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Forord

Xil nærværende arbeide er gjennemgået professor
Gustafsons opstilling av ældre stenalder i Norge i Kristiania
Universitets oldsagssamling, samt det magazinerede mate
riale i samme.

En stor del av bopladserne i det sydøstlige Norge har
jeg havt anledning til at besøge sammen med min far,
professor Brøgger.

Professor Gustafson har, efterat mit arbeide var fær
digt i manuskript, vist mig den store velvilje, at gjennemgå
dette, og herunder givet mig råd og vink, for hvilken vel
vilje jeg herved får udtale min ærbødige og hjertelige tak.

Til Dr. Reusch, der med usædvanlig velvilje har git
mit lille arbeide et rigt udstyr med plancher og textfigurer,
får jeg udtrykke min ærbødige tak.

Også til frk. Sigfrid Bergh, der har udført tegningerne
av de norske øxer, får jeg udtale min beste tak.

Xri3tiania, aoril 1905.

Anton W. Brøgger.
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Trykfeil og rettelser.

Pag. 16, linje 10 ovenfra står 500. Læs: 50.

„ 25, „ 4 nedenfra „ 13. „ 15.

n 56, „ 7 „ „ fra svensk etc. Læs : fra svensk
stenalder, der hidtil — undtaget Lihult og Håstfjorden, er kjendt.

Ved en feil fra forf.s side er indsat et urigtigt tversnit, nemlig
fig. fp. 21. Her hidsættes det rigtige:
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iN ærværende opsats tilsigter nærmest en indledning i
studiet av norsk stenalder sammenlignet med den danske
og svenske. Den behandler navnlig den ssldste øxetype i
sten 1), vi for øieblikket kjender i Norge, den type, som
prof. 0. Rygh har kaldt Nøstvettypen. Den tilsigter torsa
vidt en in^lkdmnA til »tenal66rBBtu6i6^ som den kor3e>B6r at
fastsætte nærmere denne types forhold til dansk-svenske
øxetyper, noget, hvorom hidtil i litteraturen blot findes
spredte bemærkninger. Avhandlingen tilsigter dernæst kun
at fremlægge de vigtigste hovedpunkter. I detaljer vil sik
kert fremtidige FravninZsr og undersøgelser supplere eller
korrigere, hvad der her fremsættes.

I norsk arkæologi er der heller intet særskilt skrevet
om selve Nøstvettypen. Hvad der foreligger, er spredte
bemærkninger, som dog har sin vesentlige interesse.

Som overalt ellers i den norske arkeologi er prof.
li^(!ii også her den, der har seet skarpt og klart på det
foreliggende materiale. Omend Rygh i Bkrilt ikke har be
handlet spørgsmålet i sin helhed, er hans bestemmelser av
hvert fund tilstrækkelig tydelige til at se hans opfatning
av Nøstvetfundene i nove^treekkene.

Man læse hans beretning av 1879 om Nøstvetfundet 2).
Allerede i denne udtaler han i en note det, der udgjør et
hovedpunkt i nærværende opsats : w lignende former findes i

') Her anvendes overalt sten (dansk: bjergarter) i modsætning til
flint.

2) 1879. p. 192-93.
Norges geol. Unders. No. 4?. 1
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flint i Syd-Sverige og Danmark". Allerede i 1886 bruger
han udtrykket Nøsivettype for den øxeform, der karakteri
serer disse ældste bopladser 1 Klarest fremgår hans opfat
ning i 1898, af en liden bemærkning, der tydeligt viser,
hvorledes han har opfattet det. Han sier her om avfald,
indkommet fra en av de største bopladser i Smålenene
(Giltvet): 2)  Stykker av skifer av en sådan form, at det
må sluttes, at man har forsøgt at tildanne denne stenart i
lighed med flinten" (udhæv. her), altså just grundtanken i
nærværende arbeide. At bergarterne ikke er skifer eller
sandsten" 3 er ialfald mindre væsentligt. Ligeledes nar

prof. Rygh bestemt de forskjellige etterligninger av flinte
spaltere i sten i det norske materiale.

Der vil under det følgende bli anledning til at henvise
til de enkelte punkter hos Rygh, der er av vigtighed.

Av øvrige norske arkæologer har alene Schetelig i
skrift en enkelt gang berørt materialet ). I omtalen av
Vespestadfundets øxer i sammenligning med Nøstvets sier
han, at ved fremstilling av disse øxer er tilhugning i mod
sætning til avknusning den eneste metode. Hvis man
turde gjøre en analogislutning fra forholdene i Danmark/'
fortsætter Schetelig, w skulde denne omstændighed henvise
de nævnte fund til en forholdsvis tidlig del av den yngre
stenalder." Det er just denne analogislutning, mit arbeide
forsøger at begrunde og udføre, om den end ikke fører mig
til det resultat, at typen tilhører yngre stenalder.

ulige Btsrre og mere direkte oetvdning lor dette
ardeide nar imidlertid proke^or 6uBi'^BolfB op3tilling av
«tenalderen i Xri3tiania oldBagsBamling veeret. OpBtillingen

x ) I Universitetets oldsagssamlings hovedkatalog under no. 13253.
I tryk kan -jeg ikke se, at Rygh har anvendt ordet.

2 ) Ab. 1898, p. 69, no. 13 a.
3 )  ^Vo^s/cs Oldsager", anden avdeling, p. 1.
4 ) Schetelig i Berg. Mus. Aarb. 1901: 5, p. 11.
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her representerer det princip, som prof. Gustafson i sine
forelæsninger Iste semester 1904 udtalte: at flint og sten
og Norge må stilles parallelt ninan6en. Dernest er her
toretat en in6<leling av «xerne av Nøstvettypen, ligesom
disse har fåt overskriften: typerækker fra ældre stenalder
i Norge. Fremstillingen i det følgende er baseret på disse
grundtanker — at de naturlige forhold i Norge blot har modi
ficeret udviklingen i sammenligning med Danmark og Sve
rige, — grundtanker, som er blevet mig klare ikke blot
ved prof. Gustafsons opstilling og forelæsninger, men også
gjennem mange lærerige samtaler.

Der er endnu et arbeide, hvor Nøstvettypen og den
tid, den repræsenterer er behandlet, nemlig meget nylig (1904)
i dr. A. M. Hansens w Landnåm i Norge". Det er den
første fremstilling i norsk arkæologi av dette interessante
tidsrum på grundlag av en sammenligning, og har derfor
sin store interesse. Ornendskjønt resultaterne i nærværende
opsats ikke stemmer overens med de slutninger, dr. Hansen
i jjLandnåm" er kommet til angående denne ældste sten
alderskultur, er veien til en rigtigere forståelse utvilsomt
delvis banet ved dr. Hansens interessante undersøgelser.
Enkelte grundlæggende opfatninger fra dr. Hansens arbeide
vil findes refereret.
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Øxer av Nøstvettypen i Norge og Bohuslån.

Da der tildels råder usikkerhed i begrebet Nøstvettype,
som dette arbeide behandler, vil det være av vigtighed at
fixere det her foreløbigt, indtil detaljbehandling vil gjøre
klart, hvad der roenes.

Ved Nøstvettypen forståes den øxetype, som ay Rygh
er avbildet som no. 4 i „ Norske Oldsager" 1).

Som denne, forøvrigt ikke fuldt karakteristiske avbild
ning viser, er formen en tverøx, hakkelignende. Av de
over 600 exemplarer, der til nærværende undersøgelse er
gjennemgåt, tør meget få sies at være retøxer. lalfald er
deres antal så forsvindende lidet, at man som helhed tør
si, at Nøstvetøxen er en tverøx.

Ved et overblik over det samlede materiale vi! det nu

vise sig, at der både i henseende på form og udseende
overhovedet gives mange variationer af Nøstvettypen. Og
det vil også snart forståes, at disse variationer tildels er
betinget av det meget heterogene materiale, der tilsyne

') Det inå bero på en misforståelse, når dr. Hansen i Landnåm
p. 128 sier, at norske arkæologer ved Nøstvettypen forstår R 4,
8 og 12. Der en væsensfoi^skjel mellem R 4 og 12, der udelukker,
at de arkæologisk kan sammenfattes som én type. [Montelius:
 Die Typologische Methode". Sep. aus nDie ålteren Kultur-
perioden im Orient und in Europa." Stockh. 1903, p. 13 og 14.]

/
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ladende findes anvendt. En undersøgelse av typen vil
derfor heldigst ta sin begyndelse med en undersøgelse av
det materiale, der er anvendt til Nøstvettypen.

LerFarteruO i Nøstvetøxerne.

I begyndelsen av undersøgelserne til dette arbeide, var
det stadigt påfaldende, at de bergarter, hvorav øxerne var
gjort, gjennemgående viste en viss overensstemmelse med
hensyn til firikornighed og hårdhed. Man kan for over
sigtens skyld gå ud fra den ordinære in66elin^ av berg
arterne i sedimentære og eruptive. De sedimenter, der
findes i Nøstvetøxerne, er næsten alle kontaktmetamorfo
serede, hvad der navnlig med hensyn til hårdhed og brudd
væsentlig forandrer disse. De eruptiver, der findes, er meget
linkorniFe, ja ofte liketil teette for det blotte øie. Det, som
er av vigtighed ved disse forhold, er bruddet, som er be
tinget av bergarternes beskaffenhed. Kontaktmetamorfose
rede bergarter vil efter graden av metamorfosen få et mere
eller mindre musligt brudd. Primære (ikke dynamometa
morfoserede) eruptiver, der er meget finkornige, vil også i
regelen ha et brudd, der er tilnærmet musligt. Som man
ser, er der en interessant overensstemmelse ved de benyt
tede bergarter i denne henseende. Skal man gå lidt nær
mere ind på, hvilke bergarter d6r findes i Nøstvetøxerne,
måtte man få exakte bestemmelser ved prNparatsr av disse,
— en undersøgelsesmetode, som følgelig ikke kunde ud
føres uden at ødelægge materialet. Men nu har det heller
ikke været nødvendigt ved nærværende undersøgelser at få
den slags skarpe bestemmelser. flvad der er det vee3entlige,
er at mærke sig bergartens karakter med hensyn til fin
kornighed og brudd og /'«st/tsci. Til en indledning her
får man et godt overblik over det hele materiale, ved at
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bétragte præparater av udvalgte typer av de forskjellige
bergarter:
1. C. 9788 a kra Nøstvet er av lys, grønlig

hornfels
2. G. 9827 „ „ er av stribet hornfels

stensagtig, finkornig bergart; lys, blågrå
4. C. 18355 fra Sjølshagen er af mørk, grå

kalksilikat-hornfels
5. G. 19826. Giltvet. Gangbergart av ægiringranit-ræk

Ken; (lindøitisk), grønlig.
6. C. 19202. „ Poikilitisk kvartsporfyr av nord-

markitrækken ; lys, lavendelgrå med
rødgule feldspatindsprænglinger.

