere, end at der i vore dage langs hele vor vest
og sydkyst lige ind til på stranden af seine i Bundefjorden
er fundet golfstrømnødder og stykker af slag fra Middels
borough. Ellers har jeg fundet en flinteknol i yoldialer
ved Tønsberg teglverk, lige3å en i ældre arealer ved Sande
fjord. Langs nuværende havstrand har jeg fundet fire
flinteknoller på sydsiden af Kirkeøn, Hvaler. Disse fund
kan alle skyldes dels ældre, dels nyere navi3tran3port, og
der er i det hele efter min mening ikke spor ak nogen
grund til at anse dem som rester af en forsvunden norsk
kridtformation. Allerede den omstændighed, at de ovenfor
l ) Se således: Sehested. nFortidsminder fra egnen om Broholm",
p. 164 og tab. XXXV fig. u. ; her omtales og afbildes en sådan
flintekjerne, fundet i en brandplet på Møllegårdsmarken.
2 ) Confr. P. Øyen nTapesniveauet paa Jæderen" 1. c. p. 71. Øyen
har opgivet mig, at flinteknoller er fundet i leglværkerne ved
Kristiania på følgende steder: ved Høienhal teglværk, to steder
ved Ln^s, ved HluiilletiaFen te^lvselll, og endnu på to steder i
Aker, — overalt i senglacialt ler; i samlingen findes derhos en
flinteknol fra n Mindet i Oslo".
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omtalte fund af flinteknoller (jeg bortser kra fundene ved
moderne havstrand på Hvaler som maske skyldes men
nesker) samtlige skriver sig fra senglacialt marint ler,
medens ikke et eneste flintefund fra Kristianiafeltet med
sikkerhed er kjendt tra urørt morænegrus, er i og for sig
nok til at vise, at det ikke er nogen sandsynlighed for at
flinteknollerne fra leret skulde være rester af en norsk
kridtformation.
Hovedsagen er imidlertid for det her foreliggende
spørgsmåls vedkommende, at naturlig forekommende flint
i hele Kristianiafeltet må ansees som så overordentlig
sparsomt udbredt, at det ikke er tale om, at den kvanti
tet, der heraf tilfældig kunde være fremfundet i over
fladen under stenalderen, på nogen made kunde have
været tilstrækkélig til at tilfredsstille behovet for råma
teriale til redskaber for en nævneværdig stenalders
befolkning, otn denne skulde have været afhængig af
råmateriale af flint 1).
Kun for det sydvestlige kyststrøgs vedkommende, navn
lig for Listers og Jæderens, turde naturlig forekomst ak
flint i kystranden og i morænegrus have været så pas
almindelig, at en stenaldersbefolkning her kunde have havt
nogenlunde tilstrækkélig, om end neppe heller her egentlig
rigelig tilgang på råmateriale for tilhugning al øxer og
andre nødvendige redskaber.
For Kristianiafeltets og i det hele kor det SO-lige Norges
vedkommende antager jeg kor min del derfor, at den flint,
som er efterladt af ældre og yngre stenaldersfolk, dels som
færdige redskaber, dels som affald fra tilhugning ak så
danne, omtrent helt og holdent er tilført andenstedsfra,
l ) Dette så meget mere, som den afleining, hvori flinteknoller vel
oftest turde forekomme, yoldialeret, i Kristianiafeltet under den
ældre stenalder var helt dækket af hav.
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særlig fra Danmark, for en del maske som færdige red
skaber, for en del som råmateriale; redskaber eller akkald,
som skriver sig fra bearbeidelse ak flint, fundet pa naturlig
forekomst i landet selv, kan for det sydøstlige Norges ved
kommende efter min mening kun udgjøre en ganske for
svindende liden del ak det inden dette område fra sten
alderen efterladte flintemateriale. Jeg er således fuld
stændig uenig i den af prof. 0. Rygh (på basis af T.
Dahll's oplysninger o. s. v.) udtalte, ovenfor citerede op
fatning i dette punkt.
For nu at komme tilbage til den ældre stenalder i det
sydøstlige Norge, så er altså min mening derom den, at
når der hos os hidtil kun er fundet nogle yderst få skive
spaltere af flint kra denne tid, sammenlignet med antallet
fra de danske kjøkkenmøddinger et rent forsvindende anlal,
så er forklaringen af dette forhold (foruden den ovenfor
nævnte, at ingen systematiske undersøgelser er anstillede)
først og fremst den, at tilgangen i landet selv af na
turlig flint har været kor liden til at afgive tilstrække
lizt råmateriale, og dernæst den, at samfærselen med Syd
sverige og Danmark, hvorfra flint kunde erholdes, på denne
tid endnu maske har været mindre livlig, — eller maske
snarere den, at man ikke har havt noget af værdi at til
bytte sig flint og flinteredskaber for, i alle fald ikke noget,
som det sydsvenske og danske kjøkkenmøddingfolk ikke
havde tilstrækkelig tilgang på selv.
Men dernæst har der naturligvis også været en
anden grund, nemlig den, at man i mangel af flint har
hjulpet sig med anden sten.
Isledenkor ak mangelen pa ilinteredskaber al «eldre
stenalderstvper i det svds3tb'ge
som klv«n og andre
l) Confr. således dr. Andr. M. Hansen, 1. c. p. 339; nogen befolkning så tæt som i Danmark i nkøkkenmøddingtidenu kan man
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at drage den slutning, at landet her ikke bar været be
folket under den ældre stenalder (kjøkkenmøddingtiden),
havde det derfor ligget nær at undersøge, hvorvidt de tal
rige kjendte bopladsfund med råt tilhugne, uslebne eller
kun egslebne redskaber af sten (ikke flint) fra begge sider
af Kristianiafjorden, navnlig fra Smålenene, Akershus amt
og Jarlsberg, ikke snarest måtte ansees for samtidige med
og repræsenlerende i det SO-lige Norge den ældre danske
og sydsvenske stenalder, kjøkkenmøddingtiden.
Andre steder (f. ex. på Bornholm), hvor der ligeiedes
mangler naturlig forekomst af flint og hvor al flint må
være indført 1 har man allerede forlængst været på det
rene med, at stenaldersfolket under sådanne forholde netop
har bru^t anden sten, fordi der manZle6e flint. Hos os
har dette imidlertid, såvidt jeg har kunnet finde, ikke
hidtil faldt nogen ind, — eller i alle fald har ikke deraf
været draget de konsekvenser, som nødvendigvis med
rimelighed måtte drages.

Nøstvetkulturen".
Som typen for de nævnte bopladse anføres i almindelig
hed den først beskrevne forekomst hos os af denne art,
nemlig findestedet under pladsen Sjøskogen nær Pollen ved
blot anta, hvis man går ut fra, at der i Norge bruktes væsentlig
horn- og ben-redskaper, men ikke synderlig saker av tildannet
sten eller flint".
l ) Allerede Vedel drog denne slutning af sine undersøgelser. Mere
specielt er spørgsmålet behandlet ak C. A. Grønwall i en liden
afhandling : Flintens naturlige forekomst paa Bornholm og de
bornholmske stenalders redskaber". (Aarb. f. nord. Oldkynd. og
Histor. 1903, p. 316-319). Han kommer her til den bestemte
slutning, at hovedmassen af Bornholms flinteredskaber må være
indførte eller forarbeidede af indført flint, da til bearbeidelse
egnet flint fattes eller i alle fald kun findes i små stykker i
ringe mængde som fremmede blokke.
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Lundekjorden. Den kultur, som denne og andre samtidige
boplad36 repræsenterer, har hos os gjerne efter gården
Nøstvet — som imidlertid ligger et par kilometer længer
øst — urigtig været betegnet som Nøstvetkulturen".
Denne boplass (værkstedsplads, som man før kaldte
det) ved Sjøskogen beskreves først af prof. 0. Rygh 1880 1).
KV6U gav her for første gang i norsk litteratur en karak
t6l-iBtilc at de for denne kultur typiske redskaber. Han
fremhævede også den eiendommelige forskjel fra andre
norske værkstedfund fra stenalderen, w at Tilvirkningen af
Flintsager her synes at have været det underordnede, me
dens der findes Sager af andre Stenarter i Mængde, hvoraf
kun faa Spor ere trufne paa tidligere opdagede Værksteder".
Efter at have omtalt de få tidligere fra norske forekomster
hendte n stenkiler" al samme type 2) som Nøstvetøxerne,
peger han tilslut på den mærkelige overensstemmelse med
et tidligere kjendt fund fra Lihult i Ske sogn i det nord
lige Bohuslån.
Siden denne Rygh's første omtale af bopladsen fra
Sjøskogen under Nøstvet er nu i det sidste snes år en hel
række andre bopladse med tilsvarende redskabsformer krem
fundet på flere steder på begge sider af Kristianiafjorden :
i Såner præstegjæld i Akershus, videre i Spydeberg,
Råde og Onsø i Smålenene og i Sande og Berg i Jarls
berg 3), muligens også i Askim, Aremark o. 5. v. i Små
>) Foren. f. norsk, fortidsmid. bevar. Aarsbr. f. 1879; p. 192 og
pl. I fig. 2-3. Kristiania 1880.
2 ) Fra Sandbakken i Råde (1869), fra Sigersvold i Vanse (1877), fra
Spydeberg (1877) og fra Løken i Spydeberg (1879) samt fra
Skollenborg i Aremark (1879), — i alt således kun 5 stenøxer af
denne type, hvoraf nu er kjendt hundreder!
3 ) Se nedenfor under et følgende afsnit. En noget nærmere redegjørelse for disse bopladse og enkeltfund vil også blive fremlagt
i den ovenfor nævnte afhandling af min søn stud. A. W. Brøgger;
for adskillige enkeltheder henvises dertil.
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lenene, i Stokke i Jarlsberg, Bamle i Bratsberg, Søndeled
i Nedenæs o. s. v.
I litteraturen forefindes hidtil meget lidet om Nøstvetk
ultur" udover den kortfattede omtale at selve fundene i
årsberetningerne for Foreningen for norske Fortidsmindes
mærkers Bevaring".
Nogle generelle bemærkninger om denne kultur har
G. Mørck 1) givet i indledningen til en afhandling om fund
af stenalders grave i Norge. Efter at have omtalt den
ældre stenalder i Danmark (kjøkkenmøddingtiden) siger han
dernæst: 1 den senere eller seneste del at eeldre sten
alder er det, at mennesker først kommer ind i vort land
og bosætter sig der. De har seget lidt efter lidt opover
langs den svenske kvst og er gjennem Bohuslen kommet
ind i Smaalenene, derefter gjennem Akershus rundt fjorden,
eller ogsaa tvers over fjorden tra Smaalenene, gjennem
Buskerud, hvor de har trængt opover og bosat sig om
kring de store sjøer, helt op i Hadeland. Sydover har de
udbredt sig over Jarlsberg, hvor der er mange vidnesbyrd
om menneskers tilstedeværelse i denne fjerne tid. Efter
fundene at dømme synes man endnu ikke at have trængt
nordover til Mjøsen eller andre steder".
Allerede i Lonuslen kan man se, at man nar navt
vanskelig kor at tinde det til redskaber dedst egnede oZ
tilvante materiale, klinten. Derlor nar man vendt si^ til
andre stenarter, skiter oz sandsten, oz nvvvitz sees det, at
man nar uenandlet disse stenarter aldeles som klinten OF
arbeidet redsliaver at sten, der zanske ligner de i de danske
kiskkenmsddinFer torekommende. Nan nar oZsaa skaot
nve karmer, der allerede viser si^ i Vonuslen. Det er
isssr visse sksetormer at skiker oA anden sten, der er
1 ) Foren. f. norske fortidsmindesmærkers bevaring. Årsbr. f. 1900,
p. 13. Kristiania 1901.
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I<ara!it6rißtißli6 kor d6N eeld3te del ak vor oldtid3liultur. Oe
linde 3 i nundreder al exemvlarer i de i den 56N6re lid
talrig lremlcomne novladßer, i3eer i Zmaalenene, men ogßaa
i
Baavelßom andre egne rundt Horden".

De rigeste bopladse findes i Spydeberg langs Glom
men, hvor man ogsaa i deres indhold finder flere vidnes
byrd om, at bosættelsen har kornat sig ned gjenneni lange
tider".
w Ogsaa i Norge, og det maaske i endnu høiere grad
end andetsteds, maa man tænke sig, at man omtrent ude
lullende har narret sig ak M^t og fiskeri, samt ak rsdder,
som man gravede op af jorden".
Denne Mørck's beskrivelse ak Nøstvetkulturen inde
holder, som det sees, en rLekke lortrkelleli^e nemNrkninzer;
også han synes dog, som man ser, at være gåt ud fra som
givet, at den i det væsentlige er yngre end kjøkkenmødding
tiden.
Også P. A. Øyen har 1) kortelig omtalt denne kultur;
han anser den som i forhold til kjøkkenmøddingtiden"
repræsenterende n en følgende tid" og en ny kulturs op
blomstren". (Han bemærker derom: Naar flintmangel
her nar været ovlsrt som en v2L3entliz grund til andre
materialers anvendelse, saa kan vel dette til en vis grad
have været tilfældet; men de hyppige fund ak slibestene
og den omstændighed, at økserne som regel er mer eller
mindre slebet, viser at man staar lige over for en ny kul
turs opblomstren").
I^igeßa har H. Schetelig 2) omtalt Nøstvetkulturen i
anledning af gjennemgåelsen af det efter hans mening lidt
yngre fund fra Vespestad på Bømmeløen; han anser den
') wTapesniveauet paa Jæderen", 1. c. p. 72.
2 ) Bergens Museums Årbog f. 1901. No. 5, p. 10. (Bergen 1902).
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for tilhørende
alder".

en forholdsvis tidlig del af yngre sten

En noget udførligere omtale at denne Nøstvetkultur
har dr. Andr. M. Hansen egnet samme 1). Han har
übestridelig fortjenesten af at være den første, der i
vor litteratur med styrke har fremhævet den store betyd
ning, som tilkommer denne fundrække, og hans udredning
om
indeholder adskillige riztize og trsek
fende bemærkninger; men på den anden side også adskil
lige vildledende og urigtige anskuelser, og hans opfatning
af denne kulturs relative alder er, som nedenfor skal godt
gjøres, fuldkommen misvisende.
Det er visselig rigtigt, når han med Mørck antager,
at Nøstvetkulturens" bopladse likesom affaldsdyngernes
befolknings bopladse må have tilhørt et folk af veideMiV^ci, af fiskere og skælætere og jægere", og at disse
bopladse har været r væsentlig knyttet til kysten" (1. c. p.
140). Det er vistnok også rigtigt, når han, med Schetelig,
om denne befolknings redskaber antager, at fremstillings
tekniken w slutter sig til den ældre danske stenalders u
(I. c. p. 139).
Men dr. Andr. M. Hansen's videre slutninger angående
forholdet mellem kjøkkenmøddingkulturen og
turen" kan ikke være rigtige. Han opfatter nemlig den
sidste som i sin helhed yngre og i tid svarende til
yngre stenalder i Danmark. n Nøstvet-tid i Norge og
yngre stenalder" i Danmark er at betragte som væsentlig
samtidige" (I. c. p. 135). ?,Da skivespalterne er omtrent
forsvundet [i Norge], må Nøstvet-tid i Norge også være
begyndt omtrent samtidig med yngre stenalder i Danmark"
(I. c. p. 275).
l ) «Landnåm" etc. p. 127 ff, 275 ff., 325 ff.
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Ifølge dr. Andr. M. Hansen's opfatning skulde såvel skive
spalter-(køkkenmødding-) kulturen i Danmark, som wNøstvet
kulturen" i Norge skrive sig fra et anarisk veidefolk; dette
folk skulde ved ind vandringen at et arisk korndyrkende
stenaldersfolk ved begyndelsen af den yngre danske sten
alder i Danmark have fortrukket herfra og begivet sig
nordover til S. Sverige og deretter langs kysten til Norge
og derunder have udviklet Nøstvetkulturen" (og senere
den såkaldte «arktiske* skiferkultur).
Nøstvetkulturen"
med dens l«^g^a^ig6 fortsatte benyttelse av redskaper
utelukkende av bløtere slepen sten i Norge må derfor i
absolut tid for en væsentlig del svare til de store sten
graves tid i Danmark" (1. c. p. 135).
Dr. Andr. M. Hansen slutter sig med denne opfatning
til tidligere meget udbredte anskuelser, dels om at ethvert
nyt kulturfremskridt skulde betegne et nyt folks indvan
dring (den yngre stenalders kultur til forskjel fra den
ældre), dels også om, at udbredelsen ak en vis kultur fra
det ene sted til det andet (i nærværende tilfælde rNøstvet
kulturens" udbredelse og udvikling under vandring fra
Danmark til Norge) skulde have krævet forholdsvis meget
lange tidsrum selv for kortere afstande. Begge disse an
skuelser er nu for en stor del forladte af arkæologeme, og
særlig nar i Norden prof. Sophus Muller stillet sig tviv
lende ligeoverfor den første, og prof. 0. Montelius anset
begge for tvivlsomme og i konkrete tilfælde bevislig for
urigtige.
Derfor kunde naturligvis dr. Andr. M. Hansen's op
fatning i foreliggende tilfælde værerigtig; det må imidlertid
være muligt at afgjøre dette spørgsmål ved ad geologisk
vei at bestemme nNøstvetkulturens" alder i forhold til på
den ene side kjøkkenmøddingkulturen og på den anden
side den yngre norske stenalder med samme typer som
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den dan3ke, og 6N Badan under3SgelB6 vil i det kslgende
blive kremlagt.

Dr. Andr. M. Hansen har i sin fremstilling al Nøst
vetkulturen" (1. c. p. 128) under betegnelsen Nøstvett
ypen" (eller r Nøstvet-redskapet" eller -redskaperne") sam
menfattet Rygh's typer no. 4, no. 8 og no. 12; et andet
sted i sin bog (p. 335) har han også henregnet Rygh's
type no. 11 til hvad han kalder w sikre Nøstvetredskaper".
Hertil er at oemeerlis, som min 3sn har gjort mig op
mærksom på, at Rygh's no. 11 sikkert er en noget yngre
type, som ikke har noget med r Nøstvetkulturen" at gjøre.
Hvad de øvrige tre øxeformer angår, kan de allerede fra
arkæologisk synspunkt umulig sammenfattes som henhørende
til samme type" i arkæologisk forstand. Den del af
Rygh's no. 8 (butnakkede øxer med elliptisk tværsnit og
ikke væsentlig bredere ved eggen end høiere op), som
sammen med de typiske øxer af Rygh's no. 12 (med cii liel
rundt tværsnit) kan sammenfattes og nedenfor vil blive
sammenfattede som butnakkede trindøxer" udgjør med
sin helt forskjellige tildannelsesteknik en helt anden type,
end Ryghs no. 4, de ægte virkelige Nøstvettyper, der blot
er tilhugne (og delvis egslebne). Det måtte derfor allerede
for en arkæologisk betragtning synes utilstedeligt uden
videre at forene så heterogene former under en type".
For nærmere betragtning måtte her også en anden
indvending mod denne sammenfatning gjøre sig gjæl
dende. Den butnakkede trindøxe" er jo nemlig en
6urovWi3li vel Ilendt, åbenbart til Norden indført type.
Den er ifølge Sophus Muller r almindelig i Vest- og Syd
europa". Mortillet omtaler den fra Frankrige, Evans fra
England. I Danmark er den rundet i kjøkkenmøddingerne,
medens den såvidt bekjendt aldrig er fundet i gravene fra
yngre stenalder; den ansees derfor ak danske arkeologer
Norges geol. unders. No. 41.
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for at I-6PI-NB6Nt6l'6 den yngste del af den wlck^S danske
stenalder (kjøkkenmøddingtiden) eller som indledende den
yngre stenalder 1) i Danmark. Sophus Muller siger 2) om
disse e»xer. hans typer no. 22 og 23, der omtales som ikke
sjeldne" : undertiden fundne paa den ældre Stenalders Lo
pladser og sikkert den ældste Form, ved hvilken Slibning
er anvendt". I en nyere fremstilling 3) anfører han den
butnakkede trinde øx som henhørende til en overgangstid
mellem ældre og yngre dansk stenalder, hvad han be
tegner som „ Mellem-Stenalderen u , og som maske lidt
ældre, men dog i det vsLsentii^e samtidig med de Nl^sle
sledne flinteøxer.
For Sveriges vedkommende bemærker f. ex. Oscar
Almgren 4) om de trinde butnakkede øxer (han kalder dem
uden videre n Trindyxa"), at de synas forekomma redan
Bamu'di^t med de oslipade flintyxorna".
Det måtte efter dette allerede a priori synes rimelig,
at de butnakkede øxer skulde tilhøre et noget yngre afsnit
også af ældre norsk stenalder, eller, også i Norge, repræ
sentere en
u . Hvis da vor ovenfor an
førte betragtning skulde være rigtig, at den ældre danske
og sydsvenske stenalder i SO.-Norge, hvor der mangler
flint, måtte antages repræsenteret at en i det væsentlige
samtidig stenalderskultur, baseret på brugen at n sten u
istedetfor at flint, måtte det også allerede på forhånd an
tages rimeligt, at denne repræsentation ikke kunde ud
gjøres af de butnakkede trindøxer, men af de egentlige
ægte, tilhugne v Nøstvettyperu .
') Se f. ex i det store væik om Affaldsdyngerne" under beskrivelsen af Klintesø-dyngen (p. 128).
2 ) Ordn. af Danmarks Oldsager, I, p. 4—5.
3) Vor Oldtid" (1897), p. 47-48.
*) L. c. Ljus" etc, p. 370 og 371.
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Jeg vil imidlertid strax tilføie, at jeg selv ikke var til
strækkelig arkæolog til fm først af at gjøre denne betragt
ning, som senere har vist 3ig rigtig, gjældende under
undersøgelserne i marken ; det er først senere under ar
beidets gang og ved sammenstillingen af resultaterne gåt
op for mig, at man også på forhånd kavclk grund til at
behandle de butnakkede trindøxer som en helt særskilt
gruppe, repræsenterende en noget yngre kultur, — i
Norge, som i Danmark og Sverige, en mellem-stenalders"kultur 1).
I den følgende fremstilling angående undersøgelserne
over de nivåer over havet, til hvilke de øxeformer er fundne
at gå ned, der af dr. Andr. M. Hansen er sammenfattede
som henhørende til hvad han har betegnet som Nøstvetk
ulturen", ,,Nøstvetperioden" eller Nøstvettiden", vil der
for 1) de egentlige »Nøstvettypersu og 2) n de butnakkede
trindøxers u nivåer blive behandlede hver for sig.
Det er ikke min opgave at give en samlet og detal
jeret fremstilling al recl3i(al)Bt^v6rn6 på vore ældste sten
aldersbopladse; dette er en arkæologisk opgave, som ligger
udenfor min kompetence. For min opgave, at afgjøre
på den ene side aldersforholdet mellem Nøstvetkulturen"
og den ældre nordiske stenalder" (kjøkkenmøddingtiden)
og på den anden side tiden for brugen af de butnakkede
trindøxer i Danmark ( mellem-stenalderen") og i Norge, er
det også tilstrækkeligt at udvælge nogle få bestemte karak
') I en ganske foreløbig meddelelse i Christiania Videnskabsselskab
Ilte novbr. 1904 var jeg vistnok opmærksom på, at de butnakkede trindøxer i det hele var yngre end de egentlige Nøstvetøxer, men endnu ikke kommet på det rene med nødvendigheden af at behandle helt for sig forekomsterne af de ægte Nøstvettyper og dem af de butnakkede trindøxer, idet jeg dengang
endnu, ligesom dr. Andr. M. Hansen, omtalte begge grupper som
tilhørende nNøstvetkulturen".
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teristiske typer og søge at bestemme disses indbyrdes alder
og der63 alder i forhold til bestemte 3trandlinienivaer. Som
sådanne hovedtyper, der ligesom ledefossiler tor palæonto
logen, som mynter for historikeren, kan tjene til at Nxere
og afgrænse bestemte tidsrum, har jeg valgt de i det føl
gende nævnte typer af lange øxer af sten 1):
1 a. De egentlige n Nøstvettyper" af øxer. I sine ældre
former er Nøstvetøxerne, Ryghs type no. 4. således som
de er kjendt fra t)opla6B6N6 på Hsskozen under Nøstvet,
på Skogen under Giltvet, på Hasledalens boplads i Råde
0. s. v. helt U3ledne, dannede helt og holdent ved tilhug
ning af emner at alleslags finkornige eller tætte bergarter
ved en teknik analog med den flinteteknik, der er anvendt
for den ældre danske stenalders rundt om tilhugne tvær
øxer. Tværsnittet ofte tilnærmelsesvis triangulært eller
også tilnærmelsesvis trapezoedrisk.
I antagelig noget yngre udvikling viser de samme
former sig 3!ebne ved eggen og nær denne, idet kormerne
og behandlingen torsvrizt er den samme som hos de Wldste
typer; denne egslibning er maske fra først af, også i Norge,
noget senere indtsrt, men de ssidre blot tilnu^ne og de
yngre derhos egslebne øxer at ægte Nøstvettypus er allige
vel maske også senere bruzt samtidig på bopladsene.
b. En noget afvigende type danner en del øxer, der også
findes på norske kopiane samtidig med de typiske Nøs
tvetøxer; de er fladere, med oftest nogenlunde linseformigt
tværsnit, er bredere ved eggen, hvor de er Bleone, men
forøvrigt uslebne og råt tilhugne som ægte Nøstvettyper.
Øxer af denne type synes nærstående ved sxetormer. der
er beskrevne af Kjellmark fra den ovenfor omtalte no
plad3 ved Zoldatwrpet i Limnamn og som vißwok Knde3
') Det følgende afsnit skyldes væsentlig meddelelser fra min søn,
til hvis udførligere fremstilling henvises.
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hyppig også på andre sydsvenske bopladse. Endvidere
minder enkelte øxer al denne type ved sin form ikke li6et
om den p. 46 omtalte eklogitøxe fra Monte Gargano og
om skivespalterne fra samme sted. Øxer af denne nLim
hamnstype" er forholdsvis meget sparsommere på norske
bopladse. Da de utvivlsomt i alle fald delvis er samtidige
med de ægte Nøstvettyper, omtales de i det følgende ikke
særskilt, men anføres uden videre som Nøstvetøxer".
2. De butnakkede trindøxer. Antagelig også op
rindelig yngre, og som nedenfor skal vises på norske bo
pladse utvivlsomt yngre end 66 ægte JNøstvetøxer (indbe
fattet Limhamnstypen) er den ovenfor nævnte øxeform, der
af de danske arkæologer er betegnet som den trinde but
nakkede øxe u , af svenske (f. ex. Kjellmark, Almgren o. fl.)
som „ trindøxer". Denne øxe er dels tildannet som retøx,
dels som tværøx. Tværsnittet er ofte rundt, ja fuldkommen
cirkelrundt (Rygh's type no. 12), men oftere også elliptisk
(herunder en hel del øxer, der al Rygh anførtes i års
beretningerne som no. 8, hvilken type hos Rygh dog til
lige har omfattet andre, betydelig yngre former). De but
nakkede trindøxer er ligesom de fleste Nøstvetøxer slebne
ved eggen, men forøvrigt tildannede ved stødning (dansk:
afknusning), en ny, særskilt teknik, der udenfra er nået
til Norden først mod slutningen af den ældre nordiske
stenalder.
Da denne øxeform, som ovenfor nævnt, allerede i
Danmark angiver afslutningen af den ældre stenalder eller
maske rigtigere begyndelsen al den yngre danske stenalder
og således tilhører en overgangstid, en nordisk nmellem
stenalder", er den særlig egnet til at tjene som r ledefossil"
ved bestemmelsen at den ældre danske og den ældre
norske stenalders indbyrdes aldersforhold.
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Foruden de ovenfor særskilt udvalgte øxetyper: Nøs
tvetøxerne (i videre forstand) og de butnakkede trindøxer,
kunde der vistnok også fra de norske forekomster fra ældre
norsk stenalder udskilles flere varieteter in66nlor hoved
typerne. Da disse forhold imidlertid er at forholdsvis
mindre interesse for spørgsmålet om en tilfredsstillende
bestemmelse af tidsforholdet mellem de sydnorske og 66
sydnordiske bopladse fra ældre stenalder (kjøkkenmødding
liden) og fra mellemstenalderen" vil jeg for derhen hørende
spørgsmål henvise til min søns udredning.
Det vigtigste hjælpemiddel for nærmere tidsbestem
7ttsls6 dels ak rNøstvetkulturen", dels klk de butnakkede
øxers periode" er uden sammenligning:
Bestemmelsen af den laveste høide o. h., til hvilken
a) øxeformer tilhørende Nøstvetkulturen" og b) 66 dut
nakkede trindøxer" når ned i Kristianiafjordens omgivelser.
Før vi tåger for os selve disse spørgsmål, for hver af
de N6lop na)vnt6 grupper for sig, og 66!6kt6r også for den
yngre stenalder, er det imidlertid nødvendigt først at søge
at tix6r6 66 forskjellige nogenlunde isokrone strandlinie
nivåer for bestemte afsnit at den postglaciale tid, dels for
hele kyststrøget i oM^iv6l36in6 at Kattegat og Skagerak,
helt fra Jylland til Kristianiatrakten, dels også særskilt
for Kristianiafjordens omgivelser. Dette er såmeget mere
nødvendigt, som nyere erfaringer og iagttagelser for væsent
lige punkters vedkommende har medført enkelte forandringer
i min opfatning af, hvorledes ZrBSNB6n M6116m de forskjellige
afdelinger ak den postglaciale ti6 siden maximum ak littorina—
tapes-sænkningen bør trækkes, og også med hensyn til
sammenligningen mellem Kristianiafeltets og de danske og
8v65V6N81i6 vo3tglaciai6 nivalini6r.

*

Strandliniens beliggenhed under de forskjel
lige afsnit at den postglaciale hæyning.
1. Strandliniens beliggenhed nnder maximum af
littorina—tapes-sænkningen.
Nullinien for littorinasænkningen forløber ifølge Us
singl) i NV.— SO.-lig retning omtrent fra Nisumfjord til
Falster. De øverste postglaciale strandvolde er ifølge Ussing
beliggende ved Nyborg på Fyen i høide ca. 3 m., ligeså
på Hindsholm ca. 3.5 m., svarende til et havnivå maske
blot 1—1.51 — 1.5 m. høiere end nu.
På Samsø når ifølge Ussing kystmærkerne op til ca.
17' eller vel sm. høide. Ved Ertebølle affaldsdynge fandt
K. J. V. Steenstrup, at strandgruset var skyllet op til
ca. 4.5 m. over nuværende havstand.
Ved Klintesø affaldsdynge, øst for Sjællands odde, når
strandgruset ifølge Rørdam op til ca. 7m. Ved kopiaren
nær Soldattorpet, Limhamn, Skåne, har littorina-strand
volden (Jåravallen) ifølge Kjellmark antagelig nåd op til
nære 7 m. Ligeså i de nordlige Issefjordegne ifølge Us
sing til ca. 22' eller ca. 7 m. Ved Grenå, Jylland, når
strandvoldene fra samme tid ifølge Ussing op til 23 ' eller
noget over 7 m. (me6enß ved Gudumslundsholm, syd for
Limfjorden, hvor farvandet har været mere lukket, strand x ) Danmarks geologi, 2den udg., p. 316.
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Jinien ifølge A. P. Madsen neppe skulde have ligget meget
høiere end ca. 5 m.).
I Helsingørtrakten når strandvoldene fra denne tid
ifølge Ussing op til 32' eller 10 m. og på Anholt til mindst
samme høide. Samme høide angiver Xs2i.iM^k« for strand
linien fra denne tid ved Fornanås etc. ved Ronnebyåns
udløb, i Blekinge, og Munthe 1) trækker 10-meter-kurven
omtrent over Kristianopel sydligst ved Kalmar sund og
videre i ONO.— 0.-lig retning over den sydligste del
af Ølånd. N. 0. Holst angiver også2) littorina-Btran6vol66NB
høide i NO.-Blekinge til 9 å 10 m. eller lidt mere. I det
sydlige Norge er littorinasænkningens strandvolde ifølge
meddelelse fra P. A. Øyen på den ydre del af Lister be
liggende i en høide af 9—lo m. 10-meters-kurven skulde
således efter dette kunne trækkes fra kysten af Blekinge
i en mod S. konvex bue over Skåne til Helsingør, videre
over Anholt og over Vendsyssel til kysttrakten SV. for
Kristiansand og langs kysten af Lister.
Ved NV.-spidsen af Skåne, ved Kullen fyr, har ifølge
dr. Kjellmark littorinasænkningen nåd op til 11.5-meters
kurven. 12.5-meters-kurven ma derfor antagelig være be
liggende omtrent langs NO.-siden af Kullens halvø. Da
A. Jessen 3) angiver for I.N3S, at littorinaBWnliningen3
maxirrium har stat henved 10' (3 M.) over Øens høieste
Punkter, der atter angives til 20—35' (6—ll m.), altså ialt
13—14 m. høiere end nu, skulde 12.5 m.-kurven således
trBLlllieB SV. for I^a)3«3.
Da i NO.-Jylland, ifølge Ussing, stenaldershavets strand
mærker ved Fredrikshavn når op til r mindst 50' = hen
') Text til kartbladet Kalmar (1902); oversigtskartet.
') Sver. geol. Unders. Ser. C. no. 180, p. 95 (1899).
3 ) Beskrivelse til «Kortbladene Læsø og Anholt" (1897), p. 9ogp. 1.
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imod 16 m. 1 ma i Jylland 12.5.meter8-kurv6n ligge noget
SV. for Fredrikshavn. I Norge skulde denne kurve vel
antagelig være at søge omtrent ved kysten vest for Kri
stiansand, ligesom vi gjenfinder den på den sydlige og
nordlige del af Jæderen 2) (Øyen). Her er som bekjendt
(af Øyen og af J. Holmboe) påvist, at en virkelig post
glacial sænkning har fundet sted.
15-meters-kurven har littorinasænkningen ifølge Munthe
ved Sveriges østkyst nået omtrent ved Kalmar; den skulde
her have et forløb fra omtrent meliem NO. og (MO. til
mellem SV. og VSV. På Sveriges vestkyst er 15-meter
kurven ifølge De Geer (G. F. b. 12, p. 100) nået ved Var
berg. I Jylland, ifølge Ussing, som ovenfor nævnt, om
trent ved Fredrikshavn.
Littorinasænkningens 20 -meters -kurve løber ifølge
Munthe og Hedstrom 3) parallel med 15-meters-k urven fra
den nordligste del af Ølånd til MMsis^Hs ved Kalmar
sunds vestside. På Sveriges vestkyst må den fortsætte
omtrent ved Klarelvens udløb; thi De Geer har (1. c.) for
trakten ved Gøteborg angivet den postglaciale marine
grænse til 22 m. 4 På Norges sydkyst er dens belizgen
hed hidtil ikke sikkert påvist.
Littorinasænkningens 30-meters kurve er på Sveriges
østkyst ifølge E. Svedmark 5) påvist nær Figeholm ca. 12
km. n. f. Oskarshamn. På Sveriges vestkyst gjenfindes
1 ) Antagelig må her strandvoldene være forholdsvis usædvanligt
ksit «z>B^lle6e, da havet her må have sat forholdsvis høiere
mærker, end på mere beskyttede sleder.
2 ) På den midlere del af Jæderen går littorinasænkningens maximum ifølge Øyen op til ca. 15—16 m.
') Text til kartbladet Mønsterås (1904); oversigtskartet.
*) Geol. Foren, i Stockh. Forh., B. 12, p. 100; her omtaler De
Geer fra Askim s. f. Gøteborg en terrasse 22 m. o. h., hvilken
han anser for angivende den postglaciale marine grense.
5) Text til kartbladet 0«/c«»-8^«»n« (190t^), overZi^tskartet.
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den ifølge A. Lindstrøm x) antagelig ved kysten udenfor
Uddevalla; ved selve ll66evalla og lidt øst for samme
skulde jeg tro, at kurven for den postglaciale sænknings
maximum ligger lidt høiere, maske mindst 40 m. o. h. 2
I^ig6BH anføres af H. Munthe (Geol. foren, i Stockh. forh.
b. 27, p. 175), at prok. G. De I^LLK ved Kol ved (^owslv
har målt littorinagrensen ved nivellement til ca. 30 m. o. h.
På Norges sydkyst er beliggenheden af strandliniens 30
meters kurve endnu ikke nøiagtig kjendt. Antagelig turde
den være at søge i omegnen af Risør (?).
Littorinasænkningens 40-meters kurve skulde på Sveriges
østkyst ifølge de nyeste svenske karter (se oversigtskartet
i text at E. Svedmark til kartbladet Oskarshamn) omtrent
findes ved Westervik; på Sveriges vestkyst skulde den,
ifølge De Geer være at søge omtrent ved Strømstad, eller
maske lidt sydligere.
Vi har dermed nærmet os Kristianiafjordens om
givelser. Allerede i sin ypperlige og grundlæggende frem
stilling af Skandinaviens nivåforåndringar" (Geol. for. i
Stockh. forh. b. 12, p. 102) anlager De Onen, at den post
glaciale sænknings maximumskurve ved Strømstad kan
sættes til mindst 40 m., idet han en km. NO. for Strøm
stad liav6e iazttaZet en 3^Nllorel<oM3t med ca^cl^M edule
L., os^lVa stin^s, L. og et par iaMs-arter i en høide al
35 m. o. h., llvorno3 ovenforliggende strandgrus strakte sig
endnu et stykke høiere op (1889). Han gjør det også 3)
meget sandsynligt, at endnu sålangt nord som i Strømstad') Text tli kartbladet Uddevalla (1902), p. 80.
2 ) Som jeg tidligere har anført (Nivåforandr. p. 326) turde her (påvist ved Brakke, Kapellbackerne o. s. v.) en postglacial sænkning
have fnndet sted.
3) Se heroin hans kartbladsbeskrivelse til bladet Strømstad (1902),
p. 58-60.
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Disse De Geer's iagttagelser af to tapes-arter ved
Strømstad så høit som 35 meter var for en del medvirkende
til, at jeg 1903 (ledsaget af amanuensis Jens Holmboe)
foretog en undersøgelse af et stort antal forekomster af
postglaciale skjælbanker og lerlag (isocardialer) på den
ikke langt fra Strømstad liggende Kirkeon af Hvaløerne.
Det viste sig derved i overensstemmelse med De Geer's
iagttagelser, at skjælforekomster med en fauna fuldkommen
svarende til de bankers, som jeg tidligere har betegnet som
v de øvre tapesbankers" , på Hvaler findes betydelig høiere
op, end jeg ekter det tidligere foreliggende materiale liavcle
havt grund til at antage. Og det lykkedes mig at frem
finde et ganske stort antal af sådanne tildels meget be
tydelige og meget rige forekomster henhørende til de øvre
tapesbanker. Idet en fuldstændig beskrivelse må udstå til
en anden anledning, skal jeg her kun ganske kort omtale
de vigtigste af dem :
a. Bankerne ved Rev (ca. 3A km. v. f. bunden af
Botnekilen på Kirkeon) ligger ved en vei, der gjennem et
lavt pas går over fra Rev til Engdal, netop ved østenden
af passet. Der fandtes her nær ved hverandre en svær
udbredelse ak skjælmasse, blottet ved to grustak (skjæltak),
det laveste i høide 26 m., det øverste i høide 30 m. Ved
det sidste såes følgende profil :
6vei'3t tvndt lag at torv og muld
derunder
Knt smuld
3muld af
ak skjæl
Bi^'ee! .
inder fint

„

.

lagdelt skjælmasse bestående øverst
at nele e>BterB, og umiddelbart under
dette lag et tvndt lag med maB3er
ak neie 3l(a1 sbegge 3lcal sammen-

0.30 m.
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nsengende)

at tape3arter 03 andre

0.25 m,

former
lerunder smuld af skjæl, tildels med enkelte
stsi-i-O Bt6N6 (0.05—0.1 m.)

...

0.10 n

„

ren skjælsmuld, ganske finrevet og
1.00
lidt sandblandet
Jnderst grå sand med liden indblanding af
4—5
,kjælsmuld, antagelig mindst
)ernnder eranit.

f»
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Det tynde tapeslag indeholdt masser af tapes aurens
og tapes decussatus. derhos også endel exemplarer af
tapes virgineus (edulis), men kun få explr. af en forholds
vis liden form af t. pullastra.; endvidere former som car
dium edule og andre cardium arter, lævicardium Nor
vegicum, lucina borealis, solen siliqua, peden varius,
psammobia vespertina, mactra subtruncata, nassa reti
culata, littorina littorea og en masse andre at tapeskaunanB arter.
«V6i3te ne»i6e over kavet var Bom nZLvnt

meget nøie 30 m.; profilet findes netop ved passets trange
inngang og er gjennemskåret at en bæk; mod øst hæver
passets høide sig til et par og firti meter, men skjæl
føringen er ikke fulgt langt indenfor passets indgang, i
ne»i6e 0. h. 30—33 m., og lidt længer øst ligger grovt grus og
sten. Her har således været en lun bugt, hvor bølgeslaget
har været lidet. Fra det øverste punkt bredte skjælmassen
sig mod øst ud over en større flade og sank her som
skjælsmuld ned til under 25 m. 0. n. Som forholdene ved
det øverste skjæltak og videre indover i passet viser, kan
strandlinien, på den tid tapesfaunan levede her, antagelig
have gaet op til fulde 40 m., maske til nogle og firti m., men
ikke høiere. Profilets forhold, at her underst kom et tykt
lag at skjældsmuld, derover et lag med hele skjæl, så atter
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et lag med skjældsmuld øverst synes at tyde på, at også
her en seenkninz på en del meter har akbru(lt nsLVnin^en.
En nære analog forekomst undersøgtes i et pas ca. Va
km. SV. for gården Stavseng (op for den SO.-ligste at
gårdene), et stykke syd for Stavsengkilen, på den NO. del
af Kirkeon. Her var med et meliemrum af ca. 100 m. to
forskjellige skjæltak, Skjælkasene", det øverste i høide
38—39 m. o. h., det andet vestligere 6—7 m. lavere. I
det øverste B^'Nltak tan^tes omtrent u6e!uklien6e fint 3^Bel
smuld af ostræa og mytilus med meget få doBtembai6
arter (deriblandt littorina littorea og tapes H)M«st»n);
den var antagelig ak3at på ganske Zrun6t vand, maske blot
et par meters 6vb. I den lavere Bllieelbanl<6 kan6te3 for
uden ostræa, mytilus, littorina, både tapes decussatus,
t. aurens og t. pullastra; timoclea ovata, thracia villo
siuscula, lucina borealis, alle hyppige eller i masse, videre
den tynde lange form af mya truncata, solen sp. meget
hyppig, Icevicardium norvegicuni, cardium fasciatum
o. s.. v.; H)ai6lla vulgata alm., gibbula inMick«, nassa
reticulata, bittium reticulatum i masse, ligeså adskillige
rissoer og andre småformer; echinocyamus angulosus
hyppig o. 3. v. Faunan var i dette 3^BLltak i det hele
meget nær den samme som i den øverste banke ved Rev,
der også kun lå übetydelig lavere. Forekomsten at den
ægte, typiske tapes decussatus var også ved
ved Stavseng karakteristisk for nivået, 32—33 m. o. h.
Den antagelig tilhørende strandlinie var på siderne af passet
betegnet ved strandgrus og samlinger af rullesten i høide
mindst ca. 41 —42 m.
En tredie stor forekomst, eller rettere en række at
nærliggende udstrakte forekomster at skjælbanker fra om
trent samme tid fandtes endvidere vest for landeveien, n.
f. <3^6)ct)tt«, mellem placlsene Bakken (Kasa) og Hogda.

NORGES STATSBANER
HOVEDSTYRET
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Her var et stort areal dækket al mægtig skjælmasse.
Også her fandtes den typiske øvre tapesfauna, med t. de
cussatus (sjelden), tapes aurens, t virgineus, t. pullastra,
østers, masser al lucina borealis, thracia villosiusoula,
timoclea ovata, cardium-arler o. s. v. Den øverste rand
af skjælmassen, der var stærkt smulret, nådde op til ca.
26 m. n. f. Snekottabakken, og op til vel 30 m. ved passet
over til pla636n S. Høgda; ved N. Høgda fandtes høiere
end skjælmassen en afsætning af rullet strandsten.
En mindre, men særdeles rig forekomst fandtes end
videre ved pladsen Bjerkelien på veien til Korshavn i
høide 28 m. o. h. ; her fandtes foruden tapes-arterne (sær
lig t. aurens), østers, tnytilus, cardium, lucina, nassa
reticulata o. 8. v. også meget almin^kliz og i store 6xplr.
MtlMMobia nss^e^iinn, der 1!g6i5663 tan6t6B ved Rev og
netop også er karakteristisk for tapesbanken ved maskin
huset ved Barkevik.
Alle de ovenfor nævnte skjælbanker : ved Rev, Stavseng
skjælkasene, Snekotta og Bjerkelien, ligeså en banke ved
stien mellem Myren og Pulservik (ca. 34 m. o. h.) ligger i
høider op til 28 til ca. 39 m. og i alle fald de øverste af
dem svarer . temmelig sikkert til en strandlinie på mindst
40 m. over nuværende havlinie, snarest nogle meter over
dette tal.
Påvisningen af hele den rige for de øvre tapesbanker
så karakteristiske fauna på en række forekomster så langt
syd som på Hvaler i en nside o. h. svarende til en strand
linie pa mere end 40 m. over nuværende havnivå var alle
rede i og for sig et forhold al adskillig interesse.
Det måtte jo nemlig ansees utvivlsomt, at netop denne
tapesfauna, der i det SO.-lige Norge repræsenterer den
rigelige forekomst at tapes decussatus og den samme led
sagende fauna, svarer til maximum af littorinasænkningen
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i det NO.-lige Jylland. Siden jeg offentliggjorde min tid
ligere fremstilling om molluskfaunan i vore senglaciale og
postglaciale afsætninger, er materialet for en nærmere sam
menligning med de danske skjælbanker kra littorinasænk
ningens tid voxet overordentlig. Af betydning er herved
også navnlig V. Nordmann's påvisning af, at de lavere
norske tapesbanker utvivlsomt svarer til hans såkaldte
dosinialag ved Kattegat 1); det er da ingen anden plads
mulig for de øvre tapesbanker i Kristianiafeltet end som
parallel til de øvre postglaciale skjælbanker ved Kattegat,
som må være afsat omkring tiden for littorinasænkningens
maximum. Det er også forlængst kjend t, at i kjøkken
møddingerne, der er efterladt under tiden omkring littorina
sænkningens maximum, skaller af tapes decussatus og
andre tapesarter er fundet tildels endog i så stort antal,
at disse arter må have været spist af stenaldersfolket (så
ledes f. ex. i en affaldsdynge i Vile sogn i Såiling). Denne
parallel må derfor ansees for utvivlsomt godtgjort.
Efterat iagttagelserne har vist, at skjælbanker med en
ri^ og typisk tav6Bkauna så langt op som i Strømstad
trakten og på Hvaløerne forekommer i høider på ca. 35 ni.
og svarende til en strandlinie på antagelig mindst 40 m.,
syntes det åbenbart ikke længer at foreligge nogen grund
til at udskille for sig de banker, som jeg i mit værk
over Nivåforandringerne" har betegnet som v de øverste
ostræabankerI' , fra dem jeg sammesteds har betegnet
som de øvre tapesbanker", idet skjælbanker i Tjølling
og Brunlanæs på V.-siden af fjorden, betegnede som hen') V. Nordmann. Dosinialagene ved Kattegat. Medd. f. dansk geol.
For. 10; København 1904. Jeg vil ikke undlade at nævne, at
den af Nordmann her som særlig karakteristisk nævnte sydlige
art lulraria elliptica, Lmk. nu også er fundet i de lavere tapesbanker i det sydlige Norge, nemlig i banken ved Kalstadkjern,
Kragerø.
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nsren6e til 66 sveipte ostrLeaoanKer, ner ligger omtrent PH
Bamme ne>i6e 0. n., 80M danker, 6er etter 81N tauna rna
nenregne3 til 6e svie tapesdanker pa svaler og sst kor
?re6rik3ta6.

Konsekvensen heraf måtte atter være den, at den
strandlinie, der måtte ansees at svare til maximum af
littorinasænkningen i Danmark og S. Sverige, også ved
Kristiania måtte være n de øverste ostræabankers" strand
linie, i høide 70—65 m." 1 ) og ikke de øvre tapes
bankers", som jeg 1901 ved Kristiania satte til ca,
45—55 m. Jeg var for min del allerede 1901 fra først af
nærmest tilbøielig til at antage dette; men dels gjorde
mangelen af en fuldt sikker direkte påvisning at en sted
funden postglacial sænkning enten under 65—70 meters
kurven eller under 45—55 m. kurven det umuligt på den tid
at komme til et bestemt resultat desangående, dels gjorde
også mangelen af en så karakteristisk form som tapes
decussatus (foruden talrige andre arter) i høiere nivå end
ca. 44 m. 2 det på den tid med det da foreliggende mate
riale af iagttagelser lidet rimeligt at sammenstille de da
kjendte øverste ostræabanker ved Kristiania", med deres
forholdsvis fattige fauna, med de så overordentlig rige øvre
tapesbanker ved de ydre dele ak Kristianiafjorden, en op
fatning, som navnlig også stærkt fremholdtes ak amanuensis
Øyen, med hvem jeg desangående konfererede 3).
') Nivåforandr. p. 388.
2) Ibid. p. 394; i banker ved Ekebergs løkke, Kristiania. Efter
meddelelse af amanuensis P. A. Øyen; han meddeler mig nu,
at denne form ikke hører til i. decussatus, men til t. pullastra.
3) Endnu 1904 har også amanuensis Øyen henlagt strandlinien for
tiden for littorinasænkningens maximum i Kristianiadalen til
45-meters kurven (se Chr. Videnskabs.selsk. Forhandl. f. 1904,
No. 10, p. 9).
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BpsrZ3malet er nu at betrakte som afgjort ved et
heldigt fund af amanuensis P. A. Øyen. Under en meget
detaljeret kartlægning, som han på min foranledning i de
senere år har udført af selve Kristiania nærmeste omegn
(for udgivelse af Kristianiabladet i målestok 1 : 25 000),
fandt hr. Øyen nemlig, efter hvad han har meddelt mig,
i Mærradalen under Ullernåsens vestside en skjælbanke,
der foruden østers og andre af de øverste ostræabankers
arter også indeholdt nogle få explr. af tapes decussatus,
i en høide af 67 68 m. o. h., svarende til hvad jeg havde
betegnet som
strandlinie i Kristiania
dalen i høide 68-70 eller i middel vel 69 m. o. h.
Dette ene fund ak nogle få explr. ak en liden form ai
tapes decussatus støttes af iagttagelser i Kristianiadalen,
som hr. Øyen selv senere vil redegjøre for og som synes
sikkert at bevise, at en ganske liden postglacial sænkning
på 2 å 3 m. her har fundet sted netop på en tid, da strand
linien befandt sig ved 67—70 m. kurverne.
Det må ved disse Øyens iagttagelser i forbindelse med
mine undersøgelser at tapesbankerne på Hvaløerne og De
Geer's og mine egne resultater angående sandsynligheden
af en liden postglacial sænkning også i Bohuslan, ansees
bragt på det rene, at en sådan nar fundet sted om end i
meget begrænset udstrækning i alle fald helt op til Kri
stianiadalen, og at den her har fundet sted på en tid, da
strandlinien la ca. 67—70 m. høiere end nu, og på Hval
øerne, da den Ia vel 40 m. høiere end nu. Dernæst må
det videre ansees godtgjort, at banker, som jeg i min tid
ligere fremstilling betegnede dels som de
ostræa
ban^s^", dels som de ,F^7-s i«H)6sb«^6^" (delvis) tilhører
samme tid og er identiske afsætninger, blot med forskjel
lig facies i de in6er3te og i de ydre dele af fjorden. Den
ene ak disse betegnelser blir derved overflødig. Jeg vil
Norges geol. unders. No. 41.
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derfor her foreslå at betegne de øverste skjælbanker af
satte i tiden omkring maximum af littorina—tapes-sænk
ningen og en tid derefter ikke mere som de øverste ostræa
banker, men som »de øvre tapesb anker" , og det dertil
svarende tidsrum som n ældre tapestid". Dette tidsrum er
i det sydostlige Norge karakteriseret navnlig af forekomsten
af den typiske tapes decussatus, L., som hidtil i denne
del af vort land ikke med fuld sikkerhed er påvist i lavere
postglaciale banker, ihvorvel det ikke kan ansees udelukket,
at den også her vil kunne forefindes.
Den af amanuensis Øyen påviste tapes-sænkning i
Kristianiadalen skulde efter hans undersøgelser udgjøre
blot ca. 2 a 3 m. Det skulde derfor, som det vil forståes,
exceptionelt heldige fundomstændigheder til for sikkert at
påvise en sa liden sænkning. Jeg vil i den anledning pege
på, at jeg også selv tidligere anførte en række iagttagelser
dels fra forekomster af isocardialer i Drammensdalen 1), dels
også tra forekomster at isocardialer i Glommendalen 2), som
*) ,^ivkforan6r." p. 477 etc. Her anføres, at der mellem isocardialeret og det underliggende ældre ler regelmæssig findes et
sandlag, og at i det undre lers øverste del regelmæssig optræder
littoralformer som mytilus edulis, balanus porcatus, littorina
littorea; jeg bemærkede derfor: ,Man får indtryk af, at muligens den øverste del af det undre ler og sandlaget betegner
afslutningen af en stigning, og at så derefter forekomsten af
mytilus i den underste del ak igoearciialeret, men ikke koieie op,
antyder en liden sænkning under afsætningen af isocardialeret, - tilslut atter efterfulgt af stigning". Jeg anså det derfor sandsynligt, om end ikke sikkert bevist, at en postglacial
sænkning «kan have fundet sted her".
2 ) n Nivåforandr." p. 636 etc. Her nævnes om regelmæssig forekomst ak et sandlag mellem det senglaciale arealer og isocardialeret, og at man heraf kan slutte, at en übetydelig postglacial sænkning kan have fundet sted. Da imidlertid sandlaget
kunde tydes som hidrørende fra nen tid med stærkere nedbør",
vovede jeg heller ikke her at anse sænkningen for sikkert bevist", men fremhævede, at spørgsmålet endnu måtte lades åbent,
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med største sandsynlighed kunde tyde på, at en post
glacial sænkning her havde fundet sted, ihvorvel forholdene
også kunde tydes uden en sådan; jeg fremhævede derfor,
at om en sænkning her havde fundet sted, måtte den nave
været
übetydelig, blot nogle ganske få meter".
«Lignende forhold som i Glommendalen forefandtes end
vi66l-6 ved Tønsberg, ved LolZ63ta6 nær Porsgrund o. 8. v."
Efter Øyen's påvisning har nu sænkningen ved Kristiania
kun udgjort, som NNVNt, 2 å 3 ra.; men selv så langt syd
som i Glommendalen kan den neppe have udgjort stort
mere end et halvt snes meter. Sænkningen under littorina
—tapes-tiden har derfor her i Kristianiafeltet nærmest ka
rakteren af en stands, en afbrydélse i hævningen, led
saget af en Uden sænkning, der ensteds N. f. Kristiania
må have været lig 0 meter, ved Kristiania 2—3 m., og så
tiltagende sydover 1).
Littorina —tapes-sænkningens maximum svarer altså
på Hvaløerne omtrent til 42-meters kurven. Det samme
er tilfældet i Tjøllings sydlige del og i den sydlige del at
Brunlanæshalvøen 2).
Trækker man en kurve fra Nevlunghavn over Viks
fjorden i Tjølling og over den sydligste del al Tjømø i en
samt at sænkningen, om den har fundet sted, «i ethvert fald
må have været ganske übetydelig, blot nogle ganske få meter".
Det sidste har altså nu vist sig at have været tilfældet.
l ) Ganske forskjellig skulde ifølge De Geer forholdet have artet
sig på Sveriges østkyst; i hans «Stockholmstraktens geologi"
(Stockholm 1897, p. 18) siges udtrykkelig, at ancylussjøns vatten
var inom Stockholmstrakten till en borjan omkring 60—70 meter
djupt, men minBila6e3 ekter hand genom landets hojning, antagligen nara nog tills land och vatten fått sin nuvarande begrånsning". Derefter skulde landet atter under littorinatiden
her have sunket 50—60 meter.
2 ) Se herom under ostræabankerne og de øvre tapesbanker i min
tidligere fremstilling i
etc. ; yderligere oplysninger
under omtalen ak enkelte ak foreiiomsterne ak Nøstvetøxerne.
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bue til S.-siden af Kirkeøn, Hvaler, og Strømstad, skjærer
denne kurve midten al Kristianiafjorden, omtrent 95 km.
syd for Mærradalen ved Kristiania. Da høidedifferensen
af den postglaciale marine grense under tiden for maximum
af sænkningen under tapestiden begge steder efter oven
stående blir ca. 69 -i- ca. 42 = 27 m., skulde således i
middel høiden af havet for L. G. (tapessænkningens maxi
mum) tiltage på dette stykke med 1 meter for temmelig
nær hver 3.5 km. (3.52 km.).
Trækker vi en linie fra Barkost (Barkås) stalion
på Tønsberg—Eidsfoss-banen lodret på ovennævnte 42
meters kurve, udgjør denne afstand netop 47 V2 km.; her
skulde således kurven for tapessænkningens maximum
regnet efter en midlere gradient af 1 m. på 3.5 km. ligge
ca. 55 m. o. h.
lagttagelserne viser imidlertid, at kurven for tapes
sænkningens maximum her er beliggende omtrent nøiagtig
53.5 m. o. h., som det fremgår al min tidligere bestem
melse af beliggenheden af den strandlinie, der svarer til den
her undersøgte skjælbanke x). Det viser sig således, at
gradienten på stykket Hvaler—Tjølling til Barkost er noget
større end den midlere gradient 1 : 3.5 og snarere svarede
til en gradient al 1:4. Dette temmelig nøiagtig bestemte
nivå orienterer derfor også for beliggenheden af 50-meters
kurven for tapessænkningen.
Beregnet på samme made skulde denne i Fon på vest
siden ak Kristianiafjorden være beliggende nogle kilometer
') Confr. n Nivåforandr." p 364 ff.; skjælbanken, der refererer sig
til nivelleret punkt lige ved var beliggende 46—50 m. o. h.;
videre nævnes (p 365): Det kan med sikkerhed siges, at den
øverste del af banken, der ligger umiddelbart under selve strandlinien, aldeles ikke kan være afsat på more end et par meters
dyb"; strandlinien har altså her været beliggende på cu. 53
meters høide o. h.
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s. for Bakke teglvcerk. Herfra er også undersøgt en fore
komst af isocardialer x) med planterester (hassel, eg o. s. v.)
afsat på ca. 15 meters dvt> og nu beliggende nøiagtig 35
m. o. h., altså på en tid, da strandlinien her lå netop ca.
50 eller lidt over 50 m. o. h. Lerlaget med planteresterne
var mørk brunligt til sort, af 0.02 op til knapt 0.10 m. tyk
kelse og beliggende umiddelbart på arealer og selv over
leiet af 3 å 4 m. poßtFlacialt ler.
Til Øyen's (1. e. refererede) beskrivelse tilføiede jeg
bl. a.: flAfleiningsforholdene viser, at afsætningen må
være foregået i den engang indgående bugt ai havet, sand
synligvis på noget grundere vand 2) og må altså have
fundet sted i en allerede temmelig varm periode umiddel
bart før afsætningen af det overliggende ler". Som denne
bemærkning viser, anså jeg det allerede da sandsynligt, at
der her var foregået en afbrydelse i hævningen, en liden
postglacial sænkning, som jeg dog ikke kunde udtale mig
nærmere om, da den ellers ikke var iagttaget eller sikkert
godtgjort for dette Btrandlinie-niva. Nu blir denne Ba)n!i
ning lettere forståelig, efter at det må ansees godtgjort, at
den svarer til den også ellers fra Norden Hendte littorina
—tapes-sænkning. Stedet er imidlertid også forøvrigt af
interesse, idet det viser, at sænkningens størrelse i ethvert
fald har været mindre end 15 m. Planterestleret ligger
nemlig på uforandret, ikke eroderet og ikke oxyderet area
ler, der ikke kan have ligget over havets nivå før afsæt
ningen al planterestleret. Sænkningen må derfor have
været mindre end 15 m., 3andBvnli^vi3 knapt over et halvt
snes meter.
Littorina—tap63-BL6nkninZenß b^-^eis^H kurve går altså
nogle km. syd lur Bakke teglværk, eller antagelig omtrent
') ,^iv2sol2ii6r." p. 386-388.
2 ) Udhævet her.
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over Borre kirke på vestsiden af Kristianiafjorden og her
kra over til omegnen af Rygge kirke på østsiden af fjorden.
Fra Borre kirke ma den antagelig fortsætte mod VSV.
videre til omkring S. enden af Nordsjø. En støtte for be
stemmelsen af den postglaciale sænknings øverste grænse
(L. G.) til ca. 50 m. ved Borre kirke er også følgende iagt
tagelse fra Asenu , en liden høide ca. 1 km. V. for Slagens
tangen og ca. 8 km. SSO. for Borre kirke. Åsen er en
lie»i6s ak rombepork^r med talriks udprægede klapperstens
terrasser i forskjellig høide o. h. Den uden sammenligning
største ak disse var særskilt markeret og kan6t6B både på
Ø.-siden og på V.-siden af Åsen i samme høide, 47—48 m.
0. h. Ula^tkt ingen 3^'BLibanli6 tan6t6B her, er det neppe
tvivlsomt, at netop denne store strandterrasse repræsenterer
L. G., som efter afstanden fra Borre kirke også skulde
ventes netop i en høide o. h. af 47—48 m. — Mod OSO.
fra Rygge kirke må 50 m. linien fortsætte til et punkt nær
SV.-enden af Venern; i denne store sjø har nemlig ifølge
De Geer havet neppe gået op under den postglaciale litto
rina-sænkning, og da Venerns nivå ved udløbet nu er ca.
44 m. o. h., må 50-meters kurven antagelig stryge over et
punkt NO. for u6l«det, 40-meterß kurven over et punkt
SV. for udløbet. På Sveriges østkyst ligger 43— 44-meters
kurven for littorina-sænkningen ifølge Munthe's bestem
melse N. for Bågviken 1), nær Loftahammar; 45-meters
kurven er af Munthe og HuvsinoHl 2) afZNt lidt NY. for
Tuna kirke. 50-meters kurven må da stryge frem, i ret
ning ca. V. 33° B.—o. 33° N., omtrent et halvt snes kilo
meter NV. for de nævnte punkter.
1905. i>. 85.
2) Text til kartbladet Monsterås; se oversiktskartet. (Stockholm
1904).
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53—54 meters hurven for den postglaciale sænknings
maximum løber som ovenfor nævnt omtrent over Barkost
station i Jarlsberg og videre antagelig omtrent lidt N. for
Holmestrand og på østsiden af fjorden vistnok mellem
Son og Moss.
Lidt længer N. skulde da den postglaciale sænknings
øverste grense ved 55-meters kurven ligge. Efter samme
princip som ovenfor anvendt, men regnet efter en gradient
af ca. Im. pr. 32/3 2/3 km., skulde denne kurve omtrent for
løbe efter en krum linie fra Hillestadvand til S. kor
Holmsbo og S. for Filtvet og videre til strøget omkring Eids
berg kirke i Glommendalen (altså i en mod N. konvex
bue, konform med og ca. 18 km. nordenfor 50-meters
kurven).
Beliggenheden af de nedenfor omtalte store bopladse
fra ældre stenalder i Sande, Jarlsberg (Sjølshagen, Dalsrud
åsen o. s. v.), der ligger 3—6 km. N. for bunden af Sande
bugten, skulde således svare til en littorina—tapes-kurve
på ca. 56—57 m. over nuværende havnivå, ligeså beliggen
heden af den store boplads ved Skogen under Giltvet ved
Glommen til en kurve for maximum af den postglaciale
sNnkninF ps. ca. 56 m. o. li.

Utvivlsomt svarende til denne strandlinie er den tid
ligere af mig omtalte, af prof. Munster undersøgte skjæl
banke fra Tandberg i Sande. Denne ligger nemlig (som
ganske rigtig af prof. Munster angivet) netop ca. 100 m.
OSO. for husene på den sydligste ak landberggardene,
lige ved en vei, som gjennem en grund kløft går over fra
S. Tandberg til Tømmerås, øst for veien og mellem denne og
fjeldvæggen. Jeg bestemle høiden af banken 25/3 1905
under usædvanlig gunstige forhold til temmelig nøiagtig
l)

p. 410-411.
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49 (48.73) m. o. n., hvilket fuldkomrnen stemmer med
generalstabskartet i1: 10 000 ). Fra det sted, hvor sk^eel.
banken ligger (klint ind til fjeldet) stiger bunden af kløften
og veien i samme nogle meter høiere til ca. 54 m., og her
fandtes hele veien grus, der vistnok har været rullet strand
grus, med spor al skjæl, elter hvad der opgaves mig al
den, der viste mig stedet; ved selve skjælbanken var grus
og sand det overveiende og skjællene fandtes i sanden et
sted i et tyndt lag, men ellers i liden mængde. Både efter
disse forhold og ekter launans Bammen3BLtning at dømme,
kan den til forekomsten hørende strandlinie ikke vel have
ligget mere end vel 3 å 4 favne eller høist 7 å 8 meter over
skjællaget, altså svarende til en strandlinie ca. 56—57 m. o. h.,
og sjøn har da såvidt dannet et grun6t sund her, da havet
stod her i denne høide.
På Sveriges østkyst må 55 m. kurven for littorina
sænkningens maximum ifølge De Geer være beliggende
ensteds øst for Stockholm 2) og 60-meters kurven antagelig
omtrent ved selve Stockholms stad.
Ned N6NBVN til beliggenlieden al littorina— tav63-88Lnk
ningens 6i)-Msis»-s
i XriBtianialeltet bav6B lor beBtemmelB6n al denne et nokså, sikkert grundlag i sk^l
banken ved H/6ll6Me?«l v. l. LundesjoldenB svdlige del.
Lanken ligger (ikslge nivellement) 54—56 m. o. b. og den
tilnsrende Btrandlinie sikkert umiddelbart over, i nside
meget nBLr 60 m.^).

meget n«r samme nivå 60 eller

*) Når jeg 1. c. har angivet, at banken ligger lavere, beror dette
på, at ved mit tidligere beB«»F her for at Kn6e banken, en anden
skjælbanke (på østsiden af Tømmerås) urigtig blev anta^et for
den af Munster beskrevne banke.
2 ) »Stockholmstraktens geologi". Stockh. 1897, p 18: «I Btoekholmstrakten nådde hafvet ej mer ån 50—60 meter bo^re 5n i
vara dagar".
3 ) Se Nivåforandr." etc, p. 359 og 388,

?
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61 m. kommer man også ved fra lokaliteten for 69 m.
strandlinien i Kristianiadalen at beregne strandlinien for
Mellemdal (22 km. S. for Mærradalen, svarende til en
gradient af 1 meter på 23A23A km.) eller ved fra kurven for
55 m. S. for Filtvet at beregne kurven for Mellemdal (20
km. N. for samme kurve efter en gradient af 1 meter på
31/3 km.).
Ret øst for Mellemdal ligger den store boplads på
Sjøskogen under Nøstvet (se nedenfor); strandliniens nivå
under maximum af littorina— tapes-sænkningen skulde så
ledes for denne lokalitet kunne sættes til 60—61 m. over
nuværende havnivå.
I^ra bunden ak Lundekzorden rna 60-meter3 kurven
strv^e omtrent til sk^eelbanken ved skalstad i skou^er, ca.
5 km. syd kor
Drammens, der la, i niveileret
liside 56V2 m. ved
anta^es danken aksat
pa, n«ist 5 m. dvb, kommer man oZsa ner til en strand
lin.ie ca. 60 m. over den nuværende.

69— 7<? MsisT-s kurven for den post^iaciale sssnkninZs
maximum stryger som ovenfor nZLvnt netop over Kristiania
dalen; 65-meters kurven må således søges et stykke syd
for Kristiania.
Hinder korudseetninF som ovenkor antazet, at nivå
linierne kor den postglaciale sNnlvninZs maximum danner
en bue med den konvexe side mod N., skulde maximumsSWnkningens kurve ved
udlsb (ved Vikesund)
liZge ca. 5—6, maske nsist 7—B7 —8 m. nsiere end ved Xri
3tianiasjordenB bund, altså ca. 74—77 m. 0. n. ;
') Se rNivåforandr." etc, p. 291 ff. Skjælbanken ved Skalstad førte
blankt andre arter: Mol»H eantiicka, «wt)M?'« Fttislli/^Mls,
«t«ci»-« elliptica, littorina littorea o. s. v. ; at østers herfra ikke
er indsendt, beror maske på, at den har været så opsinulrst,
at ingen hele skal deraf erkol6te3,
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vandspeil ligger nu blot 63—64 m. o. h., og havet må så
ledes, som af De Geer rigtig antaget, under littorinasænk
ningens maximum have gaet in6 i Tyrifjorden.
Kaster vi nu et tilbageblik på, hvorledes høidetallet
for nivålinierne for littorina— tapes-sænkningens maximum
voxer fra nullinien i Jylland og til 69— 70-meters kurven
i Kristianiadalen, så finder vi følgende forhold:
På stykket fra nullinien (Nisum
fjord—Falster) indtil Fredrikshavnstrakten ialt ca. 160 km. i retning 3V.