7. G. 1910G. „ Augitporfyrit, meget finkornig;
mørk, violet.

8. C. 19159. „ Finkornig sandsten.
Denne lille række viser ganske karakteristisk for

delingen. Fire av de otte er hornfelser, altså med en
neesten tæt struktur, der gir et musligt brudd. Tre er av
eruptiver, meget finkornige gangbergarter, og som derfor
gir et tilnærmet musligt brudd. Den ottende er endelig av
samcksisn, en sedimentær bergart, der ved kontaktmeta
morfosering ofte får et tilnærmet musligt brudd.

Den største mængde bergarter er hornfelser. Utallige
variationer av disse findes; fra de aller tætteste, sorte, der
i sit brudd kommer meget nær op mod flintens, — til de
stribede, grønne kalksilikathornfelser, lyse og mørke, violet
brune skiferhornfelser, og endelig de tydeligt lagede, hvis
hårdhed dog endnu er tilstrækkelig til at gi karakteristisk
hornfelsbrudd. Det synes for et ukyndigt øie som horn
felserne virkelig 6r de overveiende dlan6t de bergarter, der
findes i Nøstvetøxerne fra de største bopladser.

3. C. 9788 a „ «er hornfels, av sand- > Hornfelser.
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Videre findes forskjelligartede krystallinske bergarter,
der intet andet har tilfælles, end at de gjennemgående er for
holdsvis meget finkornige og ikke skifrige, og forsåvidt har
havt betingelsen for ved slag at gi muBligt brudd. Blandt
disse findes således kvartsporfyrer, forskjellige finkornige

syenitporfyrer, en række forskjellige apliter, tætte grøn
stene (diabasbergarter), enkelte gange også mærkelig nok
grorudit (se fig. 8 pl. V).

Uagtet denne tydelige bestræbelse for at skaffe sig et
brugbart materiale av omtrent hvilkesomhelst tilstrækkelig
finkornige eller tætte krystallinske bergarter med musligt
brudd, har det åbenbart ikke altid lykkedes at tilveiebringe
tilstrækkeligt materiale av sådanne bergarter; det sees
nemlig, at der undtagelsesvis også er brugt bergarter, som
er mindre vel egnede, som vistnok har havt finkornigheden,
men som enten ved mindre hårdhed eller med mere ud

præget skifrighed har avgit dårligere materiale. Av så
danne kan nævnes kalksilikathornfelser, ofte meget sterkt

forvitrede og forskjellige finkornige eller ikke tilstrækkeligt
metamorfoserede skifre. Også findes undtagelsesvis sand
stene, som ikke synes at ha egnet sig synderlig som ma
teriale for øxer.

vet tsr ker anmBLlkes Bom et negativt moment, at

man aldrig linder grovkornede eller klsdere bergarter Bom
man linder dem i vngre st6nalder3 Bkaltkul3sxer eller kiler.
Nan kar undgat disB6 og 3elvkslgelig og3a rent Bkikrige

bergarter.
vet Bkulde nu KanBke Bvne3 paradoxalt ekter denne

trem3tilling av det 8a korsk^ellig6 materiale at ville udtale,

at der dog er en viss sMeck i dette, vet vil dog torBtaeB
ud kra det 3tandpunkt, der ma gjsr63 g^Nldende. Vi kan

nemlig med et ord 31: alle de anvendte bergarter kar det
tilkalle.";, at de er tilstrekkelig karde og MtrWkkelig lin-
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kornige eller tsette og fri for skifrighed til at gi et nogen
lunde musligt brudd. Her er det avgjørende punkt, og det
er just heri tyngdepunktet ved valget av disse bergarter har
ligget. Man har tilstræbt et materiale, som i sine egen
skaber nærmede sig såvidt muligt til flintens, men dette
kunde jo selvfølgelig med så heterogent u6va!Z av materialet
kun til en viss grad opnåes. Just i dette forhold, at man
ikke havde til rådighed et ensartet materiale som flinten,
ligger for en del forklaringen av de forskjelligste varia
tioner. Man kunde ofte ved detra^tnin^en av e>xerne si,
at ikke to exemplarer var lige. Hver øx har, om man
kunde bruge det udtryk, sin individuelle karakter, netop
betinget av det heterogene materiale. Men ikke desto
mindre sees det jo klart, at vi har for os en type med
mange variationer, — led i en kontinuerlig række.

Hvad der altså særlig må betones, når man gjennem
ser materialet, er for det første, det positive: 1) der er en
tydelig stræben henimod et hårdt materiale, der kan gi
musligt brudd, — en stræben, der ikke er no^en tilkNlcli^
hed, men visselig er dikteret av trangen til at skaffe sig et
materiale så Ug flinten som «tM^. Og dernæst det
negative: 2) At der blandt de mange forskjellige bergarter
ikke — eller sågodtsom ikke — forekommer blødere, grov
kornige eller godt skikrige bergarter.

ver vil nu vwre sagt tilstrwkkeligt om materialet, til
at vi pa gruncllag clerav kan ga over til at omtale sneken

Teknik.

Mr man nsie g^ennemgar 6e mange «xer og kor kver
og en stiller sig 6en opgave at ssge at korklare 6eres ti!6an

nelse, vil 6et ikke vare lsenge, in6en man er kelt klar over
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denne. Tildannelsen er foregået ved en tilhugningsleknik.
Udmærkede exemplarer fremviser ypperlige avspaltnings
flader både større og mindre, der fuldt karakteristisk viser
den eneste anvendte metode. (Se fornemmelig pl. V fig. 8
og pl. IV fig. 7, som karakteristisk ex. på denne metode.
I^i^eledeB sees pl. II fig. 3 og pl. I fig. 2 o. fl. at avgi gode
exempler.) Øxerne er i almindelighed tildannet med en nogen
lunde flad side, tverfladen, og fra dennes kanter er fra først
af ført de mange slag, der tilslut tillige har givet den anden
bredside dens karakteristiske tagform 1 Man vil på denne
made tilfulde forstå, hvorledes den trekantede form blev
den i begyndelsen overveiende. Det er sansynligt, at man
ved tilslagningen måtte have fordel af at gå ud fra en nogen
lunde plan side, idet bearbeidelsen av den seige sten ofte
vel neppe kunde foretas uden en sådan som grundlag. Det
viser sig også avgjort at have været tilfældet med de allerfleste
øxer, at man har valgt et emne med en tilnærmet flad
side. Også enkelte emner fra Nøstvet bekræfter denne
antagelse. Om man nu ikke fandt en absolut flad side
ved en iøvrigt bekvem sten, så er naturligvis ikke hermed
sagt, at den forkastedes som übrugelig. Man forsøgte også
at frembringe en nogenlunde flad side som grundlag for
den videre bearbeidelse. Flere exempler herpå håves.

Når man nu fra begge kanter av denne flade, bearbei
dede emnet, måtte den anden bredside allerede fra først
af tilnærmelsesvis få en sådan tagform, og øxen derfor
naturligen bli en tverøx; den endelige form opstod så ved
fortsat tilhugning kra  tageggens" side.

Lind6nde er denne BlutninZ doZ ililce, da man vel

l ) Et instruktivt exemplar er det nævnte pl. V fig. 8. Tverfladen
er her sågodtsom übrudt. Slagene fra kanterne sees ført i 2
avsatser, se særlig fig. Bb. Til illustration av den i det følgende
formodede fremgangsmåde ved øxens tildannelse er også fig. 7
pl. IV et godt exemplar.
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kunde tænke sig, at man, om retøxen var nødvendig, dog
evnede tilslå eggen så, at den kom til at stå som på en
retøx. Men just fordi det rombiske tversnit er sjældent,
bekræfter sig imidlertid denne opfatning av tildannelsen.
Og det er vel sansynligt, at arbeidsmåden, som den hei
6l- fremstillet, vilde vanskeliggjøre en retøx-eggs fremstilling.
Opfatningen av dette forhold bestyrkes ved betragtningen
av de øxer, der er dannede av mere skifrige bergarter.
Blandt disse skulde retøxen, om det var nødvendigt, med
noget større lethed kunne fremstilles; muligt er det også
at den blandt disse findes. Oftere sees dog tydeligt, at
karakteren er tverøxlignende (pl. II fig. 4). Også her har man
i det væsentlige nøiet sig med fremstillingen, som den faldt
naturlig 1 ). Eller med andre ord: man har nøiet sig med
det minst mulige av arbeide under indflydelse av materialet.

Ved mange exemplarer er nu anvendt en finere kant
tilhugning, en retouche, om man tør kalde det så, der har
git øxen et mere regelmæssigt og fint udseende (se som
særlig karakteristisk exempel pl. 111 fig. 5). Ved bestem
melsen av en sådan kanttilhugning får man imidlertid være
varsom, så man ikke forvexler den med den rent alminde
lige, nødvendige tilhugning, der er ført fra kanterne for at
danne øxen. Til illustration herav kan man sammenligne
pl. I fig. 2og pl. 111 fig. 5. Ved den første findes ingen
retouche, der kunde gi et mere regelmæssigt udseende;
der 6r det blot de store grove slag, der har dannet øxen.
Derimod ser man finere kanttilhugning ved fig. 5. Her

') Spørgsmålet, om der blandt Nøstvetøxerne findes retøxer er i
virkeligheden nogel vanskeligt at avgjøre, da det i flere tilfælde
tør være noget vilkårligt blot efter eggens stilling at slutte sig
til dette. Det er ingenlunde urauligt, at der findes retøxer; man
er blot av den stadige venden tilbage av den ene flade ved
øxerne tilbøielig til at anta, at disse har været brugt som tver-
øxer; berfor håves jo ikke sikre beviser.
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behøvedes visselig intet mere end de oprindelige, store slag
til formning av øxen. Men man fordrede her mere. Som
resultat herav fremtræder derfor den regelmæssigt, godt
arbeidede fig. 5 i modsætning til den grovere fig. 2. For
skjellen ligger altså ikke blot i kanttilhugningen, men i be
dømmelsen av det hele arbeide, hvorav retouchen blot er
en del.

Av ganske speciel interesse er nu eggpartiet ved de
mange forskjellige øxer av Nøstvettypen. Av betydning er
det først og fremst, at eggen ofte fremtræder med den for
ældre øxer karakteristiske rundede form. Enkelte ganger
er dette mindre fremtrædende (se f. ex. pl. 111 fig. 5 a), men
da som følge av stykkets mere specielle form.

Hvorledes eggen har været tildannet er i hvert enkelt
tilfælde vanskeligt at si med nogen avgjort nøiagtighed.
Det kan fuldt tydeligt sees, at den har været tilslået ved
flere slag, og da eggen tillige er det vigtigste ved stykket,
er det ikke urimeligt at anta, at man har dannet den først.
Fra siden kan det enkelte ganger sees, at dette er foretat
(pl. V fig. 8 og pl. IV fig. 7). Undertiden lar det sig også
iagtta, at man har anvendt små, forsigtige hug eller tryk(?)
(se pl. I fig. 1). Endelig tør det antas ved andre, at slagene
er ført fra den vordende egg (pl. II fig. 3). Med et større
materiale uslebne øxer turde dette avgjøres sikrere. Da
formerne er simple, kræves der imidlertid et stort materiale.

Ved omtalen av eggpartiet må nævnes et interessant
fænomen. Man vil på mange exemplarer fra eggen opover
rygfladen kunne iagtta avspaltninger, om hvis oprindelse
man kunde være i tvil. Disse avspaltninger fra egg til ryg
optræder nemlig med nokså stor konstans, ikke bare på de
uslebne øxer, men også ved de slebne. Ved detaljerede
undersøgelser nar jeg med lupe opdaget mange exemplarer,
hvorpå der sad lidt slibning igjen på ryggen (eller siderne
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og tverfladen), men som ved første øiekast frembød ud

seendet av at være U3leone (som exempel pl. I fig. 2 yderst
på eggen, pl. v fig. 8). Denne rest av slibning har været
en viktig rettesnor for undersøgelsen av, om man havde en
oprindelig eller forandret egg foran sig. Det kan nemlig
ikke antas, at de nævnte avspaltningsflader skyldes en be
vic!3t 6MOM<zaNN6iB6. Denne er vel i og for sig lidet san
synlig ved så simple redskaber. I visse tilfælde kunde
man også forklare disse avspaltninger som eggtildannelsen
tilhørende (hvad der f. ex. syncs at være tilfældet ved pl. II
fig. 3 a). I andre tilfælde derimod, synes det ikke vovet i
regelen at gå ud fra, at disse av3paltninß6r ti-6mtrL66sr som
resultat av en eggbeskadigelse. Skulde man nemlig tænke
sig, at de skyldes eggomdannelse, måtte man ved de slebne

6X6mplai-6r vente en omslibning tillige, — en slibning påny.
Hertil kunde da gjøres den in6v6n6inß> at man nav66 opzit
at forbedre eggen (ved slibning) før man efter omdannelsen
kom sålangt som til at slibe den. Denne siste indvending
kunde vel na berettigelse overfor et mindre antal exempla
rer, men når antallet voxer, så avtar sansynligheden av en
sådan indvending. Og den rimeligste forklaring av dette
forhold blir den, at disse avßpaltninß6r som regel, eller ial
fald meget ofte, skyldes en s^bss^a^Fslss^).

Ved særdeles mange exemplarer fremtræder nu alle
kanter meget avrundede. Dette skyldes et fænomen, der tillige
bør iagttas, nemlig forvitringen. I virkeligheden er de ex
emplarer ganske få, der som f. ex. pl. IV fig. 7 frembyder fuld
kommen skarpe kanter. Den store mængde øxer er omgit av et

') Med sikkerhed er på henved 100 st. iagttat denne eggbeskadigelse;
herav er 45 uslebne. Av resten, henved 55, har mange den
nævnte rest av slibning. Prof. Gustafson har antydet for mig, at
denne rest av slibning, som jeg her tillægger stor betydning, vel
i nogle tilfælde vil kunne skyldes ufuldstændig slibning, eller
nogen gang slit.



13

ofte ret bedragerisk lorvitringsßkal, der er blødt og i regelen
har en anden farve end den indre, friske bergart. Mange
hornfelser forvitrer således gult til hvidligt, og omgis da av
et blødt skal, der ganske står i modsætning til den hårdere,
indre bergart. Porfyrerne forvitrer også ofte meget og blir
ganske ukjendelige i overfladen. Enkelte exemplarer, vist
nok gjennemgående kalksilikathornfelser, er forvitret inntil
det ukjendelige. Som exempel herpå kan tjene avbild
ningen pl. II fig. 4, hvor man virkelig skulde være i tvil om
tildannelsen skyldtes nuzninF eller BlioninZ. Men når man
først er klar over forvitringens bedrageriske dække, vil man
snart erkjende de enkelte slag, der er ført.

Dette forvitringsfænomen er således værd at lægge
mærke til i mere end en henseende. Man må alt,6 ta det

i beregning ved un6erBe>ZeiB6n av de enkelte exemplarer.
Men dernæst tør det i nogen grad tas til incltNZt for disse
øxers ælde, naturligvis med forbehold. Det er jo mange
ydre forhold, der kan bevirke en så sterk forvitring, og de
forskjellige bergarter har jo været forskjellig disponeret for
forvitring. Dog tør man mærke sig, at øxerne i det store
og hele frembyder en forvitring, der neppe nogensinde
træffes så sterk ved den yngre stenalders mange former.
Hvorvidt dette delvis skulde skyldes den forskjellige teknik,
får dog her stå uavgjort. Og man får blot ta dette som
en antydning 1).

Holdepunkter for bedømmelsen av denne teknik ved
Nøstvetøxerne får man først ved at betragte den ved en
række yngre øxetyper anvendte teknik. Denne er som be
kjendt stødning (dansk tilknusning), der er væsensforskjellig

') Slibning av stensager vil selvfølgelig i ganske anden grad be-
vare mod forvitring. Men ved denne sammenligning er ikke
tænkt på de helt slebne sager.
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kra tilkugning3t6knili6n I). Her b0rt3663 i t)6gge tilleel6e
naturligv,3 lra 3libningen.

Ved en sammenligning med flinttekniken, som denne
best kjendes fra de danske bopladser i ældre stenalder, vil
det nu snart in63663, at her frembyder sig en påfaldende
lighed, der på ingen måde kan være tilfældig. Med det
ideale flintmateriale for øie er der dog selvfølgelig den for
skjel, at alle kanter er skarpere, alle brudd mere distinkte
og udhævede ved flinten. Men erindrer man materialets
beskaffenhed ved disse Nøstvetøxer, så må man indrømme,
at der er en slående overensstemmelse. Som det blev for

søgt vist så udførligt som muligt, er materialet at karakte
risere som hårdt, ofte flintligt, med brudd, der er mu3iiBt,
og som ofte etter nuZninA kremdv^er ret u6mBLrlle6e u6
spaltninger. Ja, der findes endogså et par exemplarer, der
med modifikation frembyder tydelige slagbuler og slagringe.
Og denne omstændighed, at der øiensynligt er tilstræbt et
materiale, som skulde være så lig flinten som muligt, får
større vægt ved at sees i forhold til tekniken og dens
utvilsomme lighed med flinttekniken. I disse to momenter
ligger der en berettigelse i at betegne den teknik, der nar
dannet Nøstvetøxerne, som en flintteknik, der er overført
på sten. For denne, tydelig u6nNve6e telinik vil her
foreslåes betegnelsen modificeret flintteknik.

Vet oe»r t«r3t og ki6MBt meerli6B, at 6N 3a6an t6linilc

vanB>i6lig l<uu66 v«re overtsrt pa an6re bergarter en6
netov 6i836 borntelB6r og vorkvr6r, tinlcornige og t«tte me6

muBligt bru66.

3om v6viß tor rigtigb666n av ansku6lß6n om

en liintteknik overtsrt pa Bten, Ilan anlGi63 6en mNng6e
3tenavlal6, 6er lra bopla6s6rn6 6r in6bragt tillig6me6 sx6rn6;

') S. Muller i Aarb. f. nord. Oldk. 1896 p. 398 ff. Hildebrand i
,Msw«cksbl«^" 1872 p. 116-117.

*
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blandt dette avkald trsetles stvkker, der tuldstsLndig kan side

stilles med tlintavkald lra bopladserne i vanmark-3ver!ge.

Der kan vanskelig gives anden forklaring på denne
mærkelige sammenhæng mellem flinttekniken og den modi
ficerede flintteknik, end at denne sammenhæng er genetisk.
Klarere ud trykt vil dette si, at det folk, der har frembragt
Nøstvetøxerne, har kjendt og været fortrolig med flint
tekniken. Det har fra først av været vant til at arbeide i

flint, men er i det sydøstlige Norge og Bohuslån blevet nødt
til at nøie sig med et materiale, der var lig flintens, fordi
den flint, der i disse egne findes, er yderlig sparsom, om
den overhovedet forekommer.

Vi finder her et træk til, der bekræfter denne an
skuelse, nemlig den omstændighed, at de bergarter, der i
Nøstvettypen er anvendte, oftest ikke tin6eB i fast Held noget
steds ved bopladserne, hvorfor man har måttet lede i jorden,
i gruset efter dem. Dette betegner jo atter en overførelse:
folket er kommet med kundskaben om flintens forekomst i

dansk-skansk grus. Og det kortscetter i Lonuslan-^orZe
med at lede i grus, men iincler ingen flint og ssger derfor
instinktivt hårde bergarter med størst mulig flintlighed.
Først på Jæderen tinder det atter flint.

Vi ser lier 3 tvdelige tornold, der ststter ninanden

i den slutning, at den påviste sammennwng oetvder en
sammennNNg i udviklingen. Og denne korbindelse abner

sikrere muligneder kor en sammenligning også av I^Gstvet
i«/H?e^ med den dansk-svenske llinwx-tvve kra «Idre stenalder.