— NO., skulde efter danske opgaver
3tran6!inienB niva6ikleren3 vsere i alt
ca. 16 meter eller Zrackenten i mi66el
?a 3tvkket tra
til

1 meter pa 10 km.

Bv6kvBten ak Xirkee»n svaler) i alt
ca. 180 km. i retning 38V.-NNO.
over 3kagerak 8kul(le niva6itkerenB6n
vNre ca. 42 -^ 16 -- ca. 26 m., eller
gra6ienten i mi66el
?a 3tvkket tra Hvaler til XriBti

1 meter pa

7 km.

ania6alen enclelig, i alt ca. 95 km. i
retning B—^., 3kul6e niva6itterenB6n
veere ca. 69 -> ca. 42 — ca. 27 m.
eller gramenten i mi66el

1 m. pa ca. 3.5 km.

Disse tal viser, at nsi6en 0. h.^ at nivålinierne ( isoanab
aserne", De Geer) for sænkningens maximum tiltager fra
nullinien at i det periferiske område (Jylland) mod det
mere centrale område (Kristianiatrakten etc.) i stadig sti
gende proportion, idet tilvNxten pr. meter større nsi6e
over havet at den po3tglaeiale marine grense svarer til
3te<l36 mindre norixontal længde udtrykt i kilometer. Kurven
for tilvæxten kan således ikke være en ret linie, men en
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eller anden krum kurve, under forudsætning af regelmæssig
forandring — hvilken dog ikke er sikkert bevist — maske
nærmest, som amanuensis Øyen har antaget, en parabel.
I kul6OV6r6NBBt6MMeIB6 N6rme6 VIBSr 6et 3IF OF3a, at
Zraclienterne pa Btvkket kra XriBtianiak^'ol66NB mun6inz til
Xri3tiania6alsn Btizer 3a16663:
?or

Btvkk6t

XriBtiania^or66NB

munding til linien Borre kirke— Rygge
kirke, i alt ca. 35 km. en 3ti'ZniriF at
50
42 -- Bm. eller
Im. pa vel 4VZ km.
I^or stykket lra linien Lorre kirke
—livZFe kirke til Nellem6al, ialt ca.
38 km., en BtizninF ak ca. 61 -> 50
-11 m. 6ii6r
. .
1 IN. pa ca. 3V2 km.

For stykket fra Mellemdal til Kristiania i alt ca. 22 km. en stigning
a. 69 -i- 61 =8 m. eller .

.

.

.Im. på ca. 23A23A km.

Denne omstændighed, at gradienten for maximums
kurven af sænkniugen forandrer sig indover fra kysten
mod landets centrale dele ikke i forhold, der kan udtrykkes
ved en ret linie, men efter en krum kurve, nærmest en
parabel, gjør det sandsynligt, at de centrale dele under
den tid, der svarer til maximum af littorina—tapes-sænk
ningen i den sydlige del af landet, antagelig ma have
ligget så meget lavere over havet end nu, at dette for
hold må have influeret væsentlig på beliggenheden af træ
grensen opad og snegrensen nedad, sammenlignet med
disse grensers beliggenhed i nutiden. Til sikker bestem
melse af hvor stor procent af differensen i høiden af træ
grensen og snegrensen i nutiden sammenlignet med littorina
—tapes-tidens skyldes denne forskjel i høiden over havet,
mangler imidlertid endnu det nødvendige grundlag, men
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det er ikke usandsynligt, at en sådan bestemmelse vil
være mulig, når tilstrækkeligt materiale ai iagttagelser
over beliggenheden ak isoanabaserne for alle dele al landet
engang kan tilveiebringes. —

2.

Samtidige strandlinienivåer i Kristianiafeltet
svarende til 45 m. kurven ved Kristiania.

I mit arbeide over n Nivåforandringerne" i Kristiania
feltet meddelte jeg (1. c. p. 393) om en skjælforekomst på
Msbe^gs løkke i Kristiania by, i høide 44 m. o. h. Ifølge
Øyen's undersøgelse ak forekomsten lå BliMll6N6 her i
en ren stranddannelse", afsat under stigning, og svarende
til en samtidig strandlinie af 45 m. over nuværende hav
stand. Sandsynligvis svarer til samme nivå en række
andre forekomster af skjælbanker og skjælgrus i Kristiania
dalen MterBta<lBl<MrinFen, Høvik, iiavnBbor^ o. s. v.), alle
refererende sig til en udpræget terrasse og en strandlinie
ca. 45— 48 m. over nuværende havnivå. I min tidligere
fremstilling af hævningen i Kristianiadalen henførtes alle
disse skjælbanker „ til de øvre tapesbankers" øverste strand
linie, idet ingen høiere skjælbanker med tapes decussatus
dengang var kjendte fra Kristianiadalen. Efter Øyen's
fund af den ægte tap. decussatus i høide ca. 67 m. i
Mærradalen, måtte denne opfatning, som ovenfor nævnt,
falde. Det har da også vist sig, at de tapesformer fra 45
meters strandliniens banker, som Øyen og jeg selv havde
antaget lor t. decussatus (fra Ekebergs løkke og fra Malmø)
er en denne art lignende varietet ak tapes pullastra.
Muligens hører til samme række af forekomster skjæl
banken ved van6l)a3Binet ved Villlmark, Svartskog ø. f.
Bundefjorden (med masser ak aporrhais Hiss pelecani),
svarende maske til strandlinie 42—43 m. o. h.
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Sandsynligvis hører vel til samme, strandlinie også
den bekjendte først af M. Sars, senere af Groskey & Ro
bertson undersøgte skjælbanke på toppen al Barholmen
(Bergholmen) ved Drøbak (ved SV.-spidsen af Håø) *) ;
forekomsten beskrives som en ren littoralforekomst (med
masser af liltorina littorea) med skjællene liggende i grov
sand. Men på den anden side viser launan, at en del al
arterne må have levet på noget større civb. I^aunan i de
meddelte faunalister er derfor vistnok blandet, og de underste
lag i banken har vistnok værat afsat på støne dyb (sva
rende til en høiere strandlinie). På en tid strax før afsæt
ningen af littorinagruset, må imidlertid launan her have
levet på et dyb af ca. 4—54 —5 favne (ca. B—lo8 — 10 m.), hvilket,
da banken fandtes i høide af 31—32 m. o. h., vilde svare
til en strandlinie ca. 40—41 m. høiere end nu.
Et stykke nord for Skoppum station (39.45 m. o. h.)
findes strax nedenfor jernbanelinien rester al en udpræget
klapperstensstrand (i rombeporfyr) i høide antagelig meget
nær 37 m. o. h. Svarende hertil har Øyen målt en ero
sionsterrasse i raet ved Horten til en høide af ca. 36 m.
o. h. Det turde være ' sandsynligt, at denne strandlinie
svarer til 45-48-meters strandlinien ved Kristiania.
Indenfor Slagenstangen findes strandvolde med klapper
sten at rombeporfyr i høider ca. 33—35 m., antagelig til
svarende den at Øyen iagttagne erosionsterrasse ved
Horten.
Ved Sota ved Langesund iagttoges først al prof. Wille
en skjælbanke i høide 25 30 m, o. h. 2); den bestod al
meget finsmulret skifergrus blandet med smulder al skjæl,
særlig østers og mytilus". Littorina littorea fandtes r i
stor masse" og hele bankens fauna viste i udpreeFet grad
l ) Se Nivåforandr." etc. p. 402 ff.
2) Se Nivåforanclr." p. 413; i middel af bestemmelsen ca. 27 m.
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karakteren ak en .ren littoraldannelse; den kan derfor neppe
Bvare til en strandlinie høiere end ca. 31 32 m. o. h. Til
en nærliggende strandlinie (ca. 33 m.?) svarer vistnok også
den af mig beskrevne skjælbanke et stykke n. f. Skjælsvik
jernbanestation i) på Brevikshalvøen, ligeledes meget nær
en littoi-aikorsiiomst. Det linnes således her et ret udpræget
littoralt skjælbankenivå på strøget Langesund—Brevik,
svarende til en strandlinie af ca. 30—33 m. Øyen har
også meddelt mig, at han ved Berg på Brunlanæshalvøen
har iagttaget en akkumulationsstrandterrasse i høide ca. 31 m. ;
denne må svare til de nævnte skjælbankers nivå og an
tagelig være samtidig med 45 48 m. strandlinien ved
Kristiania. —

vet rna m6<^Fiv63. at oven3taen66 3ammen3tillinB nviier

på lidet tilstrækkeligt materiale og på ingen made kan
siges at være så sikkert begrundet, som ønskeligt kunde
være; jeg har imidlertid for tiden været nødt til at nøie
mig med dette grundlag for sammenstillingen, da intet
bedre fandtes. Det får da senere prøves nøiere ve6 yder
ligere indsamling af iagttagelser, hvorvidt den her forsøgte
sammenstilling kan ansees stemmende med kjendsgjer
ningerne. Efter denne skulde således strandlinien på samme
i d have ligget
cd Kristiania

ca. 45 m. o. h

den sydlige del af Sande—Drøbak—Spydeberg
40 — »—
mtrent ved Slagenstangen— Råde . . . . „ 35 — » —
omgivelserne af Kristianiafjordens munding
(Tjøllings kyst— Hvaler)
„ 30 — »—
) Ibi6. p. 421 kl.
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Da afstanden fra fjordens munding til Kristianiadalen
er som ovenfor NNVNt ca. 95 km., medens de korrespon
derende nivåliniers høidedifferens blot skulde være 45—48
—- ca. 30— = ca. 15 m. (—l7( — 17 m.?) skulde gradienten
være svarende til en stigning af 1 m. på i middel 6V3 km.,
medens den for et tidligere tidsrum, under maximum af
littorina—tapes-sænkningen som ovenfor nævnt viste sig
at være for samme strækning = 1 m. på i middel 3V2 km.
Stigningen skulde efter dette have foregået forholdsvis
hurtigere inde ved Kristiania, end ved mundingen af Kri
stianiafjorden, under den tidligere del af tiden etter maxi
mum at den postglaciale sænkning.
Tidsrummet mellem maximum af littorina— tapes-sænk
ningen og den tid, da strandlinien ved Kristiania lå ca.
45—48 m. høiere end nu, ved fjordens munding ca. 30 m.
høiere end nu, kan som ovenfor nævnt sammenfattes som
n den celdre tapestid". Det har, som faunan i skjæl
bankerne (de øvre tapesbanker) og lerlagene (isocardia
leret) fra denne tid viser, været en mild tid, med et klimat
mildere end det nuværende; antagelig er et temperatur
maximum (med midlere augusttemperatur ca. 2V4 ° høiere
end nu) allerede indtruffet under sænkningens maximum
Dette afsnit af hævningen, som her er sammenfattet som
den ældre tapestid, må omtrent falde sammen med den
senere del ak det tidsrum, som tidligere af Blytt, Ser
nander o. a. er betegnet som »den atlantiske tid" x).
') Se f. ex. R. Sernander's afb. B Om littorinatidens klimat och
vegetation", Geol. foren, i Stockholm forhandl. B. 15 (1893), p.
852, 358 o. s. v.; p. 372 sammenstiller han udtrykkelig højdpunkten af den atlantiska perioden" med Httorinasænkningens
IN»XIMUIU.
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3.

Samtidige strandlinienivåer i Kristianiafeltet
svarende til 20-meters kurven ved Kristiania.

I mit arbeide over nivåforandringerne i Kristianiafeltet
omtalte jeg (p. 492) ;,en østersbanke iet 0.3—0.5 in. tykt
lag af svære østers med begge skaller forenede og næsten
Ullen andre former" fundet ved Bækkelaget station fra
høide 13 m. o. h. Høiden var i virkeligheden nærmere
14 meter (13—14.5 m.). Jeg anså dengang denne østers
banke afsat på mere end 5 favnes dyb, hvilket dog efter
senere erfaringer dog vistnok var noget for høit regnet.
Senere har jeg af Akers veivæsen fået meddelelse om
to fuldkommen analoge og visselig samtidige forekomster,
den ene fundet ved Bæstum og den anden ved anlægget
af Huk-avenuen på Bygdø; begge forekomster undersøgtes
efter min anmodning af amanuensis Øyen.
Den første fandtes ved gravning af grøft i reguleret
Za6e no. 56 ved _6cGs^«^/tSici6^s afhæld mod Drammens
veien; på den bratte skråning her fandtes fem meter over
Drammensveiens nivå en liden fordybning i selve fjeld
skråningen, fyldt med skjælsmuld og masser af østers, i
en høide fra vel 10 til henimod 13 m. o. h. (efter vei
væsenets nivellement). Østerslaget er åbenbart afsat på
noget dyb og den tilsvarende strandlinie skulde ifølge
Øyen's meddelelse ligge ved ca. 20 m. høide o. h. Faunan
omfattede foruden ostræa edulis i masse og i hele exem
plarer med begge skal den sædvanlige grundvandsfauna
(littorina, mytilus, anomia-avier, peden varius, cardium
arter, timoclea ovata, astarte-mier, corbula gibba, nucula
nucleus, emarginula og puncturella, natica nitida, nassa
reticulata o. 5. v.) i alt vel en snes arter.
Fuldstændig analog var forekomsten ved Huk-avenuen
på Bygdø; også her fandtes forekomsten ved gravning af

113
veizrskt, også her var skjælbanken opbevaret i en fordyb
ning på en liden fjeldskråning. Skjællaget var her tilstede
i høide fra ca. 16 til henimod 19 m. (elter veiva3B6netß
nivellement), og også her var den herskende form ostræa
edulis ledsaget af en lignende fauna som ved Bækkelaget
og Bæstum, med tilsvarende strandlinie.
Forekomsterne ved Bækkelagets station, ved Bæstum
og ved Huk-avenuen på Bygdø svarer således Mer Øyen's
undersøgelser) alle til en slrandlinie og en strandterrasse
på omkring 18—21 meter.
Denne strandlinie med tilhørende terrasse er ret ud
prægel i Kristianiadalen. Den svarer her til øverste grænse
af den tid, der kan betegnes som yngre tapestid, tiden
for afsætningen at de lavere tapesbanker" og det til
disse svarende ler »scrobicularialeret u . Dette ler, som
vel neppe i Kristianiadalen når op til høiere nivå end ca.
10 m. (jeg angav tidligere i JNivåforandr." 5 m., det høieste
nivå, op til hvilket jeg (lenZanZ Kav6e i meen^e tun6et
scrobicularia piperata med dens følge i dette ler), er na
turligvis afsat på noget 6vb, 5 a 10 meter, og må således
være dannet på en tid, da strandlinien lå fra omtrent 20
rn. ned til maske ca. 8 å 10 m. høiere end nu.
Til omtrent samme tid hører udefter Kristianiafjorden an
tagelig de tidligere af mig omtalte af M. Sars og Groskey &
Robertson udførlig beskrevne lavere 3^a3ll)anli6r pa Håø
og Barholmen ved Drøbak i høide 8å 10 m. 1 bankerne
må være afsatte på noget dyb, maske et halvt snes meter.
Også fra ler, v Kaholmen" findes i det mineralogiske in
stituts skjælsamling store exemplarer af vola maxima,
ostræa edulis, oM»^n<H islandica, buccinum undatum
etc. fra høide 20-40' o. h. (= 7-13 m.), svarende til
samme tid.
')

p. 493-500.
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Ved de ydre dele af fjorden findes fra samme tid en
hel række rige skjælbanker. Først blandt disse må jeg
nævne den store ak M. Sars beskrevne forekomst fra
Ørneredet på Kirkeøn, Hvaler, der i min tidligere gjen
nemgåelse 1) al samme at mig henregnedes til de låveste
af de øvre tapesbanker". Jeg har senere selv undersøgt
forekomsten og er derved — særlig efter fundet af de tid
ligere ukjendte, ovenfor omtalte talrige rige øvre tapes
banker på Kirkeøn i høide helt op til 34 m., kommet til
den forandrede opfatning, at den at M. Sars omtalte banke
fra Ørneredet må henregnes til de øverste ak de lavere
tap6Bdank6r. Lokaliteten for den ak Sars omtalte banke
er ham betegnet som:
nær Korshavn,
Kirkeøn. Dette var på en måde rigtigt nok. Der findes
vel 1 km. NNV. for Korshavn endnu en plads ved navn
Ørneredet; den ligger ved en liden bugt, der mod NY.
åbner sig mod fjorden. Høiden o. h. er 12 til 13 m. Ved
Ørneredet selv findes også lige ved husene en del skjæl
smuld med de lavere tapesbankers fauna; imidlertid er det
næsten sikkert, at M. Sars ikke væsentlig har indsamlet
den af ham beskrevne fauna her, men derimod i bakken
op fra den nærliggende bugt Pulservik. Ved tiden for
hans besøg var nemlig Ørneredet den eneste plads her,
hvorunder også Pulservik hørte. Og medens der ved selve
Ørneredet kun findes en ganske übetydelig 3k^lkank6.
forekomst, er i skråningen op fra den brede bund ak
Pulserviken hele bakken dækket at et mægtigt lag at skjæl
smuld i en bredde af 75-100 m. og i betydelig tykkelse.
Forekomsten er udskyllet næsten ned til havets nivå, men
hovedforekomsten ligger i høide ca. 8 til 13 m. o. h.
U6iikra 6r t6MM6iiF Biklc6rt 66N at N. 3^3 K63kl6vn6
i)

Nivåforandr.u p. 403-410.
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rige fauna. I bakken, der nu er et dyrket jorde, var ved
mit besøg mangesteds små groper for udtagning at skjæl
smuld. Faunan var den af M. Sars beskrevne; dog
fandt jeg ikke et eneste spor af tapes decussatus. Jeg
er derfor, i betragtning af den hyppige forekomst at tapes
decussatus i de øvre tap6Bban!<6r på Xirkssn tilbsisli^ til
at tro, at Sars kan have samlet denne art lige i nær
heden, i en skjælbanke i høide ca. 30—34 m. ved Myren
ved veien mel lem Korshavn og Pulservik, hvor tapes
decussatus sikkert findes, og ikke ved ørneredet". Selve
strandlinien for banken ved Pulservik er ikke nøiagtig be
stemt, men da terrainet umiddelbart ovenfor banken slutter
at i passet med en liden terrasse (strandterrasse?) i om
trent 15—16 ni. høide, er det sandsynligt, at denne repræ
senterer Btran6linien.
En udmærket forekomst fra samme tid er sandsynlig
vis den tidligere al mig beskrevne rige banke fra Kalstad
kjern på Frydensborgs grund ved Kragerø 1). Høiden at
selve skjælbanken var som i min beskrivelse nævnt 6—7.5
m. o. h. ; men da det nu sænkede kjerns oprindelige vand
flade lå 10.5 m. o. h. og før sænkningen havde en fjeld
tazrske! i denne de»i6e, må havet, for at friskt havvand
overhovedet skulde kunne komme ind i den tidligere pol,
have stået endnu mindst 3—4 m. høiere, altså svarende
til en havlinie omtrent 13—15 m. over nuværende hav
nivå. Dette ma imidlertid også have været maximum,
under afsætningen at skjælsanden og østerslaget og den
sammenhængende linie at serpuler og balaner (nu ca. 7.5 m.
over havets nivå). Østerslaget overleges umiddelbart at
fersk vandsgytje. Vi kan således her med tilstrækkelig
nøiagtighed ansælte havlinien under afsætningen at Kalstad
l)

p. 525-532.
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banken til 13—15 m. høiere end nu. — Kalstadbankens
fauna er typisk for de lavere tapesbanker", med arter
som vola maxima, dosinia exoleta, thracia papyracea,
lutraria elliptica, småformer som onoba vitrea, turbonilla
ladea, odostomia conoidea, mangelia costata o. fl. Til
samme tid må antagelig også henføres den af Øyen under
søgte skjælbanke nær ishuset" ved Barkevik, ca. 11 m.
o. h. 1); i nærheden af skjælbanken fandtes en liden stump
af en strandvold i en høide af 16 m. o. h.", som efter
Øyen's antagelse muligens skulde repræsentere selve strand
linien fra bankens afleiningstid s?).
Videre turde til samme tid maske også høre den af
mig tidligere under de laveste af de øvre tapesbanker
henførte, af prof. Munster undersøgte skjælbanke fra is
dammen vest for gården Dalen, nær Brevik ), efter
hans opgave ca. 15 m. o. h. ; banken fører allerede former
som vola maxima, thracia convexa, thracia papyracea
o. fl., som ellers kun findes i de lavere tapesbanker. Hvis
denne banke virkelig har svaret til en samtidig strand
linie, som de ovenfor nævnte, har den vel neppe ligget
fuldt 15 m. o. h. Maske også den at M. Sars undersøgte
banke ved Sparebakken (Sperrebakken) nær Skien hører
hid; jeg henførte også denne tidligere til de laveste at de
øvre tapesbanker.
I ethvert fald har vel den af prof. Munster beskrevne
skjælbanke tra Smedholmen ved Brevik hørt hid 3 Ban
kens øverste del sættes at Munster til en høide at 8 m.
o. h.; hvor høit den til samme svarende strandlinie kan
sættes, fremgår ikke af hans opgaver, men efter faunans
sammensætning at dømme må den være afsat på nogle
») Se w Nivåforandr." p. 492, 503 ff.
2 ) Ibid. p. 414-421.
') Ibi6. p. 509-519.
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favnes dyb, så strandlinien kan vel neppe have ligget
lavere end 15 m. Hele faunan (med arter som vola
maxima, nucula sulcata, area tetragona, lueina spini
fera, solecurtus antiquatus, thracia convexa, neæra
costellata foruden en masse småformer som aclis ascaris,
eulimella-arterne, onoba vitrea, mangelia brachystoma
og m. nebula, volvula acuminata, atys utriculus o. s. v.)
viser, at banken er en typisk lavere tapesbanke.
Hvis ovenstående sammenstilling er rigtig skulde så
ledes strandlinien omtrent samtidig have ligget :
ed Kristiania

ca. 19—21 m

ed Kristianiafjordens ydre dele (Pulservik,
Kalstadkjern, Dalen og Smedholmen
v. Brevik etc.)
øiere end nu.

. 13-15 ,

For strækningen mellem en linie Kragerø—Barkevik—
Hvaler i S. og Kristiania i N. skulde strandlinien på denne
tid således have ligget mellem ca. 14 og ca. 20 m. høiere
end nu, således omtrent midtveis (omtrent ved Son) ca.
17— 18 m. over nuværende havnivå. En strandterrasse
optil tilsvarende høider findes også flere steder ved fjorden
in<^Bl<ar6t i løst grus eller lagt op som strandvold (således
på Rauer, Store Sletter). Ved Gorbu i Slagen sees en
U^MSLI-Kkt Btlan6t6l-1a836 et længere stykke i høide 17—18
m. o. h.
Gradienten for strandliniens stigning fra kysten til op
mod Kristianiadalen skulde for dette tidsrum altså ikke
være mere end ca. 1 m. på omtrent 16—19 km. —
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4. BtrNM!inien ved slutten af den yngre tapestid.
Afslutningen af det tidsrum, som kan betegnes som
»yngre tapestid" (svarende til tiden for afsætningen at
scrobicularialeret u og de la^s^6 tapesbanker") falder
ved Kristiania, efter nvad amanuensis Øyen — som resul
tat af sin detaljerede kartlægning af det løse teri-Nn i
Kristianiadalen — har meddelt mig antagelig ved en tid,
da strandlinien her lå vel et halvt snes, 10—12 m. lavere
end nu; selv er jeg tilbøielig til at sætte den noget lavere,
maske ca. 8 m.
I anledning at anlægget ak rangerspor for Nordbanen
på Sørengen åbnedes 1904 på begge sider at selven et
ypperligt snit i de øverste lag ak serodiculariaieret her i høide
4—7 m. over havet. 0. for elven såes på en længere
stlNkninz de norixontale lerlaz fulde ak scT-Mtmlc^a
piperata, Bell. med begge skaller sammen, i vertikal stil
ling siddende på rad in situ i leret. På begge sider at
undergangen strax vest for Loelven såes udmærket, hvor
ledes de øvre lag i lagrækken vexlende med tynde lag af
sand og grus indad fra 3»3i6en gik over i rene Bkratstille6e
stran^laZ, vexlen^e med lag ak sand og grus og in6imellem
på et par steder lerlag ak ringe tykkelse. I et sådant
skrat udåd mod den oprindeliZe kyst kalkende tyndt lerlag
underleiet og overleiet ak sand- og gruslag fandtes end nu
scrobicularia piperata. Denne stranddannelse nådde op
til en høide af ca. 7—9 m. over nuværende havnivå;
havlinien har da nåd op til mindst ca. 8 m. Endnu
ved denne tid har da scrobicularia piperata levet ved
Kristianiafjordens bund, hvor den nu ikke mere findes
levende.
sixere skarpere, ved nvilken iidlizsre navlinie tapes
tiden, der abenkart angiver et mildere klima end det nu-
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værende, bør ansees at have sluttet ved Kristianiafjordens
bund, er meget vanskeligt, da overgangen til 6et recente
klimat selvfølgelig har været ganske sukcessiv. Jeg skulde
imidlertid antage, at man neppe gjør nogen større feil,
når man 3Ntter grænsen mellem den yngre tapestid og
recent tid ved et tidspunkt, da strandlinien ved Kristiania
har ligget ca. B—lo m. høiere end nu.
Fra de ydre dele af Kristianiafjorden er kjendt en
række skjælforekomster, der endnu må regnes for hen
hørende til de lavere tapesbanker fra høider blot 2—6 m.
o. h. (og lavere). Således f. ex. på Kile, på Kirkeøen
netop i det trange pas ved veien (ø. f. samme) ca. 300 m.
syd for gården S. Kile, 5—6 m. o. h. Faunan var den
sædvanlige: ostræa edulis i tildels kjæmpemæssige exempla
rer i masse, mytilus edulis, mest som smuld, peden
varius i masse og stor, anomia striata, lucina borealis,
timoclea ovata, cardium edule og c. fasciatum, mya
truncata den lange, tynde form; videre patella vulgata,
emarginula fissura, littorina-arter, bittium reticulatum
i masse o. s. v.; balaner. Forekomsten, der består ak
sandblandet skjælsmuld og må være afsat på meget grundt
vand, antagelig neppe mere en6 2—32 —3 m., fortsætter udefter
passet mod nord, idet den her sænker sig nedover mod
havets nivå og lidt efter lidt går over i ler, som er udbredt
ved bunden ak Stavsengkilen k. ex. ved Ødegården og ligeså
ved Stavseng. I dette ler fandtes ved Stavseng ca. 0.2—
0.5 m. o. h. iscardia cor i masse, ostræa edulis ligeså,
cyprina islandica, tildels i vældige exemplarer, peden
varius, p. septemradiatus, p. opercularis, cardium edule
og c. echinatum, timodea ovata, littorina littorea, nassa
reticulata, turritella terebra, alle almindelige o. 8. v. Dette
er isocardialerets ordinære fauna. Det er sandsynligt, at dette
ler kan stamme fra en tid, da strandlinien lå noget høiere
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end på den tid østersbanken ved Kile blev afsat, men sådan
som forekomsten er både her og andre steder på Kirkeøn
(f. ex. ved Lønne ved Holtekilen, ligeså ved bunden af
Botnekilen, nedenfor Rev) får man indtrykket af, at denne
fauna, der ved Kristiania tilhører en grundvandsfauna sva
rende til de øvre og midlere wp6Bbkmli6i-3 tid, her helt ude
ved havet maske har holdt sig også endnu under afsæt
ningen af de ældste af de lavere tapesb anker.
Foruden på Hvaler er lignende lave skjælbanker med
de lavere tapesbankers karakter kjendt fra Barkevik, hvor
fra Øyen foruden flere andre forekomster også har beskrevet
en særdeles typisk forekomst i skjælbanken ved Vierviken
2—42 —4 m. o. h. 1 den er efter Øyens beskrivelse afsat på
ganske grundt vand (han bemærker, at i 4 m. høide må
der have været en strandkant); herfra nævnes bl. a. former
som peden varius, vola maxima, lævicardium norvegi*
cum, dosinia linda, lucinopsis undata, lucina borealis,
solecurtus antiquatus, neæra costellata, patella vulgata,
nacella pelludda, littorina littorea, turritella terebra,
bittium réticulatum, triforis perversa, mangelia costata,
adæon tornatilis o. 8. v. o. s. v. 2) Dette er endnu de
lavere tapesbankers karakteristiske fauna med arter som
solecurtus antiquatus o. a., der nu er uddøde ved vor
kyst. Det er meget karakteristisk, at en lidt lavere lig
gende ak Øyen beskrevet forekomst fra Dåvø ved Barke
vik, ca. 1 — m. o. h., der også er »sn ren stranddan
nelseu , åbenbart viser nogen forandring i faunan, idet de
allerfleste af de ovenfor nævnte karakteristiske arter fra
banken ved Vierviken her fattedes. Dåvøforekomstens
fauna tyder neppe på, at klimatet har været synderlig for
skjelligt fra det nuværende, medens endnu banken ved
1 ) Se mit arbeide ttNivåforandr." p. 504 -505 og 506—509.
2 ) Ibib. p. 509-519.
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Vierviken BVN6B at VlB6 st distinkt varmere prssZ, end den
nuveerende littoralkauna.

Også den ak prat. Munster undersøgte 2) rige skjæl
banke ca. 3 m. o. h. ved Trosvik ved Brevik viser endnu
i udpræget grad de lavere tapesbankers karakter; også her
fandtes endnu arter som vola maxima, area nodulosa,
solecurtus antiquatus, turbonilla lactea og en talrig række
andre sydlige former, nu delvis uddøde ved vor kyst.
Vi ser således, at ved de ydre dele af Kristianiafjorden
endnu på en tid, da landet her lå blot ca. 4—5 meter
lavere end nu, littoralfaunan her havde et varmere præg,
end den nuværende littoralfauna. Da det imidlertid er
givet, at forandringen af faunans karakter har skeet lang
somt, og at den varme tapesfauna må have holdt sig
noget længere ved de ydre dele af fjorden, end in66 ved
Kristiania, er den om3tNn6ißN66, at en inaznZ66 at de
arter, der endnu i så lavtliggende banker som bankerne
ved Vierviken og Trosvik er hyppige, slet ikke findes i ban
ker svarende til ca. 10-meters kurven ved Kristiania, ikke i og
for sig nogen hindring for at parallelisere B— lo-meterß
strandlinien ved Kristiania med 4— 5-met6rß Btran6linien
ved fjordens ydre dele. Som jeg tidligere 1) har omtalt,
findes ved de midlere og ydre dele af fjorden (Værket ved
Svelvik, stranden mellem Horten og Åsgårdsstrand, ved
Slagenstangen, på Revlingen, Elø, Sletter, Rauer, Bastø
etc.) lave strandterrasser i flere høider, særlig i to nivåer
7—B m. og ca. 3m. Ved Værket på ydersiden al Svelviks
rvggen er 6i886 terrasser meget u6prNß66e, en i Ksi6e ca.
B—ll m. og en lavere terrasse. Længer ude sænker
B—lo-meters terrassen sig til 7—B m., og ved de ydre
dele ak fjorden, t. ex. paa Hvaler og i de u6 mod havet
') «Nivåforandr." p. 501,
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vendende små gjøtter" på Tjøllinghalvøen, kan høiden vel
sættes til fra ca. 6—7 m. til ca. 4—5 m. o. n. Skulde
disse forskjellige terrasser med kuld sikkerhed kunne
sammenknyttes på hele strækningen fra Kristiania til fjor
dens ydre dele, måtte de ved meget detaljerede og om
hyggelige undersøgelser følges fra det ene sted til det
andet, hvilket ikke hidtil er gjort. Imidlertid tror jeg, efter
hvad der for tiden derom vides, at det er meget sandsyn
ligt, at B— lo-meters strandlinien ved Kristiania svarer i
tid omtrent til 4—5-meters strandlinien ved fjordens ydre dele.
Hvor man vil regne begyndelsen af
tid", blir
i ethvert fald ret vilkårlig. Vilde man regne dens begyn
delse med den første optræden af mya arenaria ved vor
BxdliVBt, vilde man måtte gå ud fra, at hævningen af lan
det allerede har været fuldstændig afsluttet før begyndelsen
af recent tid. Dette er naturligvis en meget grei afgrens
ning, at recent tid", mya-arenaria-tiden, begynder med
afslutningen ak hævningen i det sydlige Norge; og det er
neppe tvivlsomt, at dette tidspunkt om nogle år vil kunne
fastslåes meget nøie. Det kan imidlertid ikke nægtes, at
denne afgrensning kun vilde have begrenset gyldighed, da
i den østlige del af Skandinavien forandringen af havlinien
ikke er ophørt på 3amm6 tidspunkt som i det sydlige Norge.
Desuden ma de klimatiske forholde allerede under den aller
sidste del af hævningen have været så lig de nuværende,
at forsåvidt også dette tidsafsnit allerede med rette burde
kunne regnes som recent tid.
Forsøgsvis tror jeg derfor, det vil være mere rationelt
at sætte denne — altid vilkårlige - grense mellem post
glacial og recent tid ved slutten ak den i udpræget grad
varmere yngre tapestid, altså ved en tid, da som ovenfor
nævnt strandlinien ved Kristiania lå omtrent 8 10 m., ved
Krislianiafjordens ydre dele maske omtrent 4 5 m. lavere
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end nu. Også dette tidspunkt vil vistnok ved mere detalje
rede undersøgelser kunne bestemmes nøiagtig i forhold til
vor almindelige tidsregning.

I henhold til de ovenfor refererede undersøgelser skulde
vi således for tiden med sandsynlighed kunne fixere føl
gende flSamtidige strandlinienivåer" for Kristianiafeltets for
skjellige dele:
Ved
Ved
Stigning fjordens
Kristiania
im.
munding

Stigning
im.

Strandlinienundermaxi
mum af littorina—
tapes-sænkningen . . 69— 70 m.
Strandlinien ved begyn
delsen af midlere ta
pestid
45—48 „
Strandlinien ved begyn^
deisen af yngre tapes

ti 6 19-21 „
Strandlinien ved slutten
af yngre tapestid .

. B—lo8 —10 „

Hvis denne sammenstilling er nogenlunde rigtig, skulde
stigningens hastighed efter maximum af den postglaciale
sænkning til at begynde med have været mere en dobbelt
3a 3tor vs6 XriBtiania 3om ve6Bv6liV3t6n, M6N 86ner6 kor-

holdsvis aftagende, så at den ved slutningen af tapes
tiden har været omtrent den samme i begge områder.
Efter dette skulde det maske være rimeligt at antage, at
hævnirtgen kan have været ak3lutt6t helt ved tjor6mun6in^6n
på en tid, da landet ved Kristiania lå nogle få (3—4?) meter
lavere end nu.
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Mer den korte reviBian at Lri3tianialelt6t3 vo3t^la
ciale afleininger, som på grundiag at det ældre og nyere
materiale ovenfor er forsøgt, skulde man altså kunne dele
tiden efter maximum af den postglaciale sænkning i føl
gende afsnit:
1

Den ældre tapestid (tidligere af mig betegnet som de
øvre ostræabankers tid), det tidsrum, der svarer til
strandlinjens hævning fra ca. 70-meters kurven ved
Kristiania (41— 42-meters kurven ved fjordens mun
ding) indtil 45— 48-meters kurven ved Kristiania (30—
32-meters kurven ved fjordens munding). Karakteri
seret at mildt klimat, under maximum at sænkningen
antagelig med ca. 274° C. høiere august-temperatur end
nu. Skjælbankerne fra denne tid liaraliwi^kre^e at
en forholdsvis sydlig fauna med endel senere fra denne
del af kysten forsvundne former, hvoriblandt kan
mærkes tapes decussatus, L. og pholas candida, L.
Den ældre del at isocardialeret tilhører denne tid.

2 Den midlere i«x»ssUti, det ti63rnm, der svarer til
strandliniens hævning fra ca. 45-meters kurven ved
Kristiania (ca. 30-meters kurven ved fjordens munding)
indtil ca. 19—21-meters kurven ved Kristiania (ca.
13 15-meters kurven ved fjordens munding). Klima
tet under denne tid noget koldere, end under den Nl6re
tapestid, og maske også noget koldere, end under
den efterfølgende yngre tapestid. Skjælbankerne i alle
fald fra midten af denne tid synes fattigere på syd
ligere former, end bankerne fra ældre tapestid, idet
arter som tapes ckso^ssct^s H)/tt)las ccencki^ o. fl.
synes forsvundne fra Kristianiafjorden, medens en
række sydlige former, der karakteriserer den følgende,
yngre, tapestid (se nedenfor) endnu ikke synes ind
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vandrede.
denne tid.
3

Den yngre del af isocardialeret tilhører

Den yngre tapestid, det tidsrum, der svarer til strand
liniens hævning fra ca. 19-nieters kurven ved Kri
stiania (ca. 13-meters kurven ved fjordens munding)
til ca. B—lo-met rs8 — 10-meters kurven ved Kristiania (ca. 4—5
meters kurven ved fjordens munding). Karakteriseret
af et mildt klimat, noget mildere end det nuværende,
og maske noget varmere end under den midlere
tapestid. Skjælbankerne fra denne tid karaktiserede
af en række sydligere former, hvoraf en hel del først
under denne tid eller nylig før samme indvandrede,
og som nu enten findes betydelig sjeldnere og i mindre
kraftig udviklede former eller er forsvundne fra vor
sydkyst; af sådanne arter kan mærkes: pecten varius,
vola maxima, area tetragona, lævicardium norve
gicum, tapes virgineus, dosinia exoleta, dosinia
linda, lueina borealis, lueina spinifera, lasæa rubra,
macoma fabula, psammobia vespertina, solecurtus
antiquatus, thracia papyracea, neæra costellata,
lutraria elliptica, og af gasteropoder navnlig en masse
sydlige småformer som onoba vitrea, alvania abyssi
cola, aclis ascaris, turbonilla lactea, eulimella ven
tricosa, e. nidissima, clathurellapurpurca, raphitoma
anceps, mangelia brachysloma, m. nebula, volvula
acuminata, atys utriculus, Milits pruinosa o. fl.
En lerafsætning på forholdsvis grundt vand fra denne
tid er det af mig tidligere udskildte scrobicularialer
ved fjordens indre dele.
4, Som recent tid fik man da endelig regne det tidsrum,
der er hengået siden strandlinien ved Kristiania lå ca.
8 m., ved fjordens munding ca. 4 m. høiere end nu.
I le»l)6t at denne tid har Klimat6t anlagt Bin nuvge-
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rende karakter. Først ekter at hævningen var fuld
stændig eller i alle fald næsten fuldstændig afsluttet,
er mya a^sncl^ia L. indvandret.
Da jeg i mit arbeide om „Nivåforand ringer" i Kri
stianiafeltet diskutterede spørgsmålet om, hvorvidt der under
den tid, der er hengået siden maximum af litorinasænk
ningen, og som jeg betegnede som tapestiden, har fundet
nogen klimatvexling sted, var jeg nærmest tilbøielig til at
anse det som usandsynligt, at dette skulde have været til
fældet; i alle fald tydede ikke studiet ak molluskfaunans
forandring siden maximum af littorinasænkningen på, at
nogen sådan vexling kunde have fundet sted.
Denne slutning støttede sig til den antagelse, som den
gang var naturlig, nemlig at 45— 48-meters strandlinien ved
Kristiania svarede til tiden for maximum af littorinasænk
ningen længere syd; som følge deraf sammenstilledes ban
ker ved Kristiania tilhørende den tid, som ovenfor er be
tegnet som midlere tapestid, delvis med banker tilhørende
ældre tapestid ved fjordens munding, ligesom enkelte ban
ker, som jeg nu vil henregne til de yngre tapesbanker,
henregnedes til de laveste af de banker, jeg 6enzanF Bammen>
fattede som de øvre tapesbanker. Som følge heraf syntes
molluskfaunans sammensætning at vise en ganske konti
nuerlig forandring i en bestemt retning, nemlig tydende
på regelmæssig, uafbrudt tiltalen at det luBitani3ke ele
ment lize til slutten ak de lavere tav63bankerB tid, og 8a
aftagende i recent tid. Heraf kunde således ikke sluttes
til nogen klimatforandring tydende på berettigelsen ak at
udskille en subboreal u og en suba tlantisk" tid mellem
littorinasænkens maximum (^atlantisk tid") og nutiden.
Lkter vaviBninF6n ak, at 6er o^Ba i Xri3tianialeltet nar
kunnet en vo3tglaeial BZLnkninZ »te 6Bamti6iz me 6littorina-
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sænkningen længer syd, og at at denne sænkning svarer
til den øverste strandlinie for, hvad jeg tidligere kaldte de
øverste ostæabanker, viser det sig nu muligt at holde bedre
ud fra hverandre, som ovenfor forsøgt, afsætningerne fra
en ældre, midlere og yngre tapestid. Daltet molluskfaunan
fra skjælbankerne og lerlagene ikke med fuld sikkerhed be
viser en klimatvexling siden littorinasænkningens maximum
(dertil er skjælbankerne fra det mellemste af disse tidsrum
endnu for lidet undersøgt), synes dog flere forhold at tale
herfor. Særlig må da nævnes, at flere karakteristiske
sydlige arter som navnlig pholas candida, Lin. og antage
lig tapes decussatus åbenbart er forsvundet fra Kristiania
fjorden ved slutten at den Vi6r6 tap63ti6, me66NB omvendt
en række andre karakteristiske sydlige former er indvan
drede først ved b6^n66186N ak yngre tap63ti6; dette for
hold synes maske at tyde på, at det mellemliggende tids
rum, den midlere tapestid antagelig har været en mindre
varm tid.
Da dette resultat stemmer med erfaringer fra andre
områder, er jeg nu tilbøielig til at antage rigtigheden at
den først af A. Blytt, senere navnlig kl R. Sernander 1),
H. Hedstrom 2) og P. A. Øyen 3) udtalte anskuelse, at den
atlantiske tid, der falder sammen med tiden omkring den
post^laciai6 88Lnkninz3 maximum, efterfulgtes først al en
noget koldere subboreal tid, og denne igjen af en varmere
snbctilantiis/3 tid.
l ) Af R. Sernander's mange arbeider herom skal blot nævnes: nOrn Om
de upWn^Zka torfmossernas bygnad". Bot. not. 1892: «Die Ein>v2n66i-uiiF d. Fichte in Skandinavien". Engler's bot. Jahrbticher,
B. 15, p. 1, 1892. Flytjord i svenska fjalltraktar", Geol. foren,
i Stockholm, forhandl. B. 27, h. 1.
2 ) H. Ulios^lluzl. nOrn Om Ka33«lnB forntida nok nuti6a utt»rs6ninF".
Sv. G. U. Ser. C. No. 134.

3) P. A. Øyen.

Tapesniveauet paa Jæderen. L. c. p. 80 ff.
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Hvorvidt begrensningen ak de tre ovenfor adskilte tids
rum: den celdre, den midlere og den yngre tapestid nogen
lunde svarer til grenserne for de tre perioder den atlantiske,
den subboreale og den subatlantiske periode, derom skal
jeg for tiden ikke udtale mig; at den atlantiske periode
også har begyndt adskillig tid før littorinasækningens
maximum, er vel utvivlsomt, mindre sikkert er det, hvor
vidt dens afslutning kan antages at have faldt nogenlunde
sammen med afslutningen af det tidsrum, som ovenfor er
kaldt den ældre tapestid. At den subatlantiske periode
omtrent må have svaret i tid til, hvad ovenfor er be
tegnet som yngre tapestid, synes utvivlsomt; usikkert er
det derimod, om grenserne for den subboreale tid opad og
nedad falder nogenlunde sammen med grenserne for, hvad
ovenfor er betegnet som midlere tapestid. En nøiere af
grensning kan her først ved mere detaljerede fremtidige
undersøgelser slåes fast.

Efter at vi nu har forsøgt nærmere at fixere beliggen
heden af strandlinien i de indre og ydre dele af Kristiania
feltet under de forskjellige afsnit af tidsrummet efter
littorina — tapes-sænkningens maximum, således som disse
er karakteriserede ved faunan i skjælbanker og lerlag, og
ved strandvolde og strandterrasser, vil vi dernæst gå over
til dette arbeides hovedopgave: at forsøge en nøiere be
stemmelse af, hvorledes de forskjellige arkæologisk karak
teriserede afdelinger af stenalderen i Kristianiafeltet refere
rer sig til de ovenfor nærmere fixerede strandlinienivåer.
I 6en ovenfor M66661t6 ll6M3til!inZ er
8«tt6136 ak 3tran6linl6nivaern6
et 3ikr6re
ti63t)63t6mm6iB6

ak al6elBtornol66t

M6llem

laBt
kor
6e

kor3ll^6l-
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lige typer at øxer (og andre redskaber) fra de for
skjellige afsnit af stenalderen. Allerede rent typologisk
arkæologisk bestemt er det givet, at de forskjellige tilvirk
ningsmetoder af stenalderens øxeformer: 1) ved blot og bar
tilhugning (en metode særlig egnet for flint og dermed
rent teknisk analoge bergarter), 2) ved tilhugning i for
bindelse med egslibning (som ved de ikke af flint, men
af andre finkornige og tætte bergarter med tilnærmet muBli^t
brud forfærdigede yngre Nøstvetøxer), 3) ved a/sisMi^
(eller tilknusning") i forbindelse med egslibning (som ved
de butnakkede trin6sx6i-) og endelig 4) ved mere eller
mindre fuldstendig slibning (som ved den største del at
de yngre Bt6nal66i-Be»x6i-, særlig ved alle dem der ikke er
af flint), — at alle disse forskjellige, udenfra til Norden
indførte tilvirkningsmetoder sukcessivt har fulgt på
hverandre og repræsenterer på hverandre følgende trin
af kulturens udvikling under stenalderen.
Men ved at kombinere den arkæologiske undersøgelse
over indvandringen og over udbredelsen at disse øxetyper
med den geologiske bestemmelse a/ disse forskjellige øxeF^Ms^F vertikale udbredelse i forhold til landets stig
ning i et område som Kristianiafeltet, hvor differenserne
M6116M Btian6lim'6NB beliggenhed ved b68^n66186N og slutten
(og under de forskjellige afsnit) at stenalderen har været
forholdsvis meget store, har vi tiliige et middel til muligens
at få en slags Mcklssio^ for na^Mstisn af de tidsrum,
disse forskjellige atBnit i u6viklinZ6n i-6nra?B6nt6rei-, i alle
fald in6en dette Bvecl6ll6 område.
Undersøgelsen må da gå ud på, ved bestemmelse at
den laveste høide o. h., til hvilket de forskjellige hoved
typer af øxeformer når ned, — om muligt i forbindelse
med un66i-8«F6186r over b63kattenn666n (om IsriaZ. sandlag
eller rene stranddannelser) af og eventuelt over fossilførinNorges geol. unders. No. 41.
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gen af de løse jordlag, hvori de forefindes på primært
leiested — at fixere, så nøie materialet tillader, strand
liniens beliggenhed ved begyndelsen og slutten af hvert
af de større arkæologiske afsnit, der tilhører tiden for
landets hævning.
En sådan undersøgelse må, såvidt muli^t, tåge for sig
det hele materiale af kjendte øxefund og søge at fixere
hvert enkelt funds høide o. h.; resultaterne af undersøgelsen
vil da selv vise, hvor langt de slutninger l-^kei-, der kan
drages af sammenligningen mellem høiden o. h. af øxefun
6sn6 og de forskjellige 3tran6!ini6i3 Ke»i66.
En sådan un66l-5e»86186 burde i alle fald for de ældre
afsnits vedkommende, — under hvilke beboelsen utvivl
somt, efter hvad der allerede er kjendt fra Danmark og
Sydsverige, med stor sandsynlighed kan antages overveiende
at have været knyttet w til stranden", — kunne lade sig
gjennemføre med udsigt til at opna et nogenlunde pålide
ligt resultat.
Desværre er imidlertid undersøgelsen i høi grad be
sværliggjort, ligesom værdien af den selvfølgelig indskrænkes,
derved at vore arkæologer hidtil sågodtsom slet ikke har
havt tilstrækkelig forståelse af nødvendigheden af en
fuldkommen nøiagtig præciseret angivelse af selve fund
punktet for de indkomne sns»- (og andre redskaber)
såvelsom af selve fundomstændighederne. Beskrivelsen
at 6i386 og al findestederne selv i årsberetningerne om vore
arkæologiske museers tilvæxt indeholder for den foreliggende
OPMV6 derfor for så vidt et så tarv6lißt og ufuldstændigt
materiale, at det kun for et ganske forsvindende antal fund
har været muligt på basis at de foreliggende oplysninger
at foretage nogen nøiagtig høidebestemmelse af selve finde
stedet; ikke et eneste fund har været undersøgt ak en
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arkæolog og end nu mindre ak en geolog umiddelbart ekter
at det indkom.
Jeg har som følge deraf i største udstrækning været
nødt til selv at opsøge findestederne, hvilket naturlig
vis i høi grad nar besværliggjort undersøgelsen. Desværre
har i et større antal tilfælde heller ikke dette ført til sikre
resultater. De allerfleste fund har jo nemlig fra først af
været rent tillNl6iZ gjort og er tillgsickF il,6komne til «am
lingerne; omtrent alle de 3ten«xer o. s. v., som skal om
tales nedenfor, er tilfældig fundne ved rydning af gyt land,
eller ved pløining af gammelt, eller de er fremkomne ved
gravninger for anlæg af veie eller fundamenter for huse
o. s. v. Finderne har oftest været arbeidere, der ofte i al
stilhed har stukket fundne »xer o. s. v. tilBicle, eller bønder,
der har opbevaret sine fund på gårdene ofte i mange år,
in6en de kom in6 til samlinzerne, gjerne gjennem opkjø
bere, hvem findestedet og navnlig en nøiagtig angivelse deraf
var temmelig ligegyldig. Angivelsen al findestedet i oldsags
samlingens katalog betyder derfor, særlig for et stort antal
ældre fund, ikke andet, end at vedkommende opkjøber har
ernvervet omhandlede stykke på den angivne gård, — men
dette kan i mange tilfælde være fundet andensteds. Og
selv om opgaven om findestedet på den og den gård oftest
kan have været rigti^, har det ofte vist sig, at man på
gården selv ingen oplysninger kunde give om fundet. Jeg
nar gjort den erfaring, at for indkomne øxefund ældre end
10—15 år har det kun i sjeldne tilfælde lykkedes at få
fuldt sikker neBked om selve det nsiazti^e lindested eller
om fundomstendighederne, — enten det nu har været fordi
gården har skiftet eiere eller fordi finderne nar været døde,
eller fordi man simpelthen aldrig på stedet har kiendt noget
til fundet.
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Således har samlingen af dette materiale til fastsættelse
af strandliniens beliggenhed under de forskjellige aksnit af
stenalderen, hvilket nedenfor skal fremlægges, kostet ikke
lidet arbeide uden alligevel at være så pålideligt og fuld
stændigt, som ønskeligt kunde været. Jeg tror dog det
vil erkjendes tilstrækkeligt til at fastslå med nogenlunde
nøiagtighed grenserne for brugen af de forskjellige øxe
typer for de store hovedafdelinger af stenalderen i Kristi
aniafeltet. Så får det blive fremtidige undersøgelsers sag
at præcisere disse grenser om muligt endnu sikrere og
skarpere.
Som det vil sees at det følgende, har min opgave om
trent udelukkende måttet begrenses til at bestemme finde
stedernes høide 0. h. ; omtrent ikke en eneste forekomst at
sikkert urørte jordlag med øxer på primært leiested (i strand
grus eller ler) har det lykkedes mig at komme over.
I en masse tilfælde, hvor selve findestedet ikke mere
kunde gjenfindes, har jeg måttet nøie mig med en bestem
melse af den mulige minimumshøide 0. h. at fundene.
For fund fra så høitliggende lokaliteter, at findestedet åben
bart måtte have ligget høit over samtidig strandlinie (i det
følgende udskilt som høitliggende findesteder"), har jeg
nøiet mig med en bestemmelse af minimumshøiden efter
foreliggende karter. —
Underss^lsen omtatter: 1) bestemme!^ at nedre
tor eeldre stenalders sxer,
2) b6st6MM6186 at nedre grense tor mellemstenalders sxer, ds but
nakkede trindoxer; 3) bestemmelse at strandlinien under
midten OZ slutten at vnZre stenalder o^ endeliZ anbang3viB
4) OZ3a torBSZ til beBtemm6l36 at strandlinjens beli^n
bed under bronsealderen.

I. Ældre nordisk stenalder I Kristianiafeltet.
Bestemmelsen af laveste høide o. h., til hvilken øxe
former at Nøstvettyperne" når ned i Kristiania
feltet.
Bopladsen ved Sjøskogen, under Nøstvet, i Nordby
s. Akershus amt. Allerede Øyen anfører (1. c), at bo
pladsen på Sjøskogen efter opgivende fra oldsagsamlingen
har en høide af ca. 60 ni. o. h." — Dr. Andr. M. Hansen
angiver høiden af denne boplac^ (1. c. p. 325) til 62 m.
o. h. (efter barometermåling) og anfører med t»SA'un66l36
af forholdene ved plassens bsliZZsnks^ at den ikke på
nogen rimelig vis kunde tænkes valgt uten at den lå ved
datidens strand".
Lopla6B6N3 (eller rettere b0p!a636N68) beliggenhed sees
bedst af vedføiede kart (i målestok 1 : 10 000), der vel
villigst er mig overladt af cheferi for Norges geografiske
opmalinZ, hr. oberst P. Nissen. Hovedfindestedet for
øxerne var et lidet mod S. stærkt skrånende jorde (på
kartet fig. 5 mærket 1) en potetesaker med grusjord 60—70
m. lang, ca. 30 m. bred, indeklemt mellem h'6l6 på begge
sider; her var hovedmassen af de ca. 300 fra Sjøskogen
indkomne øxer fundet, ofte flere sammen, derhos også
slibestene, flinteaffald o. s. v. Enkeltvis var også adskil
lige øxcr fundne i et andet, større, østligere jorde nogle
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hundrede meter langt og ca. 30 m. bredt, ligeledes skrå
nende mod S. og med fjeld på begge sider (ved 2 på
kartet). Endelig var en enkelt sx kunnet ved anlæg af
veien op til Sjøskogen (ved 3 på kartet) lige ind til fjeldet
under et tykt dække af nedraset ur. Nedenfor alle tre
findesteder breder sig et stort agerland, et jorde af ler,
hvor ikke en eneste øx er fundet (S. for 2 og 3 og S. og
SV. samt V. for 1).
Da jeg fandt det af interesse at få bestemt høiden af
denne for Nøstvetkulturen typiske boplads med lilstrække
liZ nsia^tizne6, har jeg ved to besøg på stedet (sidste gang
ledsaget af amanuensis P. A. Øyen) ved aneroidmålinger
bestemt nederste grense for øxefundene her. Denne blev
mig påvist af finderen af bopladsen, gamle Kristian Sjø
skogen. På hovedforekomsten (ved Ipå kartet) blev denne
grense (sidste gang med tre barometre og ved tre forskjel
lige serier af aflæsninger på lokaliteten selv samt ved to
serier af aflæsninger ved havets overflade ved Pollen) be
stemt til 55— 56 m. o. h. For forekomsten no. 2 fandtes
den laveste opgivne grense for fundne øxer at ligge et par
meter høiere, ved 57—58 m.
Disse tal er, som det sees, lidt lavere end af dr. Andr.
M. Hansen angivet; også på generalstabens kart ligger
høidekurven for 60 m. maske lidt for lavt, på kartet i
1 : 10 000 dog temmelig nær rigtigt; dr. Andr. M. Hansen's
tal svarer nærmere til beliggenheden al de tætte øxe
fund".
kra den laveste grense kor lundene og onover til det
«verste nunkt, bvor de var kundet, er der bade na kore
komsterne 1 og 2 en nivakorsk^el at 10—12 m.; endnu ber
«verst onne var kundet tiere slibestsne, alle ak old red
sandsten lig Xolsas'».
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Jeg er enig med dr. Andr. M. Hansen i, at de to
hovedforekomsters beliggenhed på et stærkt skrånende
smalt jorde, medens der på det store, flade nedenfor lig
gende jorde ikke er fundet en eneste JNøstvetøxe, gjør det
overveiende sandsynligt, at bopladsen her har ligget ved
en strand. Maske endnu mere afgjørende er det, at der
nedenfor det nederste punkt, hvor øxer var fundne både
på hovedfindestedet 1 og på det østenfor samme liggende
jorde 2, endnu fandtes et lidet stykke ak disse jorder, hvor
ingen øxer var iun6n6, uaA6t der var gravet og søgt lige
omhyggelig. At bestemme aldeles nøiagtig strandliniens
beliggenhed ved tiden for beboelsen her, tillader iagttagel
serne på selve bopladsen dog ikke mere. Hertil vilde man
have trængt en tydelig påvisning af, at øxerne havde
ligget i urørt strandgrus, overleiet af sådant. Dette kan
668vtVrr6 ikke mere ske; oldsagerne er fundet i grusblandet
muld, der nu er oppløiet og omrodet i 25 år og nogen
tydelig strandvold findes ikke mere. Og oldsagerne er
tun66t over det hele jorde, snart et par, op til 7 å 8 stykker
sammen, men oftest kun enkeltvis, de fleste i den øvre
del, men mange også lavere; endnu ved det nederste punkt
på hovedforekomsten, hvor der fandtes øxer (strax ovenfor
en stor sten) lå efter opgivende et par øxer sammen.
Spørgsmålet er da, om også de laveste øxer — ved 55 å
56 m. o. n. — 6r efterladt der de fandtes pa en tid, da
strandlinien lå lidt lavere end 55 m., eller om disse øxer
fra høiere liggende primært leiested er senere kommet ned
til det punkt, hvor 66 fandtes. Gruset har karakteren af
strandgrus, og Rygh anfører udtrykkelig, at øxerne 3kal
være fundet w ikke blot ovenpaa Auren, men ogsaa noget
ned i denne, indtil —8 Tommer", — men hvorvidt de
oprindelig har forekommet således eller ikke, lader sig
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desværre ikke mere sikkert afgjøre; og særlig lader det sig
naturligvis ikke mere sikkert afgjøre netop for de lavest
nede fundne øxer, hvorvidt disse her er fundet på primært
leiested i strandgrus.
Det kunde jo vel tænkes, at disse i det stærkt skrå
nende jorde enten ved rydning og pløining af jordet i
nyere tid, eller maske allerede ved nedrasning og nedskyl
ning i tidligere tid kan være kommet så langt ned.
Da på det store jorde nedenfor bopladsene under Sjø
skogen ikke er fundet en eneste øx, er det vistnok over
veiende sandsynligt, at havet har slået over dette ved
tiden for beboelsen af bopladsene. Men mangelen af øxer
her kunde jo vel maske nok også forklares deraf, at der
her på det flade lerjorde kunde have været blød og sank
mark, hvortil kommer, at her ikke fandtes noget materiale
til redskaber, da dette store jorde består af marint ler
uden eller i alle fald omtrent uden sten.
Det eneste sikre er således her, at øxerne er fundet
ned til 55—56 m. o. h. Men sandsynligt er det utvivl
somt, at havet her har M op til bopladsen under tiden
for beboelsen, og at det har Fat op til omkring 60 m.
For de få lavere liggende øxer kunde det maske tænkes,
at de har været efterladt her før den lille sænkning af
landet (stigning af havlinien) eller senere under en stig
ning ak landet efter maximum af sænkningen. Det sidste
er dog, som undersøgelsen ak andre bopladse viser, neppe
sandsynligt.
På bopladsene ved Sjøskogen er fundet flere skive
spaltere at sten; der er ikke fundet nogen eneste skive
spalter af flint, derimod rigeligt ak flinteaffald. Man må
imidlertid vel erindre, at nogen systematisk fagmæssig
undersøgelse desværre ikke er anstillet på forekomsten
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hverken i de ar, da jordet her ryddedes og findestedet
cndnu var urørt, eller senere.
Meget karakteristisk er det, at der på denne store
forekomst er fremfundet i alt ikke mindre end ca. 300 øxer
ak typiske Nøstvetformer (råhugne eller egslebne, de fleste
ak ægte Nøstvettypus, et mindre antal også ak de flade
kiler af Limhamnstypen), samtidig med at der fra samme
område kun er fremfundet et ganske lidet antal af but
nakkede trindøxer: dette er såmeget mere at lægge mærke
til, som disse sidste sandsynligvis ikke engang er fundet
på de samme bopladse ved Sjøskogen som de ægte Nøstvet
øxer (se herom nedenfor).
Det bør også bemærkes, at der på bopladsene på Sjø
skogen ikke er fundet nogen sikre rester af måltider, ingen
samlinger ak østersskaller eller andre skjæl, ligesålidt som
rester ak ben ak hvirveldyr o. 8. v. Dette kan jo meget
vel forklares ved, at sådanne, om de overhovedet nogen
sinde har været ophobet på stedet i noget større masse,
i tidens løb på de åbne skrånende jorder her er helt op
løst af rindende vand, så hvert spor deraf er forsvundet;
det må jo forresten også her erindres, at nogen under
søgelser om, hvorvidt måltidsrester her har forekommet, jo
heller ikke er anstillede af sagkyndige. Havde en syste
matisk sagkyndig undersøgelse af forekomsten fra først af
fundet sted, vilde vistnok i alle fald rester ak ildsteder
kunne været påvist.
Boplads (?) ved Bud, Heggen s.. Modum. Rudgårdene ligger
vest for SV.-enden uk Tyrifjorden. Husene selv ligger vel mindst
90 m. o. h., men eiendommene sortZNUer et stykke ned mod Tyri
fjorden, hvis vun^gpeil ligger i K«i6e 64 m. o. h. Fra Rud er in6
kommet ikke blot en øxe af ægte Nøstvettype (no. 18758), men også
en butnakket trindøxe (no. 18757), ligesom også butnakkede trind
øxer er ind komne fra de nærliggende forekomster V. Vikesund og
Bræklce i Heggen, på begge sider af Tyrifjordens udløb. Havet må
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nave nåd op i Tyrifjorden under maximum af littorina—tapes-sænk
ningen. De hyppige fund af øxer dels fra Nøstvettiden, dels fra de
butnakkede øxers tid tyder på, at her allerede under maximum ak
den postglaciale sænkning må have været en bosættelse, i Nøstvet
tid, da Tyrifjorden var en vældig pol, som også senere, da den gik
over til en indsjø. Da disse øxefund nu er ret gamle (1897), har jeg
ikke fåt nærmere rede på selve findestederne, som jeg ikke har havt
anledning til at bcsøge. Jeg kan således ikke oplyse noget nær
mere om høiden o. h.
Hennum, Tranby s., Lier pgd. Fra en af Hennumgårdene —
der er flere, alle høitliggende, ca. 250 m. o. h. og mere — er der
1889 indkommet en enkelt Nøstvetøx (no. 14744); da fundet er et
enkeltfund og gammelt, og findestedet må have ligget nsit over
grensen for den postglaciale sænkning, har jeg ikke anset det af
interesse at ofre tid på at få nøiagtig rede på KndeZtedets nside o. h.
Boplads (?) ved Labu ved Son. Fra et findested ved Labu
ved Son, Akershus amt, er 1886 uden nærmere oplvLninFer til old
sagssamlingen intlkommet to øxer (no. 12754 og 12755) af hornfels
og af den e^sleone Nøstvettype. Jeg forsøgte derfor på stedet at
bringe på det rene, hvor øxerne var fundne. Begge Labugårdene
havde imidlertid siden 1886 skiftet eiere, og det var mig ikke muligt
at få sikker beslled om selve findestedet for øxerne. Det fremgik
dog ak de sparsomme oplysninger, jeg kunde erholde om det sand
svnli^e iindested (de måtte antu^es kundne ved rydning ak et jorde),
at øxerne maske var fundne i et lidet jorde øst for N. Labu 300—
400 m. øst for husene. Høiden skulde her ekter opmålingens kart i
målestok 1 : 25000 have været ca. 55 m. o. h. Hvis dette sted, som
det er mest sandsynligt, virkelig har været findestedet, har det
unægtelig ligget bekvemt til for et stenaldersfolk, der væsentlig
levede ak jagt og fiske. Stedet ligger nemlig netop ved sydsiden ak
indgangen til det trange pas (med høider på begge sider ak op til
70—90 m.), nvoi-i^ennem Hølenelven nu løber. På den tid, da hav
fladen stod ca. 55 m. høiere end nu, har derfra en vidt forgrenet
trang fjord strakt sig langt ind gjennem de tilstødende dele af Små
lenene. Blandt andet afgrensedes herved en række større og mindre
øer N. for den nuværende Vansjø. Her må således abenbart nave
været et bekvemt sted for en boplads. Hvorvidt her har været en
sådan, og hvorvidt den har ligget netop på det antagne sted, må
imidlertid ansees for usikkert.
Mørk, Såner, Akershus. Også herfra er (1895) indkommet en
enkelt yderst rat formet stenøx ak typen NO- 4" (Rygh). Mørk
gårdene ligger på østsiden ak den lille dal, der går op mod N. fra
Sonsbugten, et par km. fra sammes bund; husene ligger på alle tre
Mørkgårde i høide 48—59 m. o. h., men Morderne går både lavere
ned og høiere op. Øxen er maske fundet i strandgrus i randen af
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veien øst for jorderne i høide 55—60 m. ; sikre efterretninger om
findestedet har det ikke lykkedes mig at erholde.
Grøstad, i Ski s., Kråkstad, Akershus amt; herfra er indkom
met en enkelt øxe (no. 20256) af Nøstvettypen ; gården selv ligger
ca. 150—160 m. o. h., men i nærheden af indsjøn Nærevand (ca.
125 in. o. h.). Da ligeledes en enkelt øx af samme type (no. 17191)
er fundet på gården
Midtsjø (lige overfor Grøstad, ved SV.-enden af Nærevand) for
tjener det visselig at undersøges nærmere, hvorvidt der ikke her
muligens en steds ved Nærevand (eller muligens ved Midtsjøvand P)
har været en indsjøboplads i Nøstvettid. (Se også under Herustig,
under næste afsnit, om de butnakkede trindøxer).