Der er endnu et moment ved tekniken, der er uomtalt :
Slibningen. Av ca. 560 øxer er 282 slebne 1 ). Resten,

') Disse tal her må — som ellers — kun tas omtrentligt. Det er
vanskeligt at avgjøre med et nøiagtigt tal, hvor mange sxer
hører til t5rpen, da der gjerne ved en sådan optælling vil gå
endel ind under bestemmelsen uviss.
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278, skulde være U3l6vne. Disse tal er nu egentlig Udet
korrekte. I almindelighed er Nøstvetøxerne kun slebne på
eggen. Der kjendes kun få undtagelser fra den regel;
blandt de optællede findes der enkelte øxer, høit regnet
s—lo5 —10 stykker, hvis ene bredside er slebet langt opover (se
pl. VI fig. 10). Men ellers kjendes ingen undtagelse fra den
regel, at Nøstvettypen kun er slebet på eggen. Skal man
da få et rigtigt forhold mellem de slebne og uslebne, må
man fraregne alle nakkeender. Deres antal kan sættes til
ca. 500; tallet for de uslebne øxer blir da ca. 230.

At disse nu er uslebne, kunde for det første søges for
klaret ved, at de er emner, der endnu ikke er færdige, idet
de mangler slibning. En sådan forklaring har imidlertid
meget liden sansynlighed for sig, dels fordi der i denne
beregning ikke er tat med åbenbare emner, da jeg heller
har foretrukket at udskille for sig disses antal, henved 50
stykker. Dels fordi der er liden rimelighed for, at 230 gode
exemplarer fordelt på mange bopladser skulde regnes til
ufærdige øxer 1). Ved et mindre antal og ved en mindre
procent av det hele antal lod en sådan forklaring sig vist
nok anvende. Men sansynligheden avtar ved en så stor
procent som 230 av 560, og endelig vil en nøiere betragt
ning av øxerne i større grad usansynliggjøre en sådan
bortforklaring.

Det spørgsmål nemlig, der her er av væsentlig betyd
ning, er om disse uslebne øxer virkelig har været an
vendte uden slibning.

Desværre kan dette ikke avgjøres ligefrem ved iagt
tagelse av slitmærker; — sådanne fremtræder aldrig med
nogen egentlig tydelighed på stenøxer, når undtages da
netop slebne, — og om de fremtræder, er de da blot til
stede i form av beskadigelser, i avrundede egge el. lign.
') De uslebne øxer har før i tiden av og til været benævnt emner.
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Det er altså ved n^lp av disse vi får forsøge at avgjøre
noget om de U3l6bn6 øxers brug. Og her kommer det
træk særlig til støtte, som nævntes under eggbeskadigelse,
nemlig den rest av slibning, der kunde iagttas på sådanne
6X6mplar6r. Såsandt denne r6Bt av slibning måtte tas som
bevis på glitining av eggen hos disse, Ba3an6t må mangelen
på denne rest bevise, at disse exemplarer har været uslebne.
1 eller 2 og flere ttX6r, der manglede denne rest av slib
ning ved en tydelig, distinkt 6^b6Blca6iF6i36, kunde man
vel rolig bortforklare: av slibningen kunde ved beskadigel
sen være helt fjernet ethvert spor. Men når henved 50
exemplarer viser denne mangel på slibning, da nødes man
til at søge en anden og rimeligere forklaring, — den nem
lig, at disse uslebne øxer har været anvendte uslebne.

Yderligere bevis herfor kan kræves. Men endnu enkelte
omstændigheder peger bestemt hen på denne slutning som
den eneste riztiZ6. På 6N^6i av de mange uslebne ex
6mplarsr kan man iaktta butte egge, der synes brugte, og
ikke bare skriver sig fra forvitring. Endvidere findes der
blandt 119 eggender ikke mindre end ca. 50 nslsbns. De
allerfleste av disse har en karakter og habitus, der ikke
godt kan forklares andet end som fragmenter av brugte
øxer.

Endnu er det blot 6n sansynlig antagelse, at disse 230
øxer har været anvendte uslebne. Denne antagelse skulde
kunne ydes nogen støtte ved betragtningen av disse berg
arters anvendelse som eggværktøi uden slibning. A priori
er der vel ingenting i veien for .en sådan anvendelse til
flere brug, om ikke til alle slags. Selvfølgelig vil disse
stenegge uden slibning ikke yde på langt nær så gode
egge som flintens uslebne. Der existerer jo imidlertid
ingen forsøg herover, så jeg vil derfor understrege, at man
kun a priori tør gå ud fra dette.

Norges geol. Unders. No. 42.

NORGE 5,
HOVEDSTYRET
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Og endelig vil denne slutning støttes av en teoretisk
betragtning av slibningens utvikling. Som i næste kapitel
skal forsøges udviklet, er disse Nøstvetøxer overførte på
sten fra flint, således at de i Bohuslån-Norge (sydøstlige)
repræsenterer den dansk-svenske flintøx fra kjøkkenmød
dingerne. Det er da urimeligt at anta, at man med denne
overførelse med det samme opfandt slibningen, såmeget
mere som slibningen av sten sikkerlig ikke er opfundet
hverken i Bohuslån eller sydøstlige Norge, men er kommet
udenfra. Og de ældste av det folk, der således skabte

Nøstvettypen, kom fra danske kjøkkenmøddinger uden kjend
skab til slibning. Det har naturligvis varet en stund inden
denne fandt frem 'til Bohuslan-Norge fra de danske bopladser.

Der blir da kun én rimelig slutning tilbake for alle
disse UBlebn6 øxer: de har været anvendte uden slibning 1).

Den indvending, at man på alle Nøstvetbopladser har
fundet slibestene, er jo ingen anden indvending end den, at
der «sammen med" de uslebne øxer er fundet Biebne. Og
hertil skal kun bemærkes, at endnu nar ingen sagkyndig,
ingen arkæolog fået anledning til at konstatere avleining
av yngre lag på ældre ved disse bopladser; og det tør
derfor ikke ansees for givet, fordi fundberetningerne sier,
at øxerne er fundne sammen med slibestenene, at de derfor

hører test sammen, m. a. o. at slibestenene netop skulde
tilhøre den aller ældste tid for bopladserne. At en bestemt
rækkefølge i heldigere tilfælde ved en arkæologisk udgrav
ning vil findes, tør ansees utvilsomt 2).

l ) Man skulde av en bemærkning av prof. Rygh i Ab. 1895 p. 80
om et fund fra Hasledalen tro, at denne opfatning av ham vilde
ansees for rigtig. Han sier om disse øxer:  andre har åbenbart
aldrig navt Blii>ninF".

2 ) Ved det første fund fra Nøstvet, der i 1879 indkom, sier Nv«u
(Ab. 1879 p. 192):  Sagerne Ia spredte, dels lige under torven,
dels indtil 6 tommer ned i Auren."
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Er det nu så, at de usleune «xer har været anvendte,
og da sansynligvis i det tidsrum, der ligger loruN for slib
ningen, skulde man vente at sinNe forskjel i form eller i
udseende overhovedet mellem de slebne og uslebne ex
emplarer. Der existerer nu virkelig en sådan forskjel,
omend ikke denne forskjel har sit tyngdepunkt netop i
BlibninZ6n. Dette fører os over til betraktningen av Nøs
tvettypens variationer.

Typens variationer.

Ved omtalen av typens forskjellige variationsformer
kunde man vælge forskjellige udgangspunkter. Jeg skal
her blot ta sigte på de væsentligste, nemlig t^s^sn^iens
hos sxerne, og 6ern«Bt det hele arbeide i kormerne med
hensyn på kravene, der har frembragt disse. Det interes
sante er nemlig at klargjøre, hvorvidt vi i JNøstvetøxerne
nar en uforandret type, eller om der virkelig er en reelle
tilstede, om enkelte variationer typologisk skiller sig fra
andre med tilstrsLlikelig stor tv6eliBne6.

Med hensyn på gjennemsnittene er der egentlig at
mærke de vigtigere variationer, skematiskfremstillede ii —c.

Det ve»r ner me 6en gang anmNikes, at ingen sxer
egentlig trembv6er ?-6M3 tversnit av 6e ner lrem3ti!leci6.

Bom tvvisk exemvel pa en sx av tver3nit a, trekantet
tver3nit, kan sssttes pl. I lig. 1. Den liar et av 6e ren6Bte
trekantene tverBnit, 3om lin6eB. Alminneligere er et tversnit

va pl. I ssg. 2, uregelmZLSsigere, men 6og tvNeligt trekantet.
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Et glimrende a-tversnit frembyder pl. V fig. 8. Ujævnere
er pl. VI fig. 9. Meget sjælden tra)ll6B et tv6l3nit som d.
Det forekommer på enkelte øxer av hornfels, og det kan
da klart sees, at tversnittet er resultat av en ypperlig ud-

Bpaltnin^ i 6N u6msLik6t t)6i-Zart. I almin66-

ligN66 er dette trekantede tversnit (a) som et
nogenlunde ligesidet triangel. Det kan ikke
sees, at det trekantede tversnit skulde være
begrænset til nogle bestemte bergarter ; kund.

toi-6liomm6r 66t ilill6 blan6t 66 M616 3liiti'ig6,
hvad der jo falder ret naturligt. Ellers forekommer det
både blandt hornfelserne og eruptivbergarterne. Av mere
interesse skulde det synes at undersøge procenten av tre
kantede øxer. I virkeligheden kan dette tal angis høist
unøiagtigt, da man ofte kan være i tvil ved at kalde et

tversnit trekantet. Et nogenlunde rigtigt overslag gir
imidlertid ca. 150 øxer, eller omtrent '/4 av det hele antal.

Her er det også interessant at lægge mærke til, at noget
over halvparten er uslébne. Denne procent er nu ingen
lunde overvældende stor, 150 av 560.

Almindeligere er altså øxer av tversnittene b—c —
trapezoedriske. Som gode exempler kan nævnes pl. II fig. 3
og pl. 111 fig. 5. Særlig er fig. 3 et ganske rent b-tversnit,
ligesom også fig. 5 gir et godt c-tversnit l). Også disse
tversnit, der forøvrigt går over i hinanden uden skarpe
grænser, synes at forekomme lige hyppigt blandt hornfelserne

og eruptivbergarterne. Inden de mere skif
rige bergarter forekommer de sjelden. En
kelte gange træffes et absolut trapezoédrisk
tv6l3nit e. Bergarten er da nornk6lB, der
endnu har bevaret lagningen tilstrækkelig tile.

') Et godt trapezoedrisk tversnit sees på fig. 2 i Ab. 1879 (fra
Nøstvet).
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at bredsiderne blev såpas plane. [At bergarten således lar
sig kløve ud med en plan flade kalder man som bekjendt
at den går efter en slet u .] Antallet av øxer med tversnit

b—c ligger mellem 300—350; som man ser, den væsent
ligste procent av det samlede antal. Av disse er ca. 120
uslebne; resten 180(—230) er slebne.

Som avvigende fra disse nævnte tversnit kan som
typisk opstilles pl. IV fig. 7, hvis gjennemsnit nærmest er
rombisk. Betegnelsen spidst-ovalt er også anvendt for
dette tversnit, der iøvrigt ikke forekommer så ofte. spisst
ovalt tversnit har f. ex. den øx, der er avbildet fra Lihult
i Bohuslånska Fornsaker p. 85 fig. 83.

De tversnit, øxer av mere skifrige bergarter har, falder
ret naturlige. Om skiferen nemlig er tilstrækkelig hård,
hvad den som oftest ved Nøstvetøxerne er, så vil dens

naturlige struktur igrunden blot tillade én hovedfremgangs
måde, nemlig tilkløvning. Det falder derfor rimelig, at
man her må få øxer av et tversnit som f.

Øxer av /-tversnittet, som man for
bekvemheds skyld kunde benævne den
flade skifervariation, er ikke så sjeldne.
Deres antal er ca. 30, og de skiller sig

da ganske tydeligt ud fra rombiske tversnit. Betegnelsen
halvt-ovalt ser man stundom anvendt. Som karakteri

stisk exempel kan nevnes pl. II fig. 4 og pl. VI fig. 10.
hvorav fig. 4 synes at repræsentere en bestemt gruppe.
Som regel er samtlige denne gruppe tilhørende slebne.
Enkelte av disse med fladt tversnit er så tynde, at man
kunde bli mistænkelig ved at kalde dem øxer. Dog synes
både deres form, størrelse og udseende at tale for en av
gjort overensstemmelse, så man kunde tenke sig et sær
skilt øxelignende brug.

visse 30 exemplarer er silikert nok ingen lokal gruppe,
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6a variationen forekommer ba6e pa Bmal6N3boula6B6lN6 —
Bamt 3an6enovla636rne

Der er en interessant eiendommelighed ved disse
flade SX6l', at flere synes ha egg i begge ender. Denne
dobbeltegg — på ca. 10 exemplarer — kan ikke være
nogen tilfældighed, da enkelte øxer av eruptivbergarter og
hornfels distinkt viser en omdannelse i nakken til ny egg,
da den gamle egg i den modsatte ende er bleven übrugbar.
To exemplarer fra Nøstvet viser endogså slibning av denne
nye nakke-egg, mens den modsatte ende endnu har bevaret
slibningen. Dobbelteggen måtte jo også med større lethed
fremkomme ved denne flade variation.

Den normale ltV^Zfcks for alle disse forskjellige øxer
varierer mellem 9—13 cm. Der findes både under og over
disse længder, — nemlig små, hele øxer, hvis længde ikke
er mere end 7 cm., og videre til den anden side øxer av
15—16 cm.s længde. Den største, Kristiania musæuni eier,
overhovedet det vakreste exemplar, der gives, er 17 cm.,
fra Nøstvet (trapezoidrisk tversnit, eggsleben). Eggbredden
for de fleste øxer varierer mellem 3 og 3.5 cm. Der l^n6eB
egge på 1 cm., vel da at kalde meisler, og der gives
enkelte exemplarer, hvis egge er nærmere 5 cm. Et enkelt
stykke har en egg på 5.8 cm. —

Jeg har nu behandlet øxernes tversnit og forholdene
ve6 disse. Der gives også et andet u6ganFßpunkt for be
tragtningen av typen, og det er, som det nævntes, at be
handle det hele arbeide ved de forskjellige variationer,

x ) Hos enkelte stykker blir dette tversnit tilnærmet spidst-ovalt —
linseformig. Analogt hermed har man i svenske lioplll^ser øxer
av planskifrige bergarter med linse-tversnit, sledne, — de som
Vedel på Frænnemark (Bornholm) kalder nråt udkløvede" øxer.
Ingen av disse har dog direkte noget at gjøre med Nøstvettypen.
Muligt er det, at disse øxer av skifrige(?) bergarter forekommer
på Vespestadbopladsen. Herom se i 11. kap. om Limhamntypen.
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'
dikteret at forskjellige krav. Det interessante vilde jo være
om man fra dette synspunkt kunde udskille grupper, der
skulde kunne sies at være hinanden væsentlig forskjellige,

just med hensyn på det hele arbeide, — om Nøstvetøxerne
typologisk udgjør en udviklingsrække. Med hensyn på
form har vi jo iagttat de forskjellige underavdelinger, som
lia!-akt6r13616668 ved de forskjellige tversnit. Av interesse
vilde det derfor være om disse øxer av forskjelligt gjennem
snit udhævedes ved andre kjendemærker. Videre kunde
man anta en forskjel mellem de slebne og uslebne ex
emplarer.

Det antoges ovenfor, at de uslebne exemplarer havde
været anvendte U66N BiibninB> og da av den grund, at
bov!a63tolli6t var nået til Bohuslån — sydøstlige Norge

u66n kjendskab til slidninZ og blot med Kun6Bkab6n om
en Nintwknik. Man skulde da vente, at de uslebne ex

emplarer var noget forskjellige fra de slebne, og da vel
således, at de slebne frembød kjendemærker på en noget
senere tid end de uslebne. Det sees da strax, at tver
snittene i så henseende ikke betegner NOF6N avgjort ra?!<li6
fra tidligere til senere, idet vi jo så, at der både blandt
trekantede (a) og trapezoedriske (b—c) gaves uslebne styk
ker, sammen med slebne. Snarere må man av dette for
hold få 66t indtryk, at slibning ingenlunde har været nød
vendig ved enhver sx, og at man 3par666 sig bryderiet
om man kunde det.

1.i861u16t blir tv6rBnitBrNlili6n tilba^ 03 66t 6a

at b6traBt6 66NN6 i iorkol6 til 66t N616 arb6i66 V66 sx6in6.

kor6lobiB Kort366t tra slibnin^n, 66r 6tt6r alt at 6»mm6
kslBt 86nt i ra)lik6N 6r bl6V6t 6N6ra66n66.

Gjennemgår man en større samling øxer, vil det meget
snart vise sig, at der virkelig gives øxer, der er råt til
hugne, skjødesløst arbeidede, og tarvelige av udseende,
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som skarpt står i Mo^sevtninF til godt /t^^s, regel
mæssigt arbeidede og godt eggslebne øxer.

Er man først opmærksom på dette, vil den hele række
snart skille sig ud for ens øie, fra de tarvelige til de godt
arbeidede.

Denne række må man da opfatte således, at yder
punkterne står i den klareste modsætning til hinanden,
mens man vel vanskelig kan ta to øxer nogenlunde midt i
rækken og avgjøre, om den ene er tidligere eller senere.
Den er en udviklingsrække, med nuancer, der ikke godt
kan systematiseres, og hvis helhed må forståes ud fra de
forskjellige krav: her en skjødesløshed i arbeidet, en be
regning av de naturlige flader ved stenen, dikteret av hen

syn til minst muligt arbeide; — der en r6F6ImNBBiFN66
i arbeidet, fremgået av sikrere og mere bestemte krav. På
den ene side et eneste mål: et nogenlunde brugbart red*
skab. Ved de andre: ikke blot en øx, men en nogenlunde
vakker øx.

Før jeg her omtaler de momenter, der synes at be
kræfte denne opfatning ved sine detaljer, vil jeg yderligere
f0i8!386 at vise, nva6 der her er det væsentlige.

I sine betragtninger over Klintesødyngens flintøxer
sier musæumsdirektør dr. S. Muller 1): «formen er bedre
end ved øxerne fra Ertebølle, tildannelsen fuldstændigere,
størrelsen betydeligere — — ." Både Ertebølle og Klintesø
hører til 8L1616 Bt6nal66r. Men delte ti6Brum l6prWB6nt6r6r
både i Danmark—Sverige—SØ.Norge en lang ti6. og man
kan med god grund anta, at Ertebølle er ældre end
Klintesø. Der er altså ved flintøxerne fra disse to steder
en forskjel, udhævet ved arbeidet, dikteret av kravene. En
forskjel, som på det tydeligste træder frem, om man be-

') n Affaldsdynger" p. 126,
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tragter i rwkkekslge LrtebGil6tl)ng6NB pl. v Kg. 3, xiinte-

B«6vNg6NB pl. IX sig. 10 og endelig 8. N. I lig. 18.
Bom 6enne rsskke 61- at opkatte, tvpologi3k, 3ale6eB er

denne I^SBtV6tresKKe og3a at kol'3ta.

De detaljer, der skulde bekræfte denne opfatning av en
u6vikling3rNkke, er først og fremst tversnitrækken. Det
synes tydeligt som de trapezoédriske tversnit (b—c) for
nemmelig tilhører senere, mere regelmæssigt arbeidede øxer,
og som de trekantede væsentlig forekommer blandt de råere,
at benævne tidligere. Dette er dog således at forstå, at
om en øx har et omtrentligt trekantet tversnit, kan den
ikke derfor sies at være tidligere i rækken end en av et
omtrentlig firkantet tversnit. Her må alter betones udvik
lingsrækken og tillige erindres, at tv6r3nitBBr2LN3erns alti6
er flydende. Sansynlig tør det dog sies at være, at en sx
av trekantet tversnit, nogenlunde rent, der, som fig. 2 pl. I,
tillige er av råt og dårligt arbeide, er tidligere i rækken end
f. ex. fig. 5 pl. 111 av trapezoédrisk tversnit og godt arbeide.