Bopladsen ved Skogen under Giltvet, Spydeberg
pgd., Smålenene. Dr. Andr. M. Hansen anfører om denne
store og rige boplads følgende (1. c. p. 327). "Litt mis
tænkelig stedsangivelse fra den, som solgte de fleste af
oldsakerne herfra, gør det tvilsomt om man har mere end
en sikker boplads — ved Hesleskog, tversoverfor Kykkels
rud, det store elektriske kraftanlæg. Lokaliteten er så, at
når landet var sænket 60 m., havde man netop her osen
for landets største elv, altså netop en selvsagt boplads for
et veidefolk. Gloma nådde havet i svære stryk — en
svingning i fjeldet gav vel her en rolig evje ved osen,
utenfor strømlinjen. Her er det store findested. Som det
nii ligger der, i en vanskelig til^NngeiiZ, brat eivesi^e, så
at si uten rum at snu sig på, helt nede ved elven, mens
de store dyrkede flater ligger oppe på det store platå, hvori
elveleiet er skåret skarpt og dybt ned — således kan
naturforholdene umulig været for en boplads i Nøstvet-tid."
I denne dr. Andr. M. HANSEN'sopfatning må enhver, der har
set Bituationen her, visselig være enig. Det er naturiiA at
tænke sig, at en stenaldersindvandring ner kan have fulgt
det nuværende elveløb opover, sålangt det var fremkomme
ligt med båd, det vil sige til elvens os, ovenfor hvilken
der her har været fosser og stryk da som nu, — og at de
så har slåt sig ned netop ved selve osen, et sted, hvor
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fiske af laks og anden fisk på den tid her må have
været rigt.
Dr. Andr. M. Hansen's angivelse af høiden over havet af
beliggenheden for osen, ved den tid bopladsen her var be
folket af stenaldersfolket, er imidlertid ikke ganske nøi
agtig, når han går ud fra, at landet ved den tid w var
sænket 60 m." 60-meters kurven går nemlig ifølge general
stabens kart i 1 : 10000 ret øst for husene på Haltorp og
umiddelbart ovenfor størstedelen af Kykkelsrudfossene
(Haltorpsfossen), netop nedenfor indtaget for kraftanlægget.
Men bopladsen er beliggende nedenfor hele fossen, netop
ligeoverfor (SSV for) kraftstationen for Kykkelsrudanlægget.
Elvens vandspeil ligger her ved dette punkt ved lavvande"
ifølge opgave, der velvilligst er mig tilstillet at hr. kanal
direktør G. Sætren, temmelig nøie 53 meter o. h. 1) Selve
bopladsen ligger nogle meter over lavvande" (ved høivande
når elven helt op over selve bopladsens øverste parti), fire
a fem m. Dette skulde for bopladsens høide over havet
give 57— 58 m. Efter min barometermåling skulde høiden
være 56—57 m. Jeg skulde tro, at den nøiagtigste ansæt
telse af bopladsens høide o. b. turde være 57 meter, en
bestemmelse, der tør ansees for særdeles pålidelig2
vet er at viAizbe6, at denne bopla6B liZZer pa en
liden Zan3ke BvaZt skrånende llade, med knap 1 meterB
*) Egentlig 53 m. over laveste vandstand i Glommen ved Sandesund".
2 ) Efter min måling med aneroidbarometer (sammenlignet med
høiden af Spydeberg station) fandt jeg for den ved mit
besøg synlige nedre rand al 00p1a636n en nside ak ca. 56—
57 m. o. h.; men det blev mig opgivet, at den antagelig havde
strukket sig lidt [\ m. ?) længer ned, idet elven under arbeiderne
ved Kykkelsrud-anlægget havde oversvømmet og omkalfatret den
nederste del af bopladsen. Ved mit besøg der 27/ 12 1904 var
elven usædvanlig lav og lå tire til fem m. under bopladsens
nivå.
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forskjel af høiden over havet tor dens øverste og nederste
punkt. Her kan det derfor ikke, som maske ved Nøstvet,
være tale om ældre bebyggelse på høiere og yngre be
byggelse på lavere nivå af bopladsen (eller omvendt).
Ved mit besøg pa bopladsen var jeg så heldig at have
til fører tingeren at den, hr. gårdbruger Hans Haltorp,
visselig også den bedste kjender af bopladsen og dens om
givelser.
Lopla6»enB areal er ganske lidet; den svagt mod
elven skrånende lille flade, hvorpå nær sammen var fundet
mindst to hundrede øxer af Nøstvet-typerne var i alt kun
ca. 25 å30m. på hver kant, altså knapt 6—700 m.2 ;
udenfor dette areal var omtrent intet fundet. Høiden o. h.
at denne dovlads. som foran mod 0 var begrenset af vån
det, og bagtil mod V at en meget brat opstigende væg og
med lavere ly også mod N, er så distinkt bestembar —
som NNVnt 57 m., — at her neppe kan være synderlig
tvivl om, at denne bopladses nivå svarer til et havnivå at
høist 56 m., men også svarer netop til dette nivå. Jord
bunden på bopladsen bestod al et stenet grus (strax neden
for stikker fjeld frem ved elven) med spor at ler under;
gruset, der nu ved gravninger var forstyrret, kan meget
vel have været stran6grus. I dette grus tankes oldsagerne
omtrent i et dyb af «V2 alen" (ca. Vs meter). Nedenfor
bopladsen skråner stranden (her fjeld og løse blokke)
temmelig brat af mod elven ved lavvande. Det er derfor
san6svnligt, at navlla6en nar naci nesten op til kopiaren
på den tid den beboclcles.
Det er at stor interesse, at på denne boplass, elter alt
hvad derom foreligger, toru6en llintaklal6 i rigelig mængde
og derhos et par øxer at sten med skivespalterform kun
er fundet råhugne eller tildels egslebne øxer at de karak
teristiske Nøstvettyper, — derimod antagelig ikke en
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eneste af de f. ex. på de lavere bopladse i Sande så
hyppige butnakkede trindøxer.
Det er også af interesse at lægge mærke til, at det et
par hundrede meter nsiere op langs elven fandtes en anden,
men meget mindre boplads, hvor der imidlertid kun var
/^t»icisi en masse Mnia^aM s6eriblan6t adskillige flække
skrabere o. s. v.), men efter opgave af hr. Hans Haltorp,
som førte mig også til denne forekomst, ikke en eneste
stenøxe af Nøstvettypen. Dette findested lå også meget
lunt beskyttet ved elven, men et par meter nsiere op over
havet, end den store boplads. Dette kunde jo maske tydes
så, at den mindre boplads, hvor der kun fandtes flint
affald i masse, muligens kunde være et lidt høiere og ældre
havnivå, med beliggenhed af elveosen lidt længer nord og
svarende til den første indvandring på dette sted. En
Badan slutning må imidlertid siges at være übevist og
indtil videre ganske usikker, ihvorvel den maske i og for
sig ikke kan siges at være ganske usandsynlig.
Hovedbopladsen ligger ikke, som af dr. Andr. M.
Hansen opgivet, ved (eller under) Hesleskog. Den ligger
på 3lranden under den ene af de to pladse ved navn
Skogen, hørende under Giltvet gård; denne boplads bør
derfor rettest betegnes som bopladsen ved Skogen, under
Giltvet, på Giltvet strand.
Foruden fra denne store boplads på Giltvet strand er
cnkeltfund ak øxer ak ægte Nøstvettyper, tildels ledsaget af
flintaffald, kjendt kra adskillige nærliggende findesteder i
Spydeberg; således fra
Haltorp's jorder; fra
(nerkra tlere oxer; n^aslle l^»oplad8?); lra

Bjaberg (no. 19626); ca. 127 m. o. h.; fra
Løken (no. 9177); ca. 125 m. o. h.); fra
Spydeberg præstegård (no. 10845); ca. 125 m. 0. h.; o. fl.
DiB36 kund er alle kra lisitliZFende tind63t6der.
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Boplads ved Svinekle, j Askim pgd., Smålenene, lige
overfor kopiaren under Skogen ved Giltvet, men på øst
siden ak elven; gården Svinekles jorder og udmark stræk
ker sig helt ned til elven. Herfra er i de senere år ind
kommet et antal øxer og brudstykker af øxer at I^sstvet
typen, 6ernoB de 3a)6vanliZ6 31it)68t6N6 ak 82n63t6N og til
dels masser af flintaffald. Her har derfor vistnok ensteds
været en lignende boplads netop ved fjordbunden, på samme
tid som den ligeoverfor liggende boplads under Skogen på
elvens vestside var beboet. Jeg har ikke besøgt stedet.
Foruden fra denne boplads er også kjendt flere enkeltfund fra
forskjellige steder i Askim; således bl. a. fra
Eiebakke; herfra en udmærket Nøstvetøx (no. 15133). Eiebakke
gårdene ligger høit, ca. 130—150 m. o. h. og langt fra (blommen.
I^i^esa er indkommet fra en af gårdene nærmest Skiptvet kirke" (i
høide o. h. ca. 120 m.) flere fragmenter af Nøstvetøxer (no. 12608).
Fra den høitliggende østre del af Smålenene kjendes en række
enkeltfund af «xer al NsZtvett^pen, som viser at Ztenal^erZliekollc
ningen tidlig er nåd frem også til disse indre Btre>F. I^lernecien »k
disse fund er fra nærheden af de store sjøer her, således fra
H^oilsnbc»^ i Aremark p^6. ; lige ved SV-enden as Aremarksjøn;
herfra en øx (no. 9799) ; høiden af våndet 104 m. o. h. Det samme
gjælder antagelig også fundene fra:
Suncldalen i Ømark s. ; herfra en øx (no. 11514); og fra
Levik i Rødenæs pgd. ; herfra ligeledes en Nøstvetøx (no. 13164).

Boplads ved Hasledalen, under Mellem-Kil i Råde.
Herfra er helt siden 1885 til oldsagssamlingen indbragt et
betydeligt antal u3leI)N6 råhugne eller egslebne øxer at sten
af samme typer som fra Likult, Nøstvet o. s. v., derhos
flintaffald, slibestene o. s. v. Forekomsten blev fundet
ved rydning af et par små jordflækker nær ved pladsen.
Jeg besøgte stedet (sammen med min søn) dec. 1904.
Oldsagerne fandtes dels i et lidet jorde i et bakkeheld
omtr. øst for pladsen på østsiden at en liden bæk øst for
husene; i sydenden af dette jorde på et areal ca. 20 m. i
retning V—o,V — 0, 25 å 30 m. N — S ov^av6B nove6maßßen ak
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oldsagerne at være kimane. Jordet bestod at grus med
rullet sten, antagelig strandgrus. Høiden o. h. bestemtes
(med aneroidbarometer, sammenlignet før og ekter 0086rva
tionen med Råde station) til 52 m. o. b. Bestemmelsen er
ma3ke ikke sikker på et par meter, da veiret var mindre
heldigt for høidebestemmelsen 1). Bestemmelsen gjaldt for
det laveste punkt af jordet, hvorfra oldsager af min led
sager (Johan Peter Hansen på Hisingby) opgaves at
være fundne sekter opgave ak den første finder Johannes
Hansen N^Bi.i:i)^i.i:^ og hans Be»n Olaves Hasledalen).
Nogle ak o!6Baz6rn6 var 668u6en kun6n6 i den øvre
rand ak et jorde ointr. NO for samme på en liden flade
(en hole"), en rest af en lerterrasse; i randen af tiaren
fandtes grus, hvori oldsagerne var fundne. Høiden o.
h. af denne forekomst viste sig at være temmelig nær
den samme som for den anden. Med rundt tal kan
høiden for begge sættes til vel 50 m. o. h. (maske et par
m. høiere).
Det er neppe tvivlsomt, at havet har gåt op til fore
komsten (gjennem det lille dalføre, der nu indtages af
nZLkken, der Isber forbi HaB!e6alen til «IB6lnllaiBvan6) på
den tid forekomsten her var beboet ak stenaldersfolket; det
er også sandsynligt, men ikke sikkert bevist, at havlinien
på denne tid har nået opimod 50 m. kurven; den kan i
ethvert fald neppe have stået mere end nogle få meter
lavere. Afgjørende synes det herved, som på forekomsten
ved Sjøskogen o. s. v., at øxerne kun fandtes i bestemt
nivå, og det i begge jorder, derimod ikke i nedenfor lig
gende dele af de samme jorder.
l ) Min bestemmelse stemmer godt overens med angivelsen af
høiden på opmålingens kart (1 : 25000), der dog for omgivelserne
af Hasledalen ikke er ganske korrekt.
Norges geol. unders. No. 41.
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Forekomsten er en typisk NøstvetboplaHs; der er ikke
fundet nogen af de yngre øxetyper, som t. ex. den but
nakkede trindøx, på denne forekomst, som således må hen
regnes til samme tid som bopladsene ved Lihult, Giltvet
o. s. v.
Sandbakken i Råde, Smålenene; husene Jigger på raet, mellem
40- og 50-meters kurven; her er fundet en øx af ægte Nøstvettype
(no. 4867) allerede 1869. Sandbakken var den gang en plads under
Missingen (Missingmyren) og på denne gård er senere (1883) fundet
et andet exemplar af en råt arbeidet stenalders øx, nærmest en but
nakket trindøx (no. 11506), dog af Rygh anført som tilhørende hans
type no. 4. Det er derfor vistnok sandsynligt, at her en steds i nær
hedeo har været en boplads fra ældre stenalder, i høide ca. 50 in.
Her ved Sandbakken går nemlig op en liden dal, der ved den tid,
da landet lå ca. 50 m. lavere end nu, har været en liden fjord, hvor
den gang således den bæk, som nu falder ud i Skinnerflo, faldt ud.
Her mod SV på raet, hvor der var let for materiale for tilvirkning
af øxer, måtte denne beliggenhed være bekvem for en boplads.

Boplads ved Fuglesangen i Onsø, Smålenene. 0. Rygh
anfører (i Årsb. f. 1886, for. t. norske fortidsmind. bev.,
p. 112, no. 271), at der herfra er indleveret til Oldsags
samlingen tre øxer af hans type fra Nøstvedt (no. 4), deraf
to fuldstændige, 11.5 cm. lange, endvidere den øvre del af
en øxe af typen no. 12; han tilføier endvidere om de tre
førstnævnte, at disse øxer tilhøre høist sandsynlig et Værk
stedfund."
Fuglesangen ligger nu 4—5 kilometer op fra havet,
regnet fra bunden af Fjellskilen, netop på det høieste af
6aldun66n i en dal, som går op til Onsø kirke, og derfra
over mod Onsø station; selve dalbunden ligger på vand
skillet her nogle firti m. o. h. På en tid, da havet stod
ca. 50 m. høiere end nu, var således landet mellem den
dal, hvori Fuglesangen ligger, og Vesterelven helt omflydt
at hav, høidediaget omkring Åleberget (114 m. 0. h.) og
Vetteberget (101 m. o. h.), altså en ø. Beliggenheden for
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en boplads netop ved en poll indenfor det trangeste og
grundeste sund ak den fjord, som her gik op, måtte derved
være særdeles bekvem for et fiskerfolk, som den ældre
stenalders.
Da jeg fandt det af interesse at få bestemt høiden
o. h. ak findestedet for øxerne fra Fuglesangen så nsis som
muligt, gjorde jeg mig det besvær at opsøge også denne
boplads. Findestedet for øxerne var ifølge opgave af konen
på gården Fuglesangen et mod N skrånende jorde N for
husene, men selve punktet, hvor øxerne var fundne, erin
dredes nu efter så mange års forløb ikke fuldt sikkert; da
imidlertid den flade nedre (n-vestlige) del af jordet består af
ler uden eller med lidet sten, medens den øvre del mere
består af stenet grus og sandblandet ler, hvori masser af
små rullesten og her også rigeligt affald af sten, deriblandt
også af horn feiser og andre tætte eller finkornige berg
arter, som kan have tjent til forarbeidelse ak stenredskaber,
og da konen på gården fremdeles meddelte, at her var
fundet flintaffald og brud stykke r af stenøxer, er det
overveiende sandsynligt, at t)opla6Ben har strakt sig over
den øvre, skrånende del ak jordet nordenfor husene. Høiden
her målte jeg til 48.5 meter o. h.; målingen er dog neppe
nøiagtig på 1 å 2 m., og forskjellen mellem høiden ak den
lavere og den høiere del af jordets skråning er også 3—43 —4 m.
Sandsynligt turde som laveste høide af byplanen kunne
regnes med ca. 48 m. 1) Den synes i hvert fald ikke at
have været nogen længe befolket, rig boplads, og kan ikke
sammenlignes med nogen af de rige bopladse som Giltvet,
Sjøskogen, Torp (se nedenfor) eller Sandebopladsene. Imid
lertid har den sin interesse som den af de hidtil kjendte
1 ) Efter Generalstabens kart i målestok 1 : 25000 skulde høiden af
findestedet i jordet ved Fuglesangen ikke kunne have været mere
end ca. 45 m., hviket dog vistnok er lidt for lidet.
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norske bopladse, der støder nærmest til den rige bohus
lånske boplads fra samme tid ved Lihult i Skee sogn, Bo
huslån. Bopladsene ved Hasledalen og ved Fuglesangen
har også begge en beliggenhed, som meget nær svarer til
beliggenheden af denne bekjendte boplads. 1)
Den ligger ifølge velvillig meddelelse fra doc. Ose.
Almgren øst for sjøn Langen. Bopladsen lå iet jorde,
Hom går temmelig brat op fra sjøn (denne ligger 19.4 iu.
o. h.), efter dr. Hollenders måling 45—50 m. o. h. Den
har således ligget meget nær på samme høide som bo
pladsene ved Hasledalen og Fuglesangen og det kan neppe
være nogen tvivl om, at sjøn på den tid, stenaldersfolket
holdt til her, må have gat op umiddelbart til bopladsen
også her ved Lihult. Langen må således ved den tid have
været en del af en meget lang og trang fjord, parallel med
Iddefjorden (og dens daværende fortsættelse mod syd, som
nu udgøres af Bullaren-sjoarne) og landet mellem begge
var en ø. Situationen var således temmelig nær analog
med situationen ved Fuglesangen, og begge bopladse har
vistnok ligget på temmelig nøiagtig samme høide.
Bopladse i Sande. Jarlsberg.
1 . Bopladse i Sandedalen {Dalsrudåsen, Sjølshaugen
etc). Dr. Andr. M. Hansen har beskrevet de vigtigste af
bopladsene i Sandedalen og deres beliggenhed. Som af
ham opgivet, samler fundene sig særlig om to større bo
pladse, en på vestsiden at den lille ryg Dalsrudåsen (her
lra delvis fund opgivet som stammende ti a Leikås o. 5. v.)
og den anden på østsiden af den langstrakte ryg Sjøls
haugen (herfra fund opgivne at stamme fra gårdene Fos
l ) På generalstabskartet bladet Strømstad i målestok 1 : 100000 betegnet som Lihållet"; beliggende ca. 5 km. ret vest for Sandviken, nær bunden af Iddefjorden.
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tvet, partim, fra Sjølshagen, partim, fra Veberg, Indlaget
o. s. v.). Hovedbopladsen ner angives til høide 55—60 m.,
på Dalsrudåsen til n op til over 60-meters kurven".
Foruden fra disse store bopladse er der desuden også
kjendt en række enkeltfund fra adskillige forekomster. Dr.
Andr. M. Hansen bemærker derom:
w Længer nord samles fundene ved Myre, Heimdal,
Halland, Ryggetangen langs en gammel strand nu ca. 65
m. o. h."
Videre bemærker han: De skarpe grænser, som på
alle disse steder skiller de tætte fund fra de tomme felter,
taler afgjørende for, at det netop er et gammelt havnivå,
som har git skillelinjen". Endelig fremhæves særlig, at
alle disse forskjellige bopladse i Sande er
til en
ca. 60 m. høiere vandstand."
Bemærkningen om, at bopladsenes beliggenhed og for
hold forøvrigt tyder på, at de markerer en tidligere høiere
havstand, og at de har ligget nær stranden, synes mig
utvivlsomt rigtig og træffende.
Fastsættelsen af nivået for den gamle strandlinie at
den sattes til 65 m., eller ca. 60 m. eller 55—60 m. kunde
selvfølgelig kun ansees som foreløbig, men måtte dog
ansees som nogenlunde rigtig. For her at opgjøre sig en
bestemt mening, måtte der 6etal^6r666 un66rB«g6lBer til;
helst på urørte bopladse. Sådanne undersøgelser vilde
være særlig ønskelige netop for Sandes vedkommende, fordi
forholdene her synes usædvanlig instruktive.
Hvad jeg kan yde af bidrag hertil, er visselig på ingen
måde udtømmende og tilstrækkeligt; men jeg vil dog ikke
undlade at fremlægge mine resultater.
Først og fremst kan det vistnok være tvivlsomt, om
her har været nogen bebyggelse allerede på et så ti6liA
tidspunkt, som da strandlinien i Sande la så meget som
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65 m. o. h. Herfor er intet bevis leveret, og sådant bevis
kan kun leveres ved et heldigt fund af øxer eller andre
oldsager overdækkede af utvivlsomt strandgrus. Sådanne
fund kjendes for tiden ikke, og dette spørgsmål må derfor
lades aldeles åbent; vi ved for tiden intet, der beviser en
så tidlig bebyggelse her.
Dernæst er det nødvendigt at atskille dopia^se at for
skjellig karakter, som utvivlsomt også svarer til for
skjellig tid.
De to høiere liggende bopladse: på Dalsrudåsen (også
efter min bestemmelse ca. 55 til ca. 60 m. o. n.) og på
Sjølshaugen (efter min måling ca. 62—67 m. o. h.) har
nemlig for så vidt en anden karakter, end den nedenfor
(under de butnakkede øxer) omtalte boplass på Leikås
(efter min måling 46—47 m. o. h.), som på de to først
nævnte fandtes såvel øxer af ældre typer (eezte Nøstvet
typer (Rygh no. 4) og Limhamnstypen) som butnakkede
trin6e»xer (Rygh no. 12 etc), medens på den sidstnævnte,
lavere liggende boplads ved Leikås med sikkerhed kun er
kjendt fund at butnakkede trindøxer.
Dette er en meget væsentlig c>,^siiV«ckig^6ci. Og her
til kommer, at den laveste grense, hvortil de to nævnte
grupper at øxeformer med sikkerhed er fundet at gå ned
i Sande, er forskjellig. Jeg fandt nemlig (se nedenfor
under afsnittet om de butnakkede øxer i Sande) øxer at
ægte Nøstvettypus på Sjølshaugen ned til nsi3t 52 m. o. h.,
men kunde derimod for de butnakkede øxer fastslå, at de
er fundet lavere, i alle fald til ca. 46 m. Og disse tal
bekræftes af enkeltfundene for begge hovedgrupper at
disse øxetyper.
Øxer at NZte Nøstvettypus er i Ban6s6alen toruclen
fra de nævnte to store bopladse Dalsrudåsen og Sjøls
haugen kjendt tra følgende lin6e3t66er:
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Trogstaddalen, længst N. i Sande på østsiden af Dalen; ca.
70 m. o. h. ; her fundet en Nøstvetøxe (no. 18028).
Østren længst N. i Sande på dalens østside ; 97 m. o. h. ; her
kundet to NsBtvete»xer af ældste type (no. 17536) *).
Hagamyren, på dalens østside, i den nordligste del af Sande
77 in. o. h. ; her fundet en enkelt egsleben øxe (no. 17252).
Kjellås, nær Hagamyren; der er to gårde, 115—125 m. o. h.;
her er ligeledes fundet en enkelt øxe, ak Nøstvettype (no. 16638) 2 ).
Holand midt i dalen, nær V.-siden; husene ligger på en liden
høide af rombeporfyr, 75 in. o. h., men lerterrassen lige nedenfor
ligger på 60 m. ; her er fundet to Nøstvetøxer, en aldeles usleben,
en egsleben, om på hougen ved husene, eller på lerterrassen har jeg
ikke fåt rede på.
Bødløs va østsiden »f Bandeelven lidt 8. f. Gutu mølle. Så
langt som hidop gik antagelig Sandefjorden op mod nord under
Nøstvettid; husene på Rødløsgårdene ligger i høider 58-- 68 m. o. h.
Her er kun fundet en enkelt øx af typen no. 4 (Rygh, no. 17716).
(Se nedenfor under de butnakkede øxer).
Vedal, Sande. Navnet findes ikke i matrikulen, heller ikke på
generalstabens kart; antagelig menes hermed en af gårdene Dalen,
SO. for Veberggårdene, øverst i det lille dalføre, som går op ret
mod N. fra den vestligste del al dusten ved Sælvik. Her har i så
fald maske været en dovladB (?) ved bunden af den lille fjord
arm, som har Fat ind her under Btenalderen; her er fundet en øxe
(no. 18022) af typen no. 4 (og desuden en butnakket trindøx?);
høiden af husene va Dalengårdene er 69 til 78 m., men dalbunden
her nedenfor husene går ned til ca. 55 m., som vel kan passe med
ininiinuinBN»id6n for andre lund i Sande.
Foruden fra de ovenfor nævnte findesteder er også (1893) ind
kommet til oldsagssainlingen en egsleben øx (no. 17251) ak Nøstvet
typen fra Lærum i Sande. Der er nu i Sande mindst 9 Lærum
gårde; de ligger alle på en nu nauten rundt om afgrenset mod 8.
fremspringende lang smal halvø af 40-meters terrassen, afgrenset i
0. og 8. af Lerelvens dvut udgravede dal og i V. af Sandeelvens
dal. Husene ligger alle va en høide af 38—45 m. Hvis den nevnte
øx virkelig er fundet på nogen af Lærumgårdene, skulde den således
ikke kunne være fundet høiere end 45 in. o. h. Det synes mig
imidlertid meget tvivlsomt, om det anførte findested er rigtigt; snarest
') lter anFiv6B (^r3o. k. for. f. norBll. fortidBm. dcv. 1893, v. 113),
at sxerne, der var aldele3 UBleono, er fundne i en r»3oF at
»der Blial va?r« kundet manFe Baadanne 6xer i 3amme Ii«8 "; ner
nar derlor Band3^nliFvi3 va?ret en tioviads (?).
2) Her deBuden kundet to butnalil^ede trind»xer, tlintatlaid o. 8. v.,
Baledes ma3lie lier en vovlad3 (?).
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turde øxen være erhvervet på en af Lærumgårdene af den opkjøber,
der har solgt den til universitetet, og findestedet derfor af ham op
givet som skeet, men sxen kan meget vel (li^^soin «xer med op
givet findested Veberg, Fostvet, Indlaget o. s. v., der i alle fald for
den største del er fundne på Sjølshaugen) være fundet andensteds.
Efter dette ene usikre fund tror jeg derfor indtil videre, det vilde
være überettiget at gå ud fra, at øxer af ægte Nøstvettypus i Sande
skulde være fundet helt ned til 45 m. o. h., da alle andre erfaringer
synes at stride mod rigtigheden af sådan antagelse. —

I sammenfatning af ovenstående sees således, at enkelt
fund af øxer af ægte Nøstvettypus er kjendt fra en række
forekomster i Sande i høider af mindst77— 120 m.; det er derfor
for tiden ingen grund til at antage, at der har levet men
nesker i Sande som har anvendt øxer af Nøstvettypus
allerede da strandlinien lå ca. 65 m. høiere end nu; det
er muligt, at det har været så, men nogetsomhelst bevis
herfor findes for tiden ikke.
Øxer af Nøstvettypus er i Sande en enkelt gang fundet
ned til ca. 52 m. o. h., da imidlertid i denne høide kun
er fundet to øxer i et skrånende jorde, så det ikke er ude
lukket, at disse kan være nedgledet ovenfra, er det sikrest
at sætte den laveste høide for Nøstvetøxerne i Sande til
ca. 55—57 m.; et enkelt fund, som kunde tyde på ca.
45 m. (Lærum) må ansees som tvivlsomt.
De store bopladse ligger på Dalsrudåsen i høide
55—60 m. og på Sjølshaugen i høide 62—67 m. o. h.
Den første at disse lave nsi6er^z^e, der hæver sig over
omgivende lerterrasse, består at rombeporfyr, den anden
ak en kontaktmetamorfoseret (og derfor hårdere og i slaget
mere flintelignende) old-red-sandsten. På begge disse høider
findes derhos rigelig morænegrus med flytblokke, deriblandt
også talrige blokke af siluriske hornfelser, af tætte kvarts
porfyrer og andre tætte og meget finkornige bergarter,
som egnede sig til materiale for tilhugning ak øxer og
andre redskaber.
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Denne omstændighed ma vel tages i betragtning; thi
da det lavere land, 40-meters terrassen, består ak ler, som
ikke kunde levere materiale til tilhugning af de nødvendige
øxer og redskaber, vilde det have været naturligt, om sten
aldersfolket havde holdt til på de nævnte af lerterrassen
opstikkende bergknauser nær havet, selv om 40-meters
terrassen ved tiden for denne bosætning ikke har været
dækket al hav. Af selve disse forekomsters beliggenhed
alene vilde det derfor neppe være berettiget at drage nogen
altfor bestemt slutning med hensyn til strandliniens nøi
agtige høide, udover den som den laveste grense for red
skabsfundene tilsteder i retning af, at så høit som til denne
laveste grense kan havnivået ved tiden for denne bosæt
ninF have Faet op.
Det er derfor først ved tilveiebringelse af et rigeligere
materiale af data om tilsvarende forekomsters beliggenhed
og laveste høide o. h., at sikrere slutninger kan drages.
Yderligere meddelelser om Sandebopladsene findes
nedenfor i næste afsnit om de butnakkede trindøxers ud
bredelse.
2. Boplads (?) ved Sælvig i Sande pg. ved Sandefjorden. 1899
indkom til oldsagssamlingen to stenøxer af Nøstvettypen, den ene
blot tilhugget, den anden også egslebet (no. 19560 og 19561), efter
opgi vende fra Sælvikeiene ved Sandefjorden, under gården Sælvik.
Da forekomsten syntes at være af interesse (der er tidligere også
lun6st flinteflækker og flintaffald på Sælviks grund) og tyde på tilstedeværelsen ak en oopla6B her, ss^te jeg ved et besøg på stedet
at indhente nærmere oplysninger om samme.
Fra Sælvikbugten strækker sig et dalføre op gjennem granitterrainet her til en rselllle store vande (Suluvandene, Toresvandene,
I.»nFevano! og Itsi^s) i en længde af ca. 1 norsk mil); Sælvikelven
er derfor et betydeligt og vandrigt vasdrag, og det er derfor naturligt, at netop ved osen af denne elv ved bunden af fjorden ind til
samme måtte have været et passende sted for en boplads for et
kystfolk, som den ældre stenalders. Svarende til hvad der måtte
ventes, er antagelig også de to stenøxer netop fundne i nævnte dal
i en høide af ca. 55-60 m,, ved elven i grus, der oprindelig kan
have været strandgrus. Ifølge generalstabens kart (i 1 : 25000) af-
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grenser 55-meters kurven en af elven gjennemgravet liden slette,
som har dannet en grund pol eller en ør, da havet her stod ca. 55 m.
høiere end nu. Sikre oplysninger kunde jeg desværre trods gjen
tagne besøg på stedet ikke erholde; så meget er i alle fald sikkert,
at øxerne ikke er fundne nede på jorderne i lavere nivå.
Skarpe Borge, Ske ann., Stokke sogn, Jarlsberg. Herfra ind
leveredes 1900 en øx, egsleben, af typisk Nøstvetform, til oldsags
samlingen. Forekomsten er ikke undersøgt og det er derfor usikkert,
hvorvidt fundet repræsenterer en boplads. Men efter beliggenheden
at dømme er det ikke usandsynligt, at så er tilfældet. Skarpe Borge
ligger nemlig i et dalstrøg, hvorigjennem Borgelven fra Gjennestad
vand (52 m. o. h.) le>ber ud i Arendalselven (Sæmselven) i NNO-lig
retning ; dalen begrænses i øst af raet, i vest af randen af Jarls
bergs rombeporfyrfelt. Elveleiets bund ligger nedenfor Skarpe Borge
i høide afca.4sm., medens gården selv ligger over 60-meters kurven.
Muligens er den ind sendte øx fundet i bakken mellem gården og
elven (?), i en høide, som da vilde ligge nær over strandlinien på den
tid, da den efterlodes her. Stedet fortjener nærmere undersøgelse,
men det må naturligvis for tiden ansees meget usikkert, hvorvidt
her har været nogen boplads*

Bopladse i Berg, Brunlanæs, Jarlsberg. Af megen,
interesse er det, at bopladse fra samme tid, som de store
Nøstvetkultur-bopladse på begge sider af Kristianiafjorden
også forefindes på Brunlaneshalvøen, helt henimod Lange
sundsfjorden.
Fra Åros (Åre) var der til forskjellige tider til oldsags
samlingen indkommet to egslebne øxer af Nøsttvettypen,
ligeså fra Torp; endvidere var der indkommet en række
butnakkede trindøxer, to fra Torp, fire fra Tvedalengårdene,
en fra 1>16i1681e»6 og en fra Brækkesæter.
Det var derfor sandsynligt, at dette strøg under den
ældre stenalder måtte have havt en nokså udbredt bebyg
gelse, hvorfor jeg ofrede et par dage på at vinde lidt nær
mere kjendskab til høiden over havet for øxefundene fra
denne trakt.
Hovedbopladsen her synes at have været ved Torp.
Der var her i et hjørne af et jorde på et område, ca. 200
m.2 i udstrækning fundet (efter opgivende af gårdbruger

Fig. 6.

s m

Kart over bopladse omkring Torpevandet, Brunlanæs.

Bopladse, 1, %3,i, 5.
x Findested for øx No. 32.

Målestok 1 : 50000.
Ækvidistance 30 m.
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Carl Torp, som selv viste mig stedet) «si^s^i et par
hundrede øxeru ; disse var sammen med anden sten, som
var plukket ud ak jordet her, anvendt til fyldning i drænsrender,
da de var anset for værdiløse emner til øxer". At opgaven
var rigtig, vistes deraf, at jeg ved besøget på stedet selv
kunde plukke et typisk exemplar op al jordet, hvorhos der
fremfandtes endnu et halvt snes exemplarer (dels af ældre
Nøstvetformer, dels af butnakkede trindøxer), som var lagt
tilside. I jordet fandtes videre setter hr. Carl Torp's op
gaver) en hel del flintaffald (han havde tænkt det skrev
sig fra tilhugning al flint til gamle flintelåsbøsser) og større
fliser (flinteknive?) af flint.
Stedet ligger (ved 1 pa vedføiede kartskisse fig. 6) ca.
250 m. ret N for husene pa Torp, og omtrent lige langt i
retning Ol5°N for sydenden ak Torpevandet, no^le meter
lavere end husene og ca. 35 m. over Torpevandet. Ved
sammenligning med barometerstanden ved havets nivå ved
det nærliggende Helgerån bestemtes boplassenes Ksi6e o. h.
til ca. 40—42 m. ; den øverste del ak boplassenes areal
ligger ca. 1 m. høiere, den laveste del høist et par meter
lavere.
Bte6et nar vatret go6t valgt kor en boplass, 6a 6et ve6
6et koran liggen6e 7-^, 6er ber liNver sig til 50—65 m.
o. b., var beskvttet mo6
kavet i sv6, og ne6enkor bopla6sen
6en siskerige I.ang63un6s^or6 over Zarkevikpasget gik in6
i 6et nuvsLren6e
og ner 6anne6e en lun
pol. llavlinien kan pa 6enne ti 6vel nave v^ret nsist ca.
40 m. nsiere en 6nu; 6et er imi6lerti6 muligt, at bebvg
gel36n ner kan nave degvn6t a11er666 un6er 6en postglaciale
senkning, og ti6en kor 6e Kutnakke6e trin6e»xer kan kave
ve6varet, en6nu etterat navet ner gik a6skillig lavere en6
38 m. Imi6lerti6 var 6er pa 6ette ste 6ikke kun6et sxer
lia 6en Nl6re stenal6er lavere. 0g 6et tremkWve66B u-
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trykkelig af eieren at Torp, at på den nedre del at jorderne
nedenfor gården (der strækker sig helt ned til Torpevandet)
var aldrig sådanne øxer fundet. Derimod fik jeg elter mit
besøg på stedet indsendt fra Torp to typiske Nøstvetøxer
(samt et lidet tilhugget flintestykke, der muligens kan have
været en mislykket eller ødelagt skivespalter) fra «jordet syd
for Torpevandet, fra et sted beliggende i samme høide"
som den ovenfor omtalte store boplads, altså omtrent på
et sted ved 2på kartet. Den ene at disse øxer (se fig. 1
og 2 tab. IV) var usædvanlig lang, blot tilhugget, uden
spor af slibning, og med høit trekantet tversnit, ganske lig
øxer beskrevne af konservator Schetelig fra Ve3N63ta6 på
Vemmelsen; materialet i denne sxe var at Zroru6it. I^iZe
som på det af Schetelig !) afbildede exemvlar var den ene
(mindste) side dannet af en plan flade, udgjørende det an
vendte stenemnes oprindelige overflade. Denne analogi med
Vespestadforekomsten er af adskillig interesse.
Også fra det nærliggende Hellesrød e11,016t jeg ved samme
leilighed in6»en6t et blu6Btv^!l6 »s en Nøstvetøx med tvklZnittet u<l>
gjørende en halv ellipse, og tydelig egslebet, forresten dårlig ved
ligeholdt; sammen med dette en stor flad flække af flint, med skarpt
tilhugget eg, — begge fundne fra forekomst i nærheden af gården,
men lavere end denne. Ligeså indsendtes to nøiagtig lige og lige
store slagstene af form som en meget kort, tyk pølse, ca. 10 cm.
lange, begge fundne sammen i en myr på Hellesrøds grund.
Den tidligere til oldsamlingen indsendte øxe fra det nærlig
gende Hellesrød var antagelig fundet i omtrent i samme høide, som
o«nlkl<l8en ved Torp, i den lille dal, der fra Torpevandet går op til
Hellesrød, omtrent ved 3 på kartet.
Øxerne fra Åre (Aros) var ikke, som jeg havde ventet, sundet
nar Hallevandet på den østre al Åre-gårdene, men på den nord
vestre af de to Åre- gårde (den kaldes gjerne til forskjel fra den
anden for: Klever). Denne Gård ligger ien liden dal, der går op
mod øst fra den nordre del af Torpevandet; husene her ligger ca.
30 m. o. n. ; de to øxer her var efter oplysning fra finderen, hr. N.
0. Åre fundne i lien ca. 400 m. øst for og ovenfor husene, i en
høide meget nær svarende til den ak dopladsen ved Torp, eller ca.
') 1.. e. p. 16, tiss. 5.
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40-42 ni. tier er også oktere kundet tilbugget klint, som man desv^rre
ikke bavde taget vårs pa. Ztedet ligger omtrent ved spa det ved
koiede kart.

Mod nord har, på den tid havet her stod ca. 40 m. høiere end
nu, en trang fjord strakt sig op fra N. enden af Torpevandet ca. V3
mil op g^ennem 'lvedalen til Bakken, og isender vest en anden der
med parallel op gjennem Bålsrødkjernets dal til md under Varde
åsen. I et jorde her i denne sidste dal, Tuftenjorclet, var efter med
delelser jeg fik i Tvedalen fundet masser af flint og efter den tyde
lige beskrivelse deriblandt sandsynligvis to skivespaltere af flint,
som desværre var ødelagt, derhos var her fundet «xer af ægte Nøs
tvettypus. Her turde således have været en anden boplads. Høiden
over havet kunde jeg ikke få nøiere angivet, end ca. 35—45 m.
Dette sted ligger omtrent ved 4 på det vedføiede kart.
I selve Tvedalen var også oppe i dalsiden" fundet flere Nøs
tvet»xer og derhos butnakkede trindøxer; men ingen eneste af disse
øxer var fundet på jorderne i bunden af dalen.

Det sees således, at t)opla6B6N6 fra den ældre stenalder
.i denne trakt synes samlede væsentlig omkring den stille
indre fjordarm ak Langesundsfjorden, der på denne tid gik
md over Barkevik til Torpevandets dalføre. Høiden over
havet for de to sikkert bestemte bopladse på Torp viste
si» at være 40—42 m., jiz6Ba for I^l6V6i'k()i-6l>oMBt6n ca.
42 m., for Hellesrød hindene antagelig meget nær det
samme, og for fundene af Nøstvetøxer omkring Tvedalen
også sikkert ikke lavere nivå end omkring 40 m.
Nysten grube, nær Brække i Bamle pr., Bratsbergs amt. Herfra
er der indkommet til oldsakssamlingen en enkelt egslebet øxe af
hornfels, af ægte Nøstvettype. Denne øxe (no. 7696) skal være kundet allerede 1857, men indkom til oldsagssamlingen først^ 1876, som
gave fra hr. grosserer Axel Esmaek, der dengang boede i Bamle. I
Årsber. f. foren. f. norske kortidsmindesmNrkers bevaring bind for
1876, p. 66 beskrives øxen som en «Kile af Flint" dækket af en tyk
grå Kridtskorpe"; den består som nævnt ak nornkels. Den er opgivet
at være funden n9n9 fod dvbt i Jorden udenfor Gruben på Nysten" ;
antagelig må den da her have været begravet af ra».
Nysten grube ligger ved Bamlevandet (21.3 m. 0. h.), hvis dal
danner fortsættelsen ak den arm af Rognsfjorden, som går ind til
Brække; grnben selv ligger 45 (?) m. 0. h. og grabens stollabning
noget lavere. Her har derkor vistnok været en meget bekvem beliggenhed for en boplads på den tid fjorden gik ind her ti! op mod
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denne høide o. h., og det er ikke usandsynligt, at en sådan har
været tilstede her, da der kra Bamle er indkommet flere øxer fra
ældre stenalder, særlig butnakkede trindøxer (no. 19254, 19253
og 606) som muligens kan være lunene enten her eller ved Brække
i Bamle. Muligens er dog øxen no. 7696 blot efterladt ved et til
fældigt besøg. Da øxen angivelig er fundet udenfor" gruben (grubens
stollåbning), skulde den således være fundet omtrent 40 m. o. h.,
lidt under eller over.
Vormli (Ortneli) i Søndeled pg v Nedenes amt ligger ved
bunden af den inderste, nordre arm af Søndeledfjorden; herfra er
indsendt en enkelt øx af Nøstvettype. Vormli opgives af prof.
Helland (Norges land og folk; Nedenes amt, II p. 147) at ligge 42
m. o. h. På Vormli er der tre gårde, og mellem husene på de to
af dem går der en gammel postvei; et lidet stykke fra denne blev
øxen fundet ak eieren af en af Vormligårdene, gårdbruger Poul
Gundersen Vormli; den blev fundet for adskillige år siden, men blev
først 1901 gjennem en omreisende kramkar kjøbt og solgt til univer
sitetet.
Findestedet var beliggende et lidet stykke fra gården på et
stykke, som blev ryddet for sten og rødder for at opdyrkes; jord
bunden var nalmindelig grusholdig jord", hvori øxen lå begravet ca.
Va meter (IVaO nede i gruset, der aldrig før havde været ryddet.
Der blev også undersøgt rundt omkring på dette sted i håb oin at
finde flere øxer, men uden resultat.
Da det syntes mig af interesse at få findestedets høide 0. h. be
stemt sa nøiagtig som muligt, var hr. grosserer Herman Jensen i Risør
så venlig at bestemme denne ved nivellement; han fandt, at den ud
gjorde nøiagtig 42 m. over almindelig vandstand". Grensen for
maximum af littorinasænkningen ved bunden ak Søndeledsfjorden er
ikke sikkert kjendt, men kan vel maske anslåes til ca. 35 m. 1 )

Sigersvold i Vanse, Lister. Fra denne allerede oven
for omtalte boplads er også kjendt en enkelt stenøx af
Nøstvettypen, fundet sammen med den nævnte skivespalter
(se p. 58) i høide BV2 m. 0. h., netop fra maximum af
littorinasænkningen her.
') Fra Risør er kjendt den i Nivåforandr." (p. 448 anm.) omtalte
af Keilhau og Kjerulf nævnte skjælbanke med ostræa edulis,
Uttorina littorea etc. fra landevei nær kirkegården, ca. 25 in. o.
h.; da denne i alle fald må være afsat på nogle meters dyb, og
derhos bunden ak Søndeledsfjorden ved Vormli ligger ca. 11 km.
inde i landet, turde en høide af ca. 35 m. være sandsynlig for
den postglaciale marine grense her.
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Mellem Vormli og Sigersvold er der såvidt mig be
kjendt hidtil ikke noget sted på kysten fundet øxer at
Nøstvettypen. Heller ikke fra Jæderen er typiske NøstvetGX6I- kjendt; i Stavanger museum fandtes vel et snes but
nakkede trin6e»xer, derimod neppe mere end en enkelt sx,
der maske (?) kunde henregnes til I^sstvettvperne.
Vespestad på Bømmelø. Derimod er de atter i stort
antal fundne på den af konservator Schetelig beskrevne
boplads fra Vespestad på Bømmelø l); den karakteristiske
type her (med trekantet tversnit o. s. v.) er nøiagtig til
svarende fundet også på boplassen ved Torp, Brunlanæs.
Loplallsen ved Vespestad ligger ifølge Schetelig kun
ca. 3m.0. h. Det turde være sandsynligt, at havlinien
for maximum af littorina-tapes-sænkningen, som ikke er
kjendt fra denne kant af landet, også vil vise sig ikke at
have ligget høiere end 2—3 m. over nuværende navstan6.
Øxer af typiske „ Nøstvetformer" (Nøstvettyperne og
Limhamstypen) er således fundne dels på dopla^se dels
som enkeltfund ned til følgende nivå:
1.

Høitliggende findesteder:

Grøstad og Midtsjø i Ski, Kråkstad antagelig fundet
indsjøn Næren, mindst
125 m.
Løken, Bjaberg, Spydeberg præstegård,
Præstdalen og flere høitliggende fore
komster i Spydeberg, mindst. . ca. 125—127 „
Eiebakke i Askim mindst
ca. 130 „

nær
o. h.

„ „
„ „

Skiptvet kirke (en af gårdene nær samme)
min6st

ca.

120 „ „ „

FAollsnbt)?-F i Aremark, lige ved Aremarksjøn
min6st

ca.

') Bergens Museums årbog, 1901, no. 5, p. IG, fig. 5.

104 „ „ „
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Sunddalen i Ømark, antagelig nær ØmarkB^'sn og
Levik i Rødenæs, antagelig nær Rødenæssjøn
alle disse 8i63t6 nær NSitliZz6n66 in6B^S6l'.
Kjellås i Sande antagelig mindst. . . ca.
Østren i Sande antagelig mindst ... ca.
Hagamyren, Trogstad og flere steder i Sande,
mindst

115 m. o. h.
97 „ „

ca. 70—77 „ „ „

Hennum i Lier

.

ca. 250 „ „ „

Angående disse høiere liggende fund kan bemærkes,
at antagelig de fleste af dem kun repræsenterer enkeltfund;
kun for de ved de større og mindre sjøer beliggende findesteder (Grøstad, Midtsjø, Skollenborg, Sunddalen, Levik)
og maske for et enkelt ak tin66Bt666i-n6 i Spydeberg s?rV3t>
dalen) turde det ikke være UBan6B/nlizt, at de maske repr3LB6Nt6l6r l)0p!a686.

Meget større interesse frembyder de
2.

Lavtliggende findesteder.
H. o. h. af

Høide o. h. af

øxefund.

stedets L. G.

Rud, Heggen, Modum; antage1^ bopla6B; min63t

.

.

. 75-80 (?)m. ca. 74—77 m.

Sjøskogen under Nøstvet, Nordby
a) lav6Bt6 tun6n6 2 6X61- .
b) noV66maBB6n

at

.55—56

„

GX6IN6

?

fundet på boH)l«ciF i høide 60—64 „
Skogen under Giltvet, Spydeberg ;
boplads, nøiagtig .... 57
„
Svinekle, Askim; boplads, lige
overfor Skogen, antagelig
l''36Ba
57
„
V66 Bon i Ban6r, maBk6
boz)la^3, anta^6iiZ ca.

.

. 55—60

„

60—61 „

„56

„

„56
„55

„
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H. o. h. af
øxefund.

Høide o. h. af
stedets L. G.

Mørk i Såner; li^sa. antagelig ca. 55—60 (?)m. ca. 55
Dalsrudåsen i Sande; stor dopla^B

55-60 „

« 56-57

m
n

i Ban66;

a) stor bovla6B
62—67
b) 2 GX6I- fundet ned til 52
m. ; dog maske nedgledne,
hvorfor laveste grense for
Nøstvetøxer på Sjølshou
gen maske bør regnes
til

56-57

„

„ 56—57 „

,

Eødløs i Sande j boplads (?) . . 58—68 „
Aalamei og Vedal i Sande, an
wzeli^ 6nk6itkun6 .... 55—60

„

« 56—57

n

„55

w

FiV^i/? i Sande, maske boplass,

antagelig
55—60 „
Sandbakken i Råde; boplads (?)
antagelig ca
50
„
Hctslstialsn.

i

Råde;

boplass;

temmelig nøiagtig .... 50—52
Fuglesangen i Onsø; boplads,
antagelig nøiagtig .... 48
FAa^s-Fol-FS

i

„ 49—50 n

Stokke;

„

„ 47—48 „

„

„ 45—46

w

„

„45

„

cha-

plads?) ; kan være beliggende 45—60
Torp i Berg, Brunlanes
a) den store boplads, nøi-

\

"*W
40-42 »> , 41-42 ;
b) GX6tun6 (dopla6B?j s. f.
Torpevand, ligeså
ligeså . . . 40—42 „ ]
Torpevand,
Klever (Åros) i Berg; antagelig
boplads; temmelig nøiagtig 42
„
„ 41—42 „
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H. o. n. åk
øxefund.

Høide o. h. al
Btedets L. G.

Heslerød i Berg; antagelig bo
pla6s

oa. 40-45(?)m. ca. 41— 42m.

3^eck«l6>t (og Tuften-prdet) i
Berg li^sa .... ca. 40—45
Nysten grube i Bamle; enkeltfund (boplass?) . . . ca. 40
Vormli i Søndeled; nivelleret
til nøiagtig
42
Sigersvold i Vanse, Lister; bo
plads; nøiagtig
8.5

Vespestadpå Bømmelø; boplads
nøiagtig .......

3-4

„

„ 41—43 „

„

„ 40(?)

„

„

„ 35(?)

„

„

„

8

„

„

„

2-3(?) r

Foruden disse lavtliggende findesteder må her nævnes, at
endnu følgende er opført i oldsagssamlingens årsberetninger:
a) Lcerum i Sande; dette fund omtaltes allerede ovenfor som
tvivlsomt; høiden — høist 45 m. — for lokaliteten for denne
øx således usikker.
b) Strømsgodsets kirke ovenfor Drammen fÅrsberetn. 1895, p. 89,
no. 18194). Hvis denne lokalitet skulde forståes bogstavelig,
vilde dette KndeBted kun Bvare til en nside ak knapt 20 m. 0. li.
Nen da sxen udtr^kkeliF an^ives at va?re lundet „«" lande»
veien ved kirken, ina den vsere 2vttet lra oprindeli^t leieBted,

antagelig med grus, som kan være taget fra strandgrus i morsenen ovenlor Btrsin (me^et vel i liside mindst ca. 65 m. 0. n.).
e)
tilsvarende er et lund ak en sxe (no. 15126,
1890, p. 70) kundet i en Vei nser (^ulsko^en ved Drammen".
Be!ve sletten, livorna (^ulskoFen li^^er, er en lerterraBBe, med
sand overst, men uden Frus, 0^ mindre end 10 m. 0. k. Va
imidlertid sxen er kundet »6" veien, er den naturligvis kommet
did med Frus, tilk^rt andensteds kra.
liar den v»?ret
kundet ps, den vei, der kra garden I.i ke»rer mod 83V. over neie
sletten til et grustak i ca, 55—65 m. liside 0. n. ved koden ak
FranitskraninFen ovenkor I^a?perud.
d) Ner kan annanFZvis 033 a nevnes en ak livkli som no. 4 ankort sx (no. 15228) kunden 1890 pa en Iskke
under
LragernsLsasen, Drammen"; da intet navn pa lokken er nZevnt,
kan intet bestemt vides om nndestedetB liside 0. k., men der
er intet 1 veien kor, at det kan nave liFFet mindst 65 m. 0. n.
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e) Endelig er der et fund af en øx af typen no. 4 (no. 14517) fra
Sandviken i Bærum; da denne øx elter opgivende er sundet ni
sjøn" ved Sandviken, kan den være tabt allerede under selve
stenalderen fra båd, og beviser således intet om høiden af
strandlinien på den tid.
Fra de nævnte 5 tvivlsomme fund kan derfor ganske sees
bort. Der er således neppe kjendt noget eneste fund af øxer
af Nøstvettyper, som kan være fundet i lavere nivå, end sva
rende til strandlinien under tiden for maximum af littorina—
tapes-sænkningen ').

Samtlige sikre bopla6Bkun6 og vistnok også de aller
fleste af de øvrige lavtliggende fund (også disse antagelig
for en stor del stammende fra bopladse) viser sig at have
været beliggende i en høide, som meget nøie svarer til
høiden o. h. af strandlinien under tiden omkring maxi
mum af den postglaciale sænkning.
Denne overensstemmelse er så stor og bopladsenes
høide følger så nøie littorina— tapes-sænkningens strand
linies høide o. h. under dens synken fra ca. 60 m.,
kurven ved Bundefjorden, til ca. 40 m., kurven i Brunla
næs og Bamle, ca. 35 m.-kurven i Nedenes og ca. 8 m.
kurven på Lister, at denne overensstemmelse umulig kan
betyde noget andet, end at Nøstvetkulturens bopladse for
den ganske overveiende del har været beliggende netop
umiddelbart ved stranden af havet under tiden om
kring maximum af littorina-sænkningen.
Dette resultat bekræftes også af enkeltheder. Først
og fremst ved de ovenfor omtalte eiendommeligheder ved
l ) Jeg skylder at fremhæve, at allerede dr. Andr. M. Hansen fuldkommen risstiss har kremnZevet b0p!a686N63 beliggenhed langs
den strandlinie, der svarer til hvad jeg tidligere havde kaldt de
øvre ostræabanker", som i det hele falder sammen med L. G.
Det må imidlertid bemærkes, dels at denne påvisning kun støttede sig til ganske få iagttagelser, dels at den for så vidt var
ganske omtrentlig, Bom dr. Andr. M. Hansen under sin Nøstvetperiode" også indbefattede de butnakkede øxers periode, der som
nedenfor skal vises er yngre og svarende til en lidt lavere
Btran6linie.
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beliggenheden af bopladsen ved Skogen (under Giltvet) ved
stranden af Glommen, hvor, som først af dr. Andr. M.
Hansen fremhævet, forholdene var sådanne, at stedet neppe
kan tænkes at have været beboet uden netop på en tid,
da havet nådde umiddelbart op til bopladsen.
Videre, at på flere af bopladsene de fundne øxer
utvivlsomt har ligget et stykke nede i grus, der må have
været ordinært strandgrus; dette blev mig således bl. a.
opgivet både for Sjøskogen, Skogen, Hasledalen og Torp 1).
I alle fald for bopladsene på Hasledalen og Torp skulde
dette helst kunne tydes derhen, at de af gruset begravne
øxer her har været begravede ved opskylling af strandgrus
under sænkning af landet.
Det må ifølge alle foreliggende iagttagelser ansees
sikkert, at øxer af Nøstvetlyperne i Kristianiafjordens om
givelser ikke kan være brugt nævneværdig senere, end
under maximum ak littorinasænkningen. Hvormeget cylci^s
den beboelse, de rspiß6B6nt6r6r, maske delvis kan have
været, lader sig for tiden endnu ikke sikkert afgjøre. lagt
tagelserne fra Sjøskogen og fra Sande (V. Sjølshagen),
hvor enkelte øxer bevislig er fundet nogle få meter lavere
end littorinasænkningens maximumß!curv6, kan tydes så,
at disse få øxer er efterladt under beboelse ældre end
maximum ak sænkningen, der vel at mærke her kun har
udgjort få meter. Derimod er det neppe sandsynligt, at
*) Om bopladsen på Sjøskogen angives allerede af prof. Rygh, at
øxerne på denne boplads fandtes nikke blot ovenpaa Auren,
men noget ned i denne, indtil 6—B Tommer" (Arsber. 1882, p.
157). At „ Auren" her har været strandgrus er sikkert nok, og
det er vel derfor høist sandsynligt, at de efterladte øxer delvis
kan have været begravet af opskyllet strandgrus, maske under
sænkningen; sikkert kan dette dog ikke siges at være, da det ikke
er udelukket, at også k. ex. stærke regnskyl i den stærkt skrånende bakke kan have skyllet naur" over oldsagerne ovenfra
og således have begravet dem.
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de bør antages at tyde på brug at Nøstvetøxer senere end
maximum at 82LnKninFeN.
Den ovenfor fremlagte undersøgelse har således vist,
at Nøstvetkulturen i tid netop svarer til den danske
kjøkkenmøddingtid, og således repræsenterer en ældre
(mesolitisk) stenalder i Norge svarende til kjøkkenmødding
kulturen i Danmark og Sydsverige, samtidig med denne
og ophørende samtidig med denne, netop ved tiden om
kring maximum af littorina— tapes-sænkningen.
Og det folk, der har efterladt sig de talrige stenøxer
af Nøstvettyperne (og Limhamn-typen), har som det danske
kjøkkenmøddingfolk for den væsentligste del netop boet
langs havets kyst, og har kun for en mindre del forladt
havstranden for at følge vasdragene opover til de større
eller mindre indsjøer, langs hvis strand de også fandt
livsbetingelser, som passede for dem. Og efter hvad vi
nu ved, kan vi følge dem omtrent sammenhængende fra
Danmark, over kysterne af Skåne, Halland og Bohuslån
til Kristianiafjordens omgivelser, helt til dens inderste arme
under littorina—tav6B-3Wnkninz6N (Tyrifjorden) og videre
langs Norges sydkyst. Og jeg er vis på, at en systema
tisk opsøgelse af deres bopladse langs den gamle strand
linie for tapestidens hav, vil vise, at der også langs Norges
sydkyst under denne tid, Campignien"-tiden, kjøkken
møddingtiden, Nøstvettiden", nar været en langt tættere
befolkning, end man at de hidtil kjendte forholdsvis ka og
spredte fund skulde formode.
Undersøgelserne over M Nøstvetkulturens" bopladse viser
således med bestemthed, at den typiske Nøstvetkultur ikke
svarer til yngre stenalder i Danmark; selv om det må an
tages, at det har taget nogen tid for kjøkkenmødding
folket at nå op fra Danmark til Kristianiafeltet, så har
den hertil medgåede tid i ethvert fald vist sig ikke at
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kunne have været at længere varighed, end at den falder
helt indenfor det tidsrum, da den ældre (mesolitiske) stenalder
endnu vedvarede i Danmark.
Det har endvidere vist sig, at den tidligere alminde
lige slutning: at der, fordi ældre nordisk stenalders red
skaber af flint er fundet så sparsomt i det SO.-lige Norge,
her ikke kunde antages at have været nogen nævneværdig
bebyggelse under ældre stenalder, — den slutning var
urigtig og überettiget. Forklaringen ligger simpelthen deri,
at kjøkkenmøddingfolket her som ellers (også i Frankrig
tildels, ligeså på Bornholm, i Blekinge og Bohuslån o. s. v.)
så snart de kom for langt bort fra områder for
forekomst af flint på naturligt leiested, hjalp sig ved
at anvende andre bergarter, der ved sine egenskaber
nogenlunde kunde erstatte flinten.

lolt6t.
Bestemmelsen af den laveste høide o. h., til hvilken
de butnakkede øxer når ned i Kristianiafeltet.
Grundlaget for den følgende fremstilling er tilveie
bragt således, at jeg af årsberetningerne fra oldsagssam
lingen (Årsb. t. for. t. norske fortidsm. bev.) for tiden
1866—1903 har anmærket de nummer, der syntes at kunne
henføres til butnakkede øxer; deretter har min søn stud.
A. W. Brøgger kritisk gjennemgåt denne fortegnelse
ved sammenligning med de respektive nummer på old
sagssamlingen og også forøvrigt kritisk gjennemgået det
på oldsagssamlingen forhåndenværende materiale af de
outnalilie6e øxer, hvorved således skulde være opnået
en nogenlunde om end visselig ikke helt fuldstændig for
tegnelse over disses findesteder 1
Derefter har jeg så
vidt muliZt søgt at fastsætte høiden over havet for finde
stederne, dels ved hjælp af de foreliggende karter og for
en væsentlig del også ved indhentede oplysninger om fun
dene selv. I alt har jeg gjennemgåt høiderne for ca. 150
forskjellige opgivne findesteder; deraf har et lidet antal
måttet udelukkes, fordi stedsangivelsen var for ufuldstændig
') Nedenfor er dog kun medtaget findesteder så langt vest som til
Risørtrakten,
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til, at vedkommende findesteds beliggenhed og således også
dets høide o. h. lod sig endog kun tilnærmelsesvis beBt6MM6.

Hvor intet nærmere derom siges, er derhos overalt
den mulige minimums-høiåe o. h. anført i følgende fortsFN6iB6; 6en virkelige nsi6e 0. n., nvori oxsrns i nvert

enkelt tilfælde er fundet, kan således i mange tilfælde have
været noget større, derimod ikke gjerne mindre.
Findestederne er for bedre orientering ordnede i zoner
afgrensede ved de på kartet afsatte kurver for strandlinierne under overgangstiden mellem ældre og midlere
tapestid, og for hver zone først høitliggende forekomster,
derefter lavtliggende, der kan have ligget nær tapestidens
3tran6.
I. Findesteder beliggende innenfor eller ved kartets 50-meters
kurve
a) Høitliggende.
1.
2.

3.

Flatin, Østbygden, Tinn, Telemarken, Brats
bergs amt. Herfra en øx (no. 17292); antagelig mindst
ca. 200
Lauvlia, umiddelbart ved Sonerens strand;
herfra indkommet en trindøx 1904, fundet i
strandkanten ved særdeles lav vandstand;
Sigdal, Buskerud amt
» H8
Bjøre, ved Ø.-siden af Solumsvand, Sigdal;
(no. 16506)

4.
5.

130

6.

Solum, ved Solumsvand; Sigdal; (no. 19777) „ 130 H
Åsland, i Eggedal; (no. 17232)
„ 140
Disse fire findesteder ligger således alle
ved sjøerne eller ved vasdraget i Sigdal og
Eggedal.
Nærstad i Haug s. Norderhov pg., Ringerike (no. 12725) ; 1136 ve6K2n63«lven . . . .
li3« ve 6lt2n6Bsjc)r6sn, <3r2n P3 .; ner

„ 100

7.

er sun6et to «xer (no. 13487 03 13488) ...

«

8.

134 -^

m. o. h.

-

—'—
,

Nybø ved Randsfjorden, Granpg.; (no. 19351) „ 134 + -'Desuden fundet en butnakket trindøx
wpaa Hadeland ensteds", Disse findesteder
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9.
10.

11.
12.
13.

14.

således beliggende lige ved den store sjø
Randsfjord, eller ved dens afløb Randselven.
Gjøvik by ; ved Mjøsen (no. 20274)
ca. 124 +m.o. h
Tangen, i Tangen annex til Stange pg.; (no.
16332) lige ved Mjøsens strand . .
.. . „ 124 + Disse to findesteder således lige ved
Mjøsen.
Sjøli; lige ved stranden ak den store fiskerige
Gjesås-sjø i Åsnæs, Solør (no. 12867), Hedemarkens amt
„ 175 4Wermoen, Ulleren, S. Odalen (no. 12674). . „ 120 +
Ullerbroen, Ulleren, S. Odalen (no. 16245) . „ 120 + Begge lige ved Glommen. I nærheden
også fundet en butnakket trindøx en steds
ved Peterud, i mindst tilsvarende høide.
Bodding, Næs pg.; ligeså lige ved Glommen,
ved dens østre strand (no. 14513)
„ 140
Samtlige eller omtrent samtlige ovenfor
nævnte høitliggende findesteder inde i landet
er således beliggende nær større sjøer eller
vasdrag.

b) Lavtliggende.
15.

Rud, Heggen, Modum (no. 18757). Nær SV.
enden ak Tyrifjorden ; selve Rud gård ligger
ca. 90 m. o. h., men øxen kan være fundet
nnermere Ivrikjordens strand (64 m.), således

16.

17.

Øverby, Heggen, Modum (no. 16334); om
denne forekomst gjælder det samme som om
foregående
V. Vikesund, Heggen, Modum (no. 14687) ;
lissFer li^s ved 3V.-enden ak Ivrifjorden netop
ved veststranden ak dens udlsl). ?ind6Btedet
la lavt ved elven, således kun

18.

„ 64-^—90—»

„ 64H

90

64—6 7(?) — » —

Brcekke, Heggen, Modum ; lige ved stranden
på østsiden af Tyrifjordens udløb, skråt overfor Overov
Ved disse Kre Endesteder er at MNlke,

at de alle ligger nær sammen netop ved ud
lsoet ak Tyrifjorden. Under tiden for Nøs
tvetbopladsenes beboelse gik havet her antagelig op til et nivå ca. 74—
over nu
værende naviinie, og Tyrifjorden udgjorde
således da en stor indre fjord, idet dens
vandspeil nu ligger 63—64 m. o. h. Der har
da været en udmærket beliggenhed for en

„

64 -f- — » —
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boplads, og der er også som ovenfor nævnt
kjendt spor efter bebyggelse allerede under
Nøstvettiden (se under Rud p. 138). Denne
bebyggelse har så holdt sig også etterat
havet under landets stigning be^vndte at
synke ned under 63 m. kurven, hvorved Tyri
fjorden gik over til at blive en indsjø; kra
tiden under havfladens synkning fra 75 til
henimod 60 meters kurven stammer da an
tagelig de fire fund af butnakkede trindøxer
fra Rud, Øverby, V. Vikesund og Brække, fra hvor lang del af dette tidsrum kan selv
følgelig for tiden ikke afgjøres.
Findesteder beliggende mellem kartets 50
og 45 meters kurver.
a) Høitliggende.
19. Myren i Sylling s. (no. 18081); vest for S.
enden af Holsfjorden ca. 1 /,I 1 /, km. fra fjorden
20. Sørby, Ullensaker pg. (no. 13736); midt på
lersletten V. f. Rønna
21. Kløften jernbanestation, Ullensaker (no. 12741);
likeså midt på lersletten
22
Vilberg, Sørum pg. ; herfra to »xer (no. 7066
og 7067); likeså midt på lersletten
li

ca. 170

m. o. h

„ 150 + -»„ 150 + —» —
„ 165

-»-

Vderlisere en e»x (no. 501) kra «Bsrum,
uden normere lokalitet kan vel
muligens vsere kra samme sted (?).
23.

24.
25,

26,

Strømmen jernbanestation (no. 16994); ved
„ 146
—
elven, som løber ud i Øjeren
Vilberg, Fet pg. (no. 12710); netop beliggende
ved Glommens udløb i Øjeren
„ 103 -!- —» —
Torud, Fet pg. (no. 13375); netop ved bunden
af en vik ved Østanesåens udløb på østsiden
af Øjeren
„ 103 + -'
STcreppestad, Løken s. (no. 17333) ; netop ved
N.enden af den store sjø Birkelangen. . . . „ 123— 133- >
b) Lavtliggende.
In^en Endesteder kor tiden Hendt.

111. Findesteder beliggende mellem kartets 45
og 40 meters kurver.
27.
28,

a) Høitliggende.
Haneval, Skoger s., Jarlsberg (no. 12897) .
Irogstad i Sande pg., Jarlsberg (no. 12222) .

„ 130
„ 97

-»
-»
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29.

Kjellås i Sande pg. ;

herfra to øxer (no.

12556 OF 18137)

30.
31.

32.

ca. 90-110m.0.n

Bjørge i Sande pg.; (no. 13667)
„ 70-90 — » —
Opsal, Tranby s., Lier pg., Buskeruds amt
(no. 15229); der er flere Opsalgårde; den
laveste, nede ved Lierelven ligger blot 45— 50
m. o. h., den øverste ca. 120 m. o. h. Da
Lierelven antagelig i sit nedre løb er ud
gravet i sen tid, er «xen vel Blln6B^nli^vis
fra den øvre gård, således maske
ca. 120 m. o. h,
Bjørnstad i Røken pg., Buskeruds amt (no.
18073)

33.

34.
35.
86.
37.
38.

ii

k»lien (no. 20)

Holo (Hole), Bærum, Akershus amt (no. 12333) „ 160
Manglerud, 0. Aker pg., ved Kristiania,
Akershus amt (no. 14522)
„5) 140
Lambersæter, 0. Aker pg. (no. 12030) ... „ 166
Hollébøl; i det NO.re hjørne af Hobøl s.,
Smålenenes amt (no. 13481)
it120
Stiklen. Båstad s., Trøgstad pg., Smålenene;
herfra tre øxer (no. 3759, 3760 og 6333) fundne
til forskjellige tider ved in63^«n Stikla; her
turde derfor maske have været en indsjødopia^Z

39.
40.

-» —

„ 172 -!
15

Søtland, Trøgstad pg., Smålenene, ca. 2 km.
0. for S.enden af Øjeren (no. 5063) .... „ 180
Herustig, Ski s., Kråkstad pg., Akershus amt;
herfra en øx af typen no. 12 (no. 18490);
findestedet nær Midtsjø vand ; i nærheden af
dette vand og det nærliggende større Nære
vand er også fundet flere øxer af ægte Nøs
tvettyper (ved Midtsjø og Grøstad ; se herom
ovenfor), hvorfor her antagelig et eller andet
sted turde have været en større indsjøbo
plads, allerede i Nøstvettid, hvorefter beboel
sen har fortsat til de butnakkede trindøxer
l:«ln i druF; li. o. li

41.

116

„ 130

42.

Brømtorp, Ski 8., Kråkstad pg. ; ca. 2 km.
SV. for Midtsjøvandet; også herfra en øx (no.
6608) fra omtrent samme høide o. h
Sander, Ski s., Kråkstad pg., 1 km. NV. f.

43.

Kråkstad præstegård, Kråkstad pg. (no.

vre>mtorp; (no. 13151)
15196)

125— 160—» —

„ 135
«150

—» —

„

-,-

90
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44.
45.

Olafsrud, Hovin s., Spydeberg pg., Smålenene;
to «xer af typen no. 12 (7925 og 7926);
mindst
ca. 150
Vien, Hovin s., Spydeberg pg. ; herfra ligele6e3 2 sxer (no. 5855 03 5856)

46.

47.
48.
49.

«150

Langenæs, Askim pg., Smålenene; lige ved
en l>usst ak den B^'skorine66 u6vi6elBe ak
Glommen nedenfor Onstad sund på Bv6oBt>
siden af sjøn; (no. 10370)
78-115
Fonnerud, Rødenæs pg., Smålenene (no.
15444); nær V.siden af Rødenæssjøn .... „ 150 4Tyndelsrud, Rødenæs pg. (no. 10385); nær
NV.-viken af Rødenæssjøn
„ 150 4Åseby, Rødenæs pg.; herfra 2 øxer (no. 18112
og 18113); lige ved Rødenæssjøn, ved en vik
et stykke nedenfor NO.-enden, på sjøns østside
„ 150 +

m. o. h
-»—

— »—» —
—» —

-» —

t»)

50.
51.
52.