Det er også tydeligt, at de senere exemplarer i rækken,
de trapezoédriske, godt arbeidede, altid er slébne. Det
omtrentlige procenttal var her, at blandt de trapezoédriske
var over halvparten 3lebne, mens man ved de trekantene,
hvis antal også absolut var mindre, havde over 50 pct.
UBlebne exemplarer. M. a. o. : jo længere ned i rækken
man kommer, des mere dominerende blir 3libningen, og
tilslut forekommer ingen uslebne øxer.

Også størrelsen er gjennemgående forskjellig for de
tidligere og senere av den samlede række. Mens gjennem
snitslængden for de — efter al sansynlighed — tidligere svinger
mellem 9—ll9 — 11 cm., er denne for de senere mellem 11—13 cm.

Av ulige større betydning er imidlertid fundene selv,
l)0pla(l86rn6, der gir de sikreste oplysninger til bekræftelse
av de typologiske resultater,
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En oversigt over disse vil derfor være nødvendig. Jeg
skal derfor her gjennemgå de vigtigste og derunder med
dele, hvad hver enkelt måtte bidrage til forståelsen av
Nøstvettypen 1).

Bopladser. Mvåforhold.

Av hosstående kartskizze sees den topografiske for
deling av de viztig3t6 for øieblikket kjendte JSføstvetfund i
sydøstlige Norge (smlgn. oversigt over fundene, tilslut).

Fra Smålenene kjendes nu flere (6) bopladser, av
hvilke egentlig 3 har nogen væsentlig betydning. Den
største av disse, i3ili^si (Skogen) i Spydeberg 8. og pgd.,
har før i tiden ikke været ganske klart opfattet. Der har
til universitetets oldsagssamling været indbragt øxer, flint
avfald og stenavfald til forskjellige tider fra gårdene Giltvet
og de nærliggende Haltorp, Hesleskog og Mamrelund.
Dr. Hansen nar med rette opfattet det som en eneste stor
boplads ved Glommen, hvilken han benævner Hesleskog 2).
Stedet, hvor denne ene boplads er beliggende, pladsen
Skogen, tilhører imidlertid gården OMysi og bør vel derfor
kaldes efter denne.

Beliggenheden av denne boplads er så karakteristisk
og frembyder desuden en enestående række omstændig
heder, der muliggjør en sikrere opfatning av den, at den,
uden overdrivelse kan betegnes som den vigtigste, vi for
øieblikket kjender. Man ser av kartskizzen, p. 29,

l ) I denne oversigt har jeg troet det nødvendigt at omtale noget
nærmere forholdene ved bopladserne, fordi jeg ved min fars og
mine un6erBs^elBer kan meddele faktiske oplvLninFer, der vist-
nok vil bidrage til at klargjøre og fæstne opfatningen av dem.
For et fuldstændigere kjendskab til det geologiske ved sagen får
jeg henvise til min fars arbeide: n Strandlinjens beliggenhed under
stenalderen i sydøstlige Norge", Norges Geol. Unders. no. 41.

2 ) Landnåm p. 327.
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den nøiagtige beliggenhed, som den er bestemt av min far,
prof. Brøgger og mig med understøttelse av den mand,
som i sin tid havde opdaget boplassen, Hans Haltorp.
Dr. Hansen har rigtig beskrevet stedet,- som det er belig

Oversigt over de vigtigste bopladser omkringjKristianiafjordeii,
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gende i en trang liden bugt av Glommen, med bratte skrå
ninger over sig, og udgjør en flade av knappe 7 å 800
kvadratmeter. Nordenfor er de kjendte Kykkelsrudfosser,
og ikke langt søndenfor er mindre stryk 1). Beliggenheden
er netop i denne henseende ganske avgjørende vigtig. Går
man nemlig ud kra den efter al sansynlighed rimelige for
udsætning, at bopladsen ligger ved den daværende strand,
så fortæller beliggenheden om det faktum, at elven strax
nedenfor osen her ved den mindste hævning af landet vilde
bli til foss, eller med andre ord: 00s>la636N8 oeli^enlie^
vilde ved hævning bli übekvem, da man ikke IsLn^ere vil^e
ha uhindret adgang til sjøen ved både.

Nivået for denne boplads er av prof. Brøgger bestemt
til 57 meter over havet.

Man skulde altså elter disse topografiske forhold vente
en forholdsvis kort beboelse av bopladsen. Og dette be
kræfter sig med en interessant tydelighed av de arkæolo
giske fakta: Giltvets øxer lremov6er som nelne6 og enkelt
vis de mest ufuldkomne øxer i hele samlingen av sådanne.
Betegnende er det også, at de uslebne øxers antal er tal
rigere end de Bledne. Og endelig er det av va)B6ntliz inter
esse, at her ikke findes en eneste av de forholdsvis elegante,
trapezoédriske øxer, langt mindre nogen butnakket øx.
Som det sees ligger heri som en bekræftelse på den an
tagelse, at bopladsen vilde være übekvem at bebo ved den
minste nZLvninF.

1 ) I universitets-samlingens hovedkatalog er stedet galt angit. Det
står her, at stedet er beliggende på tangen mellem den fra
Lyseren kommende elv og Glommen (se Ab. 1898 p. 69 no. 13).
Dette må bero på en misforståelse og kan kun forklares ved, at
prof. Rygh, der selv aldrig fik anledning til at se selve stedet,
på kartet har fundet ud dette sted ved hjælp av de ufuldstændige
fundberetninger. Det sted nemlig, som Rygh udpeger, ligger
over en halv mil fra denne boplads og har aldrig ydet en eneste
»x, mig bevendt.
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Beliggenheden av kopiaren er også typisk, da den så
at si kan gjælde som enhed for alle disse bopladser. En
trang liden vik, muligens med trang forbindelse med havet,
og liggende i godt ly for vind og storm, under den bratte,
vanskeligt tilgjængelige væg.

Kartskizze, visende beliggenheden av Oiltvet boplads ')
» Bopladsen. X Det før angivne sted.

Der må under omtalen av denne boplads også nævnes
et meget interessant fænomen, nemlig forekomsten av
spaltere i sten her.

Fra Giltvet er indkommet 3 spaltere i sten 2).

') Smlgn. Rektangelkart Blad 15 A Eidsberg.
2 ) Prof. live» var fuldt opmærksom på dette fænomen, hvad der

ikke alene fremgår av hans beskrivelse av Giltvetfundet i Ab.
1898 p. 69 no. 13, under d, men også flere ganger ved fund av
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Den ene sees avd. pl. 111 fig. 6 (C. 19124). Den er av
en tæt bergart, og er ikke typisk. På dens bagside sees et
lidet stykke, der formodentlig er rest av en skuringsflade,
muligt også fremkommet ved slit (?).

Den anden er av en finkornig bergart (G. 19159),
længde 5.5 cm. samt en eggbredde av 5.5 synes sikker.
Den er tilslået ved udmerkede slag, skivefladen ved ét
eneste.

Endnu en spalter (C. 19114) av blågrå, tæt bergart, er
indkommet angivelig fra Mamrelund; opgaverne er dog
ufuldstændige, og det synes rigtigst at henføre også denne
til Giltvet 1 også denne er godt tilslået.

Hvad der av stenavfald og flintavfald forøvrigt er fun
det på Giltvet, er av den beskaffenhed, at det bekræfter
yderligere teorien om en modificeret flintteknik.

I forbindelse med Giltvet tør også nævnes Svinekle,
der ligger ret overfor på den anden side av Glommen (se
kartskizze p. 29), også ved elven. Her er fundet 7 øxer,
rå og ufuldkomne samt avfald av flint og sten.

Det bør også i forbindelse hermed nævnes, at Hans
Haltorp på sin egen grund, ca. 2—3002 —300 m. n. f. og et par
meter høiere end Giltvetbopladsen, ved elven, havde stødt
på flintavfald i en liden bugt av samme karakteristiske be
liggenhed som Giltvet. Vi tør herav slutte, at egnen her
ved Glommenoset dengang har været særlig gunstig for
sådanne bopladser.

Den næste boplads av interesse i Smålenene er i Råde.
Den står i katalogerne som Hasledalen under Kil; den
ligger godt bortgjemt og frembød endel vanskeligheder ved

spaltere, hvilket vil bli eiteret nedenfor. Prof. Gustafson har
i opstillingen av stenalderen i Kristiania 3 sikre stenspaltere.
Citeres nedenfor.

l) IBW p. 75.
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at gjenfindes. Den mand, der ner havde gravet og solgt
det væsentligste til en opkjøber, var Olaves Johannesen
Hasledalen. Nivået for denne boplads er at prof. Brøgger
bestemt til 50—52 m. o. h. Beliggenheden er ganske
karakteristisk; et sund i forbindelse med havet, og pladsen
under en bergvæg.

Muligt er det også, at man ved Fuglesangen i Onsø pgd.
har en lignende boplads. Herfra er indkommet tre Nøstvet
øxer sammen med slibestensfragmenter. Forholdene ved
lun66tB topografi taler for optattelB6n av en Vopla6B i en ne»i6e
av 48 meter o. h., bestemt ved målinger av pwt. Brøgger.

I Akershus amt er blot én boplads av betydning, den
nemlig, der med urette kaldes Nøstvet i Nordby 3. Aas pgd.
— med urette, da pladsen Sjøskogen, hvor findestedet er,
ligger henved 5 kilometer fra gården Nøstvet. Finde-

Bte6ern6 grupperer sig her omkring nsi6e6raZet på pla6Ben,
og er i to av de jorder, der er op6vrlie6e her og 6eBu6en
ien liden kløft. Kristian B^sBxo<;i:n, som ov6aFe6e og
senere gravede meget flittigt, opgav som na?vnt tre finde
steder 1 Også her er oeliF^nne^en. som dr. Hansen
nævner det, meget karakteristisk ; for enden av lune dufter,
i lsbet av et sund.

Nivået for bopladsen bestemtes av prof. Brøgger
og amanuensis Øyen til 55-56 meter o. n. for det
laveste punkt, hvor øxer var fundet, for hovedmassen av
øxerne 60—64 m. o. h. 2). Med de topografiske forhold
stemmer vistnok den antagelse, at bopladsen ifølge det
arkæologiske materiale har været beboet i længere tid.
Her findes av øxer både trekantede uslebne og godt arbei

') Dr. Hansen angir i Landnåm p. 325 en stribe, hvorpå det hele
skulde være fundet. Prof. Rygh gjør dog allerede i Ab. 1886
p. 82 opmærksom på, at findestederne er flere.