Bø, Telemarken ; to øxer (no. 16771 og 16773)
uden nærmere opgivet findested i Bø, maske
fra et sted nær stranden af Nordsjø (?) . . .
Drammens by, en øx (no. 15228); uden nær
mere oplysninger ; fra lien op for Drammen (?)
Bragernæsåsen, Drammen (no. 13096) ; ingen
nærmere oplysninger, i ethvert fald dog aller-

(?)
(?)

ininciBt

53.
54.

45(?) -

Sandviken, Bærum pg., nær Kristiania (no.
7929); ingen nærmere oplysninger
Sjøskogen under Nøstvet, Nordby s., Akers
hus amt. Herfra indsendt til forskjellige
tider nogle få butnakkede trindøxer (no.
10956, 11053, 11979, 19126 og maske nogle
få til), et forsvindende antal sammenlignet
med det store antal af ca. 300 øxer og brud
stykker af øxer af Nøstvettyperne. Det vides
om tre af de fra n Nøstvet" (Sjøskogen) ind
komne butnakkede trindøxer, at de er fundne
i nærheden af" eller udtrykkelig n iidenforu
den store 00p1a63, og det må vel således an
sees tvivlsomt, om nogen af dem er fundet
på de samme to jorder, hvor øxer af Nøstvet
typerne fandtes.
Imidlertid må de alle ganske sikkert
v«re kundne min<l3t ............

(?)

«

50

— ,—
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Til denne gruppe skulde muligens også
høre Rustaden på Eker og Ås på Eker; jeg
har imidlertid ikke kunnet få rede på beligal diBB6 lokaliteter.

IV. Findesteder beliggende mellem kartets 40
og 35 meters kurver.
a) lis^il^9Fsncks.

55.

56.
57.
58.

Teigen (Teien) i Våle 3., Jarlsberg; her er
fundet ikke mindre end 5 øxer (no. 20277).
Da der imidlertid i Våle er tre forskjellige
gårde af dette navn, beliggende på forskjel
lige steder, og det ikke er I^kke6eB mig at
få rede på, på hvilken gård sxerne er lunket,
kan høiden ikke angives nøiere end .... ca. 80—150 m. o. h.
Her har maske været en boplass, siden
så pas mange øxer er fundet sammen.
Byk i Våle s. (no. 18177)
. . „ 90
-«
Jonstad i Våle s. (no. 14185)
„ 90
—'Offigstad (Ofegstad) i Våle 8. (no. 10376) ;
ligger just ved randen af porfyrplatået i Våle;
fra Offigstadgårdene går et bækkedrag ned
til den nærliggende kyst ved BnekkeBta6. I
hvilken høide øxen er fundet vides ikke,
nvorkor Fargenes nt»i6e 0. n. ansk>re3 ....

59.

Berg i Botne pg., Jarlsberg (no. 17726); ved
det lille vand Sukkevandet

60.

61.

62.
63.

i Lotne vF. (no. 17718)

65.

„ I*o

....

« 1W

Spydeberg kirke, Smålenene (no. 8353) . . .
Foruden herfra er også fra flere nærlig
gende findesteder indkommet butnakkede
trindøxer, således fra
Haltorp (no. 8352 og 11205) og fra
GiUvet (no. 11208 aog b).
Disse øxer er dog ganske sikkert ikke
fundne på den store boplads under Skogen,
Giltvet, men på jorderne under gårdene Hal
torp og Giltvet, hvor flere butnakkede øxer
blev opgivet for mig at være fundne. Høiden
derfor for disse oxslund übestemt, men i alle

„ 108

lal6 niin6Bt

64.

82— 103—» —

Bjørkebakken under Vestby Gård, Spydeberg
pg. (no. 9881)
S. Proestby, Hæli s., Spydeberg pg. (no.
17235), li^e ve6H«li kirke.

90

-'-

«HO

-»-

138

-»-
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66.
67.
68.

Stensrød, Hæli s., Spydeberg pg. (no. 9990) ca. 130
n
Holmerødj Skiptvet pg. (no. 10634)
„ 120
Sperstad, Skiptvet pg. (no. 7928); ca. 4 km.
V. for Glommen
„n 110

69.

Snopestad, Rakkested pg., Smålenene (no.
4938); dette findested ligger umiddelbart nær
stranden af den store sjø Ertevand
Kåtorp, Os 8., Rakkestad pg. ; midt på ler
terrassen (no. 15543)
Kjøler-Ødegården, Rokke s., Berg pg., Små
lenene (no. 15455); ved Øvre Kjølvandet . .
Fossebu, Rokke s., Berg pg. (no. 15457);
lundet ved oprenskuinF ak elveleiet mellem
Bergsvandet og Rokkevandet i Rokke . . .

70.
71.
72.

m. o. h.

„n 110
„» 103
„ 157

„

88

-,-

ca.

40

m. o.n.(?)

b) Lavtliggende.
73.

Afos, BoIuN s., nær Skien, Bratsberg amt
(no. 4493); n»i6«n u^'en6t

74.

75.

Nærliggende forekomst : Bjørnsrud i
Solum (18960, høide übestemt).
Mppildrød, Hillestad 8 , Botne pg., Jarlsberg;
(no. 11577); gårdens huse ligger i ««ide vel
90 m. o. h., men nedenfor husene er en skrå
ning mod en myr, der ligger mellem 60 og
50 m. o. h. ; på den anden side (SO.-)side af
samme mvr ligger en knap km. 80. for Nv>
pildrød gårdene
Kaldaker, med hasene i høide ca. 65—75 m.
o. h. ; også her er sundet en butnakket øx
(no. 13513). Myren mellem Kaldaker og Ep
pildrød, som altså ligger ca. 53 m. o. h., har
under en tid, da havet gik op til denne høide,
udgjort en inderste pol af en fjordarm, som
gik op hid. Det er derfor, da flere fund er
gjort her, ikke usandBvnliFt, at her i den
ældste stenalder har været en oop1ad8 ; senere
har her været et tjern, inden det grodde til
med myr. Usiden ak kundene ved Eppildrød
«F Xaldaller llan BaledeB B«tteB til mindst .

76

53 > — » —

Nøtenæs i Hof s., Jarlsberg, liZ6 ved Hil!sBta6van66tB
nordre bred. Her er gjentagende gange fundet flere
butnakkede trindøxer. Således fandtes her i 1888 fem
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3a6anne (no. 14325—29), lig^a Benere 1891 to sno.
16257) 08 i 1892 3ex stil6el3 blot bruo^tvkker; no.
16953)i).

Det forholdsvis store antal øxer, som således er
fundet her, gjør det sandsynligt, at der her ensteds
— ligesom ved Leikåsjordet — har været en virkelig
00v!a63 under den tid, da de butnakkede øxer var i
brug og var den herskende øxeform.
Hillestadvandet ligger (ifølge generalstabens kart i
målestok 1 : 25000) 36—38 m. o. h. 2 dette er vistnok
meget nær rigtigt, da Hillestad station (på Holmestrand
—Vittingfosbanen), som er nivelleret til høide 44 m.,
ligger efter min måling 5.5—6 meter over våndet. I
middel al min egen og generalstabskartets måling skulde
jeg antage, at høiden af våndet kan sættes til ca.
38.5 m. o. h. Endnu så sent som på en tid, da havets
nivå kun lå vel 40 m. høiere end nu, har derfor HilleBta6van6et, som hører til Veßtko36iven3 vas6raK u6
gjort den in6er3te pol mod 30. at den fjord, som gik
op gjennem Vrammenß6alen over Nker in6 gjennem
Ekerns dal til Hillestad. Sandsynligvis har beboelsen
her begyndt allerede under et tidligt afsnit at de but
nakkede trindøxers tid, men der findes endnu for tiden
l) Jeg må bemærke, at nogle af disse øxer (no. 14329 for 1888,
IIF6BU. de to øxer 16257 for 1891 og to af de sex øxer no. 16953
fra 1892) af Rygh opføres som hans type no. 4 (Nøstvettypen) ;
de må dog utvivlsomt ansees som yngre typer end no. 4 og
nærmest sammenstilles med de butnakkede øxer, uagtet de afviger fra de typiske af disse. Rygh fremhæver deres nhalvovale"
snit og deres bedre arbeide, end på Nøstvetøxerne. Lignende
typer også kjendt fra Hellesrød etc. ; de betegner antagelig en
overgangsform mellem Nøstvetøxer og butnakkede øxer? Se
mere herom nedenfor.
2 ) Helland angiver (Jordbunden i Jarlsberg og Larviks amt, 1894,
p. 55) 47 in., maske trykfeil for 37.
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intet sikkert bevis for, at den skulde være begyndt
allerede under Nøstvettid.
Da findestedet for de butnakkede øxer ved Nøte
næs syntes mig af særlig interesse, forsøgte jeg at få
nærmere rede på den nøiagtige beliggenhed af samme.
Det viste sig imidlertid vanskeligt at få fuld rede
derpå; på den sydligste ak de tre Nøtenæsgårde var
netop kommet nye eiere, den mellemste var nedrevet
og jorderne forenet med N. Nøtenæs og eierne borte,
og på den nordligste gård, hvor der ikke var ny eier,
kjendte ingen til øxefundene. Imidlertid fik jeg tilslut
rede på i alle fald, hvor de i 1891 indkomne to øxer
var fundne; de var fundne (af Bernt Johannesen
Nøtenæsbråten) på et jorde under pladsen Nøtenæs
bråten. Denne plads står ikke afsat på rektangelkartet
Moss ; den ligger ca. 350 m. N. for inderste ende af
en liden bugt midt pa nordsiden af Hillestadvand, ved
veien herfra til Lybæk, på vestsiden af veien. Umid
delbart øst for pladsen og øst for veien, mellem denne
og bækken, var ca. 1891 ryddet et lidet smalt jorde,
hvor de to e»x6r, sammen med små flinteflækker, var
fundne. Stedet, som altså ligger ca. 350 m. fra nævnte
bugt af Hillestadvandet, ligger efter min måling kun 3—53 —5
m. over våndet, altså i høide o. h. meget nær 42 —43 m.
Hvad de øvrige øxers findested angår, lykkedes
det mig ikke sikkert at få rede på dem ; da man imid
lertid med stor sandsynlighed kan gå ud fra, at de
er fundet ved rydning af et jorde, turde i det mindste
nogle af de 6 i 1892 indkomne brudstykker at herhen
hørende øxer (der angives rfundne paa forskjellige
Steder, paa Nøtenæs i Hof Sogn") være fundet pa et
potetesjorde oprindelig henhørende under den mellemste
sne^rsvne) Nøtenæsgård, og beliggende netop ved vestre
Norges geol. unders. No. 41.

12
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ina^ang til den neevnte ouZt og blot nogle la meter
over våndet ; dette jorde blev nemlig udtrykkelig op
givet først at være ryddet i 1892. Det ligger nogle
hundrede meter længer syd for findestedet på Nøte
næsbråten. Også de tidligere (1888) indkomne øxer er
sandsynligvis fund ne på jorderne langs våndet i til
svarende høide, nær nævnte bugt, hvor der synes at
have været en boplads ensteds. I^Giclen over havet
for de kjendte øxefund ved Nøtenæs således:
ca. 42—43 m. o. k.

og maske nogle meter høiere.
77. Sulutvet
Ramnæs pg., Jarlsberg, et par
H^lA^ei ii Fon
Fon s.,
8., Ramnæs
km. NV. for Svinevold station på Tønsberg—^i63fo3
banen. Herfra er til forskjellige tider innkommet tre
butnakkede trindøxer (no. 14805, 19120 og 19121) ; jeg
fandt det derfor af interesse om muligt at få bestemt
findestedets beliggenhed og dets høide 0. h. mere nøi
a^tiZ og otrene derfor en dag på at opspore det. På
Sulutvet er der et par større gårde og flere mindre
brug. Findestedet for øxerne ligger i et jorde på N.
skråningen mellem den høiestliggende af gårdene (til
hørende Søren Andersen Sulutvet) og en samme
tilhørende sag; øxerne var fundne på flere steder i
dette jordes nedre del, ca. 75 m. ovenfor (S. for) lande
veien fra Fon til Vivestad, ca. 150 m. nedenfor husene,
men alle i samme høide o. h. Denne høide bestemte jeg
ved aneroidmåling ved sammenligning med Svinevold
station (42.1 m. o. h.) til ca. 55 m. (en måling 57 m.)
0. h.; det er muligt, at dette kan være noZle meter
for høit. Nærmere un6er3e»^el36 viste, at tincle^elleine
ligger på en vel markeret strandterrasse, der stræk
ker sig rundt hele nordsiden og østsiden at den haug,
hvorpå de øvre Sulutvetgårde ligger, langs oversiden
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af veien nede på skråningen at haugen. Denne ret
udprægede grusterrasse BVN63 at måtte svare til maxi
mum at den postglaciale sænkning her. Foruden de
tidligere indkomne øxer erholdt jeg på stedet yder
ligere en Bmuk nakkeen6e al en dutnakkst trin6sx,
fundet på samme jorde og i samme høide som de øv
rige; den slags brudstykker opgaves oftere at være
fundne i jorden der, så det er Ban6B/nlizt, at der her
ensteds har været en gjennem længere tid beboet
pla^B på de butnakke6e sxer3 tid, da havet nådde op
gjennem Ramnæs opover så langt som til vandskillet
ve 6Larks>Bt.

I^e»i6en aiwa ca

55 m. o. n.

ViBB6 sxer er vistnok i 6et neie a6Bki!li^ Bpre6t i

Ramnæs ; således opgav nr. pastor Hovde i Fon mig, at
han på præstegården, Krakken, i jorden nedenfor
husene havde fundet to sådanne; stedet ligger høit,
antazeiiZ a6Bl<illiF over 90 m.

Fra Sulutvet er også indkommet en skiferkniv;
jeg kunde ikke få rede på, om denne er fundet på
Bamme Bte6 Bvm 6e butnakke6e sxer.
78,

Kongslund i Ramnæs pg., Jarlsberg. Herfra
er indkommet hele tre butnakkede trin^sxsr
(no. 19011-19013); det skulde derfor være
ikke usandsynligt, at også her kan have
været en boplass. Navnet XonZsiuncl står
ikke anført på rektangelkarterne over Ramnæs og Fon og jeg forsøgte forgjæves på stedet
at få rede på gårdens beliggenhed ; det lykkedes mig derfor heller ikke at få bestemt
dette nn6e3te6B n«i6e o. h.

Senere fik jeg rede på, at Kongslund
er det samme som rektangelkartets n Lund",
ikke langt fra Fossan station. Høiden o. h.
79.

ins, ner viVre inin63t

Vestmanrød, Borre 8. (no. 7670); husene på
gården ligger ved raveien i høide ca. 75 m.
o. h., men gården BtrBekl:er sig et godt stykke
nedover stranden (Vestmanrød-strand) ca. 3

ca.

50

m. 0. n.
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km. N. for Åsgårdstrand ; fundet var for gam
melt til at jeg kunde få rede på findestedet,
men øxen kan meget vel være kunnet i n«i6e
min6Bt

80.

81.

82,

<n. 40—50 m. o. li.

Maske er fra samme sted en 1896 md
kommet øx (no. 18480), som anssiv6B lun6et
nær Åsgårdstrand".
Falkensten, Borre s., mellem Horten og
Holmestrand (no. 19558); om denne lokalitet
gjælder det,' at gården strækker sig lisse ned
til stranden, husene ligger i høide under 10
m, o. h., men bag husene hæver sig høider
til 74 og 107 m. Jeg har forgjæves gjennem
henvendelse til eieren af Falkensten søgt at
få rede på selve findestedets høide, som så
ledes kun uvist kan sættes til
„ 45 4- —» — (?)
Skåne, Nykirke 8. (no. 18524); der er tre
Skånegårde, hvis huse ligger i høider fra ca.
70—100 m. ; men eiendommene strækker sig
adskillig lavere ned; det gjælder herfor om
dette som om de ovenfor nevnte nn6e«teder, at øxen kan være fundet i høide . .
. „454- — » —

Skoppum jernbanestation, Borre ; herfra ind
kom 1903 en butnakket trindøx (no. 20264).
Ztatiunen lisssser i kk»i<le 39.45 m. o. k. ; et
!i6et 3tvkke N. l. Bkovpum er li6t necienlor

jernbanelinien flere steder udmærkede strand
terrasser med klappersten al rombeporfyr i
lioi6e 36—37 m.markersn6e tap6Bti6enB Btran6
linie.
nar lorss^»?ve3 lorB»sst pa 3te6et oss

ved velvillig assistance al stationsmesteren
på Skoppum at få rede på selve findestedet.
Høiden lar derfor noget uvist sættes til mindst „ 39

83

Ødegården, Strømmens præstegjæld, nær Drammens
fjorden; herfra indsendtes 1879 til oi63tlB^^^lin^6n
et fund (gjort 1877) af ikke mindre end 6 øxer (kiler)
af typen Rygh NO 12 (no. 9800-9804), deraf en
usædvanlig lang, med samt en slibesten som sædvan
ligt af rød sandsten. Ødegården ligger vel 1 km. NNV.
for Svelvik, i høide ca. 50—100 m. o. h.; her gjør
granitterrænet en bugt md mod NY. med et par små
dale. Her har således på en tid, da havet nådde ca.
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50—60 m. høiere end nu, været udmærket beliggenhed
tor en lun, mod S. åben, mod N. beskyttet dopla63,
netop ved indløbet gjennem den trange tj'or6BN6vring
ved Svelvik. Det store antal fundne e>xer 3ammen
med en slibesten tyder også på, at her muligens på
dette sted har været en boplads. I beskrivelsen at
fundomstændighederne nævnes, at de fandtes ni Ud
kanten af en Slags lav Houg, hvorpaa fandtes mange
spredte svære Rullestene",
af en Stenhob,
der laa i og under Jordskorpen"- Ved et besøg på
stedet var jeg så heldig af en gammel arbeider at få
rede på det nøiagtige findested, den omtalte haug i et
jorde under en parcel af Ødegården, der omkring 1877
havde tilhørt skibsreder Jørgen Ebbestad. Haugen
lå i den øvre del af jordet, der udgjordes at en frem
stikkende hole"; nederst bestod jordet af ler, øverst
af stenet grus, omkring haugen og et stykke nedenfor
samme. Høiden af findestedet for øxerne målte jeg
til 57—58 m. o. h. Det fortjener vel at mærkes, at
her altså ikke fandtes en eneste sxe at «zgte I^GZtvet
typus, men blot butnakkede trindøxer. Lopla6Ben (?)
nar 3ale6eB lier ligget

57—58 m. o. k.

Over san6e nar genera^tatien udardei^et et tor
trinligt lcart, tar BtsrBte 6elen i maieZtolc 1 : 10000 og
me 6nsi6ekurver tor nver 5 meter, vette kart nar
vNret en Btor lettene tor ovBe»gen at lina^tecierne og
en u6mL6l!iet kontrol ve 6N63temmelB6n at 6ereB n»i6e.

84,

VtVT-ckal spa V6Bt3i6en at Ban(le6alen). HuBene va 8.
Veerclai ligger i ne,i6e 48 m. o. n.; i et gruBtak ca.
150 m. VI^V tor garden, ve 6 8.-Bi6en at veien til
Ni6BtoB3, er tun6et en butnakket trin6sx sno. 18296) i
nsille temmelig nsiagtig
54 m. o. n.
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Fra samme grustak stammer også (efter meddelelse
af finderen Ole Stubberud) antagelig den nedenfor
under no. 87, Stubberud, omtalte øxe.
85 og 86. Børstad og Bolstad. På begge sider af bækken,
der langs vestre dalside i Sande falder ud i Skogs
elven, gjør 40 (38-) meters kurven en dyb bugt ind
mod N. til Børstadgårdene. Disse ligger V. for bæk
ken ; 0. for samme ligger på selve 40-meters terrassen
tre Lol^ta^gmdk og længer syd en al Åbygårdene i
høider fra 36—40 m. o. h. Her er opgivet at være
fundet til forskjellige tider:
på V. Børstad tre butnakkede trindøxer (no. 20081
a— e; 1899),
på Bolstad flere mere typiske butnakkede øxer
(no. 17971 og 18217), desuden øxer af overgangsform
m.ellem Rygh's NO 12 og NO 4 — mellem butnakket
trindøxe og øx af Nøstvettype, — nemlig en øx med
halvt ovalt tværsnit (no. 18218; confr. anmærkning til
Nøtenæs i Hof s., se ovenfor p. 176), endelig også en
øxe at Rygh's type NO 11 (no. 18219; 1895), 6N type,
som i det hele er yngre, men flere steder er fundet på
samme lokalitet som butnakkede trindøxer.
Efter de oplysninger jeg på stedet har erholdt om
de på Bolstad- og Børstadgårdene fundne øxer, skulde
disse være fundet under følgende forholde:
På selve de tre gårde, der på generalstabens kart
i målestok 1 : 10000 er anført under betegnelsen MBol
stad" (søndre 37, midtre 36 og nordre angivelig 38 m.
o. N.) og hvilke alle ligger på selve lerterrassen, er
efter hvad der blev mig meddelt neppe fundet mere
end maske en enkelt butnakket trindøx. Kun for den
mellemste af Bolstadgårdene blev det mig nemlig op
givet, at en enkelt sådan øx skulde være fundet her
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ved pløining et sted på gårdens jorder, der strækker
sig op mod Veierscl, ekter genemlstabskartet i høide
temmelig nøie 42 m. o. h., efter min måling 39—40
m. Der er vistnok ingen grund til netop at betvivle
rigtigheden af denne opgave, da på det nærliggende
Leikås 10 å 12 butnakkede øxer utvivlsomt er fundne
i høide 46 — m., men da øxen ikke er identificeret,
kan fundet ikke ansees for tul^t sikkert; for denne
ene øxe fra Bolstad skulde således muligens kunne
an3!H6B en høide o. h. for dens findested af ca. 40—
m. 0. n.(?).

De øvrige øxer, der angivelig er indkomne fra
Bolstad", er derimod antagelig alle tunene på samme
sted, nemlig på et jorde vest for husene på en gård,
der er mig opgivet af gårdens eier at være anført i
matrikulen som M N. Bolstad", medens den på general
stabens kart i målestok 1 : 10000 er anført som Bør
stad (den vestligste af Børstadgårdene, ifølge kartet
51 m. o. h.). Herfra er kommet adskillig flere øxer,
end de, der er havnet på universitetets oldsagssamling.
Jeg ernol6t også selv på stedet et par dårlige brud
stykker af butnakkede øxer. Dette jorde ligger lige
vest for gårdens huse, i høide 50—60 m. o. h.; sxerne
var angivelig blot fundne på den midtre og særlig på
den øvre del af jordet, lige op i skovkanten, 55—60
m. o. h. (efter min egen måling 54—60 m.), altså
54-60 m. 0. ti.
l^lter 063krivel86n al 6e kunclne e»xer 3kul6e aller
e»verBt ogBa vNre kunclet Ngte I^SBtv6te»xer, nvorat 6og
ingen er inkommet til univerBit6tet.

På et nabogården rßøstad"r Børstad" (ret øst for netop
nævnte gård) tilhørende jordstykke var (af eieren Johan
Berntsen) g^6ntagen6s gange lun6et butnakke6e øxer,
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de samme som er indkommet til universitetets old
sagssamling; dette jorde er beliggende 500 m. SV. kor
nusene, lize i skovkanten

87

....

52 -60 m. 0. n.

Stubberud ligger 0. for S. Værdal og S. for Åby.
Medens det for samtlige butnakkede øxer fra andre
lokaliteter i Sande viser sig, at de ikke kan være fun
det lavere end mindst ca. 40 (?) m. o. h., ligger Btudberu63
huse meget lavere, nemlig kun ca. 17 m. o. h., på
skråningen mod 8-meters terrassen fra 40-meters ter
rassen. Fra 3tubl)6ru6 er innkommet en butnakket
trindøx (no. 18238) i 1895. Jeg var så heldig at få
fuld rede på denne øxes findested af fmderen selv,
eieren af gården, Ole Stubberud. Øxen var nemlig,
som det kunde ventes, ikke fundet på Stubberud, men
i veien kra N. Værdal til N6sloss, i grus, som var kom-'
met fra ovenfor n«vnte grustak nær 8. Værdal, i
nsi6e

54 m. 0. n.

De tre lincieste^r, grustaket ved S. Værdal, grus
jordet SV. for Lsrstad og Zrus^jor^et V. for V. Bør
stad (N. Bolstad) ligger således alle i omtrent samme
n«i6e, ca. 52—60 m. 0. n.
88,

Leikås ligger midt på den tunge ak 40'Meters kurven,
der stikker frem mod S. mellem den ovenfor nævnte
bæk i V. og Sandeelven og dens tilløb Åsvandselven
i 0. Husene på Leikås ligger på fjeld og ca. 48 m.
o. h. Fra udhusene skråner et stenet jorde mod N.
ned ti! lerterrassen ; på dette jorde ca. 25 m. nord for
udhusene, nær veien, fandtes for 16— 17 år siden,
efter utvivlsomt pålidelig opgave fra fru Maren Leikås,
i alt 10—12 øxer spredt over et lidet område 1); denne
opgave stemmer med oldsagssamlingens forråd af but

') Når dr. Andr. M. Hansen taler om, at øxerne her fandtes i
snesevis eller spandevis", er dette således en stor overdrivelse.

185

nakkede trin6sxer tra 1,6i11a8 (12 no.) *). Deßu6en
fandtes her i jordet masser af affald af sten af samme
bergarter, som var benyttede til øxerne, og også affald
ak flint. Det er derfor vistnok utvivlsomt, at her har
været en boplads ved den tid, da den butnakkede øxe
anvendtes. Stedets høide bestemte jeg ved barometer
målinger under gunstige forholde til 46 —47 m. o. h.,
hvilket omtrent stemmer med høiden på generalstabens
kart
46—47 m. o. n.
89 -91. valzruckagen — l/Ms^^cl. Få skridt nordenfor
denne Oovlal^B ved I.eil<aß hæver sig en langstrakt
liden ryg, Dalsrudåsen; her fandtes på vestskråningen
den ovenfor omtalte ældre JNøstvet-boplads, hvorfra en
række øxer af Rygh's type NO 4 er fremfundne,
sammen med en række butnakkede øxer. Hvor hyp
pige disse er spredt over dette strøg, viste sig også
ved mine to besøg til forskjellige tider på stedet. Så
ledes fandtes (ifølge finderen Annette Halvorsen) i
en potetesaker på jordet nedenfor den sydligste af
Dalsrudåspladsene, 51 m. o. h., 1899 to stenøxer,
begge dutnalllce^e trin6»xer. Usiere op var også på
sydskråningen af Dalsrudåsen ved den midterste af
Dalsrudåspladsene i årenes løb fremfundet >,en hel del
øxer"; et par af disse, som jeg kjøbte, viste sig at være
butnakkede trindøxer. Denne lokalitet lå 57 m. o. h.
Også ved den nordligste af Dalsrudåsstuerne var lige ved
stuen, 68 m. o. h., fundet enkelte øxer; en af disse, som
jeg kjøbte, viste sig atter at være en butnakket trindøx.
') På samlingen findes også fra Leikås" 3 øxer af Rygh's type
NO 4; det er overveiende sandsynligt, at disse samtlige er fundet
på jordet Løvoldshagen" på skråningen af Dalsrudåsen og blot
indsendte fra Leikås, under hvilken gård jordet hørte, og hvor,
efter hvad der blev mig opgivet, nogle af de fra Leikås solgte
øxer var fundet.
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Også fra Underud (Annerød) på NO. -skråningen at
Dalsrudåsen, er indkommet to butnakkede trindøxer
(no. 13684 og 18763), den ene fundet i veifyld på
landeveien ved gården, således vel stammende fra
Dalsrudåsen, den anden muligens også fra åsen selv;
Underuds huse ligger ca. 55 m. o. h.
De fleste fund her på Dalsrudåsen var imidlertid (som
rigtig opgivet allerede af dr. Andr. M. Hansen) gjort
på et jorde, som i-^66e<^63 og pløiedes op et stykke
ned på vestskråningen af åsen for henimod et snes
år siden; det kaldtes for v Løvoldløkken u . Dette jorde
lå i høide ca. 55—65 m. Her fandtes på dette jorde
(de fleste af Jakob Haugan, nu på Åkerød) 1) såvel
butnakkede trindøxer (overveiende), som også nogle få
SX6r af typiske Nøstvetformer (Rygh's NO 4). Det
må imidlertid bemærkes, at lavere ned var her ikke
ryddet op og således heller ikke søgt efter oldsager.
Som det fremgår af ovenstående, er stenøxer al
forskjellige ældre typer her på og omkring Dalsrud
åsen således fundet i alle høider fra ca. 46—47
m. o. n og op til ca. 68 m. w Tætte fund" (bopladse)
fandtes såvel lavt nede ved 46 —47 m. (Leikåsjordet)
som høiere op ved ca. 55—68 rn. høide, således i
høider fra
. ca. 46 — m. o. h.
02

')

94. Galleberg, Myre og Jaren. Fra sydspidsen
af den tunge, hvormed 40-nieters terrassen ved
Tømmerås stikker frem mod syd, løber 40
nord til Gutu mølle, vel 5 km. NNO. for Tøm
merås. Vest for denne bugt ligger Galleberg
meters kurven med en dyb bugt op mod
Hr. Haugan bemærkede, at han på jorderne på Åkerød aldrig
havde fundet nogen stenøx; da han nu i mere end 15 år har
boet på Åkerød, er den (Årsb. 1898, p. 78) angivelig fra Åkerød
indkomne butnakkede trindøx no. 19142 temmelig sikkert ikke
fundet på Åkerød, men vel snarere på Dalsrudåsen.
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95.

gårdene, Myre-gårdene og længer nord Jaren
gårdene. Galleberg- gårdene og Nvro-gardene
selv ligger i høider fra 60 —70 m. o. h., inen
strækker sig ned til under 40 in. kurven.
Her er fundet på en af Galleberg gårdene
tre (no. 20137—39) og på en af Myre-gårdene
mindst to (no. 17254 og 17283) butnakkede
trindøxer. På Jaren-gårdene er sundet mindst
tre sådanne øxer (no. 14778 og 17972—73).
Jaren-gårdene ligger også på høide ca. 70 m.,
men det gjælder om dem som om Galleberg
og Myre-gårdene, at deres jorder nu strækker
sig ned helt til lidt under 40 meters kurven.
Da imidlertid vel elven sandsynligvis har
skåret sig ned her til dette dyb i temmelig
sen tid, synes det meget uZandZ^nliFt, at
butnakkede øxer her skulde være fundet ned
så lavt som til 40 m. På gårdene selv søgte
jeg forgjæves at få rede på, hvor øxerne var
sundet, invorvel det for l^allener^-fundet op
gaves, at øxerne herfra muligens var fundet
noget nedenfor gårdens huse. Sikrest er at
sætte høiden usikker til
, . . . . ca. 50 70 in. 0. li
Rødløs-gårdene ligger på østsiden af elven
lidt længer nord, i høider fra 58— 68 m. ; men
her som i de foregående ti!f»;lde går Morderne
ned til elven lidt under 40-meters kurven;
de herfra indsendte butnakkede øxer (no.
17691 a, b) kan således være fundet i høide ca 50 70 Fra Rødløs er også indkommet en øx
(no. 17716) af Nøstvettype, NO 4; det er der
for sikkert for dette findested, at her var be
boelse allerede i tidlig Nøstvettid. Antage
lig gjælder det da for denne som for flere af
de ovenfor nevnte tindeBteder, at her har
været boplgd3e allerede, medens havet gik op
til henimod 60-meters kurven, og at beboel
sen her har vedvaret en tid, men neppe ind
til landet var nZevet BaineFet, at navlinien her
lå så lavt som ved 40-meters kurven. Dette
gjøres sandsynligt derved, at havet under
den ZidBte navBtand neppe nådde ind mod
nord så langt som til Jaren og Rødløs, og
bekræftes deraf, at på flere af de ovenfor
nævnte forekomster (no. 85 og 80) øxerne kun
fandtes ned til ca. 52—54 m. o. h.
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96 Auenæs. På østsiden af dalen ligger lige over 40
meters kurven (med husene i høide 46—49 m.) Aue
næs; her i 1893 fundet en trindøx (no. 17593); en
anden øx fandtes 1904 al hr. Alfred Åsnæs på Aue
næs ved rydning al et jorde i skovkanten ca. 400 m.
ret øst for husene, i nsi6e .... 45—55 m. o h.

97

Sjølshaugen. Denne lille langstrakte ryg har været en
boplads allerede under en tidlig del af i^sstvetiiul
turens" tid, da her også er fundet en hel del øxer af
ægte Nøstvettype Rygh's no. 4). Men talrigere er her
fundene af butnakkede trindøxer. De fleste øxer er,
som allerede af dr. Andr. M. Hansen angivet, fundet
i et rydningsland på østskråningen af haugen, lidt
SSO. for dens høieste top. Efter hvad der blev mig
meddelt fra flere hold, skulde her på dette stykke (i
alt ca. 200 m. langt JNf— B. og ca. 50 m. bredt V— o.)
være fundet maske 30—40 øxer af forskjellige typer,
deraf mindst 20 butnakkede trindøxer. Det strøg,
hvor de tætteste fund var gjort, lå efter min måling
i høide 62—67 m. o. n. (som stemmer med general
stabens kart).
På et for fire ar siden ryddet jorde (tilhørende
plassen Indlaget") lidt længer N., ligeledes på øst
siden under toppen, 56—62 m. 0. n., var videre i alt
fundet 6 øxer, hvoraf jeg erhvervede to, den ene en
typisk butnakket trindøx, den anden en flad, kile
formet, egsleben øx, med linseformet tværsnit, nær
mest af Limhamntypen, en type, der af Rygh selv
undertiden er henregnet til hans NO 4.
Men der var også fundet øxer nedover vestskrå
ningen ovenfor veien, helt ned til 59 m. o. n. (her på
vistes mig sted, hvor øxer var fundet). Og også
nedenfor veien var der fundet øxer ved flere af plad-
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sene på haugens vestskråning. Således var på den
NV.-ligste af Sjølshagen-pladsene angivelig i et jorde
S. f. husene, i høide maske ned til 52 m. o. h. selter
min barometerbestemmelse; efter generalstabens kart
nogle m. lavere) fundet to e»x6r af Nøstvettype (NO 4),
den ene sleben ved eggen. I samme jorde fandtes
endnu nogle meter lavere ned den ovenfor omtalte
skivespalter af flint (se pag. 54).
98
Lidt længer ned var g.k en al sønnerne på gården N.
Fostvet fundet en enkelt stenøx, efter beskrivelsen af
samme maske en butnakket trindøx på lerterrassen
lige nedenfor den NV.-ligste ak 3^iBna^6n-p1k1686N6 ;
stedet, hvor den var fundet, påvistes for mig af fin
derens broder, det lå blot 37—38 m. o. h. (efter gene
ralstabens kart endog blot ca. 35 m.) 1). Jeg er dog
tilbøielig til at anB6 det for tvivlsomt, hvorvidt dette
fund kan tillægges nogen vægt, da det er muligt, at
denne «x har tilhørt en no^et yngre øxetype.
Af ovenstående sees, at ligesålidt som på Dalsrud
åsen bopladsene på Sjølshaugen har ligget blot ovenfor
60-meters kurven. Thi Btensxer al forskjellige ældre
typer er fundet lavere ned, lige ned til 52 m. o. h. ;
en skivespalter at flint fandtes ned til ca. 44 m. og
muligens en butnakket(?) øx (på Fostvet) endog lavere,
på Sjølshaugen således i høider maske ca. 52—62 m.
) Af interesse var det vistnok også, at der ved gravning i ler ved
ildhusene på N. Fostvet, nogle meter lavere end husene NO. for
samme, var fundet i høide blot ca. 34 m. kulstykker og rester
af et ildsted, en meter dybt nede i leret. Ved mit besøg var
omtrent intet mere at se deraf; så meget såes dog, at det over
kullaget liggende ler var stærkt forstyrret. Det underliggende
ler her var et yngre arealer (med en stor form af area, en mellemform mellem a. glacialis og a. pectunculoides). Jeg fik indtryk af, at her muligens var 'skeet en nedglidning, men om selve
ildstedet var nedgledet eller blot begravet, lod sig ikke afgjøre.
Forarbeidede oldsager var ikke lundet ner.

190
W.

100.

10l

Bud. Rudgårdene ligger V. for Sandeelven
midt i dalen, i 37—38 m. høide o. h. Her
er angivelig fundet to butnakkede trindøxer
(no. 18449) og endnu en tredie øx (muligens
Rygh's NO 4). Hvis disse e»xer virkelig, som
opgivet, var fundet på nogen ak Rudgårdene
på lerterrassen V. for Sandeelven, kunde de
kun være fundet i høide 37 —38 m. o. h. og
hverken høiere eller lavere (da elven antagelig
her måte være udgravet efter at øxerne blev
efterladt her). Ifølge dr. Andr. M. Hansen
(Aftenposten 3u/7 1904) er disse øxer fra Rud
imidlertid antagelig fundet ved skiven for
skytterbar.en ved en af de længer NV. liggende Rudgårde i Høide nærmere 60 m. o. h.
Høide således maske

55—60 m. 0. n

Duni og Dunihagen. SSV. for Sjølshougen
er afgrenset rundt om af 40-meters kurven
et nu helt «koriuiFt parti ak 40-meters ter
rassen, hvorpå ligger Sjølsgårdene og længer
syd, Linde-, BilnenBta6-, Bø- og Duni
gårdene, alle i høider 35—45 m. o. h. På
flere af disse gårde er angivelig fundet øxer
af ældre øxetyper; således på Duni to nut
nakkede trindøxer (no. 19055 og 19086),
ligeså på nDunihagen" en anden nærbeslæg
tet øxetype (no. 19141). Jeg søgte kor^NveB
på Dunigårdene at få rede på fln6e3te6et
for disse øxer. Derimod blev det mig op
givet (af hr. Halvor Breda på N. Duni),
at en øx, som efter beskrivelsen kunde være
en butnalcket «x, var knn6et under en grav
houg fra jernalderen på vestre del af N.
Duni, i grus; ekter min måling i høide ca.
ca
42 m. o. h
ca.
42 (?)
Soelvikeiene, øst kor den indre del af Sande
bugten, Sande 3. Herfra 1899 indkommet
en butnakket trindøx (no. 19660). Findestedet for denne øx er ikke lijenclt-, men
1904 fandtes (efter velvillig meddelelse fra
hr. Fredrik Åsnæs på Store Beelvili) en
anden øx, antagelig en butnakket «x, indtil
BV.-VVF^en ak en I iden snevring ved ud
tagning af grus til en vei, ca. 0.25 m. nede
i gruset, knapt 20 m. 80. for tomten for
det nedrevne hus på pladsen Snippen (vel

»—
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'/2 km. NNO. for husene på Store Sælvik),
i høide elter min måling (stemmende med
generalstabskartet) 50—52 in. o. h. (Maske
er her ensteds høiere op på denne afsats
også de før omtalte øxer af Nøstvet-typen
fundne?). Høide således maske (?).... ca. 50— 52 m. 0. h
102. Endelig er der 1884 fra Haugen i Sande
indkommet to butnakkede øxer (no. 11966
og 11967); det Haugen, hvorfra disse øxer
er kommet, er ikke den gård af dette navn,
der er beliggende ved V.-siden al Sande
fjorden ganske lavt (ca. 20 m. o. h.) lige
ved fjorden; det er heller ikke den på rek
tangelkartet afsatte plads af dette navn be
liggende mellem S. og N. Veberg. Som
det i olci32F333,ml!nAenB katalog ve6ksie6e
matrikulnurnmer viser, er «xerne innkommet
fra en gård Haugen, der ikke står afsat
under dette navn på noget af de offentlig
gjorte karter, men som udgjør et brug (9de
brug) under gården N. Bjørge. Høiden
over havet af husene på disse gårde er ca.
90 m., men jorderne går ned til elven (ca.
40 m. o. h.); selve findestedet kunde nu
efter mere end 20 års forløb ikke f«BtBNtteB.
Findestedet burde antagelig regnes dlan6t
de høitliggende, men opføres her af hensyn
til mulig minimumshøide blandt de lavtliggende med høide
n 50—90 — —
103.

Haglerød i Hobøl, Smålenenes amt, ligger
ved en liden elv, der falder ud i Banerelven
(ved Hølen). Gårdens huse ligger 40—50
m. o. h. og høiden for den herfra innkomne
butnakkede øx (no. 17924) kan derfor sætteB til mincl3t

104.

11

40-50 -»-

Gyller i Hobøl, Smålenene, ligger ca. 2 km.
OSO. for Haglerud ved samme lille elv og
i samme høide, som derfor for fißdestedet
af den herfra innkomne butnakkede øx (no.
12192) liF«le(icB kan samles til min^3t

. .

105 og 106. Rød og Skjolden i Hobøl, Smålenene.
Disse to findesteder ligger nær ved hver
andre på begge sider af Hobølelven, hvis
leie her vel ligger ca. 50 m. 0. h. Det er
således ikke udelukket, at her en trang

«n 40—50 -» —
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fjordarm Tcan have nået ind på en tid, da
havfladen lå 55—60 in, høiere end nu. Husene
på Rød og Skjolden ligger noget over 60
in. o. h. Muligens har da her ensteds ved
fjordbunden været en boplads i ældre Nøs
tvettid, Boni har holdt sig også en tid efter
at de butnakkede trindøxer kom i brug . . ca. 60 + m. o. h
Fra begge findesteder er indsendt sådanne øxer (fra Rød no. 18005, fra Skjolden
no. 12327). Også fra en tredie forekomst
Sandli i Håbøl er indkommet en butnakket
trin6e»x (no. 5865).
107.

Skavdalen i Våler s., Smålenene, ligger i
en liden dal, som går ind mod S. fra Femte gjældsbækkens dal; her har en fjordbund
gåt ind mod 3., på den tid havlinien gik
40—50 m. n«isre op end nu og her ligger
nu husene på Skavdalen, 57.5 m. o. n. ; her
er fundet en butnakket trindøx (no. 12890)
i høide antagelig mindst
eller i alle fald ikke mere end nogle få meter

50

n

-»-

lavere.
108.

Tjernsrød (Kjensrød) i Svindal, Våler, Smålenene, ligger i en li6en dal, som går op
mod N. fra Sæby vand øst for Vansjø ;
husene ligger 50—55 m. o. h., og dalbunden
noget lavere (dog ikke under 47 m.); også
her har en fjordarm (fra den nuværende
Vansjø's forgrenede fjordområde) gåt op, da
havlinien lå ca. 50 m. høiere end nu, med
bekvem beliggenhed for eventuel boplads ved
Tjernsrød. Her er fundet en butnakket
trindøx; antagelig
eller i alle fald ikke lavere.
Våler, smålenene,
109. Brokhaugen ii 3vin6al,
Svindal, Våler,
Smålenene,
ligger i en liden sidedal til dalen, som går
op mod øst fra 3l»l)v vand; på Brokhaugen
ligger husene netop der, hvor 60-meters
kurven slutter sammen, men noget høiere;
omtrent her har været en fjordbund i ældste
Nøstvettid og en bebyggelse her kan have
fortsat til de butnakkede trindøxer kom i
brug; her er fundet en sådan (no. 14171),
altså i høide mindst

n

50-55 -»-

„

60 + -»-
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110. Elvestad i Såner, Akershus amt, ligger nær
jernbanelinien, ca. 1 /,I 1 /, km. N. f. Hølen;
husene på gården ligger 57 m. o. h., men
dalbunden lidt under 50 m.; en butnakket
trindøx, der er fund et her (no. 9825) kan
altså ikke være fundet lavere end 47 m.;
111.

112.

Ban6BvnliFviB noZIe meter lisiere

i Ke>i6e
Ven lisi6e, livorpa

113.

114.

....

Bylterød, Baner.
Såner, Akershus amt.
amt, li??t>^ligger s>».
ca.
1 km. N. f. Elvestad i en sidedal til den
dal, hvori jernbanen er anlagt; også her
går dalbunden ned til ca. 45 m., men husene
på Bylterødgårdene ligger noget høiere,
60—68 m. o. n. ; største høider her er lidt
over 70 m. Antagelig er den her fundne
øxe (no. 17223) fundet i jorderne nedenfor
gården i høide ca
Ved Bylterød som ved Elvestad har havet
sikkert FZ,t op på den tid øxerne efter
lodes her.
Eik i Såner s., Akershus amt, ligger strax
8. for Såner station; husene ligger ca. 40
m. o. h. og her fandtes i jordet lidt oven
for samme en butnakket trindøx (no. 17577)

50 -i- m. o. li

50 +_

45-50 -»li^^er, nar

ved den tid øxen efterlodes her, vistnok
udgjort en ø.
Gashus i Moss landsogn, Smålenene; ligger
ved Vansjø's NV.-side; husene ligger 37 m.
o. h. og overlla6en hæver sig ikke mange
meter høiere her; en øx (no. 9882) er fundet
i et bækkeleie på en plads under Gashus,
antagelig således i høide
„40 — 45 — » —
Øre i Rygge; findestedet for øx (no. 18525)
herfra ligger på raet, strax SSO. for Moss
l>v i lisi6e

115.

ca.

37-45 -

Sulusnæs, Varteig s., Smålenene, ligger
lige ved østre side af Glommen 5—6 km. N.
for Sarpsfossen på lerterrassen lidt over 40
m. o. h. (Glommen selv er her ca. 27 m.
o. h.); platået øst for gården når kun lidt
over 60-meters kurven. Den her fundne
butnakkede trindøx (no. 11170) angives ud
trykkelig fundet i kanten af en myr, således

anta^eli^ pa lerterraBB6n ien lisicle al. . .
Norges geol. unders. No. 41.

„ 40—45 —
13
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117

118,

Selsbz/ i Varteig 8., Smålenene, ligger et
par km. øst for (Floniinen, nær bunden ak
en liden dal, som går op mod N. kra Nipen
(den østligste arm af Glommen ovenfor
Sarpsfossen) ; husene ligger ifølge opmålin
gens kart i 1 : 50 000 45 m. o. h., men dal
bunden her ligger lidt lavere; det er sandsynligt, at havet har M op til bunden af
en fjordarm her på en tid noget før den
her fundne butnakkede trindøx (no. 11360)
efterlodes her 1 ), antagelig ien høide ... ca. 40(—50) m. o. h.
Galteryggen, i Varteig 8., Smålenene, ligger
på samme lerterrasse som Belsby ved foden
al en liden fjeldryg, som øst for den netop
nævnte dal hæver sig til 80.5 m. o. h. ; her
er fundet en stor trindøx (no. 11276), ekter
hvad det angives «ved brøndgravning" ; den
må da selvfølgelig være fundet nede ved
husene på en af Galteryg-gårdene ; disse
ligger ifølge opmålingens kart på lerterrassen,
i høider lidt over 40 m. eller
„n 40 f —
Holt, Skjeberg, Smålenene, ligger ved NO.
enden af den store af raet opdæmmede sjø
Issesjøn 2
denne ligger 38 m. o. h. og
gården ligger under 60 m. o. h. ; her har da
også sandsynligvis havet gåt md til en
Yor6bun6, på den tid den her fundne øxe
(no. 12591) efterlodes på den dyrkede mark
nær våndet
« 40(-60)-

Findesteder beliggende melletn kartets 35
og 30 meter» kurver.
a) Høitliggende.
119, Stokkebru ild pg., Smålenene (no. 15459) .
b) Lavtliggende.
120,
Bød, netop ved bunden af Søndeledfjordens
V

in6erBte Bv6ve3tlisBte arm,

„ 155

-»-

aiut.

') Jeg vil ikke undlade at-bemærke, at øxen no. 11360 i Årsb. k.
norske fortidsm. bev. f. 1883, p. 101, står anført som fundet på
Berby (— Berreby) i Varteig, ca. 3 km. S. f. Belsby; det i old
sagssamlingens topog. katalog tilføiede matrikulnummer (35)
viser imidlertid, at øxen er fundet ikke på Berby, men pk
Belby (eller Belsby) ; se forøvr. Rygh, Norske Gaardnavne" I.
Smaalenenes Amt, p. 284 os 285.
2 ) Der er også to gårde Holt i Skjeberg; det tilføiede matrikul
nummer viser, at det her gjælder Holt ved Issesjøn.
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122,

123.

Her fundet en butnakket trindøx (no. 18998) ;
da der på Rødgårdene (der er 7 gårde) også
er fundet øxer af andre, yngre typer, lod
det sig desværre ikke gjøre at få rede på,
hvor netop denne, butnakkede, øx var fundet.
Rødgårdene ligger Hge ved stranden i ringe
høide over havet med høiere land bag; høiden
af findestedet kan efter de «rkc>l6te oplys
ninger have oversteget 35—40 m., men har
antagelig heller ikke været mindre; høiden
må derfor med ? sZettes til
ea.35-40(?)iu.0.k
Ausland, Søndeled pg., Nedenæs amt; her
er fundet en butnakket trindøx (no. 18722).
Ausland-gårdene ligger syd for bunden af
Sørfjorden i Søndeled, mellem begge Aus
land-vandene (27—29 m. o. o.) med høide
over havet for husene af 30-40 m.; finde
stedet for øxen lod sig ikke længer bringe
på det rene, men kan således i ethvert fald
ikke have ligget lavere end
„ 30-40 Dørdal i Bamle s., Bratsbergs amt, ligger
innenfor bunden at" Fossing fjorden; Ke»i6en
er i ethvert fald noget, men ikke meget
under 60 m. o. h.; her er fundet en enkelt
butnakket trindøx (no. 17929)
„ 60 —
Brække,
Brække, Bamle
Bamle (16333.
(16333, af
af Rygh
Rygh anført
anført som
som
tiin«ren6e

4); ant»Fel,F lra lisi6e . . .

„ 30—45 — » —

Fra Bamle er også på tre andre ikke
nærmere kjendte steder fundet sådanne
øxer (no. 606, 19253 og 19254); muligens er
disse fundet enten ved Brække eller ved
Frube, altså ca

124.

«30(?)— 45— »

Eidanger jernbanestation, Eidanger pg.,
Bratsbergs amt, ligger (ifølge nivelleiuent)
40 m. o. h. ; her er dels på, dels ved sta
tionen (i et grustak) lundet to dutnakkede
trindsxer (no. 19636 03 19949), altZa i kside ca.

125.

40

-,-

Sandviksrydningen l ) i Eidanger, Bratsbergs
amt, ligger antagelig på en liden naive» mel-

') Der er mindst otte forskjellige gårde (eller pladse) ved navn

Rydningen i Eidanger, deraf er antagelig de sex nordligste, der
ligger inde i landet, udelukkede; der kan vel neppe være tale
om andre, end de to gårde af dette navn, der ligger den ene,
som ovenfor nævnt, ved Eidangerfjorden, den anden ved Orme
fjorden. Begge ligger lige lavt ca. 30 m. o. h.
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lem Eidangerfjorden og Ormefjorden, ca.
30 m. o. h. (og ned til stranden, samt med
høider til 90 m. og mere lige ved); gårdens
jorder ligger i høide 30—45 in. Antagelig
her var fundet et par øxerafherhen hørende
typer, no. 8351 og 8349; da fundet er helt
fra 1876 (eller ældre) har det ikke ladet sig
gjøre at få nærmere rede på det. Uside
o. h. altså muligens
ca. 30—45(?)in.0, h.

126

Torp, Berg s., Brunlanæs, Jarlsberg og Larviks amt;
den store l)0p1a68 herfra omtaltes allerede ovsnforsf). 152)
som beliggende ca. 42 m. o. h. ; men den strakte sig ned et
par meter lavere til ca. 40 (39) m. Her er som ovenfor nævnt foruden de typiske ældre Nøstvetøxer
(Rygh's NO 4) også fundet talrike butnakkede trindøxer både med halvovalt", med cirkelrundt og elliptisk tvsersnit. Findestedet for disse kan antages at
Fa N66 til ca

127

128,

49 m. 0, n.

Fsllss^M, Berg s., Brunlanæs, Jarlsberg og
Larviks amt; som ovenfor nævnt er også
her fundet en butnakket trindøx (no. 18958),
antagelig i høide
ca. 40 (?) m. o. h.
Tvedalen (Tveitdalen), I^nnm s., Brunlanæs,
Jarlsberg og Larviks amt; i Tvedalen, N. f.
Torpevandet, er 5 gårde af dette navn. Der
er herfra indsendt mindst fire butnakkede
«xer (no. 12284-, 14702, 17977 og 18290),
ingen af dem fra den lavtliggende dalbund
ved gårdene selv, de fleste antagelig fra den
lille dal, der fra Bålsrødkjern går op til
jordet Tuftenu, under Vardeåsen (se ovenfor), angivelig fra høider
„ 35— 45 — » —

129,

(Lrelilce3Bet6r),

8,, Drun-

lanæs, Jarlsberg; der er to pladse af dette
navn, den ene ligger noget over 50 m. o. h.
i en liden dal, som går op mod 0. fra den
nordre del af Hallevandet, den anden 1 km.
derfra, i fortsættelsen mod nord af samme
dal, nær Paulertjern, noget over 60 m. o. n.
Den fundne øx (no. 18961) er antagelig fra
førstnævnte sted, nær Hallevandet, fra
liside

50(?)
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130.

131.

Solberg Tanum s., Brunlanæs, Jarlsberg,
ligger lige ved Hallevandets sydende, SO.
for samme, med strand ned til våndet; den
ner fundne øxe (no. 17187) kan således være
fundet i høide mellem 47 m. (Hallevandets)
og 69 m. o. h. (gården Solbergs høide). . . ca. 47( - 69) m. o. h
Klåstad i Tjølling pg., Jarlsberg. Alle Klåstadgårdene ligger ved bunden af Viks
fjorden ganske lavt over havet, men nogle
mindre fjeldknauser her (hvori en række
stenbrud på den bekjendte mørke larvikit
med det udmærkede dybt himmelblå farve
spil) hæver sig op over 40-meters kurven.
Da det syntes mig af interesse på dette
punkt, hvor der altså var en mulighed for,
at den herfra indsendte øxe kunde være
fundet lavere end kurven for de øvre tapes
bankers strandlinie, at få nøiagtig fastsat
fmdestedets høide o. h., gjorde jeg mig det
besvær at opsøge denne forekomst, idet
fundet var så pas nyt (no. 18596, indsendt
år 1896), at der syntes godt håb om at få
rede på findestedet.
var oFBa BZ, liel6iF at la iniF 6ette

anvist. <3xen blev lunket 1891 ved anlæg
af en kjørevei til et af de ovenfor omtalte
stenbrud i en liden klev mellem to fjeldhammere VNV. for Klåstad, og ca. 60 m. N.
l. hovedveien mellem Klåstad og Tjølling.
Her var afleiet en masse morænegrus med
større og mindre blokke; i denne var i postglacial tid ved omleining af gruset dannet
en udpræget strandterrasse med heidning
mod S. mod hovedveien; strandterrassen
bestod af skiktet sand og rullestensgrus.
Omtrent ved den øverste kant af denne
heldende strandterrasse fandtes øxen (ved
punkt X på kartet fig. 7) ved anlægget af
kjøreveien i gruset et lidet stykke (ca. 0.25
m.) nede i samme, sammen med endel flinte
affald. Da terrassen som nævnt vendte mod
8. med større høide bag og med opragende
fjeld i V. og 0. har her været en lun flæk
ved stranden på den tid havet nådde op hid.
Høiden o. h. af det nøiagtig angivne
tindested

bestemte

under uBSLdvanli^
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heldige veirforhold ved to forskjellige må
linger med aneroidbarometer (adskilte ved
3 timers mellemrum, og begge gange med
umiddelbar forangående og etterfølgende
måling af barometerstanden nede ved den
nærliggende bund af Viksfjorden); den ene
måling gav 35.92, den anden 35.52 m. o. h.
Høiden af dette findested, der maske har
været en boplads (den er ikke undersøgt,
undtagen netop, hvor den smale vei skar
igjennem) kan altså sættes til 35 l l —^6 m.
o. h., et tal, som stemmer med opmålingens
nye (af kapt. Abrahamsen 1904 målte) kart
i 1 : 25000 m. Høide således nøiagtig . . . 357 2 -36 m. o. h,
Fig. 7 (efter opmålingens kart i 1 : 25000).

Ved a? fundet en butnakket trindøx.
Ved y fundet en yngste stenalders øx.
132 og 133. Skallist og Oxholmen i Tjølling,
Jarlsberg. Disse gårde ligger V. for Tøns
bergfjorden på hver sin side af den lille
dal, der fra bunden at" Syrristkilen går op
mod N. på begge sider af Syrristelven.
Begge gårde ligger under 30-meters kurven,

>
>
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men med lidt nsiere kjeldlcnatter i na?r
neden.

På Skallist kunde jeg ikke erholde til
sti-Wlllleii^e oz>lvBninFer om nndeBtedet for
den her fundne øx (no. 18595); antagelig er
den fundet på den høieste, sydligste af
gårdene i en høide ak nogle og treti ni. o. h. ca.
På gården Oxholmen er fundet 2 but
nakkede trin6»xsr (no. 19030-31). Eieren
af 0. Oxholmen (gårdbruger Lars Sørensen)
viste mig her det ne»is,^tiF6 findested for en
øx, der efter hans beskrivelse havde været
uden skafthul og skulde kunne have været
en af de to fra Oxholmen indkomne but
nakkede trindøxer. Denne øx var af ham
angivelig fundet i veien lige ved enpotetes
kjælder ca. 50 in. ONO. for husene og
høiere end disse, der ligger nede på dalens
lerterrasse blot få m. over elven. Finde
stedet for øxen udgjorde en udpræget
strandterrasse med rullet strandgrus i en
liden mod S. vendende kløft, med små berg
knatter rundt den lille terrasses flade;
Btran6terl2BBen BllrZ,ne6e også her mod S.
ned mod lersletten.
Jeg målte høiden af dette sted med ane
roid til 26 m. ; da imidlertid veiret ved mit
første besøg på stedet ikke var heldigt for
en aneroidmåling, gjorde jeg senere en ny
reise til Tjølling for at verificere denne
måling; under meget gunstige forhold fore
tog jeg da to nye målinger sammenlignede
med forholdene ved havets nivå og fandt
derved for findestedet en høide af kun 21 —
22 m. o. h.
Jeg antager efter dette, at det vistnok er
meget tvivlsomt, om den på dette sted
fundne butnakkede øxe virkelig fra først al
har ligget i jorden her, eller rettere jeg
tror, det er usandsynligt, at så skulde have
været tilfældet, da intet andet så lavt tindeBted er Hendt kor denne art ak e»xer. De
to butnakkede øxer fra Oxholmen skulde
jeg tro er fundne et andet sted på eien
dommen, k. ex. øverst i et grusjorde et
stykke N. for husene, i en høide af ca. 35

35(?) m. o. h.
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m. Herfra kan den ene al øxerne med op
tagne poteter være kommet til veien ved
poteteskjælderen. Høiden o. h. således antaFeliF Bnare3t inin<,Bt
134,

135.

136.

137.

vel 88ette3 til

35 m. o. li. (?)

»35(— e».45) — » —

Stavnum i Stokke 8., Jarlsberg, ligger nær
bunden ak den o8Llcli«6aI, som går op fra
Lahellefjorden; der er vel syv gårde af dette
navn, i høider fra ca. 40(37) ln.— ca. 65 m.
o. h,; den herfra bragte butnakkede trind
øxe (no. 18479) kan derfor ikke være fundet
lavere en 6ca

138.

ca.

Furstad (Førstad) nær Joberg jernbane
station, Sandeherred, Jarlsberg.
Joberg
station ligger blot 24 m. o. h., og Furstad
ligger omtrent på samme høide; lige ved
nZever sig over lyrteri-klinet no^le lave n«i6ei
og den på gården fundne øx (no. 17119) kan
således være funden i n«i6er mellem ca. 30
og ca. 40 m. Sammesteds er også lunket
en slibesten af sandsten (no. 17286), altså i
høide antagelig mindst
„ 35
Buaårdene,
Bugårdene, Sandeherred,
Sandeherred, Heger
ligger NV.
NY. for
for
bunden al Bancle^or6en og vest for Sande
fjord; der er mindst 5 gårde, som ligger i
høider mellem ca. 35 og 50 m. o. h.; her er
fundet en øx (no. 16493) således mindst . . n 3s(— ca.so)—
Rove-sårdene,
.Roue-gårdene, Sandeherred,
Sandeherred, Jarlsberg,
Jarlsberg, liereer
ligger
netop i passet mellem den dal, som går op
mod N. fra I^anellei^or^en og en li6en dal,
som går op mod V. fra Tønsbergfjorden;
gårdene selv ligger temmelig nær over 30
m. kurven, men pashøiden går noget høiere,
og høiderne bag husene ligeså. Høiden af
den her fundne øx (no. 14444) kan således

Kroken, i Ske 8., Stokke, Jarlsberg, ligger
nær under en bugt af 60-m. kurven, i høide
50—60 m. o. h. ; antagelig har her en bugt
fra Tønsbergfjordens indre del over Arendal
Fat op til Kroken, som således som så mange
andre Endesteder for butnakkede øxer og
Nøstvetøxer vistnok har ligget nær en
fjordbund, da de her fundne øxer (no.
18497 a OF k) ektello663 ner.
korssFte iiuidlertili pa Bte6et kor»

gjæves at få sikker rede på selve finde-

37( — 0a.65)— »
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stedet, Eieren af Kroken erindrede meget
vel øxerne, der var kundne for mange år til
bage allerede i hans fars tid ; han var sikker
på de var fundne en steds på eiendommen,
muligens ved et grustak øst for en sag, et
stykke nord for husene; dette punkt målte
jeg høiden af til 43—44 m. o. h. (Det lå i
samme høide som en udpræget strandter
rasse strax SV. for gården Gjersø, på veien
til Kroken. Denne strandterrasse må sik
kert stamme fra tiden for maximum af lit
torina—tapes-sænkningen). Nogen sikker
hed for, at øxerne er fundet på nævnte sted.
kunde således ikke opnåes; men høiden af
findestedet kan vel med nogen sandsynligned B«tteB til
139,

ca. 43— 44 in, o. li

Missingmyren, Råde, Smålenene, ligger på
ydersiden af raet (lige i nærheden af findestedet Fandlialillen, nvor en «x ak Ne»Btvet
tvpen er kundet) temmelig n»?r 40 m. o. n. ;
den ner kundne sxe (no. 11596) lian derkor
antaFeB knndet i nside

140.

Øtne (Utne) i Tune pg., Smålenene; der er
flere Øtne-gårde i Tune; de det her gjælder,
er Øtnegårdene ved N.-siden af NV.-enden
af Visterflo; de ligger i høide ca. 40 —58 m.
o. h., som således antagelig må ansees for
høiden af findestedet for en her fundet but-

141.

Kolberg (Kålberg) i Onsø pg., Smålenene,
ligger strax N. k. Onsø kirke; denne ligger
på en liden høide 47 m. o. h., men Kolberg
gårdene ligger lavere, 35—42 m. o. n.; her
er fundet en butnakket trindøx (no. 11061),
der således ikke kan være fundet lavere

„ 40— 55
n

nalcliet trindsx (no. 11299)

„ 40-58

i)

end

«„

33-42

(og ikke høiere end 47 m.). Det fortjener at
bemærkes, at øxen fandtes «temmelig dybt
(sikkert en Alen ned i Jorden)"; på toppen
af hougen i 47 m. høide var ingen jord og
øxen må således være fundet lavere end
toppen, lavere end 47 m.
142.

Fuglesangen i Onsø pg., Smålenene; fra
den ovenfor omtalte boplads er også bragt
en butnakket trindøx (no. 13254), der såledeB wr anta^6B at vsere kundet i nside. .

NORGES

„

45 (?)—» —

ANEfc

HOVcDSIYRfcT
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143. Pladsen Løvlid, under Bossum i Onsø pg.,
Smålenene; herfra i 1905 indleveret to ud
inssrllet smukke aldeles liss6 «xplr. af t»ut
nakkede trin6e»xer, iun6kt ved rydning alet
smalt ZlcovZt^llk mklleni to berg. I!kter
opmålingens kart (i målestok 1 : 25000) ligger
findestedet antagelig ved den dal, der går
op fra Ellinggårdskilen til Skinnerflo, ca. 2
km. op fra kilens bund, antagelig i høide
ca. 35—45 m. o. k.
minnet

Et tilbageblik på forekomsterne af de v butnakkede
trindøxer" viser således i sammenfatning følgende:
En del at tin66Bt666i-n6 har været høitliggende" og
liggende adskillig over høiden af den strandlinie, der mar
kerer laveste grense for ældre tapestid eller bedre øvre
strandlinie for den midlere tapestid (45—48 m. o. h. ved
Kristiania, ca. 30—32 m. ved de ydre dele at Kristiania
fjorden). Antallet af sådanne forholdsvis høitliggende finde
steder er ca. 65 af henimod 150, altså mindre end halv
delen.
Af disse 65 forekomster har imidlertid et ikke lidet
antal — i alt mindst 31, eller ikke langt fra halvdelen,
været beliggende umiddelbart ved større eller mindre
sjøer (og eine).
Af de lavtliggende" findesteder i alt ca. 80 har neppe
noget med sikkerhed været beliggende så lavt som stedets
strandlinie under slutten af den ældre tapestid.
Kun for nogle ganske få at forekomsterne skulde ifølge
selve karterne de derfra bragte butnakkede trindøxer over
hovedet kunne være fundet så lavt som eller lavere end
stedets strandlinie ved nævnte tidspunkt, nemlig for føl
gende 8 findesteder: Åfos, Bø (Telemarken), Drammens
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by, Sandviken, Falkensten, Oxholmen, Stubberød, Klåstad.
For de to 3id3te at disse har det lykkedes at fixere nøi
agtig findestedets høide o. h.; det har derved vist sig, at
høiden for den fra Stubberud opgivne øx var ca. 54 m.;
høiden for den ved Klåstad fundne øx, ca. 36 m., ligger
lidt over stedets strandlinie fra slutten af ældre tapestid
(ca. 31 m.). For Oxkoimkn tør det anta^es, at Ksi6en o. h*
sandsynligvis har været mindst ca. 35 ni. eller lidt høiere end
stedets strandlinie fra nævnte tid (ca. 31—32). For de
øvrige 5 findesteders vedkommende har det ikke lykkedes
at skaffe nogensomhelst oplysninger om selve findestedernes
beliggenhed, men det er intet i veien for, at disse samt
lige kan have ligget over stedets strandlinie fra slutten af
ældste tapestid, og det er for alles vedkommende nsißt
sandsynligt, at så har været tilfældet. Thi om så ikke var
tilfældet, vilde det måtte ansees som et yderst påfaldende
forhold, at der — bortseet fra disse fem tvivlsomme linde
steder, om hvilke intet nærmere vides — ikke ellers fra
de store lavtliggende nu tæt befolkede lerterrasser i Kristi
aniafeltet (f. ex. fra Lierdalen, Drammensdalen, den ydre
del af Sandedalen, kyststrøget i Smålenene og Jarlsberg),
som ligger lavere end strandlinien fra slutten af ældre
tapestid, skulde være opdaget et eneste sikkert findested
for butnakkede trindøxer på andre forekomster tilsvarende
lavt over havet; dette såmeget mere som for det første
det samlede antal kjendte findesteder for sådanne øxer i
det 80.-lige Norge jo går op til ca. 150, altså er ret betyde
ligt, og dernæst et overordentlig stort antal af yngre øxe
former, særlig tyndnakkede øxer og skafthuløxer er fundet
på en mængde lokaliteter lavere end strandlinien for slutten
af ældre tapestid.
Hertil kommer, at va enlielte nsermere underBsgte
lavtliggende og det netov de aller lavest liggende linde-
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steder for butnakkede trindøxer — navnlig på Klåstad —
de på dem fundne øxer antagelig har forekommet i urørt
strandgrus kra en ak de laveBte strandterrasser lra ældre
tapestid og således ikke skulde kunne være yngre end
fra denne tid; mangelen af sikre fund af butnakkede
trindøxer i lavere nivå synes derfor ikke med nogen rime
lighed at kunne tydes anderledes, end at brugen af dem i
ethvert fald må være fuldstændig ophørt allerede noget
før afslutningen af den ældre tapestid (den atlantiske tid).
For et enkelt fund fra Sande — en øxe fundet i
jorden på gården Fostvet, 37—38 m. o. h. — skulde finde
stedet have ligget meget nær, eller muligens endog lidt
under strandlinien fra slutten af ældre tapestid her (ca.
40 m.); det er dog som ovenfor nævnt neppe berettiget
fra dette fund af en enkelt øx; som jeg til og med kun
kjender af beskrivelse, da den ikke er indkommet til uni
versitetet, at slutte med sikkerhed, at de butnakkede trind
øxer i Sande, skulde have været brugt under så sen tid.
Af de øvrige fund fra Sande er muligens en enkelt øx fra
den mellemste af Bolstadgårdene fundet i en høide af ca.
40-42m.; men øxen er ikke sikkert identificeret. På Rud
skulde angivelig være fundet to butnakkede øxer fra høide
blot ca. 37—38 m. o. h. ; temmelig sikkert er de dog fundet
i høide nærmest 55—60 m. (se ovenfor). Ligesålidt nar
jeg kunnet verificere sikkert opgaven for de tre angivelig
fra Duni og Dunihagen indkomne butnakkede trindøxer,
der om opgaven var rigtig skulde være fundne ca. 42—45
m. 0. n.
De laveste fuldt ud sikre fund af butnakkede trind
øxer fra Sande skulde efter ovenstående være øxerne fra
Leikåsjordet, fra høide 46—47 m. o. n. Samtlige andre
fund i Sande ligger høiere, en stor del i laveste høide 52—55
m. (sikkert bestemt Snippen under Sælvik, Sjølshaugen par
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tim, S. Værdal, N. SolFiack (V. Børstad) og Børstad), de
fleste antagelig h-^iere og endog ret betydelig høiere.
Sikkert bestemt kan6teB for Mis^wsb^ctis^ og Nøtenæs
(partim) i Hof høiden ca. 43 m. o. h., me6en3 strandlimen
for slutten af ældre tapestid her skulde være ca. 39 m. o. h.
Af andre fund, som ekter findestedets beliggenhed, om
lokaliteten er rigtig angivet, må være fundet nær over
nevnte Btikln6linie, kan nNvne» Skoppum jernbanestation,
Rove i Sandeherred, Kolberg i Onsø, Galteryggen i Var
teig, Øre i Rygge, Haglerød og Gyller i Håbøl o. fl. ; ikke
kor nogen af disse er imidlertid selve findestedets høide
o. h. med fuld sikkerhed bestemt og flere af disse sxer
bør maske snarere regnes til de Bpi6Bnakke6e øxer, er
altså yngre former.
Ikke få af de rlavtliggende" findesteder for butnakkede
trin6sxer er beliggende netop på steder, som under i alle
fald en tidligere del af ældre tapestid må nave ligget ved
fjordbunde eller ved enden af fjordarme ; adskillige at disse
har vistnok været d0p1a656, om end ikke med så langvarig
beboelse, Bom for enkelte ak boplassene fra Nøstvettiden.
Med hensyn til bestemmelse ak det tidspunkt, ved
hvilket de butnakkede trindøxer først kom i brug i
Kristianiafeltet, orienterer deres forhold til de ægte Nøs
tvet-øxetyper derom :
Fra flere store bopladse kra Nøstvettiden, ja netop fra
de største hidtil kjendte, nemlig Sjøskogen (Nøstvet),
Skogen (Giltvetstrand) og Hasledalen er ikke med sikker
hed kjendt fund af butnakkede trindøxer, men kun ak
talrige øxer af ægte Nøstvettyper ; for så vidt overhovedet
nogle al det lille antal butnakke^e øxer, der opgives fundne
ved Sjøskogen eller »Giltvet" og ?,Haltorp" virkelig skulde
være fundet på selve de to .Nøstvetbopladse Sjøskogen og
Skogen, hvilket ikke er bevist og neppe sandsynligt, kan
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antallet af dem i ethvert fald kun nave udgjort nogle
ganske få, medens der på disse bopladse er fundet ca. 300,
resp. ca. 200 øxer af ægte Nøstvettyper. Disse bopladse
ligger som nævnt netop ved strandlinien for den post
glaciale sænknings maximum, og både Sjøskogens og navn
lig Skogens boplads ligger således til, at det ikke er sand
synligt, at det var nogen mening i fortsat benyttelse af
disse 00p1a686 ettsrat havet (ved landets hævning) sank
nævneværdig under denne strandlinie.
Omvendt er ingen Nøslvetøxer med sikkerhed fundet
på flere store lidt lavere liggende bopladse, som Leikås
jordet i Sande (høide 46—47 m. o. h. eller ca. 5—6 m.
høiere end 40—41 m. kurven, der svarer til strandlinien
for slutten af den ældre tapestid) og Nøtenæs i Hof (ca.
43 m.); heller ikke på Kongslund i Ramnæs og Sulutvet
i Fon.
Disse forhold kan neppe tydes anderledes, end at de
butnakkede øxer i Kristianiafeltet først kom i brug, da
brugen af øxer af Nøstvettyperne ophørte, altså ved
tiden omkring eller strax efter maximum af littorina—
tapes-sænkningen.
At imidlertid også de butnakkede trindøxer netop da
kom i brug, gjøres sandsynligt ved følgende forhold :
1) For det første derved, at bopJadse, som enten havet
veclolev at gå nær op til også efter Nøstvettiden, eller
som ved fordelagtig tilgang på råmateriale at sten
egnede sig særlig for fortsat benyttelse, åbenbart har
vedblevet at tjene som bopladse også efter at Nøstvetøxerne gik af brug og afløstes at de butnakkede
øxer. Dette har f. ex. været tilfældet med de store
bopladse Dalsrudåsen og Sjølshaugen i Sande og
Torp i Brunlanæs, Fuglesangen i Onsø o. s. v.
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2) For det andet er en række findesteder således belig
gende, at havet har gåt op til dem, så at de har
ligget ved fjordbund, netop på en tid strax efter
slutten af Nøstvettiden, men ikke så sent som hen
imod slutten af den ældre tapestid; det er da sandBvnlj^t, at disse steder har været beboere eller besøgte
netop under en tid liggende mellem slutten af Nøs
tvettiden og slutten af den ældre tapestid. Sådanne
findesteder, hvor kun butnakkede øxer, ikke Nøstvet
øxer er fundne, er f. ex. forekomsterne ved Vikesund,
Heggen, Modum, ved Eppildrød og Xalclw^s^ i Botne,
forekomsterne ved Børstad, N. Bolstad (V. Børs tad),
S. Værdal, Auenæs, «3tVl^i/e (Snippen) o. s. v. i Sande,
Rød og Skjolden i Hobø!, Skavdalen, Tjernsrød og
Brokhaugen i Våler, Bylterød i Såner, Kroken i Ske
s., Stokke, o. fl. Antallet ak lin6eBte66r Icaralcte^erecle
af sådan beliggenhed er, som det sees, så pas stort,
at forholdet må have en generel forklaring, der da
neppe kan blive nogen anden. —
Vi ser således, at vi med gode grunde kan af
grense tiden for brugen af de butnakkede trindøxer i
Kristianiafeltet således, at de netop har afløst de ægte
Nøstvetøxer og således er komne i brug netop ved tiden
omkring maximum for littorina—tapes-sænkningen og
har været den herskende øxeform nogen tid efter dette
tidspunkt; de har neppe vedblevet at være i brug sålænge
som til henimod slutten af den ældre tapestid; i ethvert
fald har de utvivlsomt ikke været den herskende øxeform
sålænge.
Da nemlig det allerstørste antal findesteder har en
høide, der (enten ligger over eller) ligger nær opimod
strandliniens beliggenhed under selve littorina—tapes
sænkningens maximum, synes den butnakkede trindøx
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netop temmelig snart efter dette tidspunkt at have været
den herskende form. Den har i Sande vistnok aldeles ikke
været den herskende form længer end til strandlinien la i
høide ca. 46 m. over nuværende havnivå; tilsvarende hertil
kan den tid, da den butnakkede trindøx var den herskende
form, antagelig begrænses således, at det svarer til det
tidsrum, da strandlinien lå:
Ved Kristiania. . .
i Sande
i Sæm, Onsø etc. . .
i Tjølling, Brunlanæs,
på Hvaler etc. . .

ca. 68 til ca. 55 m. høiere end nu
„ 55 „ „ 46 „
—» —
„ 45 „ „ 39 „
— »—
„ 41 „

„ 36

„

—» —

Denne grense nedad er vistnok snarere trukket for langt
end, end for kort.
I den senere del af den ældre tapestid ma nemlig tem
melig sikkert allerede andre øxeformer have været herskende
(først og fremst den Bpi63nakli666 »x. 66rnN3t forskjellige
former al den 3akal6t6 br66nakl<666 sx; mindre sikkert
er det om allerede under ældre tapestid også brugtes ældre
former af den tyndnakkede øx Rygh's NO 11, 10 og maske
7 o. 8. v.); dette spørgsmål kan dog først sikkert afgjøres
ved vclerligere 6eta!^er666 un^er^e^er over disse, yngre,
øxeformers udbredelse.
Resultatet at undersøgelsen ak høiden over havet for
findestederne af »de butnakkede trindøxer" i forhold til
tapestidens strandlinier viser således, netop som det måtte
ventes, at denne øxeform i Norge, som i Danmark og
Sverige repræsenterer en tid umiddelbart efter afslut
ni^F6^l af den ældre {nordiske) stenalder. Ligesom disse
e»xer i Danmark allerede findes på den ældre stenalders bo
pladse, men aldrig er fundet i gravene fra yngre stenalder,
findes de også i Norge på egne bopladse, der tildels umid
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delbart har fortsat beboelsen af bopladsene under Nøstvet
tiden. At de også i Norge for så vidt repræsenterer en
nordisk mellemstenalder", vil yderligere fremgå af de føl
gende korte og foreløbige meddelelser om den laveste høide
o. h., hvortil den yngre 3tsnal6srß rs6Blca!)6r når ned.
Kartet, hvorpå findestederne for de butnakkede trind
øxer er afsat, viser, sammenlignet med kartet over Nøs
tvetøxernes udbredelse, at under den tid, der fulgte slwr
Nøstvettiden, under mellemstenalderen", beboelsen i det
SO.-lige Norge allerede var trængt betydelig længer op i
landet, langs 66 store vasdrag helt op til Mjøsen og Rands
fjorden, til Eggedal og Sigdal og i Telemarken til Tinn
sjøn, ligesom også udbredelsen i kyststrøget forefalder at
måtte have været større og jevnere end under den ældre
stenalder, Nøstvettiden. Også vestenfjelds og nordenfjelds
viser den butnalili66s trin6sx sig ret u6br66t, M666N8, som
ovenfor nævntes, 66 ægte I^G3tv6tsxsr neppe hidtil er
kjendt nordenfor Bergen. Også herved viser sig den but
nakkede øx åbenbart at være en i det hele yngre øxeform.
Med hensyn til forholdet til de ægte Nøstvetøxer for
tjener endnu et forhold at nævnes. Som ovenfor omtalt,
findes der en del sx6r, som ved sin form i^ckiags»' en
mellemstilling mellem de typiske Nøstvetøxer (med tra
v6Xos6liBli tviVrBnit) og de butnakkede øxer, øxer der af
Rygh tildels endnu anførtes som henhørende til hans type
NO 4, ihvorvel han udtrykkelig karakteriserede dem som
gjeme n bedre arbeidede", eller n omtrent helt slebne" eller
som øxer med halvovalt snit". Se fig. 8 a og b at brud
stykke (egstykke) af en sådan øxeform fra Hellesrød,
LrunlanN3. Disse «xstvpsr må utvivlBomt, da de har tat
sin form ved en afknusning" (afstødning) ligesom de kut
nakkede trindøxer tilhøre en tid, da denne tekniske be
handling af øxeemnet allerede var kjendt, og måtte da
Norges geol. unders. No. 41.
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a priori nærmest opfattes som henhørende til en over
gangstid, da denne nye tekniske behandling, afknusn
ingen", endnu søgtes anvendt med nogenlunde bibehold at
den tilvante, al det trapezoe
driske tværsnit dikterede form,
hvorved de halvelliptiske tvær
snit (med afrunding g.l den
halve ellipses skarpe hjørner)
fremkom. Hvis dette er rig
tigt, skulde det ventes, at disse
6X6l af overgangstyper, —
som dog på grund af den nye
tekniske behandling afgjort må
henregnes til de butnakkede
tl inclsxei- — ikke skulde findes
ned til så lavt nivå o. h., som
de mere I6A6ImBLBBiZ6 lu!6
komnere arbeidede trindøxer

Fig. 8 b.

med cirkelrundt eller helt ellip
tisk snit. Dette synes også
virkelig at være tilfældet 1).
Øxerne af Rygh's type
med halvovalt snit" er nem
lig ikke sjeldne netop på høit
liggende t)o^)la6B6, hvor 6n6nu
tildels også Nøstvetøxer er
fundne (Sjølshaugen, Dalsrud
åsen, Torp), eller som ligger
nær opimod den postglaciale
sænknings maximum (Bør
stad o. 8. v.), medens flere at

1 ) De herhen hørende øxer fra Nøtenæs i Hof er maske fra en
anden, lidt høiere liggende forekomst, end de ovenfor nævnte.
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netop de laveste enkeltfund af butnakkede trindøxer viser
de fuldkomnest arbeidede typer med r6Z6iinNB3iB cirli6l>
rundt eller elliptisk Bnit.
Endnu må også tilslut berøres tidsforholdet mellem
de butnakkede øxer og skivespalterne.
På danske bopladse (affaldsdyngerne) er butnakkede
trindøxer fundet sammen med typiske skivespaltere af flint.
Det samme forhold er kjendt fra Sverige; ved det allerede
ovenfor omtalte interessante fund fra Slange, Tanums 3.,
Bohuslan, fandtes en skivespalter al flint sammen med to
typiske butnakkede øxer, den ene med cirkelrundt, den
anden med ovalt tværsnit, ca. 45 m. o. h., d. v. 3. nær
over stedets postglaciale marine grense. På bopladsen ved
Sigersvold i Vanse fandtes en typisk skivespalter af flint
sammen med dels en SX at Nøstvettype, dels også med en
butnakket trindøx umiddelbart ved strandlinien for den
postglaciale sænknings maximum. På pladsen V. Sjøls
hagen i Sande fandtes som ovenfor nævnt en skivespalter
i høide ca. 44 m. o. h., M666N8 de butnakkede trindøxer
på bopladsen ved Leikås er fundet ned til 46— m., og
de ægte Nøstvetøxer i Sande ikke med Bilili6rn66 er tun66t
lavere ned end ca. 55 (52 m.) o. h. LiZ6Ba er (på Vai3ru6>
åsen (?) ) ved Leikås fundet en skivespalter af sten fra uli6
kjendt høide; sammesteds er tun66t både I^S3tv6wx6r og
butnakkede trindøxer. Af de ovenfor nævnte iagttagelser
fremgår, at skivespaltere i Norge er fundet dels sammen
med butnakkede trindøxer på bopladse, hvor der tilli^6 er
lun6st Nøstvetøxer, dels også, at en enkelt skivespalter er
fundet ligeså lavt ned som butnakkede trindøxer, der må
være yngre end den tid, da Nøstvetøxerne ophørte at være
i brug; hvorvidt der kan tillægges dette enkelte fund nogen
vægt, får stå derhen. Dog er de butnakkede trindøxer i
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få enkeltfund fundet endnu lavere ned, end nogen fore
komst af skivespaltere i Norge, og nar vel altså været
endnu noget længere i brug end disse, invorvel i det 80. >
lige Norge, efter hvad der kan sluttes at de hidtil kjendte
fund, butnakkede trindøxer neppe har været herskende øxe
form på en tid, da skivespalteren allerede helt var gået at
brug. Det må dog bemærkes, at skivespalteren i Norge
utvivlsomt i det hele har været en meget mindre biu^t
øxeform end i Danmark, ihvorvel de hyppige samlinger at
flinteaffald såvel på Nøstvetbopladse som på l)0^Ia686, hvor
butnakkede trindøxer er fundne, vel turde tyde på, at skive
spalteren maske ikke har været fuldt så sjelden, som
man at de få hidtil kjendte fund skulde ledes til at an
tage. —
Endnu en omstændighed bør lægges mærke til an
gående forekomsten af de butnakkede øxer, sammenlignet
med I^e^tvetsxerne. Ne6enB enkelte at de typiske Nøstvet
bopladse opviser et antal at flere hundrede (2 300) Nøs
tvetøxer fundne på ganske lidet område, er at butnakkede
øxer ingensteds så l)etv6e!izt antal tun6et på et enkelt
sted. Visselig er ret mange fundet på bopladse som Dals
rudåsen, Sjølshaugen, Torp, der har været beboede alle
rede i Nøstvettid, men på de bopladse, hvor der kun er
tun6et vutnakke6e trin6sxer (som I^eika3^or6et, Nøtenæs i
Hof. Ødegården ved Svelvik o. fl.) har antallet at disse
været forholdsvis lidet, mindre end et snes, og i regelen er
de butnakkede trindøxer kun fundet som enkeltfund eller
nogle ganske få, to a tre, sammen. Dette forhold tyder
hen på, at ihvorvel beboelsen under de butnakkede trind
øxers tid har været spredt over en langt større del at landet
end under Nøstvettiden, så har beboelsen at de enkelte
bopladse varet meget kortere, likesom vel også maske an-
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tallet beboere på hvert enkelt sted kan have været mindre
(enkelte familier?) end under Nøstvettid (stammer?). Efter
al sandsynlighed repræsenterer også de butnakkede trind
øxers tid et langt kortere tidsrum, end den noget ældre
Nøstvettid.

111. Yngre nordisk stenalder i Kristiania
feltet.
Under Nøstvettiden og sikkert også under den nærmest
derpå følgende tid, da de butnakkede trindøxer udgjorde
den herskende øxeform, var beboelsen fra først af ganske
overveiende og også senere for en væsentlig del indskræn
ket til selve kysten, ja til selve stranden, og udenfor kyst
3tre»B6t var 3t6na166r5t01116t kun trængt op langs de større
vasdrag til større og mindre sjøer, langs hvis strand det
for kortere eller længere tid slog sig ned. Befolkningen
var således, som allerede 6r. Andr. M. Hansen har frem
holdt, en fisker- og jægerbefolkning, men vistnok over
veiende det første.
Anderledes blir nu forholdet i det følgende lange tids
rum, den yngre stenalder. Allerede ved begyndelsen af
denne tid, maske også før, må antagelig korndyrkningen have
været kjendt, og beboelsen kan derfor allerede under en tidlig
del af den yngre stenalder ikke på nogen made antages i
fremtrædende grad at have været knyttet til selve stranden
og strandlinien. Selv en meget omhyggelig bestemmelse
af høiden over havet for øxefundene at de forskjellige typer
eller for fund af andre redskaber fra de forskjellige afsnit
af den yngre stenalder, om en sådan undersøgelse lod sig
gjennemføre, vilde derfor ikke på langt nær kunne yde sådan
udsigt til en pålidelig bestemmelse af strandliniens beliggen
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hed under de på hinanden følgende afdelinger al den yngre
stenalder, som tilfældet var både for Nøstvettiden og vel
endnu også for den butnakkede trindøxes tid.
Man vilde vistnok ved k. ex. at udvælge type etter
type af yngre 8t6Na1661-3SX6r og bestemme fundpladsenes
høide over havet kunne komme til en tilnærmet bestem
melse af findestedernes minimumshøide o. h.; men da det
ikke mere kan antages, at de yngre stenalders sxsr for
trinsvis eller endog i nozen større u63trNilninz skulde være
efterladt eller tabt netop nær stranden eller ganske lavt
over havet, så vilde den således bestemte minimumshøide
ikke som ved Nøstvetøxerne og de butnakkede trindøxer
uden videre kunne ziv6 et noenlunde sxakt u6trvk for
beliggenheden af selve strandlinien ved den tid, øxerne
har tilhørt.
Høidebestemmelserne af findestederne for yngre sten
alders redskaber måtte derfor dels være så talrike som
muligt, dels benyttes med megen kritik, om derfra skulde
kunne drages nogenlunde sikre slutninger om samtidige
strandliniers beliggenhed. En methode som f. ex. den af
dr. Å. Hollender benyttede 1) —at nøie sig med bestem
melse af sognekirkernes høide, — som, sålænge det blot
gjaldt at bestemme in6van6ringßm'va6t, 6n6nu kunde give
et nogenlunde tilnærmet rigtigt resultat, kunde her selv
følgelig kun give ganske usikre og omtrentlige resultater.
Men en virkelig omhyggelig un66lßgg6iß6 ak Btran6lini6Nß
Ke»i66 under de forskjellige akßnit ak yngre Btenal6er vi!6e
omvendt være et så omfattende arbeide, der også vilde
kræve mere Bv6eieli6 kaZliund^aoer som arlcsLolo^, at en
sådan undersøgelse bedst bør udføres af en arkæolog. Des
*) nOrn Om Sveriges nivåforåndringar efter månniskans invandring",
Geol. foren, i Stockholm forhandl., b. 23 (1901).
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værre er, som allerede ovenfor nævnt, opgaverne om selve
tm663t666rN6 for de fleste yngre stenalders øxe- og redskabs
fund — der allerede for det sydlige Norges vedkommende
går op til adskillige tusend — i 66 ali6rll6Bt6 tilkg3i66 så
ufuldstændige og usikre, at det for tiden neppe engang
vilde være muligt at komme til fuldt sikre resultater. For
håbentlig vil vel vore arkæologer herefter sørge for, at der
for stenaldersfund, der for fremtiden kommer md til vore
offentlige samlinger i landets forskjellige dele, samtidig
skaffes så nøiagtige oplysninger som muligt om selve finde
stecisis /z^cis o. h., og om den geologiske l)6Bliakl6nli66 ak
den jordbund, hvori fundene har ligget, så at der i lGl)6t
af en del år kan skaffes et bedre grundlag for en mere
exakt bestemmelse at strandliniens forandring også under
de forskjellige akßnit ak den yngre 3t6nal66r, en under
søgelse, der visselig også for arkæologerne selv vil være
af megen betydning, — især i vort land, hvor den sjeldne
forekomst af stenalders-grave gjør det vanskeligere at få
NOF6N oV6r3igt over u6vil(lin^6n under den yngre Bt6nal66r.
For den yngre stenalders vedkommende må man der
for i alle fald foreløbig nøie sig med først og fremst at
søge at fastsætte, så nøiagtig det for tiden lader sig gjøre,
strandliniens beliggenhed ved afslutningen af dette store
kulturafsnit, eller hvad der er det samme ved begyn
delsen af bronsealderen.
V66 Bi66n ak 66NN6 op^av6 Bvnt63 kor ti66n 6g6ntli^
kun 6N 6n!i6lt an66n ov^av6 at Icunn6 liomm6 i I)6traAtnmA,
N6mli^ kaBtBNtt6lB6n ak Btran6lini6NB l)6ii^6nN66 omtr6nt
V66 Blutt6n ak 66N 3)16r6 66l ak VNAI-6 Bt6nal66r

til

Danmarl^B 6v886ti6"), 6n ov^av6, Bom imi6l6rti6 utvivl3omt
3till6r 3!^ uli^6 vanBli6li^6l6, 6n6 66N N6top N9)vnt6, at
ka3tBSLtt6 Btran6lini6NB b6IiZZ6NN66 V66 Blutt6N at N616 66N
VNZI6 5t6na!661.
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Selv med begrensning af undersøgelsen til disse to op
gaver, vilde deres løsning, om den skulde udføres med
tilstrækkelig nøiagtighed og samvittighedsfuldhed, kræve
mere tid og arbeide, end jeg for nærværende kunde ofre
derpå. Imidlertid har jeg dog samlet endel materiale til
begge disse opgavers løsning og har derfor, tiltrods for at
de opnåede resultater kun kan betegnes som foreløbige,
troet at burde meddele de slutninger, jeg ved en kursorisk
gjennemgåelse af det vigtigste for tiden foreliggende materiale
af iagttagelser fra Kristianiafeltet er kommet til.
Maske turde det have været rigtigst herved at ind
skrænke sig blot til den første opgave, fastsættelse af
strandliniens beliggenhed ved slutten af yngre stenalder.
For alligevel allerede ved hjælp af det for tiden fore
liggende materiale at få i det mindste en omtrentlig fore
stilling også om, hvordan forholdet stiller sig ved sammen
ligning mellem den vertikale grense nedad af en typisk
form fra den ældre del al yngre stenalder og de typiske
yngste stenaldersformer, har jeg dog desuden på basis af
en sammenstilling al en del lavtliggende stenaldersfund
fra slutten af den ældre del af yngre stenalder i Kristiania
feltet gjort følgende uddrag, der synes mig al såpas inter
esse, at jeg ikke vil undlade at fremlægge også dette som
et foreløbigt resultat.

1. Strandliniens beliggenhed omtrent ved slutten
af den ældre del af yngre stenalder. Laveste grense
nedad for de tyndnakkede øxer i Kristianiafeltet.
De tyndnakkede øxer omfatter en række forskjellige
øxetyper dels i sten, dels i flint.
Noget ældre er antagelig en række former — mest i
sten, — der samler sig om Rygh's typer NO. 11 og den

218
sjeldnere NO 10; noget yngre er maske de svære, ofte næsten
linealformede øxer ak Rygh's type NO 7 (S. M. no. 54),
disse ganske overveiende i flint.
Disse typer er såvel i Danmark som i Sydsverige
med fuld sikkerhed yngre, end de butnakkede trindøxer og
også yngre, end de såkaldte »spidsnakkede" øxer; de til
hører alligevel ganske overveiende endnu den ældre del af
yngre nordisk stenalder, dyssetiden, og synes kun meget
sparsommere og vistnok kun i yngre overgangsformer at fort
sætte ind i jettestuetiden ; i den aller yngste del af stenalderen,
N6ll6liist6ti66N, var disse GX6tc>riN6l forlængst gåt af brug og
erstattede af andre former(tyknakkede øxer og skafthuløxerne).
Det måtte derfor a priori antages sandsynligt, at de
tyndnakkede øxer også i Norge vilde vise sig at tilhøre en
betydelig yngre tid, end 66 butnakkede trindøxer, men på
den anden side en væsentlig ældre tid, end de yngste øxe
former, de tyknakkede øxer og navnlig skafthuløxerne. De
tyndnakkede øxer måtte derfor egne sig vel til et forsøg
på at fixere nogenlunde strandliniens beliggenhed ved
slutten af den ældre del af yngre stenalder.
Min søn stud. A. W. Brøgger har for andet endemål
opgjort en nogenlunde fuldstændig fortegnelse over an
tallet af og udbredelsen af 66 tyndnakkede øxer i det SO.
li^6 Norge; tallet går op til omtrent 170, deraf omtrent
nøiagtig halvdelen af sten (typer som NO 11, 10, ti16613
7 etc), og den anden halvdel af flint (mest typen NO 7).
Denne fortegnelse har jeg gjennemgåt og så derunder ud
plukket for sig samtlige forholdsvis lavtliggende findesteder,
bestemte 6lt6r foreliggende karter. Disse lavtliggende finde
steder 6r sammenstillede i følgende tabel, særskilt 1) ældre
øxer, af sten, (typer som NO 11 og NO 10 etc.) og 2) mest
lidt yngre øxer, at flint, (næsten alle mere eller mindre
fuldstændig slebne og tilhørende NO 7).
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1.

a) Tyndnakkede «xer af sten (typer som NO 11, NO 10 etc.)
Høide o. h.
Mellem Besséberg og Ingedal, Skjeberg pg., Små
lenene; no. 15442; indkommet 1890; omtr. som
JNO 11

2.
3.

Jåle, Skjeberg pg. ; no. 6254;
1873;
omtr. som NO 11
Lundestad, Bergpg. ; no. 11186; indkommet 1892;
11

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gillingsrød, Råde pg. ; no. 19342; innkommet
1898; NO 11
Stamnces, Såner s., Vestby pg., Akershus amt;
no. 14884; indkommet 1889; omtrent som NO 10
Åmot, Såner s., Vestby pg.; no. 15128; indkommet 1890; som NO 11
Hølen, Vestby pg. ; no. 19649; indkommet 1899;
helt usleben .
Hyggen, Røken pg., Buskerud amt; no. 14782;
indkommet 1889; som NO 11
Sverstad, Sæm pg., Jarlsberg; no. 18477, indkommet 1896; som NO 11
Tvedalen, Brunlanæs pg. ; no. 14703; indkommet
1889; fundet på dyrket mark langs dalsiden; som
NO 11

ca. W—3B m.

„ 30
« 20-30 „

„ 30-55 „
„ 20-30 „
„ 25-30 „
„ 25—35 „
„ 30-40 „
„ 30

„

„ 20-30 „

b) Tyndnakkede øxer af flint (typer som NO. 7).
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Hof, Id pg., Smålenene; no. 15088; indkommet
1889. NO 7
Fredrikstad by; no. 4649, indkommet 1869; fundet
i ler
Mollestad, Onsø pg.; no. 14354, indkommet 1888,
helt sleben, NO 7
Andersrød, Råde pg. ; no. 8463, indkommet 1877;
fundet ved nsstpisininZ i myrlændt jord; meget
stort expl.; NO 7
Pollen (Fløita), ved Bundefjorden, Nordby, Akershus amt
Theatergaden, Kristiania by; no. 3921, indsendt
1866; fundet ved gravning for kjælder, antagelig
i ler; NO 7
Øvre Sund, Grønland, Drammen; no. 17385, md
kommet 1893; antagelig fundet i ler; NO 7 ...
Ræva, Sande pg., Jarlsberg; no. 18976; indkom
met 1897; antagelig fundet i ler; NO 7; Nevagårdene ligger høist

„ 20—30 „
10
„ 20-30 „
„ 20-38 „
„ 12—14 „
„ 12-15 „
„ 10-12 „
V

„ 10—16 „
V
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o. n.

9.
0.
1.
,2.

13.

Åsnæs, Sande pg. ; no. 18572; indkommet 1896;
NO 7; kan ikke være fundet høiere end . .
.ca.
Kloen (Teigen), Sande pg. ; no. 17319 ; indkommet
1893; NO 7
„
Vold, Borre pg.; no. 19609; indkommet 1899;
NO 7; på raet, således fundet høist
„
Sande, Borre pg. ; no. 18927, indkommet 1892;
stort explr. af NO 7 ; fundet ved pløining antagelig i ler, ikke langt fra Borrevandets sydende (10
m. o. h.), således høist
„
Andvik i Berg pg., Brunlanæs ; no. 20250, indkommet 1903; NO 7
„

15—20 „
20-38 „
28-38 „

12 —15 „
22-30 „

I sammenfatning af ovenstående sees det således, at i
alt vel et snes fund af tyndnakkede GX6r er kjendte fra
findesteder, hvis Ke»i66 o. h. må have været forholdsvis lav,
under 40 m, — i alt 23 øxer af ca. 170 eller ca. 13.5 °/00.
Sammenlignet med fundene af butnakkede øxer er det
åbenbart, at de tyndnakkede øxer i ikke li66t antal er
fundet ned til betydelig lavere nivå, end disse, hvoraf kun
yderst få fund kunde antages at have forekommet endog
blot så lavt som ca. 40 m.
For sikker bestemmelse af strandlinien ved den til
ovennævnte øxefund svarende tid måtte ikke alene hvert
enkelt tun6B nøiagtige Ksi66 o. h. været kjendt, men også
selve fundomstændighederne, — t. ex. om vedkommende
øxer maske lå i strandgrus, eller i ler o. s. v., om de lå
nede i et eller andet jordlag, eller ovenpå marken o. s. v.
Den slags nøiagtige oplysninger kan i regelen ikke mere
skaffes for disse fund og man er derfor nødt til at gjøre
Ban6Bvnli^n66B3lutnin^6r ak materialet, som det er.
V6<l d63t6MM6186N ak 66N Ban63vnlizviB til kun66N6
Bvar6n66 Btran6lini6 rna 66t 6a ksr3t o^ kr6M3t kor 66 1168t6
6at 6sm, 661- i!il(6 6i- kun66t i l6i-, vi3tnolc anta^6s, at lin6-
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stedernes omtrentlige høidetal ikke netop angiver selve
strandlinien, men i regelen et punkt et antal meter over
denne, — hvor mange kan naturligvis ikke vides.
En sikker minimumshøide af findestedet kan bestemmes
for enkelte forekomster, hvor høiden på grund af forhol
dene ikke kan have oversteget et vist beløb, — under
forudsætning, at overhovedet lokaliteten har været rigtig
opgivet. Dette gjælder f. ex. om et findested som Åsnæs
i Sande, Jarlsberg, — en høide midt på lersletten i Sande
— hvor maximumshøiden ikke kan have oversteget 20
meter (se nedenfor under skafthuløxerne).
Sikrest anvisning for bestemmelsen af strandlinien
frembyder dog de øxefund, der må være gjort i et bestemt
postglacialt ler.
Til dissse lerfund hører følgende:
Fredrikstad by. 1869 indkom til oldsagssamlingen en «kile af
flint", no. 4649, funden paa Grosserer Wieses Løkke St. Croix ved
Fredrikstad, paa Bunden af en vandfyldt Torvegrav, hvori den anWF6B at være ne^talcikn fra Gravens lo6rett« Væg. Det Jordlag,
hvori den oprindelig maa have ligget, bestaar af Ler, stærkt blandet
med knuste og forvitrede Skaller af Østers og andre Skaldyr".
Nævnte løkke ligger, efter hvad der er mig meddelt, meget nær pu
samme høide som den nærliggende jernbanestation i Fredrikstad
(8.47 m. o. h.) eller høist ca. 10 in o. h. og flintøxen var altså fundet
nede i det øverste lerlag her, altså i meget ungt postglacialt ler, der
må svare til en strandlinie af neppe over 20 m.
Theatergaden, Kristiania by. Høsten 1866 fandtes ved Gravning i en Kjælder" i den nedre del af Theatergaden en omhyggelig
sleben flintkile" (no. 3921) af den type, der nu gjerne betegnes som
tyndnakket flintøx (NO 7) ; øxen indsendtes ak daværende cand. jur.
Otto Aubert). Høiden ak selve overfladen her i den nedre del af
Theatergaden er ca. 12-13 m. Da øxen er fundet ,: ved gravning i
(for?) en kjælder" må den vel antagelig være fundet nede i det derværende postglaciale ler. Dette har her neppe været scrobicularialer,
men antagelig isocardialer, hvis strandlinie må have ligget endel
høiere end scrobicularialerets, hvor høit kan ikke siges, men den
har i ethvert fald ligget noget over 20 m., maske ca. 25 m. Hermed
stemmer det da også, at den i Teatergaden fundne øx er en tyndnakket øx, en øx der kan antages sikkert at stamme fra en ældre
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del af yngre stenalder, end de nedenfor nævnte øxetyper NO 32,
såvel som den bådformige øx (NO 35) og en tyknakket bredegget
flintøx fra Kristiania by, der alle tilhører en lavere stran6linie og
en senere tid.
Grønland, Øvre Sund, Drammen. På dette findested har der
med stor sandsynlighed været postglacialt isocardialer, hvori i så
fald antagelig den herfra indsendte «x er fundet. Strandlinien skulde
da [antagelig for denne «x, der må være fundet i den øvre del af
leret, kunne sættes til ca. 10 + ca. 15 — ca. 25 m.
Bævå, Sande; også den herfra indsendte øx, no. 18976, må
være fundet ved gravning i postglacialt ler, svarende til en strand
linie af maske ca. 10 + ca.o 10 = ca. 20 m., — stemmende med at
en øx fra det nærliggende Åsnæs ikke kan være fundet høiere end
ca. 20 m. o. h.
Sande, Borre; om den herfra komne ox an^iveZ u6trvlllie!i^
at den er fundet ved pløining nær Borrevandet; her anstår post
glacialt ler (overleiet af sand), svarende til en strandlinie antagelig
— ca. 10 + ca. 10 = ca. 20 in. o. h.
Endnu må omtales fundet fra Pollen, Bundefjorden.
Fløita, NO, for Pollen, Nordby, Akershus amt. Her fandtes
efter meddelelse ak Kristian Sjøskogen for ca. 40 år siden ak ham
selv en flintøx «helt sleben og meget fin og temmelig stor", efter be
skrivelse nærmest en tyndnakket (?) øx, ved oprydning af nyland
til et potetesjorde. Stedet, der ligger på NV.-Bi6en ak 6aldun6en i
den lille bækkedal Fløita, 650 m. NNO. for husene på gården Pollen,
var let at atzrer^e, da jordet, som nu er nedlagt og overhol!, var
ganske lidet; selve den flæk, hvor øxen var fundet, vistes mig ak
finderen. Jeg bestemte heiden ekter sammenligning ine6 Kavna6en
ved Pollen med aneroidmåling til 10-11 m.; det er muligt at denne
bestemmelse er 2—3 m. for lav, da generalstabens kart i 1 : 10000
(se fig. 5, hvor punktet er afmærket ved et Krv63) viser noget mere,
nærmest 12-13 m. Hvorvidt øxen var fundet i eller ovenpå gruset
lod sig nu ikke mere sikkert afgjøre. Antagelig fandtes den ovenpå
gruset, og kan være tabt i våndet eller forsætlig kastet i våndet;
nogen bestemt slutning om strandlinien kan derfor ikke vel drages
kra 6enne korekomst.

Uagtet det for tiden ikke lader sig gjøre ganske skarpt
at bestemme strandliniens beliggenhed ved slutten af den
tid, da de tyndnakkede øxer var i brug, synes i henhold
til de foreliggende data dog følgende gjennemsnitsbestem
melser nogenlunde sandsynlige:
22 6tc. 3VN63 6t Nntal 1in668t666l llt VlB6, at Btran6!ini6N
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ved slutten af den tid de var i brug neppe kan have ligget
stort høiere end
Høide o. h.

ved Kristiania {Røken etc.) antagelig . . ca. 27—35 m.
ved fjordens midtre dele (Såner) . . . . „ 24—30
ved fjordens ydre dele (Skjeberg, Berg, Råde,
Sæm, Brunlanæs)
20—25
2. For de store tyndnakkede /i^iSiVST' af type NO 7
synes et antal findesteder at vise, at strandlinien ved
slutten af den tid, de var i brug, ikke vel kan have ligget
høiere end:
Høide o. h.

ved fjordens indre dele (Kristiania, Drammen) ca. 23—26 m
ved fjordens midtre dele (Sande) . . . . „ 20—23
ved fjordens ydre dele (Id, Fredrikstad, Onsø,
Råde, Brunlanæs)
n 18 20
Disse bestemmelser kan på ingen måde i nøiagtighed
måle sig med bestemmelserne at strandlinien ved slutten
at Nøstvettiden eller ved slutten at de butnakkede øxers
tid; sammenligningen på den ene side med den laveste
strandlinie for de butnakkede øxer og på den anden side
med strandlinien ved slutten at det yngste afsnit at sten
alderen (skafthuløxernes tid), viser alligevel, at strandlinien
ved slutten af den tid, da de tyndnakkede øxer var i brug,
må have ligget så nogenlunde ved de nivåer, der ovenfor
er antagne, i hvorvel feilgrensen maske nok kan sættes til
mindst 5 m.
Lstv66!iF b66i6 6r materialet tor kaBtBlVtt6iB6n at Btran6lini6n ve 6Biutten al Bt6nal66i6u i Xr^tianiateltet.
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2. Strandliniens beliggenhed ved slutten af den
yngre (yngste) steuaiaer i Xristianiaksitet.
A. Lavtliggende stenaldersfund fra Kristianiadalen
væsentlig fra scrobicularialer.
1. For 26 år siden, 1879, indkom til oldsagssamlingen en
stenøx (no. 9288), en skafthuløx lig K0 32, men med mere akrun6kt
Bane, 16 Cm. lang, sleben blot ved Eggen". Den var fundet 3 Alen
dybti en Gaard ved Jernbanegaden (Hotel Stockholm) i Christiania".
Dette findested ligger blot ca.
2-32 -3 m. over havet og da øxen
fandtes 3 alen eller 2 m. 6vl>t. kan øxen selv kun været fundet høist
1 m. o. n. Jordbunden her udgjordes utvivlsomt af scrobicularialer,
og om fundbeskrivelsen er rigtig, hvad der ikke er no^en Frun6 til
her at betvivle, må øxen altså være fundet et stykke nede i dette,
altså tabt eller forsætlig kastet i våndet fra båd under tiden for afsætningen af scrobicularialeret, hvis mægtighed her er større end to
meter; øxen kan derfor ikke være ældre, end tiden for dette lers
afsætning. Den kan derimod være lidt yngre, end det lag den blev
fundet i, da den gå grund af sin tyngde fra først af, da den faldt
eller blev kastet i våndet, vel kan være sunket et stykke ned i
slammet på daværende søbund.
Øxetypen NO 32 tilhører den yngste del al nordisk stenalder,
hellekistetiden.
2 I begyndelsen af 1860-årene fandtes i garver Berners gård
på Grønland (i nærheden af Vaterlands bro) en li6en Bkaktliul«x
(no 3291) af en type nærstående ved Rygh's NO 32; da den u6trykkelig angives at være fundet n i Jorden paa en 6aar6Btoint" må den
vistnok utvivlsomt være fundet ved gravning i grunden, der her består øverst af sand (tildel s med tvn6e Fru^laF) i en in«Bti3ne6 ak i
regelen mindre end en meter og derunder al scrobicularialer (påvist
ved gravninger for nedlægning af gasrør for nogle år siden, netop her).
Det er derfor overveiende sandsynligt, at denne øx, ligesom øxen
fra Hotel Stockholms grund ved Jernbanegaden, er fundet i scrobicularialer og i så fald vel i dettes øvre del. Uoiclen over havet al
overfladen er her nær Vaterlands bro 4-5 m. o h. og oxkn må Ba>
ledes være fundet lidt lavere.
3 1890 fandtes ved nedlægning af gasrør i en gård på Grønland11 ' den øvre del ak en llintsx. en tvknakket og dre6e3Fkt «x ak
Ryghs type NO 19. Også denne type tilhører den yngste 3tenal6er.
hellekistetiden. Hele det egentlige Grønland ligger 3^nnemBnen6k
i ganske ringe li«i6e over havet ) og Brun6kn n6^«re3 overalt at
') Først l-LNFer ud på Grønlandsleret" og i «Oslo 8«»6k" er lidt
større høide og tilsvarende ældre afleininger.
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scrobicularialer, overdekket af sand. Høiden over havet er overalt ca.
4—5, høist ca. 6m. o. h. Også her må antagelig den indsendte øx
(no. 16180) være fundet * leret, da den er kundet ved nedla^Fnin^ al
gasrør, hvorved der altså må være gravet i grunden ').
4. På oldsagssaml ingen opbevares videre en øx (no. 2494),
ligeledes fundet lavt over havet i Kristiania by, nemlig på Oslo
ladegård. Øxen er indkommet i 50-årene og antagelig fundet lavt
over havet på det areal, der i sin tid indkjøbtes af hovedbanen fra
Oslo ladegård i anledning ak u^ravninF al tomten for jernbanens
behov. Grunden i denne del af eiendommen lå kun ca. 4—6 m. o. h.
og bestod af scrobicularialer. Også denne øx tilhører typen NO 32 :
der vides intet mere specielt om, hvorledes den forekom, udover det
at den blev fundet ved gravning „{ jorden"; den må da være fundet
i scrobicularialer og antagelig er den netop fundet ved udgravning
for hovedbanens plan (?).
5. Videre er til oldsagssamlingen indkommet en Slibesten fra
Stenalderen af Kvartsit" (no. 17224) indsendt 1893, af type NO 91
fra nBe»ren^en i Oslo". Om selve fundomstændighederne er intet
anført, men da der i 1891 foretoges gravninger på Sørengen er det
vel neppe tvivl3omt, at den er kun6et i det ner overalt u6bre6te
scrobicularialer", i en høide, der kan have ligget mellem 4 og
høist 8 m.
6. 1843 fandtes »i Jorden paa en Gaardstomt i Pilestrædet"
en skafthuløx (no. 1094) af typen NO 32. Denne øx stammer fra
en tid, da der ikke fandtes n gårdstomter" uden i den nederste, aller
laveste del af Pilestrædet, nedenfor Universitetsgaden ; lie»iere op
fandtes kun nløkker", og bebyggelsen med ngårde" i den øvre høiere
liggende del ak Pilestrædet er helt og holdent af senere datum.
Høiden o. h. af denne laveste del af Pilestrædet er kun ca. 10— 12 m.
og grunden her har antagelig været Berooi<:ularialer. Da oxen som
stammende fra en gårdstomt antagelig netop er fundet ved udgrav
ning af grundmur for en gård er det 3and3^nli^t, at den er kundet i
scrobicularialer.

Vi ser således, at det for en række fund fra Kristiania
by, alle ifølge sin arkæologiske karakter tilhørende aller
yngste stenalder, er dels sikkert, dels meget sandsynligt,
') Dr. Andr. M. Hansen anfører, at der på Grønland dypt nede
i scrobicularialer" skal være fundet en båtformig stridsøx —
netop af de som bærer bronsealders mærke ved
og
skaft (hul) holk"; jeg har ikke kunnet finde noget nærmere om
dette fund, som, om meddelelsen er rigtig, også må tilhøre scrobieularialerets tid 03 va?re kundet i rin^e liside 0. n.
Norges geol. unders. No. 41.
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at de er kun6n6 ganske lavt over havet og fundne ved
gravninger i scrobicularialer, nemlig:
l^n 3kaktnulsx at type NO 32, 2 m. 6vbt i Bcrobieularialel,
ca. 1 m. 0. n.,

En skafthuløx af type NO 32, antagelig fra scrobicularia
ler, ca. 3 (?) m. o. h., Grønland.
En tyknakket bredegget flintøx, antagelig fra scrobicularia
ler, ca. 3 (?) m. o. h., Grønland.
En bådformet skafthuløx, angivelig fundet dybt nede i
scrobicularialer, ca. 3 (?) m. o. h., Grønland (Dr.
Andr. M. Hansen).
En skafthuløx at type NO 32, antagelig fundet i scrobi
cularialer, ca. 3—5(?) m. o. h., Oslo ladegård.
En slibesten, NO 91, antagelig fundet i scrobicularialer,
ca. 3—7(?) m. o. h., Sørengen, Oslo.
En skafthuløx, at type NO 32, maske fundet i scrobicu
larialer, ca. B—lo (?) m. o. h., Pilestrædet.
Disse oldsager, alle fra yngste stenalder, som alle
sandsynligvis — for enkelte angives dette bestemt — er
fundet et stykke nede i scrobicularialeret, må derfor an
tagelig alle stamme fra tiden for dette lers afsodning,
og i alle fald må enkelte n/ disse fund sikkert stamme
fra denne tid. Denne bestemmelse bliver så meget mere
at betydning, når det erindres, at neppe en eneste tynd
nakket øx er kjend t fra scrobicularialer, men vel fra ler fra
lidt ældre tid. —
Og da øxerne ikke kan have ligget lavest nede i scro
bicularialeret — thi dette ler har større mægtighed end
den, hvortil man graver for grundmur at et ordinært hus,
for anlæg af kjælder, eller for nedlægning af gasrør —
kan de ikke skrive sig fra den ældste del af tiden for at
sætningen af scrobicularialeret.
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De kan omvendt heller ikke vel skrive sig fra den
aller^n^Bte del at denne tid, da de fandtes et stykke (for
et tilfælde som nævnt ca. 2 m.) nede i leret, — selv om
vi tåger hensyn til, at de kan være sunket lidt dybere ned
i slammet end de lag, der netop afsattes, da de sank
tilbunds.
De må altså stamme fra en midlere del af tiden for
afsætningen af scrobicularialeret, og antagelig ikke alle fra
ganske samme tid; således er antagelig den i større høide
o. h. fundne øx NO 32 fra Pilestrædet noget ældre, end
de to øxer af typen NO 32 fra Jernbanegaden og fra
Berners gård, Grønland, 0. s. v.
Som ovenfor nævnt svarer scrobicularialeret i tid til
de laveste tapesbanker og må være afsat på en tid, da
strandlinien ved Kristiania lå mellem ca. 20 og ca. 8
å 10 m. (efter Øyen's mening 10—12 m.) lavere end nu.
En midlere del af dette tidsrum svarer derfor til en
strandlinie på omkring 15 meter, lidt mere eller lidt
mindre, over nuværende havnivå, og til denne strand
linie skulde således de fundne Btensxer og flintøxer, der er
fundne nede i scrobicularialeret fra Kristiania by svare 1).
oven3taen(le 3lutninZ !iontroll6l6B etter min mening
6e13 ve 66et tsr omtalte tun 6at en tvn6nakket sx i Me
aterZa6en, Xri3tiania, 6elB at 6e neclenkor omtalte tun6:
1878 indleveredes til oldsagssamlingen bagstykket af en stenøx
(no. 8664) med silaslliul og med tiißpi6Bkt bane, af Form vel om
trent som Bv. forns. 35" (omtrent svarende til Rygh NO 29), fund et
J) Antallet af disse øxer, der jo alle må være mistede, eller snarere
vel maske som offergods forsætlig udkastede fra båd (her kan
også erindres om den smukke fra Fiskumvandet opfiskede sorte
bådformede skafthuløx, Rygh's type NO 35), er ikke ganske
lidet; men det må jo også erindres, at enhver i leret gjemt øxe
cipbevar6<!6B for al tid, og at Kristiania bys byggegrund er det
største nærmere undersøgte og gjennemrodede samlede areal i
landet.
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dybt nede i Ler ved Svenengens Teglværh ved Oslo". Den del ak
Svenengens teglværk, som var i drift i slutten af 70-årene lå lige
ved I^oelven, og der dreveß da vnesentliF på «soc»^ti^s^, som her
ved elven lå lidt lavere end på begge sider et stykke fra samme.
Grensen mellem arcaleret og isocardialeret her ligger 10—12 m. o. h.
og overfladen af isocardialeret har her vel ligget ved ca. 20 in.,
maske en å to meter lavere.
Når det nu angives, at denne øxeform, der skulde tilhøre en
meget sen stenalderstype, skulde være fundet dybt nede i leret",
det vil sige i isocardialeret, da må temmelig sikkert enten denne
angivelse, eller opgaven om, at «xer af typen NO 32 er fundet nede
i «e^ob»eltla^«ls^ ved Jernbanegaden o. s. v., være uriZtiF. Da der
nu, som ovenfor nævnt, findes flere opgaver over øxer af meget unge
typer, som skal være fundet i scrobicularialer i Kristiania by, er det
sandsynligt, at disse opgaver er rigtige, og at øxen fra 3venenFen i
virkeligheden ikke har ligget i leret, men ovenpå samme og så under
afbygningen af lerlagene er dumpet ned fra overfladen og således
fundet tilsynéladende dybt nede i leret. Til sådan misforståelse
håves en hel række analogier; her kan f. ex. nævnes følgende: I
årsberetningen for For. t. norske fortidsm. oev. for 1887 (p. 66)
nævnes således om fund (no. 13516) af en bådformet skafthuløx
(Rygh, NO 35), der efter opgivende skulde være fundet n i Ler, 11
Alen dybt, ved Hasle Teglværk i Østre Aker". Leret her er et
arealer og Hasle teglværk ligger mindst 70 m. 0. h. og det er derfor
uinuli^t, at en bådformet skafthuløx, der tilhører stenalderens yngste
typer, kan være fundet 11 alen (ca. 7 m.) nede i dette ler; øxen er
her selvfølgelig under afbygningen fulgt med ned fra overflaten og
kan på denne made vistnok tilsynéladende være fundet i leret, men
har i virkeligheden ikke fra først ak været indleiet i dette. Et andet
analogt exempel kan også anføres ligeledes fra selve Kristiania by,
nemlig fund ak en bådformig skafthuløx (no. 16606) angivelig 3
meter dybt i et sandtak ved Sannergaden i Kristiania, ca. 40 m. o. n,
Også denne øx er utvivlsomt under udtagning af sand fra sandtaket
fulgt med ned fra overfladen og har aldrig oprindelig ligget tre
meter dybt nede i sandet. Der kunde nævnes en lang række lig
nende exempler.
na Bamme made rna det elter min mening anta^eliF
nave Fat kor Bi^ med den dvot nede i l^eret" ved Bvenen^en kundne
Bllaktliule»x.
om dette er ri^ti^t, »a kremmar ak liele denne oe>
tra^tninF, at overlladen ak iBoeardialeret ved 3venen^en anta^eli^ liar
liF^et over liavetB nivå ner, nar lissFet tort na en tid, da den lier kundne
sxe ekterlodeB, 0F Btrandlinien rna da nave li^^et no^et lavere end
18—20 meter, overenBBtemm6nde med den BiutninA, der matte dra^63
al kundene ak flere «xer kra vnFBte Btenalder nede i 3orouieularia!er.
l)63tvrll 8 i denne opkatnin^ derved, at korZtvllllet ak en sx (no.
8768), ak 3amme tyne I^o 29 Bom «xen kra Lvenen^en, i 1878 kandte3
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angivelig 2 fod dybt i en røs nær Bækkelagets station ved et sted
ved navn w Sandkroken" ; dette sted er temmelig sikkert et grus- og
sandtak på skråningen lige ovenfor jernbanelinien i høide 20-28 m.
o. h. i ydre Bækkelaget. Gruset i grustaket var morænegrus delvis
omleiet; har øxen her ligget 2 fod dybt nede i en røs, altså efter
ladt af mennesker, må strandlinien på den tid have ligget lavere
end nogle og tyve meter.
Tilslut kan endelig omtales endnu et øxefund fra Kristiania by,
nemlig en 1884 til oldsagssamlingen indleveret skafthuløx af den
sædvanlige type NO 32, fundet af gartner Rosengren i enkefru
Thorsen's have (nu Mogens Thorsens stiftelse), Frognerveien no. 2.
Høiden af denne eiendom, der endnu 1884 var utleiet til fet gartneri,
var da 12—22 m. o. h. ; jordbunden bestod i den nedre del af post
glacialt ler, øverst tildels af fjeld. Hvorvidt øxen f. ex. er fundet i
jorden i den nedre del af eiendommen, eller ovenpå jorden i den
øvre, har jeg ikke kunnet bringe på det rene, da iin6eren, med
hvem jeg derom har konfereret, ikke længer kunde erindre det nøi
agtige punkt, hvor «xen var kun6et.

De ovenfor anførte fund af stenøxer og flinteøxer dels
fra scrobicularialeret, dels fra lavtliggende findesteder oven
for dettes strandlinie skulde altså efter ovenstående udred
ning stamme fra en tid, da st^nHinisn ved Kristiania
Id omkring 15 meter lavere end nu og yngre eller senere
øxefund fra stenalderen kjendes tor tiden ikke fra Kristiania
dalen; strandlinien ved slutten af stenalderen kan der
for her ikke have ligget nævneværdig høiere end 15 m.,
snarest maske endog et par meter lavere. De nævnte
fund tilhører alle typer, der i Sverige og Danmark kun
kjendes fra den alleryngste del af stenalderen. Den oven
for omtalte tyndnakkede øx fra fundet i Theatergaden turde
derfor også som na?vnt svare til en høiere strandlinie, end
skafthuløxefundene.
Flere af disse fund må utvivlsomt svare til en lavere
strandlinie, et havnivå, der ikke kan have ligget mere,
men snarere mindre end 15 meter over nuværende hav
stand.
kan vi kor ti6en neppe komme me 6nenBvn
til be3t6mmei36N ak Btran6linien3 l)6iiZZ6nne6 ve 6ti6sn tor
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slutten af den yngre (yngste) stenalder ved Kristiania.
Vi vil nu se, hvordan dette resultat stemmer med andre
fund.
B. Forskjellige enkeltfund af yngste stenalders
øxer, flintedolke o. s. v. fra Kristianiaf'eitel udenfor
Kristiania by.
1. Fund i postglacialt ler (sand).
Store Bøstad i Råde ligger på NV-siden af Krogstadfjorden ca.
3 km. fra bunden; her kan6teB wVaaren 1881 i leret Ager", altså vel
ved pløining, en helt sleben skafthuløx (no. 10850) af typen NO 39,
en meget sen øxeform fra yngste stenalder. På S. Røstad ligger
vistnok ingen åker høiere end 6—B6—8 m. o. h., derimod for en stor del
lavere, helt ned til fjorden. Da øxen er fundet i ler, må den være
samtidig med det yngste postglaciale ler her, som må være afsat på
en tid, da strandlinien her lå mindre end 15 m. høiere end nu, —
antagelig, da pløining jo ikke går dybt ned i jorden, og øxen således
vistnok må rære fundet øverst i leren, neppe mere end 10 —12 m.
Dette tilfælde er således sandsynligvis fuldkommen analogt med
stenøxefundene fra scrobicularialeret i Kristiania by.
Fredrikstad by. 1903 indkom en stenøx (no. 20268) en skaft
huløx fra yngste stenalder fra Fredrikstad by.
Hersgården i Sande, Jarlsberg. Herfra indsendtes 1897 den
forreste del af en bådformet skafthuløx (no. 18928) med skaftrør og
svagt forsænkede flader pa siderne, af Rygh's Type NO 35. Da
Hersgården siden 1897 flere gange har skiftet eier, forsøgte jeg for
gjæves på stedet at få rede på selve det punkt, hvor øxen var fundet,
og pa de nærmere fundomstændigheder. Da imidlertid hele eien
dommen ligger på en slette, 4—6 in. o. h., og intet punkt af den
ligger over 6 m., kan det — om ikke selve findestedet er urigtig
opgivet, hvad der ikke er nogen grund til at antage — ikke være
tvivlsomt, at øxen er fundet høist 6m.0. h. Jordbunden her er i
overfladen postglacial sand, derunder ler. Om den, som det er sand
svnll^t, under yngste Btenal6er er taut eller med forsæt kastet i
våndet, kan den da ikke godt stamme fra en tid, da strandlinien her
lå mere end ca. 18—10 m. høiere end nu, nærmest vel ca. 12 —15 m.
Grette i Blem, Jarlsberg. 1898 in6braßteß herfra en tyknakket
flintøx (no. 19250) af typen NO 20 (S. Muller 65) med indadbuede
sidekanter; øxen angives udtrykkelig at være funden ved pløining.
Øxen er sandsynligvis funden på jorderne på den nordligste af
gårdene Nedre Grette", men da gården i ny tid har skiftet eier,
viste det sig ugjørligt at få nærmere oplysninger om det nøiagtige
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findested. Hvis oppaven om, at øxen er kundet ved pløining er rigtig,
kan den imidlertid ikke være fundet høiere end B—l28 — 12 m. o. h., da
gårdens jorder ligger nedenfor husene. Grunden her sagdes at være
i alle fald tildels øverst sand, derunder ler (som må være post
glacialt ler).
Hasle i Sæm. Herfra indkom 1899 en skafthuløx (no. 19392) af
type mellem NO 28 og NO 32; øxen angives fundet nved pløining i
jorden". Der er to Haslegårde ; øxen må antagelig være funden på
jorderne på S. Hasle, som imidlertid har skiftet eier siden 1899;
intet punkt af gården her ligger høiere end 10—14 m. Jordbunden
er sand udskyllet af raet i postglacial tid ovenpå underliggende ikke
nærmere undersøgt ler.
Klåstad i Tjølling. Her fandtes for endel år siden efter meddelelse
af Gert Pedersen Klåstad, der selv viste mig findestedet, en stor og
vakker helt sleben stenøx, ved randen af et jorde strax NO for hoved
veien fra Klåstad til Tjølling station, NO for bunden af Varildfjorden
(ved punktet y på vedføiede kart fig. 7). Høiden o. h. målte jeg
flere gange til i middel meget nær 3m. Hvorvidt øxen havde været
dækket af jorden (postglacialt ler) eller ikke, kunde ikke mere bringes
på det rene. Da jorden her navde været opplsiet længe før øxen
fandtes, var det således umuligt at afgjøre, om den fra først havde
ligget et stykke nede i leret eller ikke. Da den imidlertid ikke lå
på overkladen ak fast kjeld, som stikker op lige ved, må den altså
have ligget enten i eller på leret, og kan således ikke have været
ældre end dette, der antagelig må henføres til yngste postglaciale
ler. Øxen kan således være tabt eller forsætlig- kastet i søen på en
tid, da strandlinien her lå høist ca. 15—16 m. høiere end nu, men
sandsynlig noget senere, hvormeget kan selvfølgelig ikke afgjøres.
Øxen selv er gåt tabt ; den var efter beskrivelsen uden skafthul,
men med dyb skaftrende rundt hele midtpartiet, antagelig omtrent
af type som S. Muller's type no 83, eller NO 16, en form, der an
tagelig tilhører yngste stenalder.

2. Fra gammel strand (?).
Tønsberg by. 1874 indkom til oldsagssamlingen gjennem da
værende student (nuværende overlærer i Tønsberg) Chr. Emil Olsen
den bagerste halvdel ak en smukt arbeidet bådformet skafthuløx
(no. 6793) fundet dybt i jorden i Tønsberg by." Ifølge meddelelse
af indsenderen, der velvilligst selv viste mig findestedet, var øxen
funden ved gravning til kjælder for huset no. 305 i Farmandsveien
Tønsberg allerede længe før 1874. Dette hus ligger ved østre fod ak
Slotsberget, netop ved randen ak lersletten under skråningen. Høiden
over havet her bestemte jeg til 18 m., hvorfra vel skulde trækkes
ca. et par meter for kjælderdybde, altså ca. 16 m. Beskaffenheden
af «jorden" her på den tid øxen blev kundet (ca. 1855?) var det nu
ikke mere muligt åt få rede pa, men antagelig har den Mjord", som
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lå over øxen, dels været nedraset grus fra skråningen af Slotsberget,
dels udskyllet materiale fra skråningen, derimod neppe marint ler,
Bom findes strax nedenfor. Muligens blev øxen, dengang den blev
efterladt, tabt netop lige ved stranden og havet her skulde således da
have stat i høide ca. 15 m.
Tvedalen, Lrunlanses, N. f. I^orpevand. Her er til forskjellige
tider kundet meget lavt over havet forskjellige øxer fra yngste sten
alder, således 1895 en skafthuløx (no. 17996) af typen NO 33 (kobber
type), 1896 en tyknakket flintøx (no. 18540) og endelig 1871 en skaft
huløx (no. 54-52) af den sædvanlige type NO 32. For den sidste,
anført som af finderen indsendt gjennem sognepræst Klem, lykkedes
det mig, i henhold til denne opgave, hos selve finderen at få rede
på det nøiagtige findested, nær ved selve fjel6Bi6en vest for bækken
et stykke op for en af de sydligere gårde. Høiden o. h. af dette
punkt måltes til 13—14 m. o. h. Det er muligt, at øxen er efterladt
på en tid, da her var strand.

Foruden de ovenfor nævnte exempler på lavtliggende fund af
stenøxer af forskjellige typer fra yngste stenalder kunde yderligere
nævnes et ganske stort antal fund, der antagelig må skrive sig fra Kn6e>
steder med ringe høide o. h., uden at det dog er lvkke6e3 mig at
få sikre meddelelser om selve findestedet, så at dettes høide kunde
nøiagtig bestemmes. Af sådanne kan nævnes følgende exempler:
Sandviken nær Kristiania. Her fandtes 1891 en liden smal
hulmeisel af sort skifer, helt sleben, 8.4 cm. lang, vel bevaret (no.
16467) lige ved Sandviken, nær Engervandets Os"; høiden o. h. er
her kun nogle ganske få meter. Da selve Kn6eBte6et og fund
omstændighederne ikke er kjendt, kan ingen videre slutninger drages
af fundet, end at det må stamme fra meget sen tid, idet afleiningerne
omkring Engervandets os er af meget sen postglacial alder.
Fy/s i liv^le, Zmalenene; kerkra indkommet 1866 to sten»xer
med Bkaktbul (no. 12675 03 12676) ak den SLedvanli^e type
32;
busene pa Lv^e li^Fer 12 m. 0. b., Morderne 2—15 m.

Plads under Støtvik i Rygge ; herfra indkom 1895 en skafthuløx
(no. 18106) af typen NO 32; høiden o. h. her 12—19 m., ingensteds
over 21 m.
i kade, smålenene, llerkra indkom 1882 en belt sleben
kulmeisel ak klint (no. 10855), li^ Iw 22, men bredere 03 kortere.
(der er oa. 8) li^Fer alle me^et lavt, NY kor bunden ak
I^roFBtadfiorden, 9—15 m. 0. k.

Ringsrød i Råde, ca. 1 km. NO for bunden af Krogstadfjorden ;
herfra er 1882 indkommet en helt sleben skafthuløx (no. 10882) af
typen NO 32, ligeledes forparten af en beskadiget skaktbulsx (no.
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10883) af typen NO 27, begge fra yngste stenalder. Ringsrød ligger
ca. B—ls m. o. h.
Åsnæs i Sande. Herfra er til forskjellige tider indkommet
yngre stenalderssager. 1893 en tyknakket flintøx (no. 17173) al type
som SM. 59, og (se ovenfor) 1896 en flere gange opsleoen tyndnakket
flintøx (no. 18572) af typen NO 7. På Åsnæs selv forsøgte jeg for
gjæves at få rede på findestederne for disse øxer, sam ingen der
kjendte, hvorfor de rimeligvis er fundne af løsarbeidere under ryd
ning eller pløining. I alle fald den ene af dem kan maske være
fundet i et potetesjorde på NO heldingen af den haug, hvorpå Åsnæs
ligger, i høide ca. B—l48 —14 m. o. h. I ethvert fald kan ingen af øxerne
være fundet høiere end ca. 20 m., der er største nside på Åsnæs
eiendom, som ligger fuldkommen øformigt midt på sletten. Da
husene selv ligger i denne høide, og øxerne neppe kan antages
fundne her, er de antagelig lundet lidt lavere end 20 m. Ingen al
typerne lra Åsnæs tilhører egentlig den allervn^ste del al stenalderen,
idet den t^ndnalllcede e»x lartrinsvi» har tilhørt dvssetiden, den tv!i>
nallllede jettestuetiden.
Beva i Sande. Der er 6 Revågårde; de ligger alle på en slette
mel lem Zandeelven og BlioFBelven, lidt s. l. Sande station, i høide
10—16 m. o. h. Fra Revågårdene er til forskjellige tider indkommet:
1897 en tyndnakket flintøx (se ovenfor) (no. 18976) af typen NO 7,
SM. 54, helt sleben, dog omhugget og panvt tilsleben i eggen ; videre
1890 en flintedolk med afslidt blad (no. 15206) af typen NO 63 (med
kvadratisk tværsnit al skaftet) lig flintedolke fra nellellisterne ved
Klop og Værket og endelig også 1886 en helt sleden skafthuløx al
sten (no. 12923) omtrent af typen NO 29, men på oversiden dannende
som en takryg, en type, der tilhører den alleryngste stenalder.
In^en al stensa^erne lra lieva Ican vsere tundet nsiere end 16 in.
Leppestad (Lepstad) under N. Teigen i Sande. Herfra indkom
1897 et bagstykke af en over skafthullet brudt stenøx (no. 19017) af
typen NO 36 (S. Muller 101), med Icnap i oa^re ende og fure midt
efter på begge sider, en meget sen stenaldersform, svarende til en
sydligere påvist kobberalder. Husene på Leppestad ligger ifølge
generalstabskartet ca. 16 m. o. h., men jorderne ligger lavere.
Næs i Slagen, Jarlsberg. Herfra indkom 1888 den største (27 cm.
lang) og smukkeste flintedolk (no. 14402), som indtil da var fundet i
Norge af typen NO 66, derhos samtidig en stor skafthuløx (na. 14403)
lig NO 27, men uden midtryg ovenpå; øxen viste sig at have været
liNNlillet ved skafthullet, livarelter bruddet var tiljevnet og nyt
sllaltliul ndboret foran det gamle. Begge disse sager tilhører yngste
stenalder. Næsgårdene ligger ifølge generalstabens kart i 1 : 25000
alle ganske lavt; høiderne på jorderne går fra et par meter til 8 a
10 in. o. h. ; kun en opstikkende skovbevoxet porfyrryg viser høider
på nogle og tyve meter. Det er derfor sandsvnliFt, at de omtalte
oldsager her fra Nses er lundet lavt o. h. Desværre viste det sig
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ved besøg på stedet umulig at få rede på selve findestedet, idet
Næsgårdene har skiftet eiere og ingen mere kunde give tilfreds
stillende oplysninger.
Præsterød i Slagen; herfra 1897 innkommet en tyknakket
flintøx (no. 18776); største høide ved Præsterød målte jeg til 21.5 m.
o. h., men Morderne strækker sig helt ned til fjorden. Gården har
skiftet eier efter 1897 og jeg fik ikke rede på selve findestedet.
Syrrist i Tjølling; herfra indkom 1897 dels en skafthuløx (no.
18646) af typen NO 32, dels en anden skafthuløx (no. 18647) af typen
NO 37 til 38, angivelig kun6ns i en rs» på en af B^rriBtss»r6ene.
Disse ligger temmelig lavt o. h., 10—17 m.; på ingen af de fire gårde
kunde nogen skaffe mig oplysning om sundet.
Også på Hosle og Hem i Tjølling forsøgte jeg lor^MveB at få
rede på findestedet for derfra indkomne sager fra yngste stenalder.
Huseby i Tjølling; herfra indkommet 1882 to e»xer (no. 18863
og 18864) af typen NO 32 og derhos 1884 en skafthuløx (no. 11836)
af typen NO 34, en udpræget kobberalderstype" al kroket stenart;
Husebygårdene ligger fra ca. 10 til nogle og tyve m. o. h. ; jeg har
ikke kunnet få rede på selve findestederne for disse øxer.
Agnces i Brunlanæs (Tanum); herfra indkommet 1880 to skaft
liult»xer af den sædvanlige type NO 32; Agnæs ligger blot ca. 12 —15
in. o. h. og lavere, men større høider hæver sig vest for veien
ovenfor gårdene.
Grevle (NB. navnet opgivet som Greverud) i Brunlanæs; også
herfra indkom 1881 en skafthuløx (no. 10609) af typen NO 32; Grevle
gårdene ligger lavt, antagelig 10—22 m. o. h., men høiere fjeld
knatter hæver sig på eiendommene ; sxenB 6ndeBted nu ulendt.