2 ) En liartLllixxe over >f«Btvet vil lindes i nevnte avhandling av
min far.



32

dede trapezofidriske, store øxer. Sansynligvis nar man
også fra Nøstvet 2 eller flere stenspaltere, omendskjønt
hverken prok. Rygh eller prof. Gustafson har udhævet
dette 1 ).

Av enkeltfundne øxer, der er av interesse, i Akershus,
bør nævnes to øxer tra Labu i 3aner s. og pgd. Sansyn
ligheden taler her sterkt for tilstedeværelsen av en boplads,
om denne ikke lar sig med sikkerhed anta, førend man
har fået anledning til at grave her.

I Buskerud amt findes ingen sikre bopladsfund. San
synligheden taler for et ved Rud i Modum, minst 75—80
meter o. h.

Av interesse er imidlertid her 2 (3) enkeltfundne sten

spaltere av en utvilsom karakter. Fra Lysaker-elven er
opfisket (under jernbanebroen) en stenspalter av hornfels,
meget karakteristisk (C. 16232) 2). En spalter fra Sandviken
i Bærum (C. 17029) uden nærmere 3t6^Banzivel36, er av
blågrå, meget hård bergart — hvad slags tør vistnok ikke
avgjøres uden præparat — , der har tilladt en meget god
spalteregg 3 den er avbildet fig. 11 pl. VIL

Et stykke av kvarts-lignende bergart nævnes av prof.
Rygh i Ab. 1888 p. 157 no. 312 (G. 14461), som et noget
tvilsomt stykke. Også prof. Gustafson har anseet stykket
for tvilsomt, hvorfor det ikke tør medtas her.

Går man så rundt Kristianiafjorden til Sande, støder
man atter på sikre og tildels meget vigtige bopladser. Op
gaverne herfra er desværre om muligt end mindre fuld
stændige end fra østsiden av fjorden. Sikre er 2 bopladser
— Sjølshagen og Leikås (Dalsrudåsen) 4). Ved besøg på

') C. 10955 og 15*84-.
2 ) No. findes ikke omtalt i Ab. Stykket er av prof. Ovsi^rso?? op-

stillet dlan6t BtenBpllltt>ln« i Kristiania-muséet.
3 ) Ab. 1892 p. 82. Opstillet blandt spalterne i Kristiania-muséet.
*) Se kartskizze hos prof. Brøgger.
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samtlige lykkedes det prof. Brøgger at fastsætte nivåerne
for disse.

Fra Sandebopladserne er nu indkommet endel øxer av
butnakket type, tilligemed øxer av senere former i Nøstvet
serien. Kun få av Giltvets tarvelige øxer er fundne her.
Arkæologisk er derfor Sandebopladserne for en del senere
i rækken.

Av særlig interesse er Sjølshagen, beliggende i en
bakke således, at bopladsen strækker sig gjennem en høide
fra 62 til 67 m. o. h. Av betydning er dette, fordi man
fra denne boplads eier både typiske Nøstvetøxer av senere
stadium samt butnakkede øxer. Der er tillige på Sjølshagen
fundet ægte Nøstvetøxer helt ned til 52 m. o. h. 1

Samme forhold gjentar sig på den anden side av
Sandedalen ved Leikas, vel rigtigst at kalde Løvollhagen
på Dalsrudåsen. Også her er situationen en bakke mod
sydvest. Fra Leikåsjordet lige i nærheden, 46 47 m. o. h.,
er indkommet de butnakkede øxer herfra, 12 i antal; op
over på Dalsrudåsen, 55—60 m., er fundet Nøstvetøxer av
typisk karakter, samt en skivespalter i sten, sansynligvis
en hornfels 2

Som man ser, er disse bopladser av stor interesse
just fordi de ved sin beliggenhed og sine nivåforhold gir
vægtige bidrag til faBt33Lttei36n av forholdet mellem Nøstvet
typen og den butnakkede øx 3).

') Et stykke flint, fundet sammen med endel andre flintstykker i
jordet på Sjølsgården i en høide av 44 meter, erhvervet ved min
fars og mit besøg sommeren 1904, har min far, prof. Brøgger,
først gjort opmærksom på kan opfattes som eggstykket av en
skivespalter. Se pl. VII fig. 12.

2 ) C. 19613. Ab. 1899 p. 190. Står nu blandt sten- og flintespalterne
i den av prof. Gustafson opstillede samling ved universitetet.

3 ) En fuldstændigere udredning av de geologiske data her vil findes
hos prof. Brøgger.

Norges geol. Unders. No. 42. 3
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Foruden fra t)oola6B6rne er nu i Jarlsberg tillike enkelt
vis fundne ikke mindre end 15 øxer av Nøstvettypen. Det
er muligt, at man i enkelte av disse har vinner om bo
plasser.

En sikker boplass er i6etmin6Bte Torp i Berg 8.
Brunlanæs pgd. Denne Gård er beliggende ved sydøstsiden
av Torpevandet. Bopladsen er beliggende lidt n. f. gårdene
i udmerket kystsituation i en høide av 40 42 m. o. h.
(bestemt ved besøg av min far). Efter opgave av gård
bruder Karl Torp har her været fundet et par hundrede
»xer. Fund av en6el outnaiike^e øxer her, viser tillike, at
den har været beboet længe, hvad forholdene vel har tilladt.

Det er tillige meget stor sansynlighed for, at man i
dette strøg østligst ved Langesundsfjorden opover til Halle
vandet har et særlig godt bopladsstrøg 1). Fund av øxer
fra Aaros (Klever), nogle butnakkede fra Tvedalen (Tuften
jordet) og Heslerød o. fl., synes at tale herfor ved sine
nivåer og dernæst ved de topografiske forhold. Her nar
været lune bugter ind fra havet, og særlig har Raet v6et
beskyttelse mod syd.

En enkelt øx er tunget ved Skarpe-Borge i Stokke,
maske en boplads.

Disse fund er av særlig betydning, fordi de mere end
det absolute tal for øxerne kan udtrykke det, fortæller om,
hvor relativt rig denne kultur har været, og fyldiggjør be
grebet herom. I de absolute tal vil vestsiden av Kristiania
fjorden indta et misforhold, som ikke er ret. Derfor
har disse fund meget stor betydning.

') Efter hvad min far har meddelt mig, er der, foruden på den
store boplads også fundet et større antal Nøstvetøxer på to andre
steder i samme høide o. h. Det vigtigste av disse ligger vest
for husene og s. f. Torpevandet 40—42 m. o. h. Her er bl. a.
fundet øxen avb. pl. V fig. 8 av grorudit.
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Går man så videre langs kysten, findes en Nøstvetøx
fra Nysten grube i Bamle, som muligvis tyder på en bo
plads ifølge beliggenhed og nivå. Høiden over havet er ca.
40 meter, og beliggenheden har kystsituation ved den da
værende strandlinje på ca. 35 meter.

Endelig er fra Vormeli i Søndeled, Nedenæs, indkom
met en Nøstvetøx av meget sen form i rseiilisn.

Kystlinjen fra Bamle til Lister er således, som vi ser,
fattig på Nøstvetøxer. Lopla^ser er endnu ikke kun6n6
her. Først i VanB6 i Lister møder os en NoBtv6tbopla6B
av megeu interesse, nemlig Ki^s^svol^ i det indre Lister,
i en nuværende høide over havet av BV2 meter; fundet
indkom i 1877. Sammen med Nintavkal6 kan6t6B her en

Nøstvetøx (originalen lil R 4) samt en flintespalter (origi
nalen til R I) 1). Av nivåforholdene og beskrivelsen får
man det indtryk, at bopladsen må have været beboet i
længere tid, hvad der desuden bekræfles av fundet av en
butnakket øx (orig. til R 12). Analogt med danske forhold
har man altså her spalter og butnakket «x på samme
boplads.

Når omtales Kn^este^er for NsBtvetsxer, må her også
behandles de to store svenske fund i Bohuslån, Lihult'
lun6et og AchsiAo^skunM.

Det ældste av disse, Lihult i Ske sn., er beskrevet af
prof. MoNTELius i Bidr. Ull kånnedom om Goteborgs och
Bohuslåns forminnen I. p. 75 no. 56 og p. 328 no. 138.

Allerede i 1879, da Nøstvetfundet for første gang kom
md, gjorde prof. Rygh opmerksom på ligheden mellem
Lihult og Nøstvet 2). Der er fra Lihult ialt indkommet
ca. 60 «xer wav trapp", d. e.  grønsten" på norsk, den

l ) Ab. 1877 p. 2. En beskrivelse av fundet av Nicolaysen findes
i «ainliis p. 267.

2) 1879 p. 193.
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almindelige ældre betegnelse for teettere, mørke eruptivberg
arter 1 I den senere beskrivelse samme bind p. 383 av Ekhoff
(i anledning av fund av en Nøstvetøx fra Tossene sn. i
Bohuslån, ab. fig. 191 s. b.) sier denne bl. a. følgende:

«vvlika yxor eller meislar, vanligen groft arbetade
aen slipade endast vid eggen åro ganska sallsynta i forn
sakssamlingarna. Fiån Bohuslån kanner man emellertid
en stor samling dylika redskap, alla funna på samma
stalle: vid Lihult har man nåmligen vid olika til
fållen funnit ett stort antal dylika jamte en mångd slip
stenar ock andra fornsaker af sten. Ei mindre an 66 har
funna yxor at denna form forvaras i friherre Cederstroms
samling" 2).

Der er også fundet enkelte butnakkede øxer her, hvad
der fremgår av den første beskrivelse.

Hvorledes Lihultfundet er beliggende har været noget
vanskeligt for svenske arkæologer i senere tid at konstatere.
Gjennem doktor Almgrens store velvilje kan jeg meddele
herom følgende 3): stedet Lihult er av Hollender identifi
ceret med Lihållet på generalstabskartet, og ligger da ved
sjøen Langen i en w mycket brant backe". Dets høide over
havet tør da sættes til 45 å50 meter. Kand. Hagg i
Upsala kommer vistnok i en fremtid til at behandle tun6ets
nivå. Denne opgave, 45 a 50 meter, er imidlertid til
strækkelig til at forstå denne boplads.

bertra er viBtnok som 6e nu koreligAer ba6e
ti6liB6le «F senere i seriens, ver er også tunclet but-

*) Øxerne er visselig ligesålidt her som på de norske bopladser
nssronBtener", men vel forskjellige KnilornlFe eller tNtte bergarter.

2 ) Cederstrom angir i 1875 48 fra Lihult. Se 3v. lorininneZf. ti6sll.
1877 b. 3 p. 143.
Lrev HV 30. 12. U4.

4 ) Bidr. til kftnnedom o. 8. v. p. 329 fig. 83 er avbildet en øx,
usleben, nærmest av rombisk tversnit, vel senere.
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nakkede øxer. Disse arkæologiske fakta får sin støtte av
nivået. Man kan også I^ZZe mærke til, at Hollender
fremholder det vanskelige i at gi en skarp høidebestemmelse
i den bratte bakke. Dette skulde muligens tyde på et
længere brug av boplassen tillige. (Den synes i så hen
seende fuldstændig analog med Nøstvet.)

Angående det lige mærkelige Håstfjordiund i Dals
land sier Ekhoff 1  En annan stor samling dylika red
skap, hvilka alla, liksom de ofvan nåmnda åro samlade
inom et inskrånkt område, forvaras i statens Hist. mus.

I den synnerligen rikhaltiga samling redskap från sten
åldern, hvilken vunnits vid sankning af sjoen Hastfjorden
på Dal, nv. om Venersborg och hvilken samling nyligen
inforlifvats med Hist. mus., finnes namligen ei mindre an
67 redskap ak denna form."

Disse øxer, der nu findes i statens hist. mus. i Stock
holm, er alle av karakteristisk senere Nøstvettype 2) ; Kjell
mark kalder typen i sin opsats om stenaldersbopladsen i
saiavallen^) for Håstfjordslypen, d. e. Lihulttypen, som
den også benævnes 4) — begge det samme som den norske
Nøstvettype.

Håstfjordsfundet er, som Ekhoffs bemærkning viser,
et indsjøfund fra selve stranden. Arkæologisk er bo
pladsens alder sikker. Av Kjellmarks bemærkninger 5)
fremgår, at den kan stilles sammen med Limhamn (Jara
vallen) og øvrige herhen hørende. At dette er det rizti^e
turde vistnok få 3in væsentligste bekræftelse fra de norske
fund samt I^inultlun6et.

l ) Li<ir. till Il^nne^. om Geteb. och Bohusl. forminnen I. p. 383.
2j Statens Historiska Museum. Stockholm 1901 p. 16 83 D.
3 ) Antikv. Tidsskr. 17: 3p. 119.
*) I brev fra Almgken 30. 12 1904.
*) L. c. p. 119.
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Typiske Nøstvetøxer fra Sverige udenfor de nævnte
findes vistnok ikke; ialfald har de hidindtil været sjældne 1).

Det vil av det foregående fremgå, av hvilken betydning
nivåerne ved disse bopladser er. De er den sikreste støtle
til avgjørelse av samtidighed og kronologi. Det er imidler
tid et helt geologisk spørgsmål, og får jeg derfor for et
fuldstændigere kjendskab til dette henvise til min fars
arbeide om nivåforhold ved ældre stenaldersfund i Norge—
Sverige—Danmark. Her får blot antydes det væsentligste.

Høiderne for bopladserne varierede som man så, på

Med k^>6no'Bl(ad til den forskjellige hævning i de for-
8^6111Z6 llsls av lan66t, vil ner in6vin66B llun6Bllab om

') Efter at dette arbeide var skrevet har prof. Gustafson havt den
godhed at gjennemgå det og har herunder bl. a. gjort mig op-
mærksom på en øx fra Lappland i Månadsblad 1897 p. 53 fig. 14.
Forekomsten her av en tilsyneladende god Nøstvetøx(?) er utvilsomt
påfaldende. Spørgsmålet, om man har en Nøstvetøx eller blot
tilfældig lighed, er vanskelig med en avbildning at avgjøre. Den
er dog av skifer og sammenstilles mecl Aspelin: Antiquités du
Nord Finno-Ougrien fig. 29 o. 1., fra finsk og russisk område.
Der synes derfor indtil videre, bl. a. også fordi mellemleddene
wunAler, ikke at være Frun<l til ut lse^e for stserli vægt på dette.

ølgendie måde (meddelt mig ved prof. "Brøgger) :

Lihult i Bohuslån 45—50 m.

Hasledalen i Råde (Smal.) . KA K6)

Fuglesangen i Onsø (do. ) . 48 -

Giltvet i Spydeberg ( do. ) .
Nøstvet i Akershus .....

57 -

55—64 -

Sjølshagen i Sande f; 9 67 .oz—o/

Leikås (Dalsrudåsen) . . . 55-60 -

Torp i Brunlanæs 40-42 -

Nysten grube i Bamle. . . . 40 -

Vormeli i Nedenæs 42 .

Sigersvold på Lister .... 8.5
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disse bopladsers stilling til hinanden, samt hvilken tid
av hævningen de optar.

Går man som det nævntes ud fra den forudsætning,

at bopladserne er beliggende ved sn strand 1 ), — hvilken
forudsætning for Norge er blevet påpeget av dr. Hansen,
og efter min fars undersøgelsei1 herom kan ansees godt
gjort, — vil man av tallene for høiderne iagtta, at bo
pladserne i det hele svarer til en strandlinje, som ikke kan
være yngre end tiden for Littorina-Tapes-sænkningens
maximum.

Det avgjørende er imidlertid også at lægge mærke til
nivålinjerne. Av foranstående tabel såes det jo, at tallene
forandrer sig for de forskjellige bopladser. Dette er be
tinget av den forskjellige hævning, og således, at nivå
linjerne for en samtidig havstand under bopladsernes
tidsrum er stigende fra kysten indover. Man mærke sig
således f. ex. nivået for Torp, 44) m., Fuglesangen 48,
Hasledalen 52, Giltvet (Skogen) 57 m. o. 3. v.

Det er således geologisk bevist, at bopladserne idethele
hører til en bestemt tid, nemlig tiden omkring den post
glaciale sænknings maximum. Angående det nærmere
kjendskab hertil får jeg atter henvise til min fars avhand
ling : Strandlinjens beliggenhed under stenalderen i det syd
østlige Norge.

Herav fremgår tillige med største bestemthed, at tiden
for Nøstvetbopladserne i Norge ikke kan være yngre end
(den ældre) kjøkkenmøddingtid i Danmark.

Endelig skal her nævnes, at, som bekjendt, efter de
faunistiske forhold at dømme, har klimatet allerede i

1 ) Det må her bemærkes, at man vel kan træffe bopladser beliggende
over den bestemte nivålinje, hvilket i så tilfælde antyder det
naturlige forhold, at bopladsfolket ikke udelukkende har levet
ved strand. Exempler er mindre bopladser fra Smålenene, Bja-
berg og Eibakke i Spydeberg, hvis høider er meget over 60 m.
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denne tid været usædvanlig gunstigt. Aarstemperaturen
har efter en sansynlig beregning været noget varmere end
nu, eller omtrent svarende til Nordenglands nuværende
klima.

Udbredelse. Vestlandet.

Efter denne fundoversigt vil udbredelsen av Nøstvet

typen være klar i det væsentlige. Som gjældende regel
kunde her sies : Nøstvettypen findes udbredt langs kysten
av Bohuslån — sydøstlige Norge.

Antallet av øxer fundne på vestsiden av Kristiania
fjorden er vistnok utvilsomt meget mindre end fra østsiden.
Dette får man dog ikke tillN^e for stor vægt. At slutte
fra noget, der ikke er, tør vistnok ikke gjælde for avgjort
rigtigt. Fremtidige fund tør ventes at udfylde de absolute
antal på begge sider av fjorden, og derved det relative tal
mellem begge. At man k. ex. tør håbe på, at Sande vil
yde meget mere end hidtil, bekræftes av de mange enkelt
fund her; av interesse er det her at nævne, at min
far og jeg ved besøg i sommer på Sandebopladserne
erhvervede flere gode Nøstvetøxer, tilfældig fundne ved
gravning i agrene. Området ved det nævnte Torp i Brun
lanæs er visselig også et rigt bopladsområde.

Der er imidlertid et punkt av vigtighed at få avgjort,
som trænger lidt nærmere omtale. Vi 8a af fundene, at
sålangt bort som på Lister fandtes en typisk Nøstvetbo
plads. Det naturlige spørgsmål er nu, om typen fortsætter
langs Vestlandet, — om vi m. a. o. finder Nøstvetøxer

også pa Vestlandet, helst da bundne til sikre bopladser.
Spørgsmålet blir da også, om Vestlandet eier en sådan
Nøstvetboplads.

Med nogle indskrænkninger kan man si ja. Vestlandet
har en sådan boplads i Vespestad på Bømmeløen, en bo
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plads, der er av ganske betydelig interesse som den første,
der er udgravet av sagkyndig hånd 1).

Da resultatet av gravningerne, den endelige bearbei
delse, endnu ikke er avsluttet, kan her blot antydes op
fattelsen av dens stilling til de øvrige Nøstvetbopladser.

Dens nivå, 3—43—4 meter o. h., er ikke til hinder for en

omtrentlig samtidighed med Nøstvet, idet hævningen på
Vestlandet som bekjendt er mindre end i det svdsstli^e av
landet 2).

Schetelig har, med sigte på Vespestads øxeformer i
forhold til Nøstvettypen, bestemt bopladsen til at være
noget yngre 3).

De momenter, der særlig må betones ved denne be
tragtning, er følgende:

Schetelig anfører (1. c.) som et punkt av interesse,
idet det taler for at henføre bopladsen til et tidligere av
snit, at der ikke findes en eneste tilknust øxe ved Vespe
stad. Det er givet, at tilknusningstekniken er noget nyere,
altså noget yngre end tilhugningstekniken. Det betegner
en ny udviklingsfase i stenalderen både i Danmark—Sve
rige og Norge. Det må derfor være berettiget endnu
sterkere med Schetelig