Disse exempler kunde forøges med adskillige andre.
De beviser intet sikkert om strandliniens beliggenhed, på
den tid de blev efterladt, men de peger dog samtlige i den
retning, at et antal øxer og andre redskaber og våben al
de yngste stenalderstyper — typer som øxerne NO 32—27,
kobberaldersøxer" som typerne NO 33, 34, 35 (bådformig
øx) og 36 o. s. v., flinteøxer af de tyknakkede typer, ligeså
hulmeisler af flint som NO 22 o. s. v., flintedolke som NO 63
—66 o. s. v. — er indkomne fra et stort antal, i alt ca. 40,
findesteder, som — hvis opgaverne over disse er rigtige —
ifølge karterne må have ligget forholdsvis lavt eller ganske
lavt o. h., i høider på i almindelighed mellem 10—20 m.
Sammen med de ovenfor nævnte sikkrere kontrollerede lig
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nende fund synes de at vise, at strandlinien under den
yngste del af stenalderen må have ligget ganske lavt.
Dette resultat synes så meget sikrere, når det erindres, at
ingen eneste tvn6na!di6t SX er fundet med sikkerhed i
scrobicularialer, og heller ikke forøvrigt så lavt som ad
skillige fund af skafthuløxer og andre øxer fra yngste sten
alder.
C.

HisnaMs^sg^avs i Hurum og Kc^M^tVs.

1. Fra »Værket u på den store moræne Ryggen"
ligeoverfor Svelvik er beskrevet to hellekister fra yngste
stenalder. Den udførligste beskrivelse er leveret at G.
Mørck x) ; han skriver derom :
wDen (Ryggen) skraaner noksaa steilt ned paa nordsiden,
sydsiden derimod betydelig jevnere, et stykke længere nede
gaar den over til, hvad man næsten kunde kalde en slette
med meget langstrakt og svag heidning mod sjøen, der er
meget grund langt udover". «Her var det, at man 1881
omtr. 20 m. høit og ca. 200 m. fra stranden mod Svelvik,
paa skraaningen mod syd, opdagede den første aldeles sikre
stenaldersgrav i Norge". «Der laa en vældig jordfast sten,
der angaves at have været ca. 9 m. lang og 4 m. høi.
Ind under denne sten havde man fra vest ført en grav,
som derefter var foret med heller paa siderne, idet stenen
dannede tag. I denne kiste fandt man to skeletter, hvoraf
de velbevarede kranier, der er liortBkali666, og no^ls ak de
øvrige ben nu bevares i universitetets anatomiske institut.
De laa med hovedet mod vest. Ved skeletterne laa 5 spyd
spidser af flint, der nu beror paa universitetets oldsags
samling" 2).
')
1900 p. 13.
2 ) De tilhører ifølge Rygh hans type NO. 69 og har inventarnummer 10476-10480.
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Den anden stenaldersgrav fandtes august 1900. „ Graven
laa omtr. 20 m. høit paa heldingen over mod vest, antage
lig 150 m. tra den 1881 opdagede grav, der ogsaa ligger
paa samme høide". Kisten var en neliek^te, bygget at
nogle og tyve ca. 10 cm. tykke zranitneller, den største ca.
1 m. lang og 90 cm. høi". Kisten var omtr. 2V2 m.
lang og 1 m. høi og bred. Ogsaa gulvet i den var belagt
med mindre plader. Den vestlige ende afsluttedes at en
kjæmpemæssig rullesten ca. 1.8 m. lang, 1.70 m. bred og
1.50 m. høi". I kisten havde ligget et meget smukt exem
plar af en stenøx (no. 19886, omtr. Hygh's type NO 29)
og en flintedolk 1) ( w meget slidt og almindeligt arbeide");
derhos fandtes nogle übetydelige übestemmelige übrændte
benstumper. w Liget har formodentlig ligget med hovedet
i vest".
Det er ingen tvivl om, at disse to hellekister tilhører
den yngste del at yngre stenalder; det havde derfor stor
interesse at bestemme nøiagtig deres høide o. h., hvorfor
jeg ved et besøg på stedet udførte en sådan bestemmelse.
Findestedet for begge kister anvistes mig at en kjendt
mand, der havde været med at udgrave begge ; selve stedet
for den år 1900 fundne kiste var nu udraset ved det til
stødende sandtaks drift, men høiden o. h. kunde også for
denne anvises fuldkommen nøiagtig. Efter den 1881 fundne
kiste, der lå ca. 150 m. længer 0., såes endnu hullet ekter
dens udgravning. Da stranden mod S. kun er ca. 150 m.
fra hullet, kunde høiden bestemmes ganske nøie. Jeg fandt
for denne kiste en høide af 21.5 m., hvorfra maske bør
trækkes vel V2 m., altså ca. 21 m. ; for den vestligere, år
1900 fundne, kiste fandt jeg 20.5 m. Nøiagtigheden ak
begge bestemmelser, der er middel ak 6 forskjellige målinger,
') Håndtagets tværsnit «aflangt rundt" (G. Mørck) (No. 19887).
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kan sættes til + V2 m. Det viste sig således, at Mørck's
opgave var meget nær rigtig.
Begge kister har således ligget i meget nær samme
høide. Den år 1900 fundne kiste lå ca. 80 m. omtrent
ret nord for den til Værket (det gamle nedlagte glasværk)
hørende hovedbygning, der omtrent ligger i randen af den
al Mørck omtalte slette" (terrasse), hvorpå værkets byg
ninger lå. Denne terrasse hælder mod S. mod fjorden, og'
ligger ca. B—l3m. 0. h.; den må utvivlsomt være dannet
i meget sen postglacial tid, da havet lå i samme ne»i6e,
som terrassen selv, der er dannet på bekostning at mate
rialet i «Ryggen". Det er neppe sandsynligt at antage, at
terrassen skulde have været dannet og have ligget tør, alle
rede da hellekisterne byggedes, idet det isåfald antagelig
vilde været likeså rimelizt, at kisterne kavcle været bv^.
gede på eller lige i kanten af den flade terrasse, isteden
for et stykke op på skråningen ovenfor. Noget sikkert
kan selvfølgelig ikke herom udtales, men derimod turde
man vel med sikkerhed kunne gå ud fra, at hellekisterne
ikke nar ligget lige ved selve strandlinien, men nogle meter
over samme og et stykke indenfor samme. Det er nemlig
aldeles urimeligt at antage, at et folk, der gjorde sig så
megen msie for sine døde, som at opføre disse stenkister
med deres vældige dækstene, naturligvis netop med tanke
på at beskytte og bevare deres ben mod tilintetgjørelse, —
at et sådant folk ikke først og fremst også skulde have
valgt gravpladsenes beliggenhed således, at de lå tilstræk
kelig beskyttet mod bølgeslaget fra den åbne fjord. Man
må aldeles afgjort have grund til at antage, at strand
linien ved tiden for disse hellekisters bygning ikke godt
kan have ligget høiere, end ca. 20.5 -> ca. 3 m. = ca.
17.5 m., thi ellers vilde bølgeslaget under storm og høi
vande have ødelagt kisterne, da fjorden her står ret på.
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Men sandsynligvis har den vel ligget endnu nogle meter
lavere, maske snarest ca. 13—14 m. høiere end nu.
2. Fra gården Øvre Klop i Ramnæs, Jarlsberg, har
Nicolaysen l) beskrevet følgende samling af grave kra sten
alderen:
Ved Øvre Klop lige øst for Gaardens Huse og tæt
ved Landeveiens Østside ligger Levningen af en rund Houg,
som hvilede paa en naturlig Forhøining af Sand og i sin
Tid ved Veiens Anlæg blev afskaaren. I 1853 blev der
taget Sand af Haugen, og ifølge mundtlig Beretning al
Eieren, som selv var tilstede, traf man temmelig langt
oppe mod Overfladen 4 Gravkammere i Nærheden af hver
andre, de tvende dannede af almindelige runde Kampe
stene, hver af de andre derimod omsluttet ak fire ende
reiste flade Stene eller Heller og overdækket af en lig
nende; Gravkammerne vare 4 Fod lange, 2 Fod brede og
IV2 Fod høie; i dem alle fandtes Kul, Aske og LenBtum
per; derhos fremkom ved Udgravningen 6 Knive eller
Spydspidser af Flint. Under hin Beretning, som Eieren
afgav 1861, tilføiede han paa min Forespørgsel, at han vel
ikke turde gjøre sin Ed paa, at Flintesagerne havde ligget
just i de to Hellekamre, men at han ikke kunne skjønne
andet, end at dette maatte have været Tilfældet; thi først
da de under Gravningen stødte mod Hellerne, «aa at disse
vege ud fra hinanden, kom Flintesagerne med engang
glidende nedover sammen med Aske og Kul blandet
Sand".
Af de 6 flintedolke er den ene (no. 1874) typen
for Rygh's NO 66 (flintedolk med håndtag med rombisk
tværsnit, ak meget sen stenalderstype) ; af Ne øvrige (no.
2227—29 og 1920—21) er ifølge Rygh de fire flintedolke
') Norske Fornlevn. p. 192.
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af typen NO 63 (med kvadratisk tværsnit) og endelig en
flintespydspids (?) af typen NO 73 *);
Prof. Rygh har (1. c.) fremkastet tvivl om, at flinte
sagerne skulde skrive sig fra hellekisterne, og udtaler endog,
at han ikke finder dette sandsynligt. Denne tvivl er, så
vidt jeg kan forstå, überettiget, og efter finderens egen
beskrivelse (som han, 51 år efter at fundet skede, endnu
1904 klart og distinkt gjentog også for mig) synes der
ikke med nogen ret at burde kunne opkastes tvivl om, at
de 6 flinteblade virkelig har ligget sammen i den ene at
hellekisterne. Der håves jo 668u6en nu en tul6koinm6n
analogi hertil i tun6st at de fem llintsbla66 (3pv68pi636?)
fra den ene at hellekisterne fra Værket, Svelvik (og en
tlinwcioik i den anden).
Antagelig har man vel nærmest fæstet sig ved be
skrivelsens opgave om, al benene i kisterne skulde have
været bT-tV^clis, nva6 lindkren (Mathias Olsen Xi^u?, nu
79 år) også opgav for mig ; da jeg imidlertid bad ham efter
erindringen beskrive, hvordan benene så ud, opgav han, at
Iårbenene og andre større ben var store og hele, kridt
hvide, men meget skjøre og sprede, så de var lette at
brække iBtvkker". Denne beskrivelse, hvis ri^tiFN66 han
på gjentagen forespørgsel fastholdt, passer ingenlunde på
brændte ben, og da jeg spurgte ham, hvorfor han trodde
benene havde været brændte, oplyste han, at det ikke
havde faldt ham ind andet, end at man i oldtiden brugte
at brænde ligene, så han uden videre havde gåt ud fra
som F!V6t, at de nav66 været brændt. Han havde også
trod, der var kul og aske sammen med benene, men nav66
ikke egentlig undersøgt nøiere, om dette var rigtigt.
3ku166 6tt6r 6<3tt6 tro, at 6st i 6tnv6rt tal6rna
an3668 tvivl3omt, om 66 O6Zravn6 liZ nar va?r6t oißLn6t;
*) Rygh, Norske Oldsager etc. p. 2.
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kor mm egen 6el nol6er
6et kor mere san6svnligt, at
6e ikke kar vatret 6et, tni pa brNn6te lig Kun6e neppe 6e
Btore ben nave nol6t sig nele og store.

Størrelsen af kisterne skulde vistnok efter de meddelte
opgaver have været patal6en6e li6en, navnlig hvad længden
angår. Det må antages rigtigt, at de har været små, be
tydelig mindre end f. ex. de store kister i gravene på
Værket ved Svelvik. På den anden side må det imidlertid
erindres, at de neppe var målt under selve udgravningen,
men opzg,v6rn6 M666e1163 6lt6r skjøn 8 år senere; det er
da muligt, at her en mindre nøiagtig angivelse kan have
indsneget sig, og at kisterne vel kan have været noget
større end opgivet, f. ex. at mandslængde, 6a selve kisternes
størrelse for dem, der gravede dem ud, vistnok var uden
større interesse. Derimod vakte hellerne selv strax stor
oH)MiV^Bi)M^6ck, da de var så ualmindelig pæne", hvor
hos forekomst af flade heller ellers var aldeles ukjendt i
Ramnens, hvor bergarten (syenit) ikke er af den art, at den
let kan opspaltes til heller. Der var derfor også stor rift
om dem til drainsrender, fortalte Mathias Klop, og han
havde foræret de fleste til naboen til dette brug. Af selve
dækstenene blev den ene dog lagt undaf for at benyttes
til dørhelle. Hellerne var efter hans erindring i regelen
et par alen lange, omtrent 1 alen brede og mindre end
et kvarter i tykkelse". Der var også sten i bunden af
kisterne. Der var ca. V2 alens mellemrum mellem hver af
de fire kister.
Kommer hertil, at der ikke fandtes spor af metal
sager i kisterne, synes jeg, der neppe er tilstrækkelig
grund til at betvivle, at disse virkelig har været sten
aldersgrave, hellekister med gravgods af flint og med
übrændte ben, o\n end maske fra den allersidste del af
stenalderen. Prof. Ose. Montelius, med hvem jeg derom
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kar kontereret, kar og3a kun6et 6enne detragtning 3an6Bvnlig.

Størrelsen af kisterne er, selv om man går ud fra, at
ovgaven 4 ko^3 længde er rigtig, ikke uden analogi også
udenfor Norden, idet kra Uckermark af Hugo Schumann
er beskrevet ganske små hellekister, kun ca. 1 m. lange
og kun indeholdende et skeiet (M in hockernder Lage");
disse ganske små kister sammenstilles af Oscar Almgren x)
med de nordiske hellekister i tid.
Og gravgodset, flintedolkene, er jo netop det typiske
gravgods for hellekisterne 2) både i Danmark og i Sverige.
Det er derfor aldeles urimeligt at antage, at de sex flinte
dolke ikke skulde have været gravgods i hellekisterne ved
Klop, og den naturligste slutning må vel, i betragtning af
kisternes maske usædvanlig ringe størrelse, snarest være
den, at disse kister netop stammer fra den alleryngste del
al stenalderen.
Analogien med hellekisterne fra Svelvik blir, selv om
man må gå ud fra, at størrelsen al selve kisterne har været
mindre, yderligere støttet, når man tåger hensyn til beliggen
heden. Ligesom disse var nemlig også hellekisterne på
Øvre Klops grund anlagte på en naturlig sandhaug, her en
rest af en udskyllet morænetunge.
På den anden østre side af dalen, ved Linnestad,
stikker en ret betydelig moræne langt frem i dalens lavt
liggende lerterrain som en flad ryg, dækket al stor sten 3);
skråt overfor enden al denne ligger på SV.-siden ak dalen
Klopgårdene. Også her ståk en, meget mindre, moræne
J ) Anmeld, af Hugo Schumanns værk wDie Steinzeitgråber der
Uckermark" i G6tt. gelehrt. Anzeig. 1905, no. 6, p. 454.
2 ) Se Soph. Muller nFlintedolkene i den nordiske Stenalder", i
nNoi-^isks Fortids minder I, p. 125 ff.
3 ) Herfra var maske hellerne i kisterne hentede?
Korges geol. unders. No. 41.
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tunge, mest omleiet og bestående af sand, frem fra dal
siden, idet også det faste fjeld nærmer sig fra begge dal
sider, så der mellem Klop og Linnestad er en stærk sam
mensnevring af dalen, som ellers både i SO. og JNV. vider
sig stærkt ud.
I den nævnte sandtunge nær Øvre Klop var de fire
hellekister anlagte og deretter, ligesom ved Værket, over.
dækkede af sand. Der var ikke nogen haug over dem, og
de gav sig fra først af ikke på nogen made tilkjende i
overfladen. En art haug dan nedes først ved veiens gjen
nemskjæring af sandtungen, som sprang frem fra fjeld
siden, idet veien holdt sig langs denne og dannede bakke
opover sandtungen. Først da der skulde udtages grus og
sand til veibelæg opdagedes tilfældigvis hellekisterne, som
lå ganske nær under overfladen.
Disse forhold viser, som man ser, fuld analogi med
situationen for hellekisterne ved Svelvik; anlægsmåden har
været den samme, gravgodset også omtrent det samme.
Også høiden o. h. har været den samme. Jeg målte
nemlig denne ved sammenligning med jernbanelinien ved
den ganske nærliggende Klop station. Stationen ligger
nær randen af lersletten 14.0 m. 0. h. Gravpladsen lå
umiddelbart ved veien, på dennes Ø.-side, omtrent ,35 m.
NV. for stationen og temmelig nøiagtig 5.5 m. over dennes
skinnegang, altså 19.5 m. o. h.; lige ved der. hvor grav
pladsen med hellekisterne lå, er nu bygget et hvidt hus
ved veien, og på N.-siden af huset lå kisterne.
I henhold til det samme raisonnement, som for helle
kisterne ved Værket, må også ved Klop gravpladsen med
kisterne have ligget nogle meter over strandlinjen. Denne
kan da ikke godt have ligget mere end 19.5 -i- ca. 3 m.
= ca. 16.5 m. høiere end nu, sandsynligvis vel lavere,
maske blot ca. 12—13 m.
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I forbindelse med disse to gravfund, efter mit skjøn begge fra
yngste stenalder, hellekistetiden, begge udmærkede ved et gravgods
al flinteblade" (dolke, spydspidser) og begge karakteriserede ved
beliggenhed på randen ak sandrygge og ved overdekning med sand
samt ved en høide o. h. af ca. 20 m., svarende til en strandlinie af
maske 16—17 m.. men sandsynligvis endnu lavere (12—14 m. ?), — i
forbindelse hermed kan jeg ikke undlade at pege på et andet samlet
fund af tilsvarende flintesager, nemlig fundet fra Slottet i Hurum.
Fundet er beskrevet (i Aarsberetn. f. 1876 for Foren. t. norsk,
fortidsmind. bev.", p* 74) 1877, men fundet selv gjordes over 30 år
tidligere, altså ca. 1845. Sådan som fundet i 1876 indkom til oldBaFBZamlinFen ud^ordeZ det ak et fragment af en tlintedolk al typen
NO 63 (samme type som i de fire dolke fra KIop) med kvadratisk
tværsnit af båndtaget (no. 7875), en flintekniv (no. 7878) af typen
NO 60, en liden tyknakket (NB. ikke som ak Rygh anført t^nd
nakket) flintøx (no. 7874), tre pilespidser ak klint (no. 7876, 7877 og
7879 part.) ak typen NO 80, videre en liden flintekjerne, flere stykker
af mindre flækker o. s. v. Disse sager fandtes ca. 1845 samlede i
en Ager paa Slottet i Hurum Pgd." Prof. Rygh anså først fundet
som et værkstedfund ; i sin senere omtale al fundet ( Norske Old
sager" etc. p. 2, 1885) anfører han det dog kun med ? som sådant.
Det synes heller ikke netop rimeligt, at alle disse særdeles vel for
arbeidede, forskjelligartede færdige sager samlede" skulde være
efterladt på en værkstedsplads (boplads); dolken kan være sønder
brudt i senere tid, de andre sager har været hele.
Jordbunden ved Slottet er grus og sand (fortsættelse ak moræne
rækken Svelvik— Hurum — Drøbak etc); Slottet selv ligger også ved
færgestedet over til Drøbak kun ca. 20—30 m. o. h., med ågre helt
ned til stranden. Skulde ikke muligens også dette fund kunne have
været et gravfund? Hvis den hellekiste, de eventuelt måtte have
ligget i, som det vilde været sandsynligt, havde bestået ak rullesten,
kunde man ca. 1845 meget vel have overset betydningen ak en an
ordning af stenene i kisteform"; hovedvægten må her, synes mig,
lægges på, at fundet har været et samlet fund" ak en række
forskjellige, færdige redskaber af flint, tilhørende samme tid som
nel lek Eterne ved Verket og ved Klop. Desuden har også beliggen
heden og antagelig lisiden o. h. været oveBen3Bt6mmende. Dk3va?rr6
er der nu, efter 60 års forløb, ingen udsigt til at få nærmere rede
på fundomstændighederne, så spørgsmålet om, hvorvidt også her har
foreligget et gravfund kra hellekistetiden vel ma lades uafgjort.

Undersøgelsen af hellekisterne fra Værket ved Svelvik
og fra Øvre Klop i Ramnæs førte os således til det resul
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tat, at strandlinien i Hurum og i Ramnces ved slut
ningen af den yngste del af stenalderen ikke godt kan
have ligget høiere end ca. 17.5, resp. ca. 16.5 m. høiere
end nu; sandsynligere er det, at den på denne tid her
blot har ligget ca. 14—12 m. høiere end nu.
Dette resultat stemmer, som det sees, med erfarin
gerne over øxefundene fra Krislianiadalen, der førte
til, at strandlinien her ved slutten af stenalderen ikke
godt kan have ligget høiere, end ca. 15 m., maske sna
rere en eller et par meter lavere. Nogen absolut nøiagtig
bestemmelse kan vel for tiden- neppe opnåes, men dette
resultat kan ikke skille sig ret meget fra sandheden.
Det yngste afsnit af stenalderen, med øxeformer som
de bådformige øxer NO 35, og andre typer, der tydelig er
efterligninger efter støbte metaløxer, såvel som med de
ordinære skafthuløxer som NO 32 etc. svarer ifølge Mdntelius
o. a. i tid til en europæisk kobberalder, hvoraf endnu i
det sydlige Skandinavien findes spor; ifølge Montelius
skulde for Nordtysklands vedkommende dette tidsrum an
tagelig kunne sættes til tiden mellem ca. 2500 og ca. 2000
før Kristus, og tilsvarende maske noget senere for Kristiania
feltet. Ved slutten af denne tid skulde således strand
linien i Kristianiafeltet endnu have ligget ved bunden af
fjorden maske høist 15 m., ved fjordens ydre dele maske
ca. 10 m. høiere end nu.
I ovenstående redegjørelse er jeg gåt ud fra den blandt
arkæologerne, særlig blandt de svenske arkæologer gjængse
opfatning, at de forskjellige afsnit af stenalderen har været
i det væsentlige samtidige i Danmark, Sydsverige og det
SO.-lige Norge. Jeg har således også gåt ud lra, at den
yngre stenalder i Norge, i sin helhed som for dens enkelte
store underafdelingers vedkommende, i det væsentlige må
have været samtidig med den yngre stenalder i Danmark
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og Sydsverige; de forskjellige typer af øxer og andre redBkaber, som karakteriserer de forskjellige afsnit at den
yngre stenalder i Danmark og Sydsverige, har, forsåvidt
de gjenfindes i det sydostlige Norge, været druA her på
det nærmeste på samme tid og de forskjellige typer har i
samme rækkefølge afløst hverandre i Kristianiafeltet som i
Danmark. Nogen mindre tidsforskjel kan vel med rime
lighed medgives for f. ex. Danmark og Sydsverige på den
ene og Kristianiafeltet på den anden side, men denne tids
forskjel kan ikke have været synderlig betydelig.
Dr. Andr. M. Hansen har som bekjendt fremsat den
hypothese, ai den yngre (hans ariske") stenalder i Dan
mark ikke egentlig skulde være repræsenteret i Norge, idet
samtidig med den i Norge skulde have levet et anarisk
folk, hvis rå redskaber at sten tilhørte de såkaldte Nøstvet
typer. Efter hans opfatning skulde derfor Nøstvetkulturen
have fortsat i Norge samtidig med hele den yngre ariske
stenalder i Danmark, og Nøstvetkulturens slutning, «slut
ningsperioden av den ældre stenalder, var i Norge vakent
lig samtidig med de store stengraves periode i Danmark",
som af dr. Andr. M. Hansen sættes «til omkring 2000
(1700)—1200 f. Kr."
De talrike yngre stenaldersredskaber at danske og
svenske typer (hvad dr. Andr. M. Hansen betegner som
«ariske" eller «skandinaviske" Bt6nol6Baß6r), som er frem
fundet i Kristianiafeltet, forklarer dr. Andr. M. Hansen 1)
derved w l) at et folkeferd, selv fremmed for den ariske
stenalders kultur, allikevel mottar ved byttehandel en del
av nabofolkets fuldkomnere redskaper av slepen flint &c,
og 2) at de ariske indvandrere selv, helt gennem bronse
') 1.. e. p. 146.
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alderen om ikke længere endda, brukte sten til redskap og
våben".
Urigtigheden af den første del af hypothesen er allerede
ovenfor godtgjort; Nøstvetkulturen har ikke i Norge været
samtidig med yngre stenalder i Danmark og Sydsverige,
men netop samtidig med aeldre stenalder her, og Nøstvet
tiden i det SO.-lige Norge er sluttet netop samtidig med den
ældre kjøkkenmøddingtid i Danmark, nemlig ved tiden for
den postglaciale sænknings maximum. Det følger allerede
heraf udenvidere, at også den yngre stenalder i Danmark,
Sydsverige (Halland, Bohuslan etc.) og det SO.-lige Norge har
været i det væsentlige samtidig, har begyndt omtrent sam
tidig (begge steder efter en overgangstid, en nordisk mellem
stenalder, de butnakkede trindøxers tid) og antagelig også
har sluttet omtrent samtidig. Hypothesen om, at ældre
stenalder i Norge skulde være samtidig med yngre sten
alder i Danmark, og at de yngre norske stenalderssager
fra det SO.-lige Norge skulde svare i tid til dansk bronse
alder, at stenaldersgravene ved Værket, Hurum, således i
tid skulde være samtidige med danske bronsealdersgrave
o. 3. v., hele denne retardationshypothese viser sig allerede
ved undersøgelse ai strandlinierne for ældre og yngre sten
alder (som for bronsealder, 86 nedenfor) uholdbar. Jeg
anser det overflødigt at levere yderligere nogen mere de
taljeret påvisning heraf.

I sammenfatning af undersøgelserne over strandliniens
beliggenhed under slutten af stenalderen (og begyndelsen
af bronsealderen) ser vi således, at den yngste stenalder
må antages at have vedvaret indtil en tid, da
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3trandlinien ved Xri3tiania .. la ca. 13—15 m. nsiere end nu
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Det må bemærkes, at disse tal ikke kan ansees som
nøiagtige på nogle få meter; det er mulig, at tallene er lidt
for høie, derimod usandsynligt, at de er for lave; en absolut
sikker bestemmelse med en feilgrense på f. ex. 1 meter
lader sig med det for tiden foreliggende materiale vistnok
ikke erholde.
Bet er imidlertid på den anden side ikke sandsyn
ligt, at strandlinien ved slutten af yngre stenalder skulde
have ligget væsentlig lavere, end den ovenfor angivne
minimumsgrense for høiden; thi i så fald måtte man
utvivlsomt kunne have ventet, at stenaldersfund på de
laveste terrasser langs fjorden og ved fjordbundene (f. ex.
ved Kristiania, i Lier, i Drammensdalen, i de ydre dele
Sande, i Slagen, Sæm, Tjølling og Brunlanæs, så vel som
i Rygge, Råde, Onsø og Skjeberg o. 8. v.) måtte have
været ret hyppige, medens de nu alt i alt må siges at være
forholdsvis meget sjeldne, hvorhos de laveste fund under
tiden er gjort ni ler", der med sikkerhed angiver den lidt
høiere strandlinie. Rigtignok kan man antage, at disse
laveste strækninger, før de i nyere tid blev drainerede,
gjennemgående må have været sumpige og myrlændte og
af den grund lidet beboelige, men de måtte dog f. ex. have
egnet sig 3<im jagtterrain særlig for sumpfugle, og et større
antal fund måtte dog antages at ville være påtruffet også
her, om stenaldersmennesker havde ferdedes her. Rigtig-

nok kjendes også meget få sikre bronsealders- eller ældre
jernalders-fund fra disse lavtliggende strøg; men dels tør
vel maske befolkningen i disse tidsrum have færdedes
mindre nær stranden end i stenalderen, dels opbevares

IV. Strandliniens foeliggenhed under bronse
alderen i Kristianiafeltet.
Med hensyn til Btran6linien3 t)6li^6NN66 under og ved
slutten af bronsealderen i Kristianiafeltet, da ligger det
egentlig udenfor denne afhandlings opgave at indgå på en
mere detaljeret undersøgelse af dette spørgsmål.
Imidlertid vil jeg ikke undlade at knytte nogle korte
bemærkninger desangående til de ovenfor fremlagte resul
tater angående strandliniens beliggenhed under de forskjel
lige afsnit af stenalderen, særlig da dette spørgsmål har
fåt en mere aktuel interesse gjennem den af dr. Andr. M.
Hansen opstillede hypothese om forholdet mellem bronse
alderens strandlinier og indvandringen af et arisk folk i
Kristianiafeltet. Dr. Andr. M. Hansen sammenfatter denne
hypothese i følgende udtalelse 1 Det ariske landnåm i
Norge skedde i bronsealderen mens vin- og heim-navne
var i bruk, i tapestiden."
Nærmere fixeret skulde ifølge den samme hypothese
denne ariske bosætning have fundet sted, da strandlinien
ved Kristiania lå ca. 36—40 m. u høiere end nu og
«omkring 20 m. længere ute mot fjordmundingen" (I. c.
p. 310). Dette nivå skulde videre efter dr. Andr. M.
Hansen „ nærmest svare til slutten af ældre bronsealder", og
dette tidspunkt, som dr. Andr. M. Hansen sætter til omkring
l) 1., e. 321,
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800 år f. Kr., skulde da svare til vinnavnenes tid, medens
heimenes tyngdepunkt" skulde svare til lidt senere tid.
At denne strandlinie på «40 30-20 m." skulde svare til
slutten a/ ældre bronsealder linder dr. Andr. M. Hansen
uavhængig fastslåt ved helleristninger ved samme nivå."
Spørgsmålet om, hvorvidt den laveste grense nedad
for vinnavnene er bundet til 40(36)-meters kurven ved
Kristiania, burde jeg for min del maske ikke indlade mig
på, da denne op^tlV6 I<rBLV6r bl. a. sproglige forudsætninger,
som jeg ikke er i besiddelse af. Imidlertid har jeg dog
trod at turde driste mig til også at meddele nedenfor nogle
kritiske bemærkninger om og give et lidet bidrag til løs
ningen af spørgsmålet om forholdet mellem vinbosætningen
og strandliniens beliggenhed. Først vil jeg imidlertid gå
noget nærmere ind på det andet spørgsmål: hvorvidt
40(36)-meters strandlinien ved Kristiania (og tilsvarende
strandlinie længer ude ved fjorden) falder sammen med
slutten af den ældre bronsealder.
Først og fremst må jeg bemærke, at en strandlinie
ved Kristiania på 36—40, som ovenfor påvist, antagelig (i
tid på det nærmeste må svare til en strandlinie på ca.
25—27 m. — ikke som dr. Andr. M. Hansen går ud fra paa ca.
20 m. — ved fjordens munding; dette var det vanskeligt
for dr. Andr. M. Hansen at vide, da han skrev sin bog
w Landnåm", så derpå lægger jeg mindre vægt; men sammen
stillingen: 40 m. ved Kristiania svarende til 20 m. ved
fjordmundingen, vilde i ethvert fald ikke kunne 186FF68 til
grund, men enten en sammenstilling: ca. 40—27 m. eller
ca. 28-20 m.
Ser vi dernæst på dr. Andr. M. Hansens bevis for, at
den nævnte strandlinie, 40 m. ved Kristiania og 20 m. ved
fjordmundingen, skulde svare til
a/ ældre bronse
alder" } så viser det sig, at der herfor intet virkeligt bevis
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findes, og urigtigheden af denne hans påstand vises al
andre kjendsgjerninger, end de, han har lagt til grund.
Dr. Andr. M. Hansen's ene bevis for hans påstand er
M. Arnesen's påvisning af, at helleristningerne i Smålenene
ikke skulde være fundet lavere end 70—75' (= 22—232/3 m.)
o. h. i), tivorgk allerede hr. Arnesen, BavsiBom prof. O. Rygh
sluttede, at Havfladen her i Helleristningsfolkets Tid maa
have staaet henimod 70' høiere end nu, 822 at de fleste at
I^i3tninZ6rn6, 66n^an^ de 016V6 in6nuzZ666, vare li^6 ved
Stranden", en slutning, som altså dr. Andr. M. Hansen også
uden videre går ud fra som rigtig; li^6Ba slutter han sig til
prof. Rygh's antagelse om, at de smålenske helleristninger
må antages at stamme fra den ældre del af bronsealderen.
Det sidste turde maske være rigtigt; hvad derimod
angår den antagelse, at helleristningernes forekomst blot
ned til ca. 70—75' eller ca. 22 m. skulde oet^<ie, at havet
har stat op til ca. 20 m. høide i den ydre del af Smålenene
endnu så sent som ved slutten af den ældre bronsealder,
da turde denne slutning på ingen måde være berettiget.
Som navnlig E. Ekhoff har fremhævet, er bronse
alders-helleristningernes forekomst væsentlig afhængig af
bergartens beskaffenhed; således findes på Tjørn, hvor
bergarten er gneis, der ikke egnede sig til anbringelse al
helleristninger, ingen sådanne, og S.grænsen for udbredelsen
ak helleristningerne kan ifølge A. E. Hoi.i«lLi:ii<3 i Lonußlan
sættes ved Gullmarfjorden, der går ind fra Lysekil, tillike
S.grænsen for Bohuslåns granitfélt. Angående mangelen
af helleristningerne på Tjørn bemærker E. Ekhoff 2 ):
jjHållristningar finnas ej inom trakten, emedan en no6
l ) Se 0. Rygh. Forh. v. Vid. SeJsk. i Christ. 1873, p. 457.

(1879 -83). p. 328,
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vandig forutsåttning for deras utforande: slåta, mer eller
mindre slipade berghållar, nelt och hallet saknas." Så
danne lindeß nemlig ikke gjerne indenfor gneisområdet,
medens de er hyppige i granitfeltet, der fra (^ullmaren
strNkicer sig op Z^nnem N. Lonußlan og ind i den del ak
Smålenene, hvor helleristninger findes, — også her altid på
de af istidens landis vel a^leone granitflader. Der linli6B
således strøg med helleristninger og strøg uden sådanne,
afhængig af, om bergarten selv var egnet til i«ckk«Zl
ning af dem eller ikke. Men dernæst har også selve
fjeldoverfladens form været bestemmende for udbredelsen.
Navnet helleristning turde her have været noget vild
ledende. Det har intet med det norske ord helle i dette
ords sædvanlige betydning (— en flad planparallel sten
plade) at gjøre, men er opstået ved en direkte overførelse
til vort sprog af det svenske w hållnstning", afledet af det
svenske ord hall, k eller
en af omgivende løs
terrain (af ler eller sand) opstikkende klippeoverflade 1);
den svenske geolog taler om en bergarts forekomst «i fast
hall", i samme betydning som vi på norsk taler om i fast
fjeld", i modsætning til forekomst i løse blokke. Nu findes
sådanne jevne zl^lebne granitflader gjerne i Smålenene
og Bohuslån mest i små rundkollede, blot oventil flade
fjeldknatter, som stikker op at lerterrainet, og de bedste
flader for indhugningen af helleristningen har i regelen
været selve de jevne topflader af disse «roenes moutonnées"
at den glatslebne granit 2 Det ligger da i selve sagens
l ) Det vil6e derfor være snskellFt, om vore arkVoloFer kunde Kn6e
et heldigere ord, end den nu brugte betegnelse, der let misforståes.
2) Se f. ex. C. Nrnilk^ni) i Laloiuonsens XonvelZationLiexillon, L6.
VIII p. 724 om helleristninger: «De findes hovedsagelig paa
vandrette eller svagt skraanende Klippeflader" o. s. v. Ligeså
£khoff's udtalelser om helleristningerne i Quille herred (1. c. b.
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natur, i formen at profilet af disse fjéldknatter, at over
fladen, den der bedst egnede sig til indhugningen af helle
ristningen, selv nær ude ved kysten, og endnu mere da
lidt inde i landet, hvor bebyggelsen at det lcorndvrkende
folk tandtes på lerNaderne, måtte komme til at ligge en
del meter, gjerne mindst et snes meter o. b. I virkelig
heden viser også studiet af 25000-dels karterne over helle
ristningsområdene i Skjeberg o. s. v., at der her neppe
findes en eneste fjeldknat med den rette form, hvis flade
top ikke når op til mindst 20 m. o. h. Heri håves da en
fuldkommen tilstrækkelig forklaring til, at de hidtil kjendte
helleristninger i Smålenene ifølge M. Arnesen ikke findes
lavere end ca. 22 23 m. o. h., — et tal, som dog turde
vise sig noget for høit — og det er ingenlunde nødvendigt
for forståelsen af helleristningernes forekomst at gribe til
den forklaring, at havet ved tiden for anbringelsen at helle
ristningerne, altså endnu ved slutten at ældre bronsealder,
skulde have nåd ca. 20 m. høiere end nu i den ydre del
af Smålenene. Endnu mindre har man ret til at slutte, at
havet ved denne tid må have stat så høit. Ekhoff at>
viser, som det fremgår at det ovenfor anførte, en sådan
påstand, og det er mig også bevendt, at prof. Rygh i de
senere år af sit liv, ikke anså dette tor på nogen måde
bevist og heller ikke mere trodde dette var rigtizt. At
havet ved slutten at ældre bronsealder endnu har stat
II p. 153), at disse n&ro, i likhet mcd det vanlig f&rhållandet,
lii^lu^Fna på sakta sluttenda, genom de forntida joklarnas inverkan glattslipade hallar. Endast på några få stallen tinder
man dem utforda på lodråta berghaller". nEn formodan som
ofta anfårdes i trakten, var, att de figurtecknade hfillarna — —
sr« forna Ltran^^llppor, vid livillla ZeFlarna lagt til, ooli på
hvilka de roat sig att inhugga bilderna af sina farkoster etc.
Hvad Quille angår, har jag forut antydt, att de samtida stenkumlen genom deras lage tåt vid vattnet afvisa tanken på någon
stOrre lio^ninF af landet sedan i sra^a varande tid".
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endel meter høiere i Smålenene, end nu, er vistnok over
ordentlig sandsynligt, men det kan ikke på langt nær have
stat så meget som 20 m. høiere.
Som sit andet bevis for den ovennævnte påstand an
fører dr. Andr. M. Hansen følgende:
Likesåvist står
Eckhoffs påvisning urokket: der er en karakteristisk nedre
grænse for bronsealdersgrave i det nordlige Bohuslån, som
angiver et tydeligt havnivå av ca. 18 m."
Jeg har intetsteds i E. Ekhoffs arbeider over Bohus
lån kunnet finde en eneste u6talkiB6 som denne og. aller
mindst kan han have ment, at bronsealdersrøsernes
kritis o. h. skulde være noget karakteristisk bevis for et
bestemt høiere havnivå. Jeg skal blot eitsrs nogis få at E.
Ekhoffs udtalelser om bronsealdersrøsernes beliggenhed i
Bohuslån, som viser dette. I anledning af omtalen at
bronsealdersgravene i Quille herred i nordre Bohuslån
siger han således a ) :
.
Kumlen har, liksom i andra trakter, åro gerna lagda
på bergstopparna med vidstrackt utsigt ofver kringliggande
nejd. Vanligen kan man från kumlen Bkonia hafvet. Det
synes, 80M om 6enna Bi'3tnamn6a oMßtan<li^n6t, d. v. 8.
dszaret att tran Frakplatß6n natva uwiA okver kalvet, ej
det noZa laget i oen for sig, varit beståmmande vid valet
af plats tor kumlen. Ju nårmare man kommer kusten,
dess lagre ligga kumlen. Flera af de tåt vid stranden be
lågna råsena åro lagda på en hojd at endast några få fot
ofver vattnet. Å andra sidan finnes vi336!li^6n manga
rosen tatt vid kusten, som I,'Zza på bo^a ber^toppar.
I^anFie in i landet balva io3ena naßtan utan un6antaz

*) E. Ekhoff »Quille harads fasta fornlemningar". Bidr. t. kanned.
om Gåteborgs och Bohuslans fornminnen och historia. B. 11,
1889-93; p. 14-7.
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hogt låge, ock kran de allra Nesta kan man, som nåmnts,
skada hafvet".
I omtalen af Orust herreds bronsealdersrøser x) siger
han også om røserne ved Boxvikskilen : »Båda ligga i
likhet med vanliga bronsåldersgrafvar hogt upp på bergen
med utBigt olver kalvet", og han karakteriserer bronse
aldersgravene i sin almindelighed som de vanligen hogt
upp på bergen kelaZna stenkumlen eller rosena".
Også G. A. Gustafson siger om røserne i Sotenås og
Stångenås herreder i Bohuslån 2): ;,Rosena åro som van
ligt lagda uppe på bergkullarna och den iakttagelsen man
upprepade ganger gjort, att deras låge i allmånhet år så
dant, att hafvet derifrån år synligt, bekråftar sig åfven kar.
En foljd karat ar, att de rosen som forekomma inne i
landet, en6ast linnas på de kogre bergkullarna, då de der
imot ute vid kusten ofta kunna ligga rått lågt".
At strandlinien i nordre Bohuslån ved tiden for bronse
aldersrøsernes oplægning må have ligget ganske lavt over
nuværende havsfand, fremgår som ovenfor nævnt, direkte
af Ekhoff's udtalelser, idet han l. ex. i Quille herred i det
nordlige Bohuslån anfører, at „ flere af de tåt vid stranden
delagna rosena aro lag6a på en Koj6 al en6ast nagra få
fot ofver vattnet". Også for det sydlige Bohuslån giver
Ekhoff udtrykkelig en oplysning, som viser, at man ikke
kan være berettiget til at slutte, at havet under bronse
alderen i det nordlige Bohuslån skulde have nået så høit
op som 18 m. Under skildringen af Tjorns herreds faste
fornlevninger siger han nemlig 3) om bronsealderens grave:
Många ak dessa åldriga gratvar ligga blot nagra få fot
ofver hafvets yta, och foten af den låga klippa, på hvilken
') Ibid. d. 111, p. 180.
2 ) Ibid. b. 111, P? 468,
3 ) Ibid. d. 11, p. 292-293.
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de mo uppkor6a, sliiH63 at kalvet» va^or. Under de år
tusenden, som forflutet sedan bronsålderns folk bygde sina
grafvar på Tjorn, har on, torde vi vara beråttigade att
saga, 6.1 varit underkastad någon hojning". I modsætning
hertil tremksever han anretter, at grave eller værksteds
pladse (bopladse) fra stenalderen ligger ganske høit over
havet; den laveste opnivellerede værkstedsplads fra sten
alderen på Tjorn, fra Almo-sund, Valla sn., ligger nemlig
60 svenske fod (= 18 m.) o. h., medens mange af bronse
aldersgravene, som nZLvnt, blot ligger n några få fot" o. h.
Hvad der menes med dette 8i68t6 u6trvli, p186ci56r63 668
værre ikke nærmere, men da altså 18 m. karakteriseres
som r ganska hogt" o. h., kan ved udtrykket några få
fot" åbenbart kun forståes en ringe brøkdel heraf, altså
vel kun et par meter. Ln6vi66l6 siger Ekhoff om muligN66en at nevning at landet under Bt6nal66i6n til forskjel
fra bronsealderen i Tjorn sammesteds (p. 294), efterat han
først har p6^t på, at st6nal66ißßrav6N63 ne»i66 over havet
synes at vise, at landet har hævet sig siden stenalderen,
at dette forhold er såmeget mere at lægge mærke til «som
forekomsten af bronsålderns fasta minnesmårken på det
vtt6r3ta Btian6daltet visar, att detta ej i sig B^ltt innebar
något hinder for bosåttning".
Det må, som det fremgår af ovenstående, vistnok bero
på en misforståelse, når dr. Andr. M. Hansen afEKHOFF's
arbeider om det nordlige Bohuslåns bronsealdersgrave ud
leder den slutning, at de ikke skulde ligge lavere end 18 m.,
og at denne b«i6e skulde anzive et 3amti6iZt havnivå nær
18 m. *).
') I sin afhandling nOm Skandinaviens nivåfSrandringar" (Geolf6ren. i Stockh. forhandl. B. 12, p. 109) navner G. De 6i?LN
følgende: I samband harmed må erinras om E. Ekhoff's nog.
granna arkæologiska kartlaggiiing af Bolmslan, dervid han hit-
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Thi dels har Ekhoff ikke udtalt noget herom, dels
har han uttrykkelig uttalt, at bronsealdersrøserne i Qville
og i Tjorn o. s. v. tildels ligger så lavt, at nogen nævne
værdig hævning ikke kan have fundet sted efter tiden for
deres oplægning og endelig fremgår det af alle sagkyndige
udtalelser om bronsealdersrøsernes beliggenhed i det hele,
at deres høide o. h. i almindelighed ikke kan tillade nogen
sikker slutning om strandliniens beliggenhed ved tiden for
deres oplægning, da samtlige røser åbenbart med forsæt
netop ikke er opførte så nær strandlinien som rnuligt, men
snarere tvertimod på et over havlinien tilstrækkelig høit
KZLV6t punkt, som iiiiock fri U^iFi over havet.
De slutninger, som undersøgelserne over beliggenheden
af bronsealdersrøserne i Bohuslan fører til med hensyn til
fastsættelsen af strandliniens høide over nuværende hav
stand ved slutten al ældre bronsealder, bekræftes også
af undersøgelserne over beliggen heden at Knstianiafeltets
bronsealdersrøser.
Også de norske bronsealdersrøser synes gjennemgående
lagt på topper eller fritliggende steder med udsigt mod
havet, ofte på traktens høieste punkt (f. ex. på Nøtterø på
Vetten, 98 m. o. h.), og meget ofte på høiden at frem
springende odder vendt ud mod havet. For ikke at nøie
mig med en almindelig påstand skal jeg belyse dette ved
tills icke antraffat någon stenåldersgraf på lagre nivå an 18 ni.
5- h
inc»m nordostra delen us Tjorn. Det synes derfor
vara mojligt, att hafvet vid stenålderns slut annu stod nastan
upp lill denna nivå, hvareinot fSrekomsten as salvar från bronsåldern anda ned mot nuvarande strand synas antyda, att hojninsssn under loppet af BiBln3,m6li tid nara «03 nppnått sin nuvarande standpunkt" etc.
Skulde ikke dr. Andr. M. Hansen's misforståelse af L«.
hoff's fremstilling bero på, at han har overført hans (og De
6Dl:n'B) u6ta1«l8« om de laveste t>okuBwnBlls sisnalderfra
høide af 18 m. på Snmsealdersgravene ?
Norges geol. unders. No. 41.
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et par be^emte exempler. nemlig bronBeal6er3r636rn6 ve6

Nær bunden af Sandebugten findes lige ved hver
andre to store (nu udgravede) røser på den høie odde
mellem den in6er3te del at 3an6ebuBten og LnZeku^ten;
røserne ligger begge ganske nær ud mod søen, på SV.
siden af odden. Toppen af denne er ca. 46 m. høi,
røserne ligger ca. 70 ni. fra stranden omtrent i V.—o.
for hverandre med ca. 50 m. mellemrum, den østligste
efter min måling i høide 22 Va m.. den lavere vestligste
i høide 18'/4 m. I den øverste har der antagelig været
to hellekister, den ene nær den nordlige, den anden nær
den sydlige rand af røsen; i den nordlige kiste (knapt
1 m. lang, opført af en liden bundhelle, to sideheller og
to endestykker samt en stor overliggerhelle, alle af rød
granitit, stedets bergart) fandtes foruden dele af et kranium
og andre ben en bron3eknap og nogle andre oldsager.
Lige ved findes på østsiden af Sandebugten, ca. 1 km.
80. for BulBtnNvnt6 r«3, en anden r«3 på tangen mellem
Orevik og Saltboden, omtrent på selve toppen af odden,
på dennes sydside, efter generalstabskartet lidt over 20 m.
o. h. Videre sin6e3 ca. V2 km. 80. for r«B6n ved orevik,
atter en stor røs på den næste odde, vest for Ødegården,
ligeledes omtrent på selve toppen ak odden og på dennes
sydside, altså ligesom de tre foregående vendt ud mod
havet, og i samme nsi6e, ekter BeneralBtad3kartet lidt over
20 m. 0. n.
MBB6 rs3er li^er 3ale6es ner netop pa nsie krit-

liggende odder, og tildels på toppen at odderne. Men deraf
at slutte, at havet ved anlægget al disse vN^ize rs3er,
som har krævet en mængde dagsværk, skulde have nået
op til nær opunder den laveste af dem, altså til henimod
18 m., vilde utvivlsomt være aldeles überettiget. Thi blot
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10 km. NO. for disse røser kan6teß ved Værket ved Svel
vik, som før nævnt, to hellekister fra slutten af stenalderen
i høide lidt over 20 m., og havet kan ved tiden kor an
lægget af disse ikke have stat høiere en6 ca. 17 m., men
har sandsynligvis endog stat nogle meter lavere. Det er
da urimeligt at antage, at havet endog lidt lkLn^r S. så
sent som omkring slutten af ældre bronsealder (tiden for
opførelsen at bronsealdersrøserne ved Sandebugten?) skulde
have stået så høit som ca. 18 m. Som ovenfor nævnt
førte undersøgelserne over strandliniens høide i Sande ved
slutten af stenalderen til, at denne antagelig her på den
tid omtrent har ligget ved ca. 14—12 m. over nuværende
havstand. Den kan da ved tiden for opførelsen al bronse
aldersrøserne her i Sande neppe have ligget mere end høist
ca. s—lo m. høiere end nu; og ide ydre dele af Smålenene
skulde den efter dette ved samme tid have ligget endnu
lidt lavere. —
At dette er rigtigt, bekræftes nu yderligere ved underBG^6lß6n al Ke»i6en over havet for bronsealdersrøserne på
Kjæmpeåsen under Mngshauggårdene i Slagen omtrent
2—3 km. N. for Vallø. Kjæmpeåsen er en lang, smal
r^Z al rombeporfyr, u6»tiakt i retning N.—S., mod øst
begrenset af havet, mod vest af flad slette, der fortsætter
fra bunden af den gamle bugt ved Ringshaug og Gorbu.
Langs hele eggen af ryggen, der nu er bevoxet med bar
skov, er anlagt en række svære bronsealdersrøser, opbygget
af klappersten af rombeporfyr; af sådanne røser findes i
det hele 11 (12?), alle beliggende således, at man fra deres
top vilde kunne se ud over havet, om barskoven ikke
fandtes. Omtrent alle røserne er gjennemrodede og for en
stor del ødelagte ved ældre og nyere forsøg på at finde
oldsager i dem. kjerne har kul6BtlVn6iZ karakteren ak
bronsealdersrøser, og ligner i hele sin bvg^ma^e både ak
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røserne selv og N6il6l<ißt6rn6 i samme de sikre bronsealders
rsß6i- i Sande o. s. v.; det er derfor ingen grund til at
antage, at de skulde tilhøre et yngre tidsrum. Og flere al
røserne viser tydelige gravkammere (hellekister) i behold,
så er 66t temmelig sikkert, at de også tilhører ældre bronse
alder. lXonkr. Ekhoff's udtalelser om Bohuslåns røser).
Den øverste røs længst i nord er den, der ligger høiest;
jeg målte høiden ak denne o. h. til 19 meter. Røsen var
u6zrav6t ned til gravkammeret, en li66N K61161ii3t6 i N.—S.
lig retning, opbygget af flere større blokke al rombeporfyr;
ved siden lå nu dækhellen, en plade af rombeporfyr ca.
1.5 m. lang. Antagelig i denne røs var (ifølge opgave af
Jørgen Hansen I^i^(!n^(;) ved u6Blavning6n kun66t et
stykke ak en hjerneskalle, og muligens nogle oldsager.
Den laveste ak røserne ligger langt mod syd, ikke
langt fra selve tangen, lidt nærmere vestsiden end østsiden
ak ryggen og blot 40—50 m. fra stranden ved bugten. Dels
ved gjentagne aneroidmålinger, dels ved et nivellement
målte jeg høiden o. h. af denne røses basis til 5.50—5.75 in.
Også denne store røs, hvis basis var 15—20 m. i diameter,
var nu for største delen ødelagt; dog såes endnu tydelig
rester af en stor hellekiste, hvis sidestene endnu stod på
sin plads, for enden endnu delvis dækkede af en dækhelle.
De ypperlige strandvolde ak klappersten på tangen lige
ved viser, at havet her står voldsomt på, særlig ved SO.
storm; det må antall,, at bølgeslaget her når op mindst
et par meter med så stærk virkning, at det har kraft til
at flytte klappersten ak størrelse som de, hvoraf røsen er
bygget. Det er 6a ikke muligt, at havet kan have slået
mere end høist ca. 3.5 meter høiere end nu, ved den tid
røsen byggedes; thi ellers måtte 66N have været delvis
ødelagt og udjevnet ak bølgeslaget. Uagtet der vistnok
ikke foreligger noget fund al bronsealderssager kra denne
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I'»3, 61- 661- in^6NBomnelBt A'un 6 detvivle, at <!6N
IiZ63OM 6e Gvri^e re»B6r tilnsrer droNB6al6er6N oz Bamme
6el at l)roNB6al6er6N 80M 61886.

Røserne på Kjæmpeåsen ved Ringshaug i Slagen be
viser således evident, at strandlinien ved slutten at ældre
bronsealder i Slagen ikke kan have ligget mere end høist
ca. 3.5 m. høiere end nu.
De af dr. Andr. M. Hansen dels fra de smålenske
helleristninger, dels fra de bohuslånske bronsealdersrøsers
antagne nsi66 o. h. hentede beviser for, at strandlinien i
Smålenenes og Jarlsbergs ydre dele endnu ved slutten af
den ældre bronsealder (det vil efter prof. Montelius's tids
regning sige omtrent ved år 1100 før Kr., efter Sophus
Mullers tidsregning omtrent ved år 800 900 før Kr.)
skulde have ligget henimod 20 m. o. nuværende rmvstand,
disse beviser er, som det turde fremgå af ovenstående, ikke
holdbare. At t. ex. helleristningerne —om dette. er rigtigt —
i de ydre dele af Smålenene ikke forekommer lavere end
ca. 22 m. eller at bronsealdersrøserne i nordre Bohuslån
ikke skulde forekomme lavere end ca. 18 m. — hvilket ikke
er rigtigt — kunde i ethvert fald kun bevise, at der var en
mulighed for, at havet ved tiden for deres udhugning resp.
oplægning her havde stat såmeget som ca. 20 m., resp. 18 m.
høiere end nu; 6a de nævnte forhold ved helleristningernes
og røsernes forekomst imidlertid meget vel kan forklares
tilfredsstillende uden denne antagelse, bortfalder også en
hver beviskraft for, at havet virkelig på den tid har nåd
så høit. Og da andre forhold — særlig forekomsten at
stenalderssager i lavere høider under forhold, der kræver
antagelsen af en lavere strandlinie allerede for stenalderen, —
taler bestemt imod, at det kan have nåd så høit, så måtte
den fremsatte påstand om en strandlinie på 20 m. høide
over nuværende havstand i Smålenenes ydre dele eller 18
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m. i nordre Bohuslån så sent som ved slutten al ældre
bronsealder allerede derved siges at være ikke blot übevist,
men i overveiende grad usandsynlig ; forekomsten af bronse
aldersrøser i Slagen helt ned til 5.5 m. o. h. viser til over
flod, at den er urigtig.
Dr. Andr. M. Hansens egne tal fører også her til
konsekvenser, som endnu mere viser, hvor usandsynlig
hans antagelse er. Efter hans udredning skulde ved tiden
omkring 800 før Kr. strandlinien ved Kristiania have ligget
ca, 36—40 m. høiere end nu 1); sætter vi nu med S. Muller,
hvem dr. Andr. M.Hansen følger i sin tidsregning, bronse
alderens slutning ved ca. 400 f. Kr. (Montelius ca. 500 f.
Kr.) og antager vi fremdeles med Lxnork', at b^vnin^en
har været omtrent afsluttet ved bronsealderens slutning,
hvad dr. Andr. M. Hansen også synes være med på, skulde
således også ved Kristiania vel neppe nogen del af hæv
ninZen have resteret ved slutten ak bronsealderen her. I
tiden fra ca. 800 til ca. 400 f. Kr., altså i løbet af ca.
400 år, skulde landet her således efter dette have været
hævet ca. 36—40 in., eller gjennemsnitlig ca. 9—lo m.
eller ca. 28V2—32 fod pr. H^^n^scie. En så stor gjen
nemsnitshastighed af hævningen af landet måtte allerede
i og for sig forekomme meget usandsynlig, og så meget
mere, da det væsentlig er tale om det sidste afsnit af
bNvninZsn, som snart ekterkulztes ak en tid at over et
par årtusender, hvorunder antagelig ingen hævning har
fundet sted. En hypothese, der i sine konsekvenser fører
til sådanne åbenbare usandsynligheder, måtte derfor være
støttet af meget stærke beviser, om den skulde kunne an
taB6B at have no^et for sig. De ak dr. Andr. M. Hansen
') Jeg ser her bort fra, at en 20 meters strandlinie i de ydre dele
af Smålenene ikke svarer til en U-meters stran^iinie ved
Kristiania.
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lremlagte beviser bar imidlertid vist sig ikke blot util
strZekkelige, men kan itolge sin egen natur overbovedet
ikke an8663 som beviser. — '

I henhold til ovenstående tør vi derfor, elter min
mening, gå ud fra, at strandlinien allerede ved begyndelsen
af bronsealderen i de ydre dele af Smålenene har ligget
meget lavere end ca. 20 m. høiere end nu (antagelig sna
rere kun omtrent det halve; se ovenfor n. 247) og, at den
ved slutten af ældre bronsealder her neppe har ligget b^iere
end ca. 3—43 —4 m. høiere end nu.
Med hensyn til strandliniens beliggenhed ved bronse
alderens slutning, da lader det sig for tiden endnu ikke
gjøre at fixere denne fuldt sikkert; Ekhoff, Sårnander
o. a. har antaget for Bohuslans vedkommende, at aldeles
ingen hævning her skulde have fundet sted siden bronse
alderens slutning. Det samme antages almindelig for Dan
marks vedkommende 1).
Da det ikke er nogen Zrund til at tvivle na, at de
lavtliggende bron36alderBrGB6r na X^semneasen ved liingB
baug i Blagen, med sine bellek^ter til gravkammere, 3tam
mer lra seldre bronB6alder, og 3trandlinien ber Balede3 om
tient ved slutten al eeldre bronB6alder Bk^llde bave ligget
bsiBt ca. 3^/2 m. over nuvcerende bavBtand, er det neppe
beiler Bandsvnligt, at nogen nazvnevNidig del al bLLvningen
bar resteret ved slutten al yngre bronsealder i XriBtiania
teltet. Ln tuldkommen sikker alg^e»rel36 al dette Bvsrg3
mal lar overlad6B til lremtidige underssgelser.

Vinbosætningens strandlinie.
ovenstående udredning vil det således kremga: lor
såvidt det 3kulde vi3e sig, at vin-navnene i Xristianiadalen
J ) Se i. ex. V. Ussing.
1904, p. 324,

Danmarks Geologi. 2<len udg. Kjøbenhavn
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ikke gar nedenfor 36-meters kurven (og tilsvarende ved
fjordens ydre dele ikke lavere end k. ex. 27 m.) og forså
vidt delte forhold ikke kan forklares naturlig og rimelig
ud fra terrainforhold eller på anden made, men — som af
dr. Andr. M. Hansen forsøgt — må forklares ved, at havet,
på den tid vinnavnene kom i brug, har dækket lavere
Ltro^ og har Za^t nær op imod 36- (resp. 27-) meters kurven,
i så fald kan denne vinbosætning ikke have fundet sted
så sent som i bronsealderen, idet 36-meters kurven ved
Kristiania (resp. 27-meters kurven ved fjordens ydre dele)
svarer til en forholdsvis tidlig del af yngre stenalder, ikke
til noget afsnit af bronsealderen. Det er imidlertid, som
nedenfor skal søges påvist, meget tvivlsomt, hvorvidt vin
navnenes udbredelse virkelig kan bringes i relation til
nævnte strandlinie og hvorvidt de er opstået på den tid
havet gik så høit. —

Ved gjennemgåelse af det af dr. Andr. M. Hansen
selv fremlagte materiale 1) har jeg ikke alene ikke kunnet
finde noget bevis for, at vingårdenes udbredelse nødven
digvis kræver antagelsen af en strandlinie på netop 36—40
m. ved Kristiania, og tilsvarende ude ved fjorden, men
må tvertimod anse det overveiende sandsynligt, at Btrand
linien ved tiden for vinbosættelsen har ligget væsentlig
lavere.
Allerede for Smålenenes vedkommende (Skjeberg, Onsø,
Råde etc.) medgiver dr. Andr. M. Hansen selv, at der
,muligen3 ikke behøves hele 20 m., kanske ikke mere end
10—15 m. sænkning for at bringe topografien i overens
stemmelse med navnene".
') Se dels «Landnåm i Norge", p. 305-312; se også «Aftenposten
11/, 1903.
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Også på vestsiden a/ fjorden ved Fjære (i Hedrum)
behøves ikke for forklaringen af dette navn at antages
større hævning af strandlinien end ca. 15 m. s^Brum
vandet ligger jo den dag idag kun ca. 7 m. o. h.), og op i
Gjerpendalen ikke stort mere (Børsesjøn ligger kun 16 m. 0.h.),
neppe så meget som 20 m.
Hvad vinnavnene i Sande angår, 3a kan navnet
Sande selv (der at dr. Andr. M. Hansen opføres som vin
navn) umulig afmærke en gammel strand ved ca. 25 m.
o. h., da ingen af Sande-gårdene ligger høiere end 22 m.
(terrassen her 16—20 m.).
Nu svarer en strandlinie af 15—20 m. ved fjordens
ydre dele, som ovenfor nævnt, antagelig til en samtidig
strandlinie at ca. 21 —28 m. ved Kristiania (og Drammen).
En gjennemgåelse af vingårdene i Aker, Bærum, Asker,
Røken, Lier og Eker viser også efter min mening, at det
intet er i veien for at forklare deres beliggenhed ligesåvel
under antagelse af en strandlinie af høist 21—28 m. eller i
middel ca. 25 m., som under antagelse at en Btran6linie
36—40 m.
De allerfleste vingarde ved fjordens bund er høit
liggende og kan således intet afgjøre 1 Det er derfor kun
de lavtliggende vingarde, som her har nogen betydning;
') F. ex. i Aker: Holmen 124 m., Ulleren (øvre) 93 m., Ulleren
(nedre) 58 m., St. Frøn 50 m., Lille Frøn 60 m.,
Borgengårdene 50-70 m., Lille Borgen 80—90
m., Vinderen 90 m., Blinderen 70—80 m., Lindereh 70 m., Tåsen 80 m., Bjølsen 90 in., Åsen
100 m., Disen 150 m., N. Sindsen 90 m., 0.
Sindsen 120 m., Løren 100 m., Hovin 90-100 m.,
Ulven 110 m., Bryn 80-90 m., Tonsen 140 m.,
Grefsen 170 iu. ; ligeså vingårdene på Ekeberg
høitliggende.
i Bærum: Grini 77 m., Ringi 167 m., Økeren 60—75 m.,
Grini (0.) 141 m., Østeren 145 in.. NO. Dæli
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men af dem er der ikke så mange, at det er let at komme
til noget ganske bestemt resultat.
Jeg skal dog gjennemgå dem for Akers og Bærums
vedkommende og det vil deraf fremgå, hvordan forholdet
stiller sig.
I Aker findes der ikke andre lavtliggende vingarde,
end de i det følgende nævnte 1):
Af Skøiengåvdene ligger nu N. Skøien i høide ca. 36
—40 m., S. Skøien ca. 40 ra., og Nedre Skøien, som
maske er nyere, ca. 33 m. o. h.
Vigtigere er Tøien, der kun ligger ca. 34 m. o. h. og
vilde ligget på en ø eller været helt dækket ak hav, om
havet havde gåt op meget over 30 m. kurven.
Så kommer Vøien; dr. Andr. M. Hansen har frem
hævet, at dette navn, der har bevaret erindringen om det
gamle vadested (Vodvin) over Akerselven, skulde netop
markere 40-meters kurven. Nu skjærer vistnok på kartet
40-M6t6r3 kurven Vsi6N mølle, men Zo-^eiST-s kurven går
næsten ligs nær inMi, 6a her som I)6^6n6t er en fos.
Da vadestedet vistnok har været ovenfor fossen, er det
imidlertid umuligt at slutte nogetsomhelst af dette navn,
om hvorvidt havlinien på den tid Vøien fik sit navn gik
op til 40-meters kurven eller til 30-meters kurven eller
maske snarere endnu noget lavere, thi vadestedet her kan

i Asker:

156 m, Dæli 100-110 m, lsi 137 m., Skui 102
-119 m., Horni 120 m., Stovi 119 m., Løken 58
m. a. !i.
Dæli 128 m., Bergen 115-169 m., Jøssong 203
m., Vøien 133 m., Fjelken (Skogum) ca. 150 m.,
Høn 94-110 m., Bondi 120-133 m., Østeren
146 m., Gisle 140 m., Gui 146 m.

') Jeg går med dr. Andr. M. Hansen ud fra, at VæMcerø muligens
ikke er nogen vingård.
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naturligvis ikke angive noget om havliniens høide uden at
denne ikke gik væsentlig høiere end ca. 40 m. 1
Her kan nu ogBa N2LVN63, at gar6e me6 meget gamle
gar63navne> Bom
og M>D, kun ligger uoetv6elig
over 30-meterB kurven.

Trækker man på 25000-dels kartet over Kristiania
dalen op dels 40-meters kurven og dels 25-meters kurven,
så viser det sig med hensyn til beliggenheden af vin
gårdene ingensomhelst nævneværdig forskjel, der taler mere
for, at den ene, end den anden af disse kurver skulde
repræsentere vintidens havlinie; det rum, som blir igjen
af dalens jordbund, var i begge tilfælde lige uskikket til
vinbebyggelse ; begge kurver ligger høiere end de lavt
liggende terrasser, og høiere end øerne, og foruden de
lavtliggende terrasser findes nedenfor disse kurver kun op
stikkende knauser af fast fjeld uden for den tid dyrkbart
jordsmon, — thi vinbebyggelsen har her åbenbart særlig
opsøgt de store terrasser med deres dyrkbare land.
En afgjørelse mellem en strandlinie på ca. 25 m. og
en på ca. 40 (36) m. er derfor temmelig vilkårlig; men be
liggenheden af k. ex. Tøien taler mere for 25-meters strand
linien under vin-tiden, end for 40-meters linien.
Det samme som for Aker gjælder også for Bærum.
Også her er næsten alle vingarde høitliggende og ak lavt
liggende findes kun Vøien, hvis huse ligger 43 m. o. h.
Dr. Andr. M. Hansen antager, at her har været vadested
over Bærumselven ; isåfald måtte man, om havet gik op
henimod 40-meters kurven, have taget veien helt ovenom
Skui for at komme over Sandvikselven, da her ved sådan
havstand vilde have været en ca. 600 m. bred og mindst
*) Det er også vanskeligt at forstå, at navnet Åsen kan angive
noget om beliggenheden af elvens os; thi Åsen ligger nu V/ t
km. fra det gamle vadested ved Vøjen.
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15 m. 6vb fjord mellem Vøien og Stovi. At man da
skulde have taget veien ned mod 30. igjen langs dalen
for at komme over La)rumßelv6N ved Vsien, synes li6et
rimeligt, da man vilde navt kortere og benere vei k. ex.
til Bryn (50—60 m. o. h.). Rimeligere synes det derfor at
antage, at ved Vøien har været vadested både over Sand
vikseiven og Bærumselven eller maske over det forenede
elvedrag; men i så fald kan havet ikke have stat høiere
her end til ca. 23-meters kurven. Med denne antagelse
vilde også stemme beliggenheden at gårde med meget
gamle navne som Jong, Hamang (29 m. o. h.), Ost o. fl.
I Asker findes af lavtliggende vingarde kun to: Jøssi;
navnet nu tabt, har antagelig ligget omtrent ved Ravns
borg, ca. 36 m. o. n. vernast Vettre, der ekter I^vttli
udentvivl er en BammenBVtnin^ med vin"; Vettr6-Bar6en6
ligger lavt, 20—26 m., men det er vel intet iveien for, at
den oprindelige gård her kan have ligget nsiere f. ex. over
30 m. Det er jo dog muligt, at dr. Andr. M. Hansen har
ret i, at dette navn er et tvivlsomt vinnavn.
Såvel for Bærum som for Asker gjælder det samme
som for Aker, at her såvel under 25-meterB Bom under
36 m. kurven, bortset fra de ganske lavtliggende lerflader,
ikke findes andet end opstikkende knauser og rygge ak
fast fjeld, 30M neppe har egnet sig for en vinbebv^else.
O^sa lor
V66komm6n6e er mandelen al Zar6e
me 6vinnavne i 6en Bv6lize 6el al vvz6en li^e vel kor
klarliz ve 6antazeiB6 al en navlinie ve 625-meters kurven
som ve 636-meters kurven, 6a 6i536 kommer nveran6re
mezet nZLr, OF
ka3l6e me 6sin
nav: selve I.ier
kun 23.5 m. o.

neie 6en v6re Na6e 6el at I^ier i nezze til
lavtli^en6e terrasB6 vi!6e vseret 6Nkket at
3tation, 4 km. kra tiol6oun6sn, ligger en6nu
li.
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At vinnavne mangler i Drammensdalen på næsten hele
stykket mellem Drammen og Hougsund er også lige lét
|orklarligt ved havstand til 25 m. kurven, som til 36—40 m.
kurven, da her hele dalbunden i begge tilfælde vilde været
dækket af hav; dalterrassen her ligger ikke mere end 10
20 m. o. h. og på begge sider stiger fjeldvæggen umid
delbart op fra den lave terrasse. Men på Øvre Eker, om
kring Hougsund, kommer vin-navnene igjen (Hon, Horgen,
Ullern, Vålen, Speren, Bryn, Fasen o. s. v.). Kun få af
disse gårde med vinnavne ligger forholdsvis høit (således
de øvre af Horgengkrdene, ligeså den øverste af Hon
gårdene — denne ligger ca. 52 m. o. h , medens de to
nedre iZbrøgårde blot ligger ca. 25 og 22 m. o. h. — , end
videre Ullern, der ligger ca. 45 m. o. h.). Men flere af
de øvrige gårde med vinnavne ligger så lavt, at deres
beliggenhed ikke kan forklares under antagelse af en
samtidig strandlinie på 36—40 m. Dette gjælder først
og fremst Vålen sal vall og vin ; confr. 0. Rygh, Norske
Gaardnavne, B. 11, p. 121), hvis høide o. h. jeg målte til
ca. 28 m.; i samme høide ligger lige over for Vålen de
fire *Spererø-gårde, i høide ca.
— 30 m. o. h., —og disse
gårde såvelsom Vålen kan efler terrainet ikke have ligget
høiere. Da også det nærliggende Bryn vistnok er et vinnavn,
er forholdet endnu mere påfaldende, da denne gårds høide
kun «r ca. 21 m. o. h. Her kan også nævnes, at Sem kun
ligger ca. 15— m. o. h. og således ikke godt som af dr.
Andr. M. Hansen antaget kan have sit navn
ved
sjøen" fra den tid havet her med et smalt sund ved Sem
var forbunden med Ekern (nu 20 m. o. li.).
I sammenfatning af ovenstående turde det kunne an
sees godtgjort, at udbredelsen ak gårde med vinnavne i
Kristianiafeltet i almindelighed ligeså vel kan forklares
under den antagelse, at strandlinien, på den tid vinnavnene
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kom i brug, har ligget ved Kristiania høist ca. 25 m., ved
fjordens ydre dele ca. 18 m. (15—20 m.), som ved den af
dr. Andr. M. Hansen gjorte antagelse, at Btran6linien ved
nævnte tid skulde have ligget ved Kristiania ca. 36—40 m.
(altså ved fjordmundingen tilsvarende ca. 27 m.).
Derhos tyder enkelte vinnavne på gårde med lavere be
liggenhed med overveiende sandsynlighed på den lavere
strandlinie (høist ca. 25 m eller endog lidt lavere ved Kri
stiania, ca. 18 m. ved fjordens ydre dele), k. ex. Tøien i Aker,
Vetre i Asker, Vålen, F^srsn og Bryn på Eker o. s. v.
To andre forhold kan her imidlertid muligens yderligere
være oplysende.
1) Skulde vinnavnene svare til 36—40 meters linien
ved Kristiania, måtte vinl)o39Ltt6lß6u tilhøre l)e^vn6ei3en ak
den midlere tap6Bticl. Nu er det at mærke, at på den tid
vinnavnene kom i brug, må granen allerede have havt
nære samme udbredelse som nu; thi vinnavne sammen
satte med gran er meget udbredte *). Men granen er vori
yngste skovtræ, betydelig senere indkommet end elcen.
Gunnar Andersson 2) gntaZer, at den først har u6ore6t sig
i den sydvestlige del af Sverige længe efter maximum af
littorinasænkningen. R. Sernander 3) har godtgjort, at den
med 3ilili6rne6 var u6breclt her under bronsealderen, og
har antaget, at den muligens først indvandrede ved slut
ningen af hans subboreale periode. I Enkopingstrakten
fandt Sernander, at granen må have været in6van6ret,
*) Grani i Nannestad, Greni på Næs, Grini i Fet, Spydeberg, Eidsberg, Bærum, Eidanger, Hjerpen, Bø, Lunde, Hiterdal o. s. v. —
Graven (Granvin) i Hardanger o. s. v. Se også dr. Andr. M
Hansen, Landnåm" p 87.
2) Svenska Vaxtvårldens Historia, p. 88 etc.
3 ) nOrn några arkæologiska torfmossefynd", Antiqu. tidsskr. f.
Sverige, B. 16, H. 2; Sep. p. 5, p. 34 etc. Se også Geol. foren,
i Stockh. fOrhandl. B. U, p. 465.
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da havet stod mindst 15 m. høiere end nu 1), på en tid
w yngre an dostiden". Også J. Holmboe har leveret beviser
for, at den i Kristianiafeltet er meget sent indvandret 2).
Det synes efter dette meget tvivlsomt om, ja usandsynligt,
at granen var innvandret til og var almindelig i Kristiania
feltet og helt til Vestlandet så tidligt som på en tid, da
strandlinien endnu ved Kristiania lå 36—40 m. høiere end
nu, ihvorvel noget fuldt sikkert ikke derom for tiden kan
udtales.
2) Det andet forhold, som her er af interesse, er føl
gende: Vinnavne findes ifølge 0. Rygh udbredt iet an
tal af henved 1000 i vort land. De er ligesom de navne,
der er sammensatte med heim, sjeldne i den øvre del af
Glommendalen, i Nedenes, Lister og Mandal samt Nord
land. Men de linde» opigjennem vore andre store dale, i
Gudbrandsdalen helt op til Lesje, Våge og Lom 3), i
Land og Valders helt op til Vang 4), likeså op gjennem
Hallingdal i det min^ste til Ål (her Breie, Sundre o. s. v.)
og Torpe (her 3ire o. s. v.), i Numedal i det mindste til
Nore ssevle o. 8. v.).
Det er derfor af interesse til sammenligning med denne
udbredelse af gårde med vinnavne at tåge rede på, hvordan
*) Sver. geol. unders. Ser. C. No. 193, p. 22 (1903).
2 ) J. Holmboe: „ Granens ind vandring i Norge". Tidsskr. f. Skovbrug 1901; også «Planterester i norske torvmyrer". Krist. Vid.selsk. skrifter 1903, 11, No. 2. p. 211.
3 ) F. ex. i Fåberg: Offren og Dysen; i Gausdal: Ofren, Gryte,
Gjefsen, Heggen, Frøisin, Fyksen; i O/s»".' Tretten, Dalen, Høvren,
Skaden; i Ringebu: Krække, Flyen; i Fron: Oden, Heggen,
Skaden, Bryn; i Lesje: Hådi, Bellen; i Våge: Breiden, Horgen,
llllinB^n, Hellen, Lyen; i Lom: Kroki, Vsslille, Lyngvi o. s. v.
•) I Etnedalen: Breien; i Aurdal: Vingar, Gudi, Døvre, Belgi; i
V. Slidre: lisine, Ljomen, Reien, lisen, Fem, Tildeim, billen,
Fylken; i 0. Slidre: Våle; i Vang: Bv«en, Høle, B«ine, NordBvevll (Nosvin), H«en, Xvien o. s. v.
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det forholder sig med udbredelsen af stenaldersf'tindene i
disse dalfører.
Det viser sig da, at der fra hele Gudbrandsdalen
ovenfor Lillehammer,
fra Valdersdalen (Aurdal— Vang),
Adalen, Hallingdal (ovenfor Gulsvik), Nwmedalen (oven
for Flesberg), fra Telemarken (ovenfor Bø og Tinn) ikke
er kjendt en eneste Nøstvetøx eller butnakket trindøx.
Ligeså er der af spidsnakkede øxer fra disse dale kun
indkommet et eneste meget eiendommeligt ecvsM^lcl^ nem
lig en meget lang og meget stærkt tilspidset helt slebet øx
(no. 7062) 22 —23 cm. lang og med tydelige smalsider, fra
N. Strand i Al i Hallingdal; denne form (afbildet i Årsber.
f. for. t. norsk, fortidsm. bev. 1874, fig. 3) er, efter hvad
min søn stud. A. W. Brøgger har meddelt mig, en typisk
Vestlandsform, hyppig i det Bergenske. Det er derfor
maske sandsynligt, at denne øx, der udtrykkelig angives
w funden i en Ager paa Strand" oprindelig stammer fra
Vestlandet; den kan t. ex. være kommet over fjeldet med
mænd, der har jaget ren 1). Sikkert er, at den ikke har
nogen nærmere overensstemmelse med de alminnelige spids
') Hr. amanuensis G. Mørck har velvilligst meddelt mig, at der
flere steder i høifjeldet er fundet pilespidser etter spydspidser
af skifer af former lig NO 83—88, således i Jotunfjeldene på
tre steder, li^sZ, under Moen i Kvam, N. Fron, Gudbrandsdalen,
på fjeldet under Rogne, 0. Slidre, Valders, og ved Olesæteren i
Vang, Valders, videre i Raksteindalen i Hol, og Nystølen under
Såta i Ål, Hallingdal, Svarende til disse skifersager er også
fundet flere skiferkiler af type som NO 15, 14 og 23 (no. 8806
som TsO 15 fra Onsum i Fåberg, Gudbrandsdalen, no. 15078 ligeledes som NO 15 fra Lillehove i S. Fron, no. 332 i Arendals
museum fra Ulberg i S. Frcn omtrent som NO 23, videre no17273 som NO 15 fra Hammerstad i Vang, Valders, endelig no.
4358, en liden kort og bred stenkile som en meget kort NO 15
fra Myre i Hol, Hallingdal) i Gudbrandsdalen, Valders og Hallingdal, former der tilhører en ellers på Østlandet meget sparsomt repræsenteret skiferkultur.
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nakkede øxeformer fra det sydostlige Norge. — Endvidere
findes i universitetets oldsagssamling en meget vel arbeidet,
overalt sleben tyndnakket stenøx med konvexe bredsider
og konkave smalsider, .22 cm. lang, af typen NO 10, an
givelig indkommet fra Vestre Slidre, og «antagelig fundet
paa Gaarden Kvale i Hovedsognet"; (no. 7955 innkommet
i 1876). Hvis denne øx virkelig er fundet her(?), er den
fra de nævnte dalfører, såvidt mig bekjendt, det eneste
fund fra yngre stenalder, som antagelig er ældre end de
tyknakkede øxers tid, bortseet fra den netop nævnte spids
nakkede øx, der dog maske er kommet til findestedet
ved tilfældigt besøg fra Vestlandet under yngre stenalder.
Det må efter dette med overordentlig stor sandsynlighed
kunne u6tal63, at Gudbrandsdalen, Valdersdalen, Halling
dal ovenfor Gulsvik og Numedal ovenfor Flesberg ikke
har h«vt 710F6^ befolkning, i alle fald ingen >tiVv>ls
værdig befolkning under den ældre del af yngre sten
alder, under de Bpi6Bnakke6e og tvn6uakke6e oxsr» tid.
Anderledes har forholdet været under den yngste sten
alder, de tyknakkede øxers og skafthuløxernes tid. Ifølge
velvillig meddelelse fra amanuensis G. Mørck kjendes:
fra Gudbrandsdalen (fra Øjer, V. Gausdal, Ringebu, Fåberg, Hedalen, S. og N. Fron, Dovre)
1 fund af en tyknakket flintøx, 8 fund
at 3kattnule>xer (NO 29, 32, 33, 35,
39). 4 fund af flintedolke (NO 63—66),
ialt således 13 fund fra yngste stenalder;
fra Valders
(V. Slidre, 0. Slidre, Vang) 1 tyknakket tlintsx, 2 tund at Bkattkulsxer

lra

(N0
32). 2 tund at tlinteBpvd
68.
69), i alt 5 tund lia vng3te Btenalder;
s^la,
Hol) 3 kund at tvknakkede
Nintsxer, 7 tund at Bkattnulsxer sl^O
Norges geol. unders. No 41.
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28-29, 32, 35), 1 fund af et flinte
spyd (NO 68), 2 fund at mntevile
(NO 80), ialt således 13 fund fra
yngste stenalder;
fra Numedal
ovenfor Flesberg (Rollag, Nore, helt
optil Dagali) 4 fund at t^linalllce66
llinwxer, 4 fund af skafthuløxer (NO
29, 30, 32 og en confr. 36), i alt så
ledes 8 fund fra yngste stenalder.
Og som forholdet er i Gudbrandsdalen, Valders, Hal
lingdal og Numedal er det også i Østerdalen (inntil Kvikne)
og i Telemarken.
Således er fra Lille Elvdalen og Store Elvdalen kjendt
mindst 5 fund af skafthuløxer af typerne NO 28—29.
Ligeledes er tyknakkede øxer, skafthuløxer, flintedolke
og andre sager fra yngste stenalder kjendt fra Vinje, Eidsberg,
Lårdal, Rauland, Bygland, Valle o. 3. v. i Telemarken og
Sætersdalen, men ingen fund fra ældre del at yngre stenalder.
Det må ekter dette med fuld sikkerhed kunne antages,
at befolkningen har nåd op gjennem de store dalfører
Gudbrandsdalen, Valders, Hallingdal, Numedal, Øster
dalens nedre del og Telemarksdalene først på den tid,
da de tyknakkede øxer og skafthuløxerne var kommet i
brug, eller at en virkelig bosættelse i alle fald først kan
have fundet sted på denne tid, om end befolkningen også
under den yngste stenalder vel sandsynligvis endnu må
have været forholdsvis sparsom og spredt, da fundene jo
ikke er synderlig talrige. Da det nu er sandsynligt, at den
befolkning, der anvendte t^knalike^e øxer og Bllaftnulsx6r,
har været en fastboende befolkning med azer^^rlininz og
fædrift, ligger det meget nær at slutte sig til, at denne første
fastboende befolkning i de store dale netop har været den
samme, som betegnede sine gårde med vinnavne.
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Nu kan man vistnolc antaze, at det har taget nogen
tid, inden den faste bosættelse fra kystbygderne nådde op
gjennem dalene, men det er vel neppe rimeligt at antage,
at dette tidsrum skulde behøve at regnes som så over
vættes langt. Det synes derfor rimeligt, at vinbosættelsen
også i kyststrøget ma svare til en tid, der ikke kan være
synderlig ældre end slutten af den yngre stenalder, eller
oe^vnllelsen ak den yngste 3tenal6er (de tvlinalike^e «xers
og slcaftnulsxernes tid). Til denne tid svarer ved Kristiania,
som ovenfor nævnt, en strandlinie på høist ca. 25 m., ved de
ydre dele af fjorden på ca. 18 m. Det er da rimeligt, at
netop dette tidsrum svarer til vinbosættelsen, og at den
samme kulturstrøm, som bragte først de tyknakkede
øxer, siden skafthuløxerne o. s. v., også førte til den
første faste bosætning på bestemt afgrensede gårdeien
domme, vingårdene.
Af fortegnelsen v. 273 og 274 over yngste stenaldersfund
fra Gudbrandsdalen, Valders, Hallingdal og Numedal
(ovenfor Flesberg) såes, at der herfra er kjendt blot 9 fund
ak tyknakkede øxer mod 30 fund af skafthuløxer, tiinte^olke
o. s. v. Da de tyknakkede øxer antagelig overveiende stam
mer fra en lidt Ni6re tid (svarende til jettestuetiden i Dan
mark og S. Sverige), end de fleste af skafthuløxerne og flinte
dolkene (svarende til hellekistetiden), turde deraf antagelig
kunne sluttes, at i de store dalfører vinbebyggelsen vistnok
er begyndt under (den senere del af?) jettestuetiden, men først
har fåt mere fart under hellekistetiden, det sidste afsnit af
stenalderen. Vinbosættelsen turde derfor, hvad der også i
og for sig måtte være høist sandsynligt, have begyndt noget
senere op gjennem de store dalfører, end i kyststrøget.
Hvorvidt denne bosætning, dette landnåm, som dr.
Andr. M. Hansen kalder det, nar været resultatet ak en
særskilt indvandring af et nvt folk, en ny race, eller hvor-
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vidt den blot kar vatret kremkaldt ak 6N ny Ku!turBtrsm,
derom Bkal
ikke udtale mig.

Jeg vil ikke med ovenstående fremstilling have udtalt,
at jeg på nogen made anser det fuldt sikkert bevist, at
vinbosætningen har foregåt netop ved begyndelsen af den
yngste stenalder, altså omtrent 2400—2500 år før Kr. Men
det er meget sandsynligt, at den må henføres til denne tid.
På den ene side kan nemlig strandlinien selv under den seneste
del af vinbosættelsen i Kristianiafeltet ikke gjerne antages at
have ligget stort lavere end ca. 20—25 m. ved Kristiania og
tilsvarende ca. 15 — 18 m. ved fjordens ydre dele; thi i så fald
måtte, som allerede af dr. Andr. M. Hansen fremhævet, gårde
med vinnavne kunne ventes også på de lavere liggende ter
rasser i kyststrøget, hvor de faktisk ikke findes. På den anden
side taler mangelen af stenalderssager ældre end sådanne
fra yngste stenalder i de store dalfører, hvor gårde med vin
navne findes, mod en ældre tid og tilsvarende høiere strand
linie, fortiden at i kyststrøget flere lavtliggende gårde med vin
navne bestemt taler imod en ældre, høiere strandlinie (f. ex.
den af dr. Andr. M. Hansen antagne strandlinie 36-40 m.
ved Kristiania og tilsvarende ved fjordens ydre dele). At den
af dr. Andr. M. Hansen antagne strandlinie for vinbosæt
ningens tid ikke kan svare til bronsealderen, blev allerede
ovenfor godtgjort.
Hvis den ovenfor fremsatte formodning er rigtig, skulde
således vinbosætningen, ifølge professor O. Rygh landets
første kjendte faste bosætning med opdeling ak jorden 1
gårde, have fundet sted i kyststrøget i det sydøstlige Norge
for omtrent 4300—4400 ar siden, isandhed en ærværdig
alder for vinnavnene, som således gjennem alle omskiftelser
og omformninger, ofte forvanskede til ukjendelighed, skulde
have bevaret mindet om M det første landnåm" gjennem
nære halvfemte tusind år.

Sammenfatning.
Resultaterne af de i dette arbeide fremlagte under
søgelser over strandliniens beliggenhed under de forskjel
lige afsnit af stenalderen viser således i kort sammen
stilling følgende:
Ben ældre stenalder i Norge — Nøstvettiden — synes
afsluttet netop ved tiden for littorinasænkningens maximum,
da landet ved Kristiania lå 69—70 m., ved fjordens ydre
dele ca. 41 —42 m. lavere end nu; det kunde derved godt
gjøres, at Nøstvettiden har sluttet omtrent samtidig med
den ældre kjøkkenmøddingtid (skivespaltertiden) i Danmark.
Den butnakkede trindøxes tid, overgangstiden mellem
ældre og yngre nordisk stenalder (nordisk mellemstenalder)
har varet fra tiden for littorinasænkningens maximum og
fortsat 6n tid ned gjennem den ældre tapestid (atlantisk
tid); den butnakkede trindøxe har maske været den herskende
øxeform, indtil strandlinien lå omtrent 55 m. høiere end
nu ved Kristiania og omtrent 36 m. høiere end nu ved
fjordens ydre dele. I den seneste del af dette tidsrum
anvendtes antagelig sammen med den butnakkede trindøx
også spidsnakkede øxer og muligens andre øxeformer.
Yngre (og yngste) nordisk stenalder har begyndt
omtrent ved samme tid som den butnakkede øxe ophørte
som herskende øxeform, altså i den senere del af den ældre
tapestid (atlantisk tid) og har fortsat gjennem hele den
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midlere tapestid (omtrent lig subboreal tid?) og den første
del af den yngre tapestid (subatlantisk tid), indtil strand
linien ved Kristiania lå ca. 13-16 m., ved fjordens ydre
dele ca. 9—l 9 — 11 m. høiere end nu.
Den sidste del af Kristianiafeltets yngre stenalder,
den yngste stenalder, antagelig svarende til en europæisk
/cobbe^Kicis^ længer syd, og (ifølge Montelius) maske om
fattende tiden fra ca. 2400 (å 2500)- ca. 1900 (å 2000)
f. Kr. falder antagelig i sin helhed indenfor den første del
af den yngre tapestid (subatlantisk tid), der må være be
gyndt mod slutten af yngre stenalder i Kristianiafeltet.
Bronsealderen i Kristianiafeltet må antagelig være
begyndt omtrent på en tid, da strandlinjen ved Kristiania
lå høist ca. 13—14 m., ved fjordens ydre dele ca. 9—lo m.
lavere end nu og har antagelig fortsat indtil (henimod?)
at^lutnin^en al hævningen. Bronsealderen i Kristiania
feltet skulde således have vedvaret under den sidste del af
yngre tapestid (subatlantisk tid) og ind i recent tid.

Strandliniens beliggenhed skulde således have været
i forhold til nuværende havlinie:
Tr av w • Ved fJOrdens
Ved Krtshama y(Jre Me

Ved slutten afældre stenalder (Nøstvetsxernes tid) .

nakkede
tid)

— »—

. ca.70m.0.n.ca.42m.0.n.

trindøxers

...... „55 — »— „ 36—» —

ældre del af yngre
stenalder (tyndnakkede «xers tid)

.

. „ 25 — »— „ 19— » —
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Ved Knshama

ydre deJe

Ved slutten af yngste stenalder
(skafthuløxernes
ti6)

— »—

.

.

.

.

.ca. 15m.0.n. ca. 10m.0.n.

bronsealderen . „

0(?) — »—„» — „ 0 — « —

Af disse bestemmelser turde de for strandliniens be
liggenhed ved slutten af ældre stenalder og ved slutten af
yngste stenalder være de sikreste, medens bestemmelserne
for de mellemliggende tidsrum neppe er på langt nær så
pålidelige.

Forsøg på en beregning at længden at tidsrummet
siden maximnm af littorina- tapes-sænkningen.
Går vi ud fra de ovenfor fremlagte data for strand
liniens beliggenhed under de forskjellige afsnit af sten
alderen og under bronsealderen, skulde det ikke synes helt
überettiget derpå at grunde en forsøgsvis beregning af
længden af de forskjellige arkæologiske tidsrum siden
maximum af littorina— tapes-sænkningen, altså siden slutten
af Nøstvettiden ; et sådant råt forsøg — det giver sig ikke
ud for mere — skal nedenfor fremlægges, på grundlag at
iagttagelserne over strandliniens beliggenhed under 66 for
skjellige afsnit af stenalderen o. s. v. i Sande.
Vi kan for det første gå ud fra, at den yngre {yngste)
stenalder i Sande var afsluttet på en tid, da strandlinien
her lå omtrent 12—13 m. nsiere end nu. Dernæst turde
det være berettiget at gå ud fra, at strandlinien ved
bronsealderens slutning neppe har ligget høiere end nu,
at altså hævningen ved denne tid var helt eller sågodtsom
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helt afsluttet, en slutning som synes at måtte være beret
tiget, når det erindres, at strandlinien ved tiden for op
lsL^nin^en al den laveßte oronß6gl6er3rsß på liinZßnauZ i
Slagen ikke kan have ligget høiere end ca. 3.5 m. høiere
end nu, men antagelig vel har ligget endnu lidt lavere,
og denne l«38 med sin liellekiste vel etter al Ban6BvnliZ
hed tilhører den ældre, ikke den yngre del at bronse
alderen.
Efter dette skulde landet i Sande under bronsealderen
have hævet sig i alt 12—13 m.
VroN36alci6i6N3 vari^ne6 tur6e vi ine6
kunne anslå til ti6en tra ca. 1900 (2000?) til ca. 500t. Kr.
eller i alt til ca.
«?-.

Hævningen af landet skulde efter dette under bronse
alderen have været ca. 1 meter eller rettere ikke fuldt
1 meter {egentlig 0.9 m.) gjennemsnitlig pr. århundrede.
Den ældste anvendelse af kobber til øxer og andre
redskaber anßlae3 at Montelius (1900) til tiden omkring
2500 eller strax efter 2500 f. Kr. for den sydlige del af
det nordiske område (Nordtyskland), altså vel noget senere,
maske ca. 2400 for det sydøstlige Norge, hvor kobber
redskaber forøvrigt kun yderst sparsomt er fremfundne,
men dog samtidige etterligninger i sten er kjendt; ligeså
anfører Montelius, at den første optræden af kobber i
l ) I sit arbeide Les temps préhistoriques en Svede" etc. Paris
1895, p. 63, anslår Montelius bronsealderens begyndelse i Norden
til ca. 1700 f. Kr. Senere har han i sin store aklian^linF nDie
(^ronoioAie d. altesten Bronzezeit in N. Deutschland u. Skandinavien", Braunschweig 1900, p. 223, anslåt begyndelsen af
bronsealderen til tiden omkring eller strax efter 2000 f. Kr. for
den sydlige del af det nordiske område, »: for Nordtyskland.
For omgivelserne af Kristianiafjorden (Sande) skulde det derefter vel omtrent passe at sætte bronsealderens begyndelse lidt
senere eller omkr. 1900 f. Kr,
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Sydskandinavien må henlægges allerede til hans 3die sten
aldersperiode w gånggrifttiden u (jættestuetiden).
Montelius sammenstiller således jettestuetiden" såvel
som flhellekistetiden" som nnordisk kobberalder" , der så
ledes skulde have varet ca. 500 år (fra ca. 2400 til ca.
1900 f. Kr.).
Antagelig falder således denne kobberaldersu be
gyndelse meget nær sammen med slutten tt/ de t^/nck>
naJckede øxers tidu , idet disse SX6I- viBtnnk har været
bru^t i ringe u6BtrsLlininZ også elter a^lutninzen ak wdysse
tiden", men dog kun meget sparsomt og kun i afvigende
former, der allerede danner overgangsformer til de tyk
nakkede øxer 1).
Strandliniens beliggenhed i Sande ved slutten af den
tid, da de w tyndnakkede flintøxer" var i brug, kunde, som
ovenfor nævnt, anslåes til ca. 20—23 m. over nuværende
havlinie. I det tidsrum, der svarer til ,^'6tt6stu6ti6en" og
5,k61161ii3t6t!66n" (eller til nordisk livbberal^er") længer
syd, skulde således landet i Sande have hævet sig ca.
20.5 -?- ca. 12.5 eller ca. 8 meter på ca. 500 år (fra ca.
2400 til ca. 1900 f. Kr.) eller gjennemsnitlig ca. 16 m.
pr. århundrede.
Vi ser således, at elter dette hævningen skulde have
været langsommere under slutten al hævningsperioden,
under bronsealderen, end under et tidligere afsnit af samme,
— noget som også måtte ventes.
Efter dette er det rimeligt at gå ud fra, at hæv
ningens hastighed har været endnu noget større under
midten af hævningsperioden, under de tyndnakkede
øxersu og delvis under n de spidsnakkede øxers" tid.
l) Confr. Sophus Muller. Ordn. af Danm. Olds. I, p. 9, 54-56.
Se også S. M. „Vor Oldtid", p. 48: nDe tilhøre saaledes Stengravenes første Tid", etc,
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Under dette tidsrum (regnet fra den tid, da antagelig
de butnakkede øxer ophørte som herskende øxeform) hævede
landet sig i Sande ca. 45.5 -i- ca. 20.5 — ca. 25 m.
Denne hævning kan maske have fundet sted i Sande med
følgende hastighed :
1.75 m. pr. århundrede for de sidste 8 m.
2
„
-»for
1 „
1.75 „
—» —
for de næstførste
8 „
1.6 „
— »—
for de første 8 „

= ca. 460 år
= „
50 „
= „
= „

460 „
500 „J)„ J )

ca. 25 m. i ca. 1470 ar

Ben ældre del
nakkede" {og delvis
efter dette muligens
med rundt tal ca.

af den yngre stenalder, de »tynd
de spidsnakkede 1') øxers tid skulde
have krævet så meget som 1470 eller
1500 år. Dette kan nok høres at

være ret meget, men er dog neppe urimelig meget. Sophus
Muller siger om de tyndnakkede øxer: De tilhører saa
ledes Stengravenes første Tid og den nærmest forudliggende
Periode og 66 maa have været længe i Brug; thi det er
Tusinder af Stykker, som ere indgaaede i offentlige og
private Samlinger, alle dannede efter samme Norm", etc.
Den w yngre stenalder" skulde efter dette have begyndt
Sande omtrent ved år 3800—3900 før Kr., eller noget
;fter år 4000 f. Kr., og den tid, der skulde svare til dysseiden" i Sydskandinavien en del hundrede år senere.
For det tidsrum, da cks^ butnakkede trindøxe" (del
vis sammen med spidsnakkede øxer etc.) var den herskende
øxeform (^nordisk mellemstenalder") kan vi antage for
i ) Altså for de første 8 meter, under den ældste del af yngre stenalder, med samme hastighed som under kobberalderen", den
yngste stenalder.
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Sande en forandring ak strandliniens beliggenhed fra ca. 55
— m. høiere end nu til ca. 45—46 m. høiere end nu. altså
ca. 55.5 -i- ca. 45.5 — ca. 10 m. Antager vi, som det er
rimeligt, for dette tidsrum — begyndelsen ak den post
glaeiale hævning — den samme /i«siiF^6cl a/ hævningen
som ovenfor måtte antages for slutten af hævningen,
under bronsealderen, nemlig ca. 1 meter pr. århundrede,
skulde den buinakkede trindøxes tid,
alderen u , kunne antages at have varet i alt med rundt
tal ca. 1000 år.
I alt får vi således for Sande og tilsvarende for
Kristiania siden maximum af littorinasænkningen følgende
beliggenhed af strandlinien til følgende beregnede tider (se
omstående tabel).
Beregningen synes at vise rimelige tal for stigningen og
rimelige tal for længden af de forskjellige tidsrum i forhold
til deres arkæologiske betydning.
Således skulde efter ovenstående beregning den yngre
stenalders senere del, dyssetlden, falde ved en tid, da
strandlinien ved Kristiania lå omtrent 44—23 m. høiere
end nu og antagelig mellem 4300 og 5300 år tilbage. En
tid, da strandlinien Ia ca. 33 m. høiere end nu ved Kristi
ania, skulde efter dette have indtruffet for ca. 4800 ar
siden, antagelig svarende til en midlere del ak dyssetiden i
den sydlige del af Skandinavien. Med denne beregning
stemmer den af R. Sernander gjorte beregning af tids
punktet for den ældste del af bopladsen ved Åloppe i Up
land 1 der sættes til ca. 5000 ar tilbage og til en tid, da
strandlinien sammesteds lå ca. 33 eller mindst 30 m. høiere
end nu; oldsagerne fra bopladsen henviser dette tidspunkt
') Se Geol. fOren, i Stockholm forhandl. b. 23, p. 467 (1901)
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til dyssetiden 1 Da grensen kor maximum al littorinasænk
ningen her i Uppland vel har ligget ved omtrent samme
høide over nuværende havstand som ved Kristiania, stem
mer denne beregning påfaldende godt med den her fremlagte.
Det Bamle6e ti63rum lor ti6en Bi6en maximum at
littorina—tap63-3eenkninZen ber6Bns6s3 ovenkor til ca. 6800
eller nssre 7000 ar.

Også andre forfattere har regnet længden af det „ siden
begyndelsen at den neolitiske kultur" forløbne tidsrum til
ca. 7000 ) til 8000 år.
At dette tal ca. 7000 år for tidsrummet siden littorina
3L6nkninZ6N3 maximum og til nu er neppe lor HM taget
til, vinder en støtte ved sammenligning med andre iagt
tagelser. Under antagelse al, at hævningen al landet på
det nærmeste nar været afsluttet ved bronsealderens slut
ning, skulde hele ti6Brummet for den postglaciale hævning
således maske kunne sættes til ca. 4400 ar.
Denne hævning udgjør jo i virkeligheden kun et a/
snit, temmelig nøie 1/s af den samlede hævning af
landet siden maximum al nedsænkningen ved slutten al
istiden 3). Nu er det en nokså rimelig slutning, at den
') Montelius har sat begyndelsen af dyssetiden til ca. 3000 år f. Kr.
(altså for ca, 5000 år siden).
2) Se f. ex. A. pliifcil. Die alpinsn Lisxkitbii^unFen u. der prshistorische Mensen". Arch. f. Antropol. Neue Folge, B. I, H. 2,
S. 84 (1903). Det bemærkes, at prof. Penck regner det øvre
kulturlag (med hjortefaunan) ved Schweizersbild ikke som Nuesch
til neolitisk, men til ung-palæolitisk stenalder. Se Penck u.
Bruckner: Die Alpen im Eiszeitalter", s. 704. A. Rutot har
baseret på beregning af alderen af torvlagene i Lsl^ien anBlat
tidsrummet fra l,6Fvn6elBen ak den neolitiBl!6 tid til bsF^u66lB6n
af den frankiske periode i Belgien til 7400 år. (Bull. d. 1. Boe.
anthr. Bruxelles, 1902).
3 ) F. ex. ved Kristiania samlet hævning 216—217 m., hævningen
siden littorinasænkningens maximum 70 m. ; i Sande samlet
hævning ca, 175 m. ; liNvninxen side» littorinaB»?nlininF6NB
maximum ca» 57 in.
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første og den sidste del af den samlede hævning har
foregået med omtrent samme hastighed eller i alle fald
ikke altfor forskjellig naßtizne6; antagelig har vel hæv
ningen nemlig under den første og sidste del af 3amme
været langsommere og større, end under den midlere del. For
den første lU af hævningen er nu af cand. J. Rekstad
gjort en visselig rå beregning over dens varighed, baseret
på måling af tykkelse af lagene i det hvarfvige" ler i
terrassen ved Moen, sammenlignet med terrassens samlede
mægtighed (50 m.); under forudsætning af, at hvert par
skikt svarer til et års afleining, skulde denne lermægtighed,
da hvert skiktpars gjennemsnitlige tykkelse er ca. 1 cm.,
svare til ca. 5000 år og med tillæg af 1 tusend ar for ca.
20 m. overleiende sand og elvegrus, skulde den hele mæg
tighed (ca. 70 m.), som skulde repræsentere den første Vi
af den samlede hævning af landet her siden maximum al
nedsænkning i slutten at istiden, ifølge Rekstad svare til
en tid af 5—6000 år1).r 1).
Altså for den første fjerdedel beregner Rekstad 5—60 05 —6000
år og dette skulde efter hans egne opgaver til og med
være nokså lavt regnet; en beregning med resultat ca.
4400 år for den sidste trediedel af hævningen må da vist
nok antages ikke at være for høit regnet, idet man snarere
turde kunne gå ud fra, at den sidste fase af hævningen,
tapestidens hævning, vel maske har foregået noget lang
sommere end den første del, end omvendt.
En bemærkning må endnu gjøres ved den ovenfor
forsøgte beregning at tidsrummet siden littorina—tapes
sænkningen til ca. 7000 år. Som det nævntes, er jeg der
ved gåt ud fra den forudsætning, at hævningen til at be
') Se J. Rekstad. nlagt elsrn Iagttagelser fra terrasser og strandlinjer i det
vestlige Norge". Bergens Museums Årbog 1905, No. 2, p. 34-.
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gynde med har veret langsommere, så under midten at
hævningsperioden hurtigere og så atter under den sidste
del af samme langsommere indtil den helt ophørte. Men
bortset fra denne regelmæssige forandring ai hastigheden
har jeg gåt ud fra, at hævningen har foregået jevnt Dette
er imidlertid vistnok ikke rigtigt. Strandlerrasserne viser
nemlig, at sandsynligvis under hele hævningen tider med
noget langsommere kevning har veælet med tider, da hæv
ningen foregik noget raskere. Dette forhold kan imidlertid
neppe influere synderlig på den forsøgte beregning, da
gjennemsnitsh&sligheden og det gjennemsnitlige forløb af
hævningen alligevel kan have været omtrent som ved be
regningen antaget; og det er kun det gjennemsnitlige
/o^b at beevningen, som ved den torssgte nastigneds
beregning for det hele tidsrum kommer i betragtning.
I^il det oventor nevnte tidsrum ca. 7000 ar siden
maximum at littorinaseenkningen skulde sa leegges det tids
rum, der representerer I^sstvettiden i
— svarende
omtrent til den danske k^skkenmsddingtid, den eeldre nordiske
stenalder, den tid da skivespalteren var den berskende
sxetorm — dampignien-tiden — ; kvor langt tidsrum dette,
ntsseM^sks, aksnit at stenalderen representerer tor det
80.-lige borges vedkommende, derom kan tor tiden endnu
ingen luldt palidelig mening npgjsres; selv dr.
U.
H^Fsnis, der ellers beregner tidsrummet siden istiden meget
lavt — til blot ca. 9000 ar! — kar tor hskkenmsdding
tiden i Danmark anslaet en varigned at 3—4-tus6nar eller
mere", degner vi tor ikke at tåge tor sterkt til ea. 3000
ar tor Asstvettiden, skulde vi derved komme op i ca. 10000
ar, regnet tilbage lia nutiden at^). Ln vesentlig del at
') M. Hoehnes, som dog henregner nCampignien"-tiden til en overgangstid mellem palæolitisk og neolitisk tid, anslår bs^vn^elsen
af neolitisk tid til ca. 8000 år før Kr., altså ca. 10000 år tilbake
fra nutiden regnet. Der diluviale Mensch in Europa". (1903),
p. 76.
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disse 3000 år må have forløbet under overgangstiden
mellem sænkning og stigning og under selve littorina^
tapes-sænkningen; hvorvidt også nogen del af stigningen
før littorina— tapes^sænkningen svarer til Nøstvettiden i
Norge, kan fortiden ikke afgjøres, ligesom det naturlig
vis må siges at være yderst usikkert, om Nøstvettiden har
varet så meget som ca. 3000 år i Norge, selv om kjøkken
møddingtiden i Danmark maske har varet endog mere end
3000 ar.
Det behøver ikke at tilføies, at den ovenfor fremlagte
beregning over varigheden af stenalderen og dens afdelinger
og over tidsrummet mellem nutiden og begyndelsen af
Nøstvettiden, selvfølgelig for den væsentligste del er rent
hypothelisk; det er for tiden ikke gjørligt at komme til et
sikkert resultat. Men selve udgangspunkterne for beregningen: at

1) under den første og sicisis del a/ hævningen efter
maximum af littorina— tapes-sænkningen landets stig
ning antagelig må være foregåt omtrent med samme
hastighed, og videre at
2) hævningen antagelig må være foregåt hurtigere under
den midlere, end under den første og sidste del af
stigningen, synes berettiget; og for den absolute
hastighed ak hævningen under dens seneste afsnit,
under bronsealderen og kobberalderen, giver endelig
3) t)63temmelB6rn6 ak 3tranllllnien3 beliggenne^ ve6oronB6.
a!6eren3 Blutm'ng og begvn6eiB6, og ve6»kouo6ral66ren"B
Blutm'ng og begvn6elB6 Bammenlignet mccl ark3Loiog6rn63
beregning ak bronBeal6arenB og
varig
ne6 u6trvllt i aibun6re6er, allereie nu et Nogenlun6e
pali6eligt, om en 6 naturligviB ikke et lulcit noiagtigt
grunnlag').
') Til sammenligning kan henvises til H. Mu.nthe's beregning af
længden ak det ti^Zrum, som skulde være liengast siden littorina-
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Det tør derfor antages, at den ovenfor forsøgte be
regning i det hele og store vil vise sig nogenlunde på den
rigtige side. I alle fald skulde jeg tro, at den er vel tun
deret i sammenligning med den slags beregninger, som
fører til sådanne resultater, at der f. ex. siden istiden",
det vil sige siden epiglacial tid" i det hele ikke skulde
være hengået mere end ca. 9000 år1),r 1), eller endog mindre 2),
eller som at der siden maximum af littorina— tapes-sænk
ningen ikke skulde være hengået mere end ca. 2500 år3).r 3).
Ligeoverfor den slags beregninger turde det ikke være
überettiget at fremlægge et foreløbigt råt forsøg, som oven
stående, på en beregning over varigheden i alle fald af det
siden littorinasænkningens maximum henrundne tidsrum,
selv om en sådan beregning for tiden ikke kan blive mere
pålidelig, end at den endnu kan differere fra virlikli^nk^en
om maske et artuB6n66 eller to.
Betydelig usikrere vilde en beregning af tidsrummet
for den samlede hævning siden dybeste nedsænkning af
landet i epiglacial tid være. Under forudsætning at, at
sænkningens maximum; Munthe går ud fra, at hævningen siden
dette tidspunkt har i middel været den samme som for det
sidst forløbne århundrede, og kommer således ved at dividere
hævningen i meter for 100 år i antallet meter landet er hævet
i det hele på forskjellige steder siden littorinasænkningens
maximum til tal liggende mellem 9300 år (Sundsvall) og 13600
år (Kalmar) eller altså til ca. et halvt snes tusendår. Jeg er gåt
ud fra den sandsynligere forudsætning, at hævningen under
midten af hævningsperioden har været hurtigere, end i begyndelsen og slutningen, og er navnlig derved ovenfor, som det
såes, kommet til noget lavere tal, ca. 7000 år. (Se Munthe i
Ofvers. af K. Sv. Vet. Akad. Forhandl. 1895, No. 3).
') Se herom f. ex. dr. Andr. M. Hansen's udførlige fremstilling i
n^l.enneBll6BliVFtenB Be!6e".
2 ) Se Richard Lepsius: «Kultur un6 N32eit", Verk. d. 6eBellBek.
deutsch. Naturforscher u. Årzte, 1896; Bep. Abdr.
3 ) 3e herom dr. Eugen Geinitz: Das Land Mecklenburg vor 3000
Jahren". Rektorats-Program, Rostock 1903, p. 22.
Norges geol. unders. No. 41.
19
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de første to trediedele at denne hævning har korset med
gjennemsnitlig omtrent samme hastighed, som den sidste
trediedel (hævningen siden littorina— tapes-sænkningens
maximum) og fremdeles under forudsætning af, at kjøkken
møddingtiden — Nøstvettiden — an3la63 til ca. 3000 år og
antages væsentlig at repræsentere tidsrummet for den lille
postglaciale sænkning, skulde det samlede tidsrum siden
maximum af sænkningen i epiglacial tid i råt mål kunne
anslåes til :
De første 2/s af landets hævning 1) siden den
epiglaciale sænknings maximum . . . .ca. 8800 ar
Den postglaciale sænkning (Nøstvettiden) . . „ 3000 „
Den sidste Vs af hævningen (hævning siden
littorina— tapessænkningens maximum) . „ 4400 „
Tiden siden hævningens slutning og til nu . „ 2400 „
18600 ar

Det samlede tidsrum siden isranden lå foran sydenden
at de store innser N^36N, Kan63kjor6 o. s. v. i epi
glacial tid under maximum ak den senglaciale sænkning.
skulde efter denne beregning beløbe sig til ca. 18600 år.
Uagtet denne beregning selvfølgelig må ansees som
rå og usikker, er det dog sandsynligt, at den giver et om
trentligt begreb om varigheden af det siden maximum ak
den senglaciale sænkning henrundne tidsrum.
Denne antaze^e beBt^rli63 ve 6 Bammen!iBninB me6
oereZninzer over tilBvaren66 ti63ium kra an6re umracler,
3lViliB tra
•) Der er her ligesom ovenfor ikke taget hensyn til afvexlende
langsommere og hurtigere hævning, som antydes af terrasserne,
men kun til den antagne gjennemsnitlige hastighed.
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Det er ikke min hensigt at indlade mig på en udførlig
begrundet sammenligning ved referat ak alle de forskjellige
forsøg på beregning af det siden epiglacialtiden forløbne
tidsrum. De fleste af disse beregninger er baserede på
såpas usikre fundamenter, at de kun har ringe værdi og
lader sig med god villie tøie til at bevise ligeså let en
varighed af 9000 som en varighed af 20000 ar for tids
rummet siden epiglacialtiden x).
et nar exempler kan 6og anlsres til sammen
ligning.

En sådan beregning foreligger fra J. Nuesch's be
kjendte undersøgelse over kulturlagene ved Schweizers
bild, nær Schaffhausen 2 Nuesch beregner for samtlige
kulturfag her en tid af ca. 19000—24000 ar eller med
nogen reduktion af i maximum 20000 år"; Penck &
Bruckner 3) gjør nogle bemærkninger ved denne beregning,
men anser det dog ikke for høit anslået at antage en
alder ak ca. 24000 år for det hele ti6srum siden begyn
delsen af afsætningen ak det underste kulturfag indtil nu ).
Den undre del af kulturfaget ved Schweizersbild viser en
arktisk tundrafauna (med rensdyr i masse, med hvidræv
{vulpes lagopus, L.), snemus {arvicola nivalis, Mart.),
halsbåndlemæn (myodes torquatus, Pall.) o. s. v., vid
J ) Confer. Andr. M. Hansen, Menneskeslægtens ælde", p. 269-321;
som resultat af 30 forskjellige beregningsmåder blir dr. Andr.
M. Hansen her stående ved følgende resultat: Jeg betænker
mig ikke på at opstille som en fuldt sikker slutning: tidsrummet
<is7- sis/sis istid har /t«vi en længde, som kun med en Uten
del kan avvike fra ni tusen år".
2 ) nDas Schweizersbild". Neue Denkschrift d. allg. schweizer. Ges.
f. d. ges. Naturwiss. B. XXXV (1896), p. 290-300.
3) Penck & Lni7c!ilivi:n. Die Al pen im Eiszeitalter, H. 4, p 423 og
H. 7, p. 704 etc.
") 1., e. p. 426.
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nende om et koldt, arktisk klima. Penck har påvist, at
dette kulturlag svarer til det såkaldte Biihlstadium af den
sidste alpine istid (WuRM-istiden), et oscillationsstadium
under israndens tilbagerykning med længere stilstand at
isranden ved de store sjøer 1). Uagtet det ikke for tiden
er muligt at levere direkte bevis derfor, synes det ikke
usandsynligt, at dette Buhlstadium" af Wiirm-istiden
netop svarer til det epiglaciale trin i Skandinavien.
Den yderste grense for Wurmistiden svarer antagelig
til det store trin af endemoræner, der markerer isranden
på den jydske halvø og i Østersjøprovinserne — den bal
tiske ryg. Isranden har også i Schweiz fra dette yderste
trin, som nådde netop til Schaffhausen, trukket sig tilbage
i en række etapper, tildels med tilsvarende større eller
mindre oscillationer ( n Schwankungen u ); en at disse større
etapper ( n die Laufenschwankung") svarer maske til et
at de større mol Nnstrin M61161N den baltiske ryg og ra6lN6,
en anden {die Achenscliwankung) maske til ra6l'N6 36lv^?j.
Den største 03oillati0n, det Balial6t6 Biihlstadium med
dets etapper turde da muligens svare til det epiglaciale
trin, idet det er det sidste stadium, under hvilket 6n6nu
klimatet i Schweiz kan antages at have været såpas koldt,
som faunan under maximum at sænkningen i epiglacial
tid i Norge antyder, ligesom også Biihlstadiet, som det
epiglaciale trin, utvivlsomt markerer den betydeligste oscil
lation under tilbagerykningen efter den sidste nedisning 2).
') L. c. p. 597 (1901), Aus dem Thuner, dem Vierwaldstådter, dem
Zuger lind dem okeren Xurielises Bel^an6 628 I^lZ Far erst naek
dem Biihlstadium".
2 ) Under de sidste større oscillationer uk Wurm-istiden, Gschnitsstadiet og Daun-stadiet har klimatet været en del, men ikke så
meget koldere end det nuværende.
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Da nu størstedelen al de undre kulturlag ved Schweizers
bild antagelig er akBat under Buhlstadiet, og først den
øvre del ak dem etterat isranden begyndte at trække sig
tilbage kra denne station, skulde der kra de ca. 24000 år
for det hele tidsrum siden afsætningens begyndelse gjøres
et fradrag; Nuesch beregner tiden for akBNtning6n ak de
undre to kulturlag (Penck sammenfatter dem som et lag)
til ca. 8000 år. Går vi ud fra, at ca. 3/4 af denne tid, for
afsætningen af 3A af laget, tilhører tiden før begyndelsen
af isens tilbagerykning fra Buhlstadiet, skulde dette give
ca. 24000 -f- 6000 = ca. 18000 år. Naturligvis er denne
regning usikker og noget vilkårlig, men ingenlunde usandBvnli^.
For rigtigheden af den taler en anden beregning,
nemlig A. Heim's beregning 1) af den tid, der er medgået,
siden isranden under sidste nedisning trak sig tilbage fra
de store sjøbækkener i det indre Schweiz (fra wßuhlstadiew Buhlstadiet u ,
Penck). Denne beregning, som navnlig grundede sig på
masseberegning af Muottas og Reuss' afsætninger i Vier
waldstattersjøen siden tilba gerykningen af isranden fra
Buhlstadiet (siden ophobningen af Kindlismordmorænen)
førte til et tal af ca. 16000 år2).r 2).
Alle disse beregninger er naturligvis usikre kan^e på
en del tusen år; men det er i alle fald yderst usandsyn
ligt, at der siden den epiglaciale ißran6 l)6Zvn6te at trække
sig tilbage, altså siden hævningens begyndelse i epiglacial
1 ) A. Heim: nUber das absolute Alter der Eiszeit". Vierteljahrssokritt d. nat. Ges. in Zttrich, B. XXXIX, 1894, H. 2.
2 ) Dr. Andr. M. Hansen har uden videre reduceret Heim's tal til
B—9 tuB6n-s,r (I. c. p. 304) eller et andet sted i sin bog til 11
tus.-år (1. c. p. 315). Penck & Bruckner (1. c. p. 543) bemærker, at Heim's grundlag for beregningen ikke er ganske
rigtigt, men indregistrerer dog Heim's resultat for tiden siden
Buhlstadiet.
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tid, ikke skulde være hengået mere end k. ex. ca. 9000
år. Thi om vi som nogenlunde sikkert udgangspunkt
går ud fra, at landet ved begyndelsen al yngste stenalder
for ca. 4400 år siden allerede var hævet så meget, at der
i Sande blot var ca. 21 m., ved Kristiania blot ca. 25 —
m. igjen af hævningen, så skulde, om hele tidsrummet
siden epiglacial tid blot udgjorde 9000 år, hele resten af
hævningen siden kpi^lacia! tid med samt den postglaciale
sænkning under littorina— tapes-tiden altså kun have taget
ca. 4600 år, det vil sige, at landet selv om ingen tid
fratrækkes for littorina— tapes-sænkningen alligevel i hele
dette tidsrum skulde have steget i Sande gjennemsnitlig
ca. 3V3, ved Kristiania ca. 4 m. pr. århundrede, eller,
om et passende tidsrum trækkes fra for nevnte sænk
ning, meget mere snarere maske 5—6 m. i Sande, og
7—B7 — 8 m, ved Kristiania gjennemsnitlig pr. århundrede. En
så hastig stigning er ak flere grunde v6erßt ÜBan6Bvnli^,
både i og for sig og også ak hensyn til Blcj2Llbanllern6B
og terrassernes forhold. Det kan derfor neppe ansees
tvivlsomt, at ansættelsen af tidsrummet siden den sengla
ciale sænknings maximum til blot 9000 år, må være meget
kor lav, og at den ovenfor antagne tid ca. 18600 år, må
være meget rimeligere. Men om dette tidsrum netop har
været 18600 år og ikke snarere maske k. ex. ned til ca.
15000 eller maske k. ex. op til ca. 23000 år, eller maske
endnu mere, derom er det naturligvis for tiden ikke muligt
at have nogen sikker mening. —

Hvor Bnart ekter beg^n6elB6n ak bsLvningen under den
eviglaciale tid menne^liet indvandrede til det i3kri land i
Kri3tianiakeltet, er det beiler ikke kor tiden muligt at bave
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nogen sikker mening om. I det vestlige og sydvestlige
Europa og i lavlandet udenfor det alpine isdækkede om
råde herskede Magdalénien-kultnren allerede under maxi
mum af den sidste nedisning, med dens tundrafauna med
ren o. 8. v., og også under den første del at afsmeltningen
helt til Btihlstadiet" (= det epiglaciale trin?). Allerede
under denne w rensdyr-tid", Magdalénien-tiden, var men
nesket nået op til Danmark, som forskjellige øxeskafter
af rentak viser (se p. 38 anm.). Fra denne tid er intet
fund kjendt fra det sydlige Norge.
Også i tiden under den fortsatte tilbagerykning at is
randen fra Bilhlstadiet i Alperne (under Gschnitz-stadiet og
Daun-stadiet), en tid da allerede klimatet var blevet var
mere og løvskoven havde udbredt sig i det alpine forland
med en fauna al hjort og andre et mildere klima tilhørende
former, fortsatte endnu den palæolitiske tid i Mellemeuropa
under Tourassien-tiden. I Danmark var på denne tid
(under ancylus-tiden, w fastlandstiden") landet hævet høiere
end nu og klimatet allerede varmt som det nuværende;
fra den senere del af denne tid, da endnu elgen var al
min6sli^ og turuBliovsn kornsrslisn^s i Danmark, stammer
en række danske bopladse (særlig den rige boplads i Magle
mose ved Mullerup på Fyen, se p. 39) med en kultur min
dende ved sine talrige redskaber af ben og horn, ved
mangelen at lerkar o. s. v. om den franske Asylien-kultur,
en overgangskultur til Gampignien-kulturen (skivespalter
kulturen). Ved denne tid må landet i Norge allerede have
tilendebragt mere end halvdelen at hævningen siden den
epiglaciale tid; heller^ikke fra denne tid er med sikkerhed
påvist noget fund al oldsager, som beviser, at mennesket
da var indvandret til Kristianiafeltet, ihvorvel det ikke er
usandsynligt, at rester efter beboelse allerede fra denne tid
vil kunne fremfindes.
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Først under Campignien-tiåen, Danmarks „ kakken
møddingtid", da skivespalteren i Danmark og Sydsverige
var den herskende øxeform, var også landet omkring
Kristianiafjorden befolket af et stenaldersfolk, som i mangel
at råmateriale af flint med benyttelse at Kristianiafeltets
forhåndenværende finkornige og tætte bergarter her udvik
lede en egen kultur, »Nøstvetkulturen" . Når denne be
folkning indvandrede, er det fortiden umuligt at have en
sikker mening om; maske er den kommet ind allerede
under den sidste del af myatiden, før den postglaciale
littorina— lapes-sænkning, men derfor håves intet bevis.
Sikkert er, at denne kultur fandt sin afslutning omtrent
ved tiden for den postglaciale sænknings maximum, et
tidspunkt, som ovenfor ansloges til at have indtruffet for
omtrent 7000 år siden, eller knapt 5000 år f. Kristus (altså
omtrent samtidig med de ældste mindesmærker tra den
oldbabyloniske kultur), — tiden for det varmeste klimat
vort land har havt siden istiden. Befolkningen var endnu
på denne tid ganske overveiende en ren kystbefolkning,
knyttet til stranden.
Da så landet atter begyndte at hæve sig kom nye
kulturstrømninger sammen med kunsten at tildanne sten
øxer væsentlig ved afstødning (afknusning). Også under
dette tidsrum, de butnakkede øxers tidsrum (nordisk mel
lemstenalder) var klimatet endnu meget mildt og befolk
ningen, endnu overveiende en kystbefolkning, spredte sig
lidt efter lidt langs hele det sydlige, vestlige og nordvest
lige Norges kyst og op gjennem dalførerne sålangt som til
de store indsjøer.
Allerede under det følgende afsnit af stenalderen, den
yngre stenalder, — i begyndelsen med <le vistnok af de
butnakkede øxer fremgåede spidsnakkede øxer, samt de
brednakkede øxer, senere med de tyndnakkede øxer som
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forherskende øxeformer — vedblev landet at stige og be
folkningen at sprede sig, endnu 6og VBL36ntlig i kyst
trakterne og ikke videre op gjennem dalene, ihvorvel den
sikkert ikke på samme måde, som i de foregående tids
rum væsentlig har været knyttet til »selve stranden" og
dens nærmeste omgivelser. Ved slutningen af dette tids
rum, omtrent ved midten af det 3die artuß6n66 f. Kr. (ca.
2400) lå strandlinjen i Sande at dømme efter de laveste
fund af de tyndnakkede sxsr ca. et snes meter og ved
Kristiania tilsvarende vel omkr. 25 m., ved de ydre dele
af fjorden maske —18 m. høiere end nu.
Allerede ved dette tidspunkt var det antagelig, at
kunsten at bore hul i øxerne for fæste ak øxen på skaftet
nådde frem til Norden, ligesom også andre kulturfremskridt
samtidig med dette fik indpas.
Hvis det er rigtigt, at gårde med vin-na.vne og til
svarende gamle navne i Kristianiafeltets ydre dele ikke
ligger lavere end ca. 15—20 m., men ligger omtrent så langt
ned, skulde dette svare til en strandlinie va ca. 21—28 m.
i Kristianiadalen. Det 6r også, såvidt jeg har kunnet finde,
ikke berettiget at antage nogen høiere beliggenhed af strand
linien end høist ca. 25 m. for naturlig forklaring ak vingår
denes beliggenhed i de indre dele af Kristianiafjordens omgivel
ser, og det er derfor muligt, at den kulturstrøm (eller det kul
turfolk), der indførte vinnavnene og lagde sine gårde der,
hvor vingårdene nu ligger, har nået Kristianiafeltet først
ved slutten ak det tidsrum, som ovenfor V6t6gne663 som
yngre stenalder, eller snarere maske først ved begyndelsen
af den yngste stenalder.
Under denne yngste stenalder fra ca. 2400—2500 til
ca. 1900—2000 t. Kr. (svarende til det tidsrum, da de tyk
nalilie6e øxer og skafthuløxerne var forherskende øxe
former, til de store stengraves — jettestuernes og helle'
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kisternes — tid, til en kobberalder" noget IsLnzer syd)
aftog nu atter hævningens hastighed og landet steg lidt
efter lidt til strandlinien mod slutten af denne tid i Sande
kun lå ca. 12—13 m. høiere end nu (ved Kristiania ca.
14—15 m., ved fjordens ydre dele ca. 9—lo m.).
Endnu under den derpå følgende bronsealder, fra ca.
1900—2000 til ca. 500 år før Kr., fortsatte landets hævning
i Kristianiafjordens omgivelser, men afsluttedes her antage
lig omtrent ved slutten af dette tidsrum.

Resumé.

Die Lage der Strandlinie wåhrend
der Steinzeit im sudostlichen
Norwegen.
S. I—7.1 —7. Xurxe iioerBicnt der truneren Litteratur;
Ansichlen von B. M. Keilhau, 0. liv^u, E. Ekhoff, G.
De Geer, A. Hollender, Andr. M. Hansen.

s. 8 -17. PeuLrstoiiifmlH von FarvsrM in
Slagen (nahe bei Tønsberg). Von dieser Stelle wurde
1898 eine Samrnlung von Feuersteinstiicken. theilweise
muthmasslich von Menschenhand verarbeitet, an die klronao.
loAiBcn6 3amlnlung der DnivGi-sitNt 6inZ6Bg,n6t; 816 vvaren
unmittelbar am Meeresufer, und nur V2—3/4 M. obernalo
der Meeresflåche gefunden. Der Fund wur66, Bowonl von
Prof. Rygh als spåter von ånderen, als von der Steinzeit
stammend angenommen; Dr. Andr. M. Hansen hielt den
Fund fur interglacial und bestimmte einige Fundstilcke als
Eolithe", welche mit Solutré-Typen verglichen wurden.
Da der Fund auf Yoldiathon aufgelagert war, musste nach
6i636r Ansicht auch der Yoldiathon interglacial oder noen
alter sein.
Meine Hnt6i3ncnun^ hat 6r^6o6n, dass dieser muth
massliche Fund nichts mit einer norwegischen Steinzeit zu

300
Bcnakf6n hat, in66m er Fanx 6inkacn von lranxo3ißcn6M Bal
last herruhrt, welcher etwa vor 40 Jahren hier als Fiill
material am Strande aoZ6laZ6rt wur6s, um Land xu Z6
>vinn6n.
s. 18-65.

Xol^e^lB^k6 Funde VON ,MIV6-

Spaltern". Eine Anzahl Funde von Skivespaltern"
(franz. grands tranchets"), den typischen Feuersteinbeilen
der dånischen Kjøkkenmøddinger", war schon lånast au»
Norwegen bekannt. Aus einem Vorkommen eines der
artigen Skivespalter", von Mulerud in Spydeberg, Små
lenene (ostlich vom Kristianiafjord) folgerte Dr. Andr. M.
Hansen, dass die Zeit der Skivespalter bis auf den Anfang
der postglacialen Zeit hinaufgereicht nab^ eine Zeit, als
nur noen V3 der gesammten HeounZ 668 Landes seit der
tiefsten Senkung desselben wåhrend der epiglacialen Zeit
zu Ende gebracht war. In Übereinstimmung mit dieser
Annahme schliest er ferner, dass auch die Zeit der be
ruhmten danischen w Kjøkkenmøddinger" zum wesentlichen
Theil bis in die neoglaciale Zeit zuruck gereicht haben
diirfte. Diese Behauptungen veranlassten eine Prilfung der
Frage iiber die Beschaffenheit des Klimas und ilber die
Lage der Strandlinie wåhrend der Skivespalterzeit in Dåne
mark, wie in Norwegen.
S. 21—30. va» Klima der XMkkeuinOaHiuF«eit
in Dånemark. Nach danischen Untersuchungen wird be
ståtigt, dass das Klima der Kjøkkenmøddingzeit in Dåne
mark unzweifelhaft wårmer als das jetzige Klimat ge
wesen ist.
3. 30—38. Die Teit der Absetzung der «Mskau
dinavischen Kjøkkenmøddinger. Nach den neuesten
danischen und schwedischen Untersuchungen wird fest
gestellt, dass die Zeit der ålteren danischen Kjøkkenmød
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dinger (die Skivespalterzeit") der Zeit des Maximums der
postglacialen Littorina — Tapes Sen kung entspricht.
S. 38— 43 >vir6 sivvannt, dass nåen den neus3t6n
6ti.niBCN6N un6 3cNW6o'iBCN6N llnt6l'BUcKunz6N sul)6l' Wonn
platx6 im Freihafen von Kopenhagen, ferner von Magle
mose bs^H/Alis^^p aukl^unkn, un6 vonc/H^Knallsn in Bcnon6n)
N6V^I6B6N ist, dass Skivespalter" aueli BLNON in 6twklB
liunsrsi' 2eit swanren^ (^eB Bv3t6i6n Theiles der Ancylus
Zeit") gebraucht wurden; das Klima war aber schon da
mals nicht kålter, als 69,3 jetzige. Diese åltesten dånischen
Vorkommen von Skivespaltern beweisen, dass die Skive
spalter wåhrend der Ancylus-Zeit noen unvollkommen und
nur spårlich im Gebrauch waren, und dass die Skivespalter
deutlich eine Entwickelung von den rauheren Typen der
Ancylus-Zeit zu den vollkommensten Typen der LittorinaZeit erfahren haben ; es konnte daraus geschlossen werden,
dass das Klima im Norden wåhrend der ganzen Zeit, als
die Skivespalter im Norden gebraucht wurden, niemals
kålter als das jetzige war.
S. 44—49; nier vvir6 die Vsiorsitun^ der Voiliommsn
der Blliv6Bnalt6r von Itaiisn, über Frankreich sd!ampiznv),
Belgien, und die gesunkene Nordseekiiste bis nach dem
Norden kilrzlich ervvåhnt.
S. 50—52; nier wer^en die Voil<omm6n der Skive
spalter von Dånemark iiber SW.-Schweden nach Norwegen
VkltolZt.
S. 52—61 wsi^en no^nsAiso/zs Funde von Skive
spaltern nåher erwåhnt. Es sind in Norwegen Skivespalter
gefunden worden:
1. Bei Mulerud in Spydeberg Kirchspiel, Smålenene;
11,
1 a un6 b.
2. a Torshovjordet, Stadt Kristiania; Tab. I, Fig. 1 a
un6 b.
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3. Bei Svinøre, in Grue Kirchspiel, Hedemarken; Tab.
111, Fig. 1 a und b.
4.

„

in Van36 XircnBpiel, I.iBtei'

Norwegens; Tab. I, Fig. 2 a und b.
5. Auf Jæderen" (ohne nåhere Lokalitat).
6. Bei Strand, in Ryfylke.
7. „ W. Sjølshagen, Kirchspiel Sande, Jarlsberg; Tab.
11, Fig. 2 a, b, c.
8. „ Vesetrud, nahe bei Vittingfoss Bahnstation im
Laugenlhal; Tab. I, Fig. 3 a und b.
Ausser diesen Skivespaltern aus Feuerstein sind auch
einige Skivespalter, die aus ånderen feinkornigen oder
dichten Gesteinen und offenbar nach dem Muster der Feuer
steinskivespalter verfertigt sind, an verschiedenen Steilen
gefunden, nåmlich 4 bei B Giltvet u , Kirchspiel Spydeberg,
Smålenene, 2 bei Sjøskogen (Nøstvet), Kirchspiel Nordby,
Akershus, 1 auf Dalsrudåsen, Kirchspiel Sande, Jarlsberg,
etc. — D1686, 3liwi6 1N6N1616 der Skivespalter aus Feuer
stein, Bin6 in einer HON6 ii. d. M. gefunden, welche genau
der Strandlinie des Maximums der Littorina— TapesSenkung entspricht (Torshovjordet c. 70 M. ti. d. M.,
Sigersvold 8,5 M. ii. d. M.); der Skivespalter von W.
Sjølshagen wurde in einer Hohe von 44 M. ii. d. M. ge
funden, also etwas niedriger als die Strandlinie des Maximums
der Littorina— Tapes-Senkung (in Sande ca. 56—57 M.);
der Skivespalter von Vesetrud wurde in einer Hohe von
60—90 M. ii. d. M., somit vielleicht ungefåhr in der Hohe
der Strandlinie der Littorina— lane3-BenllunF Fetun6en. Es
ist nach diesen Beobachtungen kein Grund dazu, fur die
Vorkommen der Skivespalter in Norwegen eine friihere
Zeit (mit hoherer Strandlinie) anzunehmen, als die Zeit vm
das Max imu m der Littorina— Tapes-Senkung.
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Wenn vielleicht noch friiher als wåhrend dieser Zeit
eine Steinzeitbevolkerung in Norwegen existirt haben sollte,
was nicht ausgeschlossen scheint, durfte dieselbe kaum die
Kunst gekannt haben, Beile vom Typus der Skivespalter
zu verfertigen.

s. 66—86. Hat Ht^B MHlieke Fo^^o^^n eine
altere Steinzeitbevolkerung gleichzeitig mit
den 6liniBMen XFMKsumftHainsern gehabt?
Die ganz wenigen Funde von Skivespaltern in Norwegen
schienen nicht die Annahme einer nennenswerthen Be
volkerung im siidlichen Norwegen gleichzeitig mit den
Xislcli6nms66ing6rn in Dansmaili xu bslOcnti^sn; eine der
artige Annahme wurde deshalb auch von fruheren Autoren
abgewiesen. Man ging dabei von der Voraussetzung aus,
dass eine n6nn6N3W6itn6 LsvolliErun^ >va^i'6n6 6i636r Zeit
zahlreichere Feuersteingeråthe håtte hinterlassen miissen,
in6sm man der tl-unsi-kn Auffassung gemåss annahm, dass
hinreichende Vorkommen von natilrlichem Feuerstein im
sudostlichen Norwegen nicht gefehlt haben durften. Diese
Frage MU53t6 663da1b xur Prufung Huf^6NOMM6N V^6l'66N.

S. 68—75. tiber die VerdreitnilA von uaturiiellftu
Vorkommen von Feuerstein im siidlichen Norwegen.
T. V^«I.I. hatte aNZ6NOMM6N, dass natiirliche Vor
kommen von I^6U6!3t6in an sekundåren Lagerståtten im
siidlichen Norwegen recht allgemein verbreitet gewesen
sein durften, und erklårte dieselben durch die Destruktion
einer lruner vorhanden gewesenen Kreideformation, deren
Reste (von I^6U6l'3t6in) Mxt nur auf 86i(un6al'S!' Lager
ståtte im Flachlande des Kiistengebietes erhalten sein
sollten. Dieselbe Auffassung wurde in neuester Zeit auch
von Dr. H. H. Reusch aufgenommen. Diese Ansicht ist
aber naed der Dnt6l-BUO^UNZ 663 V611.8 klo3olnt nnbel 6cntiZt.
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I^aturiien voilioMM6n66 Reste von ksusi^tkin Bin6 auch
im ganzen siidostlichen Norwegen (sic kommen hier nur in
marinen spatglacialen Thonen vor und stammen aus Dane
mark, durch Transport mittels Eisberge oder Meereseises)
30 au336rßt 3nai-!icn, dass 316 nul- Zanx UNZ6NU^6N66B I^ok
material fur die V6I-t6lli^UN^ der Geråthe einer Steinzeit
bevolkerung abgeben konnten. Das Material der Feuer
steingerathe des sudostlichen Norwegens muss deshalb
fast durchgehends eingefiihrt sein (wahrscheinlich von
Dånemark).
In dem åltesten Theil der Steinzeit ist diese Einfuhr
aber, VVI6 es sich zeigt, ganz gering gewesen; in Ermangelung
von Feuerstein hat man sich dann eben mit ånderen
feinkornigen oder dichten Gesteinsarten As/bol/en, und
die BcnluBBlolg6run^, dass 623 Bu6oBt!icn6 Norwegen vvani-en6
der X^slili6nme>66in^6it l<6!N6 L6voll(6!nnF hatte, die durcn
das Fehlen von, den dånischen entsprechenden, Feuer
steingeråthen begriindet wurde, ist eben nicht berechtigt.
S. 75—86. Die FSBtvotknltur. I^acn 6IN6M Wonn
platx b6i F/^t)gs^, nklN6 d6i I^e»3tv6t, Xii-enBni6l Nordby,
Akershus (ca. 15Km.siidlich von Kristiania) ist eine eigenartige
Steinalterkultur benannt, welche zuerst 1879 durch Herm
Prof. 0. Rygh aus Norwegen beschrieben wurde. Diese
Kultur ist durch sehr rauh gehauene Beile oder Hacken
aus ånderen simM6l' k6inliol-niZ6N oder dichten) Gesteinen,
als Feuerstein charakterisirt; derartige Beile, von denen
M6N161-6 Typen UNt67-3cni666N W6r66N IIONN6N (siehe Tab.
IV, Fig. 1 und % Beil yon echtem Nøstvettypus; Tab. V,
Fig. 1 und 2, Beil vom Limhamn"-Typus) wurden auf
einer Anzahl Wohnplåtze dki66i'B6lt3 668 Kristianiafjords
oft in grosser Anzahl gefunden.
Frilhere Autoren (Rygh, G. NsNcii!, P. A. Øyen, H.
Zcn^-lLi.ic;, Andr. M. Hansen) naken 61686 Wohnplåtze der
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jiingeren Steinzeit hinzugerechnet, und die Kultur der
selben somit als jilnger als die dånische Kjøkkenmødding
kultur angesehen. Namentlich hatte Dr. Andr. M. Hansen,
welcher in jtlngster Zeit diese Nøstvetkultur" etwas aus
fiihrlicher erwåhnt hatte, dieselbe als in Zeit der jiingeren
Steinzeit Dånemarks entsprechend, aufgefasst. Da die
Nøstvetbevolkerung wahrscheinlich ein Fischervolk, welches
unmittelbar am Strande ansåssig nar, gewesen sein diirfte,
hat nun Verk. die Frage iiber das relative Alter der Nøstvet
kultur 6urcn die Unterßucnun^ uker die Lage der Strand
linie wåhrend der Nøstvetzeit zu losen versucht.

s. 87-128. Die Lage der Btlllnaiini6 wah
rena der verschiedeiien Abschnitte der post
glacialen Hebung.
Zur Losung dieser Aufgabe wurde eine Revision der
triineren Dnter3ucnunz6n uker die gleichzeitigen Hohen
lagen der Strandlinie wåhrend der postglacialen Hebung
unternomrnen.
8. 87—108.

1.

Die UttkSnla^e der Btrauaiiiiis

wåhrend des HlaximuuiB der Littoriull—iHpos^ou
kung.

Die wahrscheinlich ungefåhr synchronen Kurven, welche
die Lage der Strandlinie wåhrend des Maximums der post
glacialen Littorina— Tapes-Senkung angeben, sind auf der
Karte I angegeben. Die neueren Untersuchungen von
Herrn Øyen und mir selbst haben nåmlich zu dem Resul
tat gefiihrt, dass auch im Kristianiagebiet eine — obvvonl
hier relativ ganz kleine — postFlaciale BenkunB statue
funden hat, bei Kristiania wåhrend der Zeit, alB <zaB Land
ca. 67 M. niedriger lag als jetxt un6 nier mit einem Betrag
von nur 3 M., wobei das Land von der Lage 67 M. bis
zur Lage 70 M. niedriger als jetzt sank. (P. A. Øyen).
Norges geol. unders. No. 41.

20
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Weiter 3u6lien war der Lstra^ der 36nkunz 3103367, weiter
nordlich geringer, so dass an einem Punkte etwa am
Mjøsensee keine Senkung wåhrend dieser Zeit stattgefunden
haben diirfte. lim Kristianiagebiet ist die postglaciale
Senkung somit im wesentlichen nur als eine Unter
brechung der Hebung des Landes anzusehen.
Die Gleichzeitigkeit der Kurven des Maximums dieser
Littorina— Tapes-Senkung ist durch die faunistische Unter
suchung der entsprechenden Muschelbånke (mit tapes de
cussatus, Lin. etc.) entschieden. Der Fund derartiger
Muschelablagerungen bis zu bedeutend grosserer Hohe ti.
d. M. als fruher (ca. 40 M. Auf Hvaler an der Nun^unZ
des Kristianiafjords, ca. 70 M. bei Kristiania) machte die
Abtrennung der fruher von mir als die obersten Ostræa
banks b6X6icnn6t6n NuBcn6iblinll6 ut)6rNuBB,F, in6sm 61686
jetzt in der That besser als : die aiwrsn Tapesbånke" (mit
tapes decussatus) bezeichnet werden kOnnen. Es wurde
dadurch auch bewiesen, dass die Hohenkurve 69—70 M.
b6i Kristiania (nicnt wis trunsr an^nommsn eine Kurve
ca. 45-55 M.) oberhalb der jetzigen Strandlinie die Kurve
668 AlaximumB der Litwiina—^ap6B>B6nkunB in Danmark
repråsentirt.
Die Untersuchung fuhrte wieder zu dem recht interessanten Resultat, dass die jetzige Hohenlage der isochronen
Strandlinie vom Maximum der Littorina—Tapes-Senkung
in stetig steigender Proportion von der Nulllinie in Jut
land bis zum Kristianiathal zunimmt. Der durchschnittliche
<Fi'g,6i6nt iBt:

Zwischen der 0-Linie (Nisum— Falster)
bis zur NO.-Spitze Jutlands . . 1 M. auf je 10 Km.
Zwischen Fredrikshavn und Hvaler
1 „ -»- 7 „
(Kristianiafjord)
1 „ -«- 3.5,,
Zwischen Hvaler und Kristiania
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Der Oradient andert siek somit nacn einem Verdaltniss,
das nicht duren eine gerade Linie, sondern wahrscheinlich
ener duren eine parodoli^ne Kurve au3^edruclit werden
Icann.
S. 108—111. 2. kiOiek«OitiFe Bti>auHliuiftuuivsHNB

im Kristianiagebiete entsprechend der 45-MeterKurve dei Kristiania.
Wåhrend einer spåteren Zeit, nåmlich als das Land
bei Kristiania gehoben war bis zur Lage der Strandlinie
etwa 45—48 M. hoher als jetzt, war die Lage der Strand
linie siidlicher am Fjord etwa die folgende:
lei Kristiania
45—48 M. u. der jetzigen Strandl.
.uf einer LinieSande —Drøbak— Spydeberg . .
uk einer Linie Slagenstangen— Råde ...

40

— »—

35 „

—»—

n^. an der Niin6un^ 668

Fjords (Tjølling—Hvaler)
30 „
— »—
Die zieienxeitiZen Btran6linien 6ieBer Periode der Hebung sind auk der Karte II angegeben.
Da der Gradient von Hvaler bis Kristiania wåhrend
dieser Zeit ungefåhr 1 M. Auf je 6V3 Km. entspricht,
wåhrend derselbe friiher (wåhrend der Zeit des Maximums
der Littorina— Tapes-Senkung) ung. IM. Auf je 31/23 l/2 Km.
entsprach, sollte demnach der erste Theil der Hebung im
innersten Theil des Kristianiafjords viel schneller statt
sekunden nåden, al3an der Nundun^.
Der
x^viscnen dem Naximum der I^ittorina—
Tapes-Senkung und der Zeit, da die Strandlinie dei Kri
stiania etwa 45—48 M. hoher lag als jetzt, kann als die
altere Tapeszeit bezeichnet werden ; er entspricht ung. dem
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spateren Theil ;; der allantischen Zeit" von Blytt, Sernan6sr u. a.

S. 112—117. l»leiekxeiti3O BtrauaiiniknnivoauB ini
Xristiauia^ediete kntspreelikuH der 20-Meter-Kurve
dei XriBtiauia.
N6U6

aU3F6BNroeN6N6

Btran6t6riaBB6

mit 6nt-

sprechenden Muschelbanken tritt hei Kristiania etwa in der
Hohe 19-21 M. ti. d. M. auk.
Entsprechende Strandlinien aus dieser Zeit haben die
Lage:
Bei Kristiania
ca. 19-21 M. ti. d. M.
An der Mundung des Kristianiatioi-63

„

13—15 „

—»—

Der Gradient fur die Strecke Hvaler—Kristiania war6
somit fiir diese Zeit nur 1 M. auf je 16—19 Km. gewesen.
S. 118—123. Lage der Btriliillliliio ini Kristiania-

gebiet am Ende der jungeren Tapeszeit.
Die Grenze der jungeren Tapeszeit gegen die recente
Zeit karm im Kristianiagebiet ungefåhr gesetzt werden zu
dem Zeitpunkt, da die Strandlinie bei Kristiania ungefåhr
B—lo M., an der Fjordmiindung etwa 4—5 M. hoher als
jetzt belegen war.
S. 123—128.

AuBaiNtNOntaBBii!iF.

Die Zeit nach dem Maximum der Littorina—Tapes86n!iunZ 6urlt6 Bomit in 6ie tol^6n6en

werden konnen :
1. Altere Tapeszeit; die Zeit, welche der Hebung des
Landes von der Lage der 70-Meter-Kurve dei Kristiania
(41—42 M. an der Fjordmundung) bis zur 45—48 M. Kurve
bei Kristiania (30—32 an der Fjordmundung) 6nt3prient.
Klima mild, mit August-Temperatur ca. 2V^° C. nonsr
als jetzt. Muschelbanke mit sudlicher Fauna (z. B. tapes
deciissatus, L., pholas candida, L., beide spåter aus dem
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Fjord verschwunden); entsprechender Thon: der altere Theil
des Isocardiathones.
2. Mittlere Tapeszeit; die Zeit, welche der Hebung
der Strandlinie von der 45 M. Kurve bei Kristiania (ca.
30 M. Kurve an der Fjordmundung) bis zu der 19—21 M.
Kurve bei Kristiania (13—15 M. Kurve an der Fjord
mundung) entspricht. Klima etwas kalter als wahrend der
ålteren Tapeszeit, vielleicht auch etwas kalter als vvåhrend
der jiingeren Tapeszeit. Der jiingere Theil des Isocardia
thones gehort zu dieser Zeit.
3. Jiingere Tapeszeit; entspricht der Hebung der
Strandlinie von der 19 M. Kurve bei Kristiania (ca. 13 M.
Kurve an der Fjord mtindung) bis zur B—lo M. Kurve bei
Kristiania (ca. 4—5 M. Kurve an der Fjordmundung).
Klima mild, wårmer als jetzt. Die Muschelbånke dieser
Zeit sind durch eine bedeutende Anzahl siidlicher jetzt aus
dem Fjord verschwundenen Formen (sieh S. 125) charak
t6!'lBirt. Eine Thonabsetzung 6i636r Xkit ist der friiher von
mir unterschiedene Scrobiculariathon.
4. Recente Zeit, der Zeitraum, seitdem die Strand
linie bei Kristiania ca. 8 M., an der Fjordmundung ca. 4 M.
nonsr lag a>3 M?t. Erst nåen der volikn^sten Hebung ist
das Klima dem jetzigen gleich geworden und die Strand
muschel, mya arenaria, L., eingewandert.
Wahrend die altere Tapeszeit wahrscheinlich dem
spåteren Theil der atlantischen Zeit und die jiingere
Tapeszeit wohl ungefahr der subatlantischen Zeit ent
spricht, durfte die dazwischenliegende mittlere Tapeszeit
vielleicht ungefahr der etwas kålteren subborealen Zeit der
Botaniker entsprechen, obwohl die Begriffe einander kaum
vollstandig decken.
Die Tabelle S. 123 zeigt die Lage der Strandlinie im
Verhåltniss zur jetzigen wahrend der verschiedenen oben
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genannten 26itad3odnitte, un6 Bomit auch die Grosse der
Hebung dei Kristiania und an der Fjordmilndung. Wahrend
dieselbe im Anfang bei Kristiania mehr als doppelt schneller,
als an der Fjordmtindung stattgefunden haben diirfte, muss
sie am Ende der lavk^xeit in deigen (^edieten unzskanr
von zieicnkm LstraZ F6>v636n sein.

s. 133—167. I. Altere nftMz^eke Btyin26it
im Kristiania
S. 133—160. LOstiinnuiuF der Qis6riFBten Noko
u. d. M., bis «u celeber die VOiikorineu der Nsstvet
typen im XristiauiaFOdietS koradroiekvii.
0i686r Abschnitt sntnaN eine kuixs Beschreibung der
bekannten Wohnplåtze und Fundorte der Nøstvetbeile, mit
Bestimmung ihrer Hohe u. d. M., verglichen mit der
Hohenlage der Strandlinie des Maximums der Littorina—
Tapes-Senkung.
S. 160—161 ; V6l26icnniB3 der Fundorte, welche >v6Bsnt
lich hoher, als die genannte 3tran6lini6 116A6N.
S. 161 —
V6i-X6icnniBB der Fundorte, 6sr6n Lage
der Strandlinie vom Maximum der Littorina—Tapes-Senkung
genau entsprechen (in der linken Kolumne 8. 161—163 ist
die Hohe u. d. M. [H. o. h.] der Fundorte der Beile, in
der reentsn die Itone ti. d. M. der Strandlinie wahrend
665 NaximumB der Littoiina—^ap6B-86nkun^ [L. G.] an
gegeben).
Es 26iA 81CN, dass Icein 6in2i^6r Fundort von Nsstvet'
beilen mit Sicherheit niedriger als die I^ittorina—^ap6BGrenze liegt. Såmmtliche niedrig belgene Fundorte (zum
grossten Theil sichere Wohnplåtze) haben eine Lage, welche
eden genau der Strandlinie wahrend des Maximums der
Littorina—Tapes-Senkung entspricht.
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Die Wohnplatze der Nøstvetkultur sind somit z. gr.
M. F6na« «lis die dånischen Kjøkkenmøddinger" eben
am Meeresufer wåhrend der maximalen Einsenkung
des Landes in der Littorina— Tapes-Zeit belegen gewesen.
Es ist damit auch bewiesen, dass die Nøstvetkultur
in Norwegen mit der Kjøkkenmøddingzeit in Dånemark
ZieicnxsitiZ F6V^6B6N ist un6 mit 6i686r ZieionxeitiZ 86
schlossen hat.
Die fruhere Annahme: man mtisste aus dem spår
lichen Vorkommen ålterer Feuersteingeråthe (Skivespalter
etc.) in Norwegen schliessen, dass keine nennenswerthe
Bevolkerung wahrend der ålteren nordischen Steinzeit in
Norwegen vorgekommen sei, war somit auch ganz un
berechtigt. Die NlklarunZ 668 I^6ni6N3 der k'6U6r3tsin
geråthe ist BNN2 einlacn diejenige, dass 6k>,B X^'skl!6nms66inB'
volk, wie gewohnlich — W6NN es von Gegenden mit ge
niigend reichlichen naturlichen Vorkommen von Feuerstein
zu weit weggekommen war — einen Ersatz fur den
Feuerstein in ånderen Gesteinen suchte, die durch ihre
Eigenschaften dies vorziigliche Material einigermassen
ersetzen konnten.
W^6 die bel der Verfertigung der Nøstvetbeile aus
ånderen feinkornigen oder dichten Gesteinen angewandte
Technik aus der Feuersteintechnik der Beile 668 Kjøkken
møddingvolkes entstanden ist, ist in einer besonderen Ab
handlung von meinem Sohn, A. W. Brøgger, nåher nach
86>vi686N 1).
a) A. W. Brøgger : n Øxer af Nøstvettypen". Norges geol. Unders.
No. 42, Kristiania 1905.
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s. 68 -213. 11. Nm-alseKo Uebergangssteinz
eii" im Kristianiagebiete.
S. 168-202. LOstjminunF der nie6riFBten lloks
ii. d. M., bis zu welcher die stumpfnackigen Beile
( butnakkede trindøxer") im Kristianiagebiete her
abreichen.
Die stumpfnackigen Beile (siehe Pl. VI) sind nicht wie
die Beile der Nøstvetkultur durch Zuhauen (spater zu
gleich mit Zuschleifen der Schårfe), sondern durch Abstossen
(in Verbindung mit Zuschleifen der Schårfe) geformt; sis
bezeichnen demnach einen neven, sicher importirten, Kul
turfortschritt, welcher nacn Norden vvalir^cneinlicn au»
West Europa sselan^t ist.
Die Fundorte dieser Beile, im ganzen ca. 150, sind in
Zonen, innerkall) jeder Xone teiner in noen delerene und
niedrig belegene Fundorte geordnet (siehe die Karte).
8. 202—213.

Zusammenfassung der I^esultate uoer

die Itone der Btrg,n6linis wanien6 der Xeit der stumpt
nackigen Beile.

Ungefåhr 65 Fundorte zeigen eine Lage, bedeutend
hoher als die Strandlinie, welche der niedrigsten Grenze
der alteren Tapeszeit entspricht; von diesen hoch be
legenen" Fundorten sind ungefåhr die Halfte unmittelbar
an grosseren oder kleineren Seen belegen gewesen.
Von den ca. 80 „ niedrig belegenen" Fundorten hat
liaum ein einxiZei- mit Biclierneit eine 80 niedrige Lage
gehabt, als die genannte Strandlinie am Ende der literen
Tapeszeit. Es diirfte demnach wahrscheinlich sein, dass
der Gebrauch dieser Beile schon friiher als wahrend des
letzten Abschnittes der alteren Tapeszeit aufgehort nåden
muss.
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Über den Zeitpunkt, wann die stumpfnackigen Beile
zuerst in Gebrauch kamen, orientirt ihr Verhalten zu den
Beilen der Nøstvetkultur.
Von den grossten bekannten Wohnplåtzen der Nøs
tvetkultur (Sjøskogen, Skogen, Hasledalen) sind Funde von
stumpfnackigen Beilen nicht mit Sicherheit bekannt.
Umgekehrt sind auf mehreren der grossten Wohn
plates der stumpfnackigen Beile (Leikåsjordet in Sande,
Nøtenæs in Hof, Sulutvet in Fon, Kongslund in Ramnæs)
nicht mit Sicherheit Beile der Nøstvetkultur gefunden.
Da die Wohnplåtze der stumpfnackigen Beile zum
Theile etwas niedriger als die Strandlinie des Maximums
der Littorina— Tapes-Senkung belegen sind, wåhrend die
Beiltypen der Nøstvetkultur nicht unterhalb dieser Strand
linie gefunden sind, diirften die gesammter> Erfahrungen
iiber die Lage der Wohnplåtze und Fundorte der deigen
Beiltypen kaum anders gedeutet werden konnen als dahin,
dass der Gebrauch der stumpfnackigen Beile im Kri
stianiagebiete erst anfing ungefåhr vm die Zeit, da der
Gebrauch der typischen Nøstvetbeile aufhorte, das heisst
ungefåhr um die Zeit des Maximums der Littorina—^kM63Senkung oder kurz nach dieser Zeit.
D1686 Benlu33ko^srun^ wird durch verschiedene andere
Thatsachen nåher beståtigt.
Eine Zwisehenform zwischen den stumpfnackigen Beilen
und den typischen Nøstvetbeilen mit trapezoedrischem Quer
schnitt wird S. 209—210 nåher erwåhnt.
S. 211 —212 xvii-6 6aB V6rnaltni33 xwi^cnen den Vor
kommen der Skivespalter und denjenigen der stumpfnackigen
Beile nåher erwåhnt.
Wåhrend auf den grosseren Wohnplatzen der Nøstvet
kultur z. Th. mehrere Hundert (200—300) Beile gefunden
sind, ist an den Wohnplatzen der stumpfnackigen Beile
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gewohnlich nur eine geringe Anzahl von Beilen gefunden
(am håufigsten 1, 2 bis 3, sehr selten so viele als bis 20).
Auf der ånderen Seite sind die stumpfnackigen Beile auß
einer bei vveitem großßeren Anzahl von I^un^orten belcannt,
un6 die Fundorte sin6 aucn über ein Frci^eres Areal ver
breitet. Die LeviilkerunF ist Bomit wHnren6 der 2eit der
stumpfnackigen Beile lider grassere Theile des Landes
vorgedrungen, — die Ansiedelung an den einzelnen Wohn
viatxen BCsieint aber kurzer gedauert zu haben.

s. 214—246. 111. «lunAors nftrHi^oks Stein
zeit im Kristianiagefoiete.
Wåhrend der ålteren nordischen Steinzeit (der Zeit der
Nøstvetkultur im Kristianiagebiete) sowie wåhrend der mitt
lern nordischen Steinzeit (der Zeit der stumpfnackigen Beile)
im Kristianiagebiete war die Bevolkerung vorherrschend
ein Fischer- (und Jåger-) Volk, dessen Wohnplåtze ganz
vorherrschend an das Meeresufer gekntipft waren ; fur diese
Abschnitte der Steinzeit diirfte demnach die niedrigste
Grenze der Beilfunde mit ziemlich grosser Sicherheit eine
Bestimmung der gleichzeitigen Strandlinie erlauben.
Anders g63taltet Bicn das Verhåltniss kur die folgende,
jiingere Steinzeit, die Zeit der geschliffenen Steinbeile, als
die Hauptnahrung der Bevolkerung mehr und mehr Vieh
zucht und Ackerbau wurde, und ihre Wohnplåtze somit
nicht mehr vorzugsweise an die Strandlinie geknupft waren.
Es kann dann niekt menr an^enommen >ver6en, dass die
von einer derartigen Bevolkerung hinterlassenen Beile (oder
andere Geråthe) eben vorzugsweise oder in grosserer Aus
dehnung eben am Ne6r63uker oder nur ZkN2 nie6liZ u. d. M.
verloren oder deponirt wurden; die Minimumshohe der von
dieser Zeit herrtihrenden Funde karm demnach nicht mehr
ohnehin eine sichere Bestimmung der Lage der gleich
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zeitigen Strandlinie erlauben. Mit geniigender Kritik låsst
sich doch auch tur 61686 Zeit annåherungsweise eine der
artige Bestimmung durchfiihren.

S. 217—223. 1. Lage der BtrauaiwiO uuFeMlii'
am Ende des åtteren Abschnittes der jiingeren
Steinzeit. Untere Grenze der diinnnaekigen Beile
im Kristianiagebiete.
S. 219. Niedrig dki6F6N6 Fundorte 6unnnackiZ6r Stein
beile (NO 11, 10 etc.) im Xi-istiamaZsbisw.
8. 219—220. Nio6li^ bkisZens t^un^orts 6unnn9,okiB6r
Feuersteinbeile (NO 7; wie Pl. VIII) im Xristianikl^sbiktk.

S. 223. In 2u3NmmenkaB3unF 6l^b siek 69,3 Resultat,
dass die Strandlinie am Ende der Zeit der 6unnnac!iig6n
Feuersteinbeile kaum hoher gelegen haben diirfte als:
ca. 23—26 M. hoher als jetzt dei Kristiania,
„ 18—20 „
—»—
an der Fjordmiindung.

S. 224—246. 2. Lage der Strandlinie am Ende
des jiingsten Abschnittes der Steinzeit im KristianiaMediete.
S. 224—230. A. F^ncie von Ls^sn der MN^sts^
Steinzeit im Scrobiculariathon des Kristianiathales.
Derartige Beile (wie Pl. X und XI) sind ofters im Scro
biculariathon gefunden und erlauben somit die Bestimmung
der Lage der Strandlinie am Ende der Steinzeit zu ung.
14—15 M. hoher als jetzt.
3. 230—235. B. Msci^ belegsns Funde von Beilen
etc. der jiingsten Steinzeit im Kristianiagebiete ausser
halb ciss Kristianiathales.
Eine Anzahl anderer Funde vom ganzen Kilstensaum
653 Xri3tianiatioi6B b6Btati^6n 693 eben genannte Resultat.
8. 235—243. C. <3^ttbe»- der MNAsien Hks/nseii in
Hurum und Ramnæs,
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klaker auB der jiingsten Bt6inX6lt, b6I VsLI-iikt nane
kei Svelvik in Hurum (Drainmensfjord) und dei Klov in
Ramnæs (Jarlsberg) liegen nur ca. 20 M., resp. 19.5 M. ti.
d. M. un6 1)6W6i36n Bomit, dass die gleichzeitige Strand
linie nicht hoher als ca. 16.5—17.5 M. hoher als jetzt ge
legen haben karm; wahrscheinlich hat dieselbe kaum hoher
als 12-14 M. gelegen, — ein Resultat, welches mit den
Erfahrungen von den oben genannten Beilfunden etc stimmt.
S. 246—248. In 2uBamm6ntaBBunF der Dnt6rBuenun^
ttber die Lage der Strandlinie am Ende der jiingsten Stein
zeit diirfte somit angenommen vverden konnen, dass die
86ib6 61N6 I^a^6 natt6

vei Kristiania
ca. 13—15 M. hoher als jetz
bei Svelvik und in Sande . „ 12-14 „
-«in Ramnæs, Slagen, Rygge,
Råde
„ 11__1Z „
->>in

Skjeberg

.

9-11 „

s. 249-263. IV. Lage der BtraMliNl6 wah
rend der Bronzezeit im Kristianiagebiete.
Fur die Zeit ungefahr am Ende der alteren Bronzezeit
>vui6e klunki- snamentlicn von Dr. Andr. M. Hansen) an
genommen, dass die Strandlinie bei Kristiania noch ca.
36—40 M., an der Fjordmiindung ca. 20 M. hoher al3 jetzt
belegen gevvesen wåre ; 6i686 Ansicht FrunMs 3icn namsnt
licn auf die unt6i-6 (ii'6nx6 der Felsenzeichnungen, der 8(i
zsnanntkn Helleristninger" ul)6r d. M. sowie auf nnrientiZs
Annahmen unsr die untsrs (ilknxs der Røser" (Stein
haufen) benannten Gråber dieser Zeit. S. 251 —
ist
nåher nachgewiesen, dass aus den Helleristninger" keine
sichere Schlussfolgerung über die Lage der gleichzeitigen
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Strandlinié gezogen werden kann. S. 254—261 wird nach
z6wisB6n, dass auch aus den Steinhaufen ( Røser") nur
mit Vorsicht bestimmte Schliisse gezogen werden konnen,
weil 6i63eloen an3icntlicn nicnt 80 niedriF un6 80 nahe
dem Ufer wie moglich, sondern im Gegentheil auf einem
über dem Meere hinreichend hoch belegenen Punkte,
welcher freie Aussicht über das Meer erlaubte, ange
is^i wn^sn. Jedoch I»6W6iBen z. B. die Steinhaufen in
Slagen nahe bei Tønsberg am Kristianiafjord, dass die
Strandlinié am Ende der alt6l6n Bronzezeit li«c^Bt6NB ca.
3.5 M. hoher als jetzt gelegen haben kann.
Am Schluss der Bronzezeit war die Hebung des Landes
wahrscheinlich vollståndig abgeschlossen.

S. 263-276. Die Bti-anaiiniO der Vin"-Ansiedel
nug.
Die åltesten Nåmen der Gehofte Norwegens sind, wie
zuerst von Prof. 0. Rygh nachgewiesen, mit dem Worte
Vin" (= Weideland) zusammengesetzt. Dr. Andr. M.
Hansen hatte (in seinem Buche Landnåm i Norge") die
Hypothese aufgestellt, dass diese ålteste Ansiedelung, n die
Vin-Ansiedelung", im Bronzealter stattgefunden habe, zu
einer Zeit, da die Strandlinié bei Kristiania etwa 36—40 M.
hoher lag als jetzt".
Bcnc»n «ben vvui^e erwannt, dass die Strandlinié schon
am Anfang der Bronzezeit bei Kristiania hoehstens 14 M.
hoher als jetzt belegen war; eine Strandlinié 36—40 M.
hoher als jetzt ist also viel alter, als die Bronzezeit gewesen.
8. 264—276 ißt kerner nacnzevvl6Ben, dass die Lage
der Gehofte, deren Nåmen mit Vin zusammengesetzt sind,
ener einer nie6rizeren Btran6linie, bei Kristiania /ldc/lsts^F
ca. 25 M. hoher als jetzt, entsprechen ; 6ießer 3cnluß3 wir6
6urcn den Ver^ieien der VeroreitunZ der Vin-^amen in
den grossen Thalern (Gudbrandsdal, Valders, Hallingdal
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etc.) mit der Verbreitung der Beile etc. der jiingeren Stein
zeit beståtigt. vis Vin-Ansiedelung durfte demnach im
SO.-lichen Norwegen zum wesentlichsten Theil ungefåhr
am Anfang der Jungsten" Steinzeit (der Zeit der dick
nackigen Beile, wie Pl. IX, und der Schaftlochbeile, wie
Pl. X—XI etc), als die Strandlinie dei Kristiania hochstens
ca. 25 M. hoher als jetzt belegen war (ungefåhr vor 4400
Jahren) stattgefunden haben und diirfte wahrscheinlich schon
abgeschlossen gewesen sein, als die Ztran^linis b*ei Kristiania
etwas weniger als 20 M. oberhalb des jetzigen Meeres
niveaus belegen war.
3. 277-279.

S. 279—289. Versuch einer LerOebuuuF der Lange
des Zeitraums seit dem Maximum der Littorina
Tapes-Senkung.
Die Resultate dieser Berechnung sind in der Tabelle
p. 283 anFstukrt. Die (irun6laZ6 der Berechnung ist die
folgende (siehe S. 288):
1) Die Hebung des Landes hat ungefåhr mit gleicher
3cknelli^li6it >vanren6 6k3 srstsn un6 668 Istxtsn Abschnittes
der Hebung stattgefunden; 2) die Hebung ist im mittleren
Theil der Hebungsperiode schneller gewesen als am An
fang und am Ende derselben; 3) die Bestimmungen der
Lage der Strandlinie am Anfang und am Ende der Bronze
zeit, sowie am Anfang und am Ende der n Kupferzeit"
(j,jiingster Steinzeit") verglichen mit der Berechnung der
Archåologen iiber die absolute Lange der Bronzezeit und
der Kupferzeit (in Jahrhunderten ausgedriickt) giebt ein
Mass flir die Schnelligkeit der Hebung wåhrend der letzten
Abschnitte derselben. Auf dieser Grundlage ist dann die
Kurve der Tabelle 8. 283 aul^ssoFsn.
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Nach dieser Berechnung wåre der seit dem Maximum
der Littorina—^ap6B>36nlcunZ im Xiistiania^sbistO ver
gangene Zeitraum auf im Ganzen ungefåhr 7000 Jahre
zu schåtzen.
Eine åhnliche (doch viel unsicherere) Berechnung des
Zeitraumes der gesammten Hebung des Landes seit dem
Maximum der 86n1cunF in 6^iZlacjal6l' 2eit gab das Re
sultat von ung. 18600 Jahren. —

Tillæg og rettelser.
Skivespalterne.
I afsnittet om skivespalterne er (se s. 55—57, s. 211
etc.) om skivespalterbrudstykket fra V. Sjølshagen i Sande
antaget, at det muligens angiver et 3aniticlizt Btran6linie
nivå af høist ca. 44 m. Efter senere erfaringer er jeg dog
nu mest tilbøielig til at antage, at denne slutning neppe
er berettiget; fundet fra V. Sjølshagen kan nemlig være
nedraset, eller muligens (se 8. 56 anm.) anvendt som rå
materiale af flint efterat skivespalterne var gåt af brug.
Skivespaltere har derfor neppe heller i Kristianiafeltet
været brugt senere end tiden omkring littorinasænkningens
maximum.
Foruden de 8. 53—58 omtalte 8 norske skivespaltere
findes i Skiens museum yderligere en stor og udmærket
skivespalter af grå og hvid flint (katalognummer 3527), der
at sælgeren er opgivet at være fundet i Hiterdal". Spal
teren er dog temmelig sikkert ikke norsk; med skrift, som
åbenbart er forsøgt udslettet, er nemlig på spalterens skive
flade skrevet lokaliteten w Midholm", antagelig en dansk
lokatitet.

Nøstvetøxer.
Den (se 8. 154) fra Bkai pe-Lorge in6B6n6te SX er etter
indhentede oplysninger sandsynligvis fundet netop på det
opgivne sted; da ved Skarpe-Borge tillige, på et andet
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punkt, er fundet et brudstykke af en anden øx af Nøstvet
typen (det eies for tiden ak kjøbmand A. Borge i Sande
fjord), er det ikke usandsynligt, at her virkelig har været
en boplads under Nøstvettiden ensteds i nærheden ak gården
Skarpe-Borge.

Butnakkede øxer.
En butnakket øx (begyndende overgangsform til spids
nakket øx) er fundet ved Akkerhougen, ved Sauerelvens
udløb i Nordsjø, i ukjendt høide o. h.; øxen findes nu i
Skiens museum (kat.-num. 3350).
Foruden den under no. 73, 8. 175 nævnte butnakkede
øx fra Afos nær Skien er også fundet en stor og smuk,
typisk butnakket øx af mørk sten ved Vadrættet ved
Skotfos, nær Skien (i Skiens museum kat.-num. 906).
Ligeså er fra Bamle (foruden de 8. 195 anførte øxer)
yderligere kjendt endnu 6N smuk, typisk butnakket øx ak
mørk sten, nu i Skiens museum (kat.-num. 1137). Ligeledes
findes sammesteds (kat.-num. 1191) en øx fra gården Ris,
nær Bamle kirke. Husene på Ris ligger 29 —30 m. o. h. ,
men høider på indtil over 60 m. findes lige i nærheden.
Endvidere er foruden de 8. 200 nævnte butnakkede
øxer fra Sandeherred også fundet et stort expl. af en sådan
øx ved gården Skolmerød, på raet. Høiden o. h. er her
ifølge Helland (Jordbunden i Jarlsberg og Larviks amt,
8. 170) 75 m. Denne øx, som jeg erhvervede i Sandefjord,
er ikke mindre end 28 cm. lang, 3.5—4 cm. tyk, med
cirkelrundt tværsnit i den øvre del, og ak mørk, tung sten;
den tilhører den temmelig sjeldne meget lange form ak de
butnakkede øxer, hvoraf flere explr. (således k. ex. det ikke
mindre end 31 cm. lange explr. no. 11577 — se ovenfor
s. 175 under no. 74 — fra Eppilrød i Hillestad) er fundet
Norges geol. unders. No 41.

322

både i Kristianiafeltet og på Vestlandet (flere explr. i Ber
gens museum).
Endelig har jeg fra 0001a686N6 ved Torp yderligere er
holdt flere explr. såvel af Nøstvetøxer som at butnak
kede øxer.

Tyndnakkede øxer.
S. 217 nederste linie og 8. 218 første linie skal ordene :
og den sjeldnere NO 10" ud; 11^63^ skal s. 218 linie 9
franeden tallet 10 og samme side linie 3 franeden ordene
og NO 10" stryges; endelig skal s. 219 linie 13 ordene
omtrent som NO 10" stryges. Efter hvad min søn, stud.
A. W. Brøgger har meddelt mig, er nemlig Rygh's type
NO 10 en yngre type, som må henregnes til de t^liNklliliScik
øxer, ihvorvel Rygh selv til sin type NO 10 ved en mis
forståelse også henførte enkelte sikkert tyndnakkede øxer,
således netop den under 5 8. 219 anførte øx fra Stamnæs
i Såner, der ikke som af Rygh anført er en t^l<nalili6t sx
af hans type NO 10, men en noget beskadiget t^n6nali
ket øx.

Skafthuløxer fra lavtliggende forekomster
Foruden den s. 230 omtalte tyknakkede, bredeggede
flintøx fra Grette i Sem, er sammesteds desuden tunget en
ganske liden (blot ca. 8 cm. lang) skafthuløx af typen NO
32; øxen tilhører Tønsbergs museum (kat.-num. 33).
Et meget stort, noget beskadiget og stærkt forvitret
explr. af en skafthuløx af typen NO 32 er også fundet i
Hongsund på Eker; høiden er overalt på sletten her ikke
over 10 — 12 m. Nærmere fundomstændigheder er ikke
kjendt, men øxen er vel antagelig fundet ved udgravning
af en byggetomt. Exemplaret findes nu i Skiens museum
(kat.-num. 3766).
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En ganske stor, usædvanlig lav skafthuløx al typen
NO 32 er endvidere fundet i hængemyr ved Slagens kirke,
og i 1904 indleveret til Tønsbergs museum (kat-num 562) :
kirken selv ligger 22 m. o. h., men lerterrainet (isocardialer)
omkring kirken ligger kun 10— 15 m. o. h. Ifølge velvillig
meddelelse fra hr. arkitekt Fred. Pettersen fandtes øxen
strax østenfor kirken i en l^Nn^smvr li^s ved Asgård
strandveien, omtrent 3 fod under bakken (nede i myren) i en
høide af ikke synderlig over 10 m. o. h." Som fundet i lavtlig
gende myr (ovenpå isocardialer) må denne øx tilhøre en tid, da
lersletten her allerede var hævet op over havets nivå, det
vil sige: havlinien må, dengang øxen blev efterladt her,
have ligget knapt et halvt snes meter høiere end nu. Dette
fund er som et sikkert orienteret fund derfor af betydelig
interesse for fastsættelse af tiden for brugen af skafthuløxerne.
Endelig kan af lavtliggende lokaliteter for skafthuløxer
også nævnes Ramnæs gård i Ramnæs pgd. ; herfra er til
Tønsbergs museum indkommet en smuk, helt sleben skaft
huløx al type nærmest som NO 28 (Tønsbergs INNB6UM,
kat.-num. 29). Høiden o. h. ved Ramnæs Gård nar jeg
ikke målt, men den kan her midt i Ramnæs lerterrain
neppe være stort mere end 20 m. (Ramnæs jernbanes tation
ligger 22.4 m. o. h.).
Af lavtliggende flintøxer al yngre typer 1) som Rygh's
NO 20 etc. kan yderligere anføres en øx at typen NO 20
fra Arnestad i Asker (no. 15198); jorderne på Arnestad
ligger i høide 10—20 m. o. h.
Videre en bredegget flintøx i Skiens museum (kat.
num. 3649) fra «Tom/^lam^. Hele sn «somkrulan6 er som
') Samtlige lavtliggende fund af flintøxer tilhører Ryghs typer
NO 20 (bredeggede e»xer) og 21 eller 22 (kulmOiski), iu«6snB »f
typiske tyknakkede øxer (NO 17) neppe et eneste sikkert lavtliggende fund er kjendt (Åsnæs?)-
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bekjendt ganske lav ; fyret ligger kun 14 m. o. h. Da det
vel er Ban6Bvnlizer6, at sxen er ekterladt ak menn6Biisr, 6er
har været iland på øen, end tabt i våndet på en tid, da
øen lå skjult under hav, skulde havlinien her have ligget
en del mindre end 14 meter høiere end nu, på en tid da
bredeggede flintøxer var i brug.
I alt er således nu kjendt af fund fra lavtliggende
findesteder i det sydøstlige Norge, fra enkeltfund og fra grave:

af skafthuløxer :
af Ryghs type NO 27
„
«28
n
.29

2
1
3

„

n 6Å

Zy)

"

«33

1

>,

„

"
„
„
„

«35
"36
, 37-38 .....
«39

34

1
4
1
1
1
35

35

af stenøxer uden skafthul:
omtrent at
type NO 16
af flintemeisler (øxer)
"
"20
"
"22

1

5
2
7

af flintedolke og flinteblade (spydspidser)
„
"63
"
"66
"
"69
"
" 73
73

7

66

3
5
1
15

15
Bum

i alt Bale6eB 58 3tvkker.

58
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Når det erindres, at af disse typer mange er sjeldne
(af de bådformede øxer JN[O 35 er i alt knapt kjendt et snes,
at andre typer endnu færre), og når det endvidere erindres,
at af ældre almindelige typer (som JSTøstvetøxer, butnak
kede, spidsnakkede og tyndnakkede øxer, almindelige tyk
nakkede øxer af typen NO 17 o. 8. v.) neppe noget eneste
sikkert lavtliggende fund er kjendt, taler denne statistik
(ved siden at kun66N6 i det yngste ler 86lol)i<:u1arial6r6t, og
beliggenheden at stenaldersgravene i Hurum og Ramnæs)
i høi grad overbevisende om, at strandlinien ved slutten
af yngste stenalder har ligget så lavt, som s. 247 anført,
og tillige for, at den først ved denne tid har ligget så
lavt.

Skiferøxer af vestlandstype.
S. 232 står blandt lavtliggende fund fra I^s^als^ i
Brunlanæs anført en tyknakket flintøx (no. 18540)". Denne
opgave er indkommet ved en unøiagtig afskrift og er feil
agtig. Omtalte øx er sikkert ældre og ikke fra lavtliggende
findested i Tvedalen, men antagelig fra en af bopladsene
fra ældre tid (fra Nøstvettid?) og er ikke nogen tyknakket
flintøx, men som allerede af Rygh anført en skiferøx til
hørende hans type NO 15, ifølge meddelelse fra min søn
en på Vestlandet (således på VeBvsBta6) hyppig type soontr.
s. 272 anm.). —
LrouseHiHOrsrssOrues ksiHft over havet.
Etterat akBnittet om oroNB6al6erBr»B6lN6B veli^zennecl
og høide over havet var trykt, har jeg havt anledning til
at besøge yderligere flere lokaliteter for sådanne røser
deriblandt også det store røsfelt på Mølen V. for Nevlung
havn, et område, som dr. A. Augestad i Larvik henledede
min opmerksomhed på.
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Mølen danner, som bekjendt, en mellem Nevkinghavn
og Helgerån i havet udstikkende tunge ak raet, som på
dette strøg danner en dæmning for den østligste del ak
Langesundsfjorden.
På denne grusryg nar — ligesom på Jomfruland —
havet på den mod samme vendende skråning udskyllet alt
finere materiale fra overfladen, så denne på hele afhældet
ned til havstranden blot består af rullet sten.
Her er under den Nl6r6 del ak bronsealderen, dels på
selve fladen af ryggen, dels på skråningen mod havet op
lagt en række røser, deraf et halvt snes meget store rund
røser og en enkelt stor langrøs, samt derhos i flere paral
lele rader, omtrent parallelt stranden, men tildels også pa
fladen desuden et meget stort antal tæt efter hverandre be
liggende ganske små eiendommelige røser, som særlig dr.
Augestad gjorde mig opmærksom på. For den vestligste,
lavest beliggende af de store rundrøser målte jeg med ane
roicloarometer i ganske stille veir l)si6en o. h. ak basis ak
dens mod sjøen mod syd vendende side til 5.3 —5.7 m.;
røsen er ca. 20 m. i diameter og ligger blot ca. 90 m. fra
stranden. Efter nivellement af ingeniørfurer L. Hoff, ud
ført på opdrag af dr. Augestad, ligger basis ak rs3en3
bagre (nordre) side 6.76 m. o. h. og forsiden antagelig 1
m. lavere, altså ca. 5.76 m. Røsen ligger, som vanligt,
ret ud mod det åbne hav.
Jeg målte ligeledes høiden af den laveste moderne
strandvold her til 3.12 m. o. h. og i samme n»i6e opnsrte
nedad mod stranden lavdækket {lecidea geographica etc.)
på 3tenen6, der her i denne nsi6e ull^'or6e3 at relativ små
rullesten, medens størrelsen af disse ovenfor var gjennem
snitlig endnu mindre, men nedover mod stranden tiltog
stærkt. Man har saaledes ret til at gå ud fra, at ha-
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vet 3 maA til at llvtte Bten oz oM3orter6 materialet lier
nar op til min6»t «a. 3 meter ovsi' navnivast.

Det kan efter dette ansees sikkert, at havlinien ved
tiden for røsens oplægning — før slutten af ældre bronse
alder — her ikke kan have ligget mere end allerhøist 5.76
-4- 3.12 = 2.54 m. høiere end nu. Men da røsen antage
lig ikke er anlagt så lavt o. h., at dette ved storm under
høivande kunde nå selve r«e»B6NB to6, har navlinisn ved
tiden for røsens oplægning vistnok utvivlsomt ligget endog
noget mindre end 2V2 m. høiere end nu.
Dette bestyrkes også deraf, at underlaget for røsen —
som i midten er tragtformig udgravet helt ned til under
laget — også under midten at røsen viste sig at være
ganske små rullesten, sådanne som nu blot findes mere
end 3 m. over vandlinien.
Vi kan skwr dette ak roerne ved Ringshoug, på Mølen
og på den af Keilhau omtalte holme ved Justøn, hvis
basis ligger blot ca. 5.6 m., ca. 5.7 m. og ca. 5 in. over nu
værende havnivå, med sikkerhed drage den slutning, at
Btran6lini6n ved enden ak Nl6r6 bronsealder på dette 3trsF
ak kysten ikke kan have ligget mere end 2—32 —3 m. nsiere
end nu, og med sandsynlighed slutte, at forskjellen mellem
daværende og nuværende havnivå vistnok har været endnu
noget mindre, antagelig neppe stort mere end 1 meter.

Vinbosætningen.
De som n tyknakkede" flintøxer fra de store dalfører
(Gudbrandsdalen, Valders, Hallingdal, Numedal, Telemarken)
s. 273—274 nævnte «xer synes, såvidt det foreliggende
materiale tillader at dømme derom, udelukkende (maske
med en enkelt undtagelse?) at tilhøre meget sene typer,
dels bredeggede typer som NO 19—21, dels hulmeisler
som NO 22, derimod ikke de typiske tvknalili66e øxer
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som NO 17; da også alle lavtliggende fund i kyststrøget
af tyknakkede flintøxer og meisler" tilhører netop de
.samme typer, taler denne analogi yderligere for, at vinbo
sælningen i de store dalfører tilhører den allersidste del
al stenalderen, og en noget senere tid, end i kyststrøget.

Fortegnelse
over

bopladse fra ældre stenalder på kartet no I.
(NB. Det bemærkes, at af danske og sydsvenske bopladse kun nogle
få er udsatte).

1

11.

Knudsbjerg ved Thisted,
Jylland
Ertebølle, s. f. Løgstør, ved
Limfjorden,
„
Vivebrogård, n. f. Mariager
n
fjord,
Hadsund,
Mariagerfjord,
„
Åmølle, 8. f.
„
„
Havnø, n. f.
„
„
Gudumlund, s. f. Limfjorden,
„
Kongstedlund, s. f.
„
„
Meilgård, N.-siden af Mols,
„
Fannerup, N.-s. af Kolindsund,
n
Fåreveile, N. f. Lamme-

12.
13.

fjorden,
Sjælland,
Klintesø, Sjællands odde,
„
Sølager, v. f. Fredriksværk, Issefjord,

2.
3.

4.
5.
6.
?.
8,
9.
10.

(Affaldsdynge)
„
n

„
„
„
„
„
„
n

„
„
„
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14. Soldattorpet, Jåravallen v. Limhamn, Skåne (Boplads)
15. Lindormabacken, Vidtskofle s.,
„
16. Torp på Senoren (og andre nærlig
gende bopiacjsk), Blekinge,
„
17. Ransvik, I & 11, Kullen, NV.-spids
af Skåne,
. „
18. Kullens fyr, Kullen, NV.-spids af
Skåne,
„
19. Koon v. Marstrand; Bohuslån,
„
20. Bolmsø, sjøn Bolmen, Småland,
„
21. Åby, Odeshog s., østsiden af Vettern,
„
22. Slange, Tanum s., Bohuslån,
„
23.

I^itiult, 8l(66 3.,

24.

Lundso, Hastefjorden, Dalsland,

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Fuglesangen, Onsø s.,
Smålenenes amt.
Hasledalen, Råde s.,
—»—
Sandbakken, Råde s.,
Skollenborg, ved Aremarksjøn, — » —
Labu, ved Son, Såner s., Akershus amt.
Mørk, ved Son, Såner s.,
—»—» —
Skogen, Giltvet, ved Glommen, Spydeberg s., Smålenene,
og nærliggende findesteder i Spydeberg.
Svinekle, ved Glommen, Askim s.,
„
Sjøskogen, Nøstvet, Nordby 3., Akershus amt 1).
Rud ved Tyrifjordens udløb, Buskeruds amt.
Sjølshagen, og nærliggende bopladse, Sande s., Jarlsberg.
Dalsrudåsen og nærliggende bopladse, Sande s., „
Sælsvik ved Sandefjorden, Sande s.,
„n

32.
33.
34.
35.
36.
37.

„

„

*) Strax øst for Sjøskogen skulde på kartet være anbragt en prik
for <IrsBta<? i Ski.
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Skarpe—Borge, Stokke s.,
Jarlsberg.
Torp, to d0p1a.686, Berg s.,
„n
Heslerød og Klever, Berg s.,
„
T)
Tvedalen (Tuften), Berg s.,
Nysten grube og Brække, Bamle s., Liat3b6i-^5 amt.
Søndeled 8., Nedenæs amt.
Sigersvold, Vanse s., Lister.
Bragernæsåsens fod og andre findesteder ved Drammen,
Buskeruds amt 1).
46. Sandviken, nær Kristiania, Akershus amt.
47. Hennum i Lier.
48. Sunddalen i Ødemark.
49. Levik i Rødenæs.

Videre er på kartet med rødt kors betegnet følgende
findesteder for norske fund af skivespaltere :
a. Skivespalter af flint fra Mulerud, Spydeberg.
b.
— >> —
„ Torshovjordet i Kristiania by.
c.
—»—
„ Svinøre i Grue.
d.

— »—» —

„

V6s6tru6 i Lardal.

e.

— "—
„ Strand i Ryfylke.
Af de øvrige skivespalterfund er den fra Sjølshaugen
Sande betegnet ved no. 35, den fra Sigersvold i Vanse be
tegnet ved no. 44, findestedet for spalteren fra Jaederen er
u66ntor kartet.

') På dette og følgende steder er intet bevis fundet for tilstedeværelsen af bopladse, roen findestederne er dog udsatte på kartet
for at vise udbredelsen af øxefund fra sel6re Btenal6er.
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De prikkede kurver angiver isoanabaserne" for litto
rina-sænkningens maximum; det er muligt, at de ikke er
absolut samtidige, men nogen større tidsforskjel turde neppe
have fundet sted for denne BS6nlinin^3 maximum i de forskjellige dele at området.

Text
til kart 11, over udbredelsen af de butnakkede trindøxer
i det SO.-lige Norge.

På kartet er med røde prikker afsat de fleste kjendte
findesteder for butnakkede trindøxer i det SO-lige Norge.
De vedføiede tal refererer sig til nummerne på findestederne
i gjennemgåelse af fundene p. 166 til 202.
Følgende findesteder har ikke kunnet afsættes på kartet,
da de er beliggende udenfor dettes område: i. Flatin i
Østbygden, Tinn, 4. Solum i Sigdal, 5. Åsland i Egge
dal, 7. Haug i Gran, 8. Nybø i Gran, 9. Gjøvik by,
10. Tangen i Stange, 11. Sjøli i Åsnæs, 12. Ullermoen
i S. Odalen, 13. Ullerbroen i S. Odalen. Videre har i
Sande, hvor findestederne ligger meget tæt, ikke alle
kunnet faa plads paa kartet, så at no. 93, Myre, og 102,
Haugen, har måttet udelades; no. 89—91, Dalsrudåsen,
er an^iv6t ved en længere oval rød prik, ligeså no. 97,
Sjølshaugen, der tillige angiver no. 98, Fostvet. — Ved
126 er afsat to røde prikker for de to bopladse ved Torp.
De med sort prikkede kurver angiver forløbet af nivå
linierne for begyndelsen af den midlere tapestid; høiden af
disse nivålinier angives ved vedføiede større tal til 30, 35,
40, 45 og 50 meter.

Fortegnelse over figurer i texten.
Fig i
B

2

n

3 a, b

»

4 a, b

n

5

Profil af gravning i flintelaget ved
Narverød (efter fotografi)

p.

15

Kystlinie i den ældre stenalder i Jyl
land (efter A. P. Madsen og Sophus
Muller)

v„

33

?5

„

45

>?

„

45

n„

134

Skivespalter af flint fra Monte Gargano
i Apulien (efter dr. G. Checchia); 2/3
Skivespalter af flint fra Brastahed,
Bråstad sogn, Bohuslån, Sverige (efter
dr. E. Ekhoff); 2/3
Kart over omgivelserne af Nøstvetbopladsene ved Sjøskogen ; 1: 10 000
Ved 1, 2 og 3 findesteder for Nøstvetøxer; ved x findested for øx fra

n

n

6
7

n

8 a, b

n

9

yngre stenalder.
Kart over bopladse omkring Torpevåndet, Brunlanes; 1 : 50000 . . .
Kart over omgivelserne af Varild-

„ 155
ii

?? 198

fjordens bund; 1 : 25 000
Figurer af overgangsform mellem
Nøstvetøx med trapezoédrisk tværsnit
og butnakket trindøx; fra Hellesrød,
Brunlanes

n«

210

Grafisk oversigt over strandliniens be
liggenhed i Sande i tidsrummet siden
maximum af nedsynkning i epiglacial
tid

n

283
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Åsland, 169.
Åsnæs, 220, 233.
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256.
219.
220.
88.
187.
195.

Bågviken, 102.
Bakke, 101.
Barholinen, 109.
Barkost, 100.
Belsby, 194.
Berg (Botne), 174.
Berg (Brunlanæs), 110, 154.
Besseberg, 219.
Bjaberg. 143.
Bjerkelien, 94.
Bjølsen, 265.
Bjøre, 169.
Bjørge, 171, 191.
Bjørkebakken, 174.
Bjørnstad, 172.
Blinderen, 265.

Bodding, 170.
Bolstad, 182-184.
Bondi, 266.
Borgen, 265.
Bornholm, 75.
Bragernæsåsen, 163. 173.
Brastadhed, 45.
Breonio, 46.
Broholt, 172.
Brokhaugen, 192.
Bryn (Aker), 265.
Bryn (Eker), 269.
Bryn (Bærum), 268.
Brække (Bamle), 195.
Brække (Heggen), 170.
Brækkesæter, 196.
Bugården, 200.
Bylterød, 193.
Bækkelaget station, 112.
Bæstum, 112.
Bø, 173.
Børgen, 266.
Børstad, 182-184.
Capitanata, 44.
Campigiiy, 47.
Dalen, 116.
Dalsrudåsen, 150, 185.
Disen, 265.
Drammen, 173.
— Bragernæsåsen, 163, 173
- Grønland, 219, 222.
Drømtorp, 172.
Dun,' 190.
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Dæli (Asker), 266.
Dæli (Bærum), 265.
Dørdal, 195.
Eidanger jernbanestation, 195.
Eiebakke, 144.
Eik, 193.
Llledei-FZ løkke (Kristiania), 108.
Elvestad, 193.
Eng, 50.
Eppildrød, 175.
Ertebølle, 87.
Evje, 232.
Fasen, 269.
Falkensten, 180,
Figeholm, 89.
Fjelken, 266.
Fjære, 265.
Flatin, 169.
Fløita, 222.
Fonnerud, 173.
Fornanas, 88.
Fossebu, 175.
Fossum by, 50.
Fostvet, 152, 189.
Fredrikshavn, 88.
b^. 219, 221. 230.
265.

Fuglesangen, 146-148, 201.
Furstad, 200.
Galleberg, 186.
Galteryggen, 194.
Gashus, 193.
Gentofte, 20.
Gillingsrød, 219.
Giltvet, 62, 174.
Gisle, 266.
Gjersø, 201.
Gjøvik, 169.
Gorbu, 117.
Grefsen, 265.
Grenå, 87.
Grette, 230.

Grevle, 234.
Grini, 265.
Grøstad, 140.
Grue, 19.
6ui. 266.
Gulskogen, 163.
Gyller, 191.
Hagamyren, 151.
Haglerød, 191.
Haland, 151.
Haltorp, 143, 174.
Hammerstad, 272.
Haneval, 171.
Hasle, 231.
Hasledalen, 144-146.
Haug, 169.
Haugen, 191.
Hellesrød, 157, 196.
Helsingør, 88.
Hem, 234.

Hennum, 139.
Hersgården, 230.
Herustig, 172.
Hisingen, 50.
Hof, 219.
Hollebøl, 120.
Holmen, 265.
Holmerød, 175
Holo, 172.
Holt, 194.
Hon, 269.
Horgen, 269.
Horni, 266.
Horten, 109.
Hosle, 234.
Hovin, 265.
Huseby, 234.
Hvaler, 94, 95, 99.
Hyggen, 219.
Hølen, 219.
Høn, 266.
Indlaget, 152, 188.
lngedal, 219.
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219.
186.
<I«n3w6, 174.
2.

Jaravallen, 35, 41.
Jøssong, 266.
Kåtorp, 175.
Kaldaker, 175.
Kalstadkjern, 115.
Kile, 119.
Kjellås, 151, 171.
Kjæmpeåsen, 259.
X^k>beniik!,vnB frihavn, 39.
Kjøler-Ødegården, 175.
Klåstad, 197. 231.
Klever, 157.
Klintesø, 87.
Kloen, 220.
Klop, 238.
Kløften, 171.
Kolberg, 201.
Kongslund, 179.
Korsgården, 174.
Koøn, 50.
Kråkstad præstegård, 172.
Kristiania, Ekebergs løkke, 108.
Frognerveien, 229.
Grønland, 224.
Jernbanegaden, 224.
Hasle, 228.
Hukavenuen, 112.
Oslo ladegård, 225.
Pilestrædet, 225.
Sannergaden, 228.
Svenengen, 228.

Labu, 139.
Lambersæter, 172.
Langenæs, 173.
Lauvlia, 169.
Leikås, 184.
Leppestad, 233.
Levik, 144.
Lihult, 148.
Lillehove, 272.
Linderen, 265.
Lundestad, 219.
Lysakerelven, 62.
Lærum, 151.
Læsø, 88.
Løken (Bærum), 266.
Løken (Spydeberg), 76, 143,
Løren, 265.
Løvlid, 202.
Løvoldløkken, 186.
Maglemose, 39.
Manglerud, 172.
Mellemdal, 104.
Midtsjø, 140.
Missingmyren, 201.
Moen (Kvam), 272.
Moen (Sogn), 286.
Mollestad, 219.
Monte Gargano, 44.
Mulerud, 18, 19, 53. 64.
Myre (Hol), 272.
Myre (Sande), 186.
Myren (Hvaler), 114.
Myren (Sylling), 171.
Mærradalen, 97.
Mønsterås, 89.
Mørk, 139.

Be>renFen, 118, 225.

—
Torshovjordet, 53.
Kristianopel, 88.
Kroken, 200.
Kullen fyr, 37.
Kvale, 273.
Kværneviken, 60.
Xorges geol. tmders. No. 41.

B—l7.
Nol. 90.

Nyborg, 87.
Nybø, 169.
Nysten grube, 158, 195,
Nystølen, 272.
Nærstad, 169.
Næs, 233.
22
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Nøstvet, 62, 133, 205.
Nøtenæs, 175-178.
Offigstad, 174.
Olafsrud, 173.
Olesæteren, 272.
Onsum, 272.
Opsal, 172.
Orevik, 258.
Otterstad, 57.
Oxholmen, 198.
Pollen, 219, 222.
Præstby, 174.
Præstedalen, 143.
Præsterød, 234.
Pulservik, 114.
Rådane, 51.
Raksteindalen, 272.
Ransvik, 37.
Rev, 91.
R ingi, 265.
Ringshoug, 259.
Ringsrød, 232.
Rivole Veronese, 46.
Rove, 200.
Rud (Heggen), 138. 170.
Rud (Sande), 189.
Ryk, 174.
Ræva, 219, 222, 233.
Rød (Hobøl), 191.
Rød (Søndeled), 194.
Rødløs, 170, 187.
Røstad, 230.

Sjølshagen, 54, 57.
Sjølshaugen, 150, 188.
Sjøskogen, 76, 105, 133-138, 173
Skåne, 180.
Skallist, 198.
Skarpe-Borge, 154.
Skavdalen, 192.
Skjolden, 191.
Skogen, 140-143.
Skollenborg, 76, 144.
Skoppum jernbanestation, 109,
180.
Skreppestad, 171.
Skui, 266.
Slagenstangen, 109.
Slottet, 243.
Slange, 50.
Smedholmen, 1 16.
Snekotta, 93.
Snippen, 190.
Snopestad, 175.
Solberg, 197.
Soldattorpet, 35.
Solum, 169.
3nta. 109.

Sparebakken, 116.
Speren, 269.
Sperstad, 175.
Spydeberg kirke, 174.
Spydeberg præstegård, 143.
Stamnæs, 219.
Stavnum, 200.
Stavseng, 93.
Stavsengkilen, 119.
Stensrød, 175.
Bt!klen. 172.

Samsø, 87.
Sandbakken, 146.
Ban66 P86., 148-154. 181-191.
265.

Sande (Borre), 220, 222.
Sandviken, 164. 173, 232.
Sandviksrydningen, 195.
Sigersvold, 76, 159.
Sindsen, 265.
Sjøli, 170.

Stockholm, 104.
Stokkebrn, 194.
Stovi, 266.
Strand (Al), 272
Strand (Ryfylke), 54.
Strømmen jernbanestation, 171.
Strømsgodsets kirke, 163.
Strømstad, 90.
Stubberud, 184.
Stangenaset, 50.
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BuluBnZeZ, 193.

Sulutvet, 178-179.
Sunddalen, 144.

Ulven, 265.
Underud, 186.

8 ve! vill. 235.
3verBta6, 219.
Bvinelcle, 144.
Bvin«re, 54.
3vrriBt, 234.
8l»1vili, 133.
Bl»lvilieien6, 199.
Bsrl)v, 171.

Vålen, 269.
Veberg, 152.
Vedal, 151.
Venern, 102.
Vestmanrød, 179.
Vesetrud, 57.
Vespestad, 78, 160.
Vettre, 270.

Søtland, 172.

Vien, 173.
Viervillen, 120.
Ville2un6. 170.

215.

Tandberg, 104.
Teigen, 174.
Tjernsrød, 192.
Tonsen, 265.
Torp, 155, 196.
Torshovjordet, 53.
Torud, 171.
Trogstad, 171.
Trogstaddalen, 151.
Trosvik, 121.

Vilberg (Fet), 171.
Vilberg (Sørum), 171.
Vildmark, 108.
Vinderen, 265.
Vol6. 220.

Vormli, 159.
Værdal, 181.
Værket, 121. 235 ff.
Vøien (Aker), 266.
Vøien (Bærum), 267.

158. 196.

Tvedalen, 158, 196, 219, 232.
Tyndelsrud, 173.

Westervik, 90.
Wissant, 47.

I'e»ien, 266.

Tønsberg by, 231.
Uddevalla, 90.
Ulberg, 272.
Ullerbroen, 170.
Ulleren, 265.
Ullermoen, 170.
Ullern, 269.

Ødegården (Sande), 258.
Ødegården (Svelvik), 180
Økeren, 265.
lire. 193.

Østeren, 265.
Østren, 151.
Øtne (Utne), 201.
Øverby (170).
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Pl. I.

Fig. 2 a.

Fig. 3 a.

Fig. l,a,b. Skivespalteraf flint, Vi ; fra Torshovjordet, Kr.a ;
Kr.a univ. oldssml. no. 15224.
Fig. 2,a,b.
—
. — .
. Sigersvold, Vanse, Lister;
— —
—
no. 7985.
Fig. 3,a,b.
. - .
. Vesetrud,nærVittingfos,Lougendal —
(1905).

?!.. II

Fig. 2 a.

Fig. 2 c.

3 b.

Fig. 1, a, b.
Skivespalter af flint, l/t» fra Mulerud, Spydeb., Smal. Kr.a univ. oldssml. no. 11660.
Fig. 2, a, b, c.
—
- —
> - V. Sjølshagen, Sande ; W. C. Brøgger leg. 1904.
19Q4.
Fig. 3, a, b.
—
. sten, - - Sandviken, Bærum. Kr.a univ. oldssml. no. 17029.

?!.. 111.

Fig. i a.

Skivespalter af flint, i / i ; fra Svinøre, Grue, Hedemarken.

Fig. lb.

Kr.a univ. oldssml. no. 20209.

?!.. IV.

Øx af Nøstvettypen, '/i ; ra stor dopla^Z Torp, LrunlanZLs, Jarlsberg. W. C. Brøgger leg. 1901

Pl. V.

Øx af Limhamnstypen, ca. Vi ; fra stor boplads Torp, Brunlanæs, Jarlsb. W. C. Brøgger leg. 1904-.

Pl. VI.

Butnakket trindøx, NO 8; ca. lft. Torp, Brunlanæs, Jarlsberg. Kr.a univ. oldssml. no. 14800.

?!.. VII.

Spidsnakket øx (af grorudit), NO 6; ca. '/i-

Brøsjø, Drangedal, Bratsberg.
Kr.a univ. oldssml. no. 10608.

?!.. VIII.

)
Tyndnakket flintøx, NO 7; ca. 2 / 3 . 8I:orc), Ski s., Kråkstad p^., Akershus amt.
Kr.a univ. oldssral. no. 19587.

?!.. IX.

Tyknakket flintøx, NO 19; henimod •/,. Næsodden, Akersh. amt. Kr.a univ. oldssml. no. 13902.

Pl. X.

Bådformet skafthuløx, NO 35; keniiuoli l/t. Bann6l^a6en, Kristiania by.
X1.2 univ. uI6BBmI. no. 16606.

?!.. XI.

Skafthuløx, NO 32, (typeexemplar) ; lidt mere end 4 /i-

Asper, Kråkstad pg., Akershus amt.
Kr.a univ. oI6ZBinI. no. 7532.

Oversigt over strandlinjens beiiggenhed og stigningens hastighed under stenal^e^en og bronsealderen i Kristianiafeltet.

I Sande.

Varighed.

Strandliniens
beliggenhed
over nuværende
havlinie.
Tidsrum.

cv. 3900-4900 f. Xi-,

ca. 1000 år

ca. 55.5 in. — ca 45.5 m.

i Spidsnakkede øxer (partim)

„

3100-3900

-

„

500 „

„ 45.5 „ - „ 37.5 „

n

8

„

L 1.60 „

I

„

2400-3100

-

«

1000 „

„ 37.5 „ - „ 20.5 „

. 17

,'

Li

l-75

„

„ 55-44 „
„ 44-23 „

„

1900-2400

-

„

500 „

19=»

„

„

„

1.60

„

„ 23-14 „

n

„

500-1900

-

"

1400 „

0

«

12.5,.

"

0.90

„

„

"

1905 eN. Xi-.- 500

-

Tidsrum.

Absolut tid.

Herskende øxeformer.

Nordisk mellemstenalder

IButnakkede
spidsnakkede trindøxer
øxer (partim)
og )i
Nordisk yngre stenalder ; ældre del. .
— »—
Nordisk yngste

senere del

.

Ved Kristiania.

Tyndnakkede øxer

i

Stigning
i meter
pr. århundr.

Strandliniens
beliggenhed
over nuværende
havlinie.

NI.

<a, 1.00 in.

cl», 67—55 m.

"

11 „

n

21 „

Absolut
stigning.

l-3. 10

Absolut
stigning.

ca. 12 m.

Stigning
i meter
Pr- århundr.

ca. 1.20 m.
«

2.20 „
9 Jf)

stenalder ; { kobbera-

lder")
Bronsealder
Jernalder og recent iid efter samme .

Tyknakkede og skafthuløxer

.

2400 „

ca. 6800 ar

9.0 5

—

« 12.5 „ - „
0

8
0

ca. 56

14- 0 „

"

1.80 „

n

I* „

"

1.00 „

0
in.

ca. 67 in.

') Dette tidsnim er ikke bestemt ved iagttagelser af laveste grense for de spidsnakkede »xer og er derfor opført med ? blot for at vise analogien i den beregnede stigningshastighed for et tidsrum af yngre stenalder,
sammenlignet med et tilsvarende tidsrum fra et senere afsnit af den postglaeiale hævning, den yngste stenalder. De spidsnakkede øxer var i brug allerede under foregående tidsrum og holdt sig muligens længer end til den
her nn^ivne grense.
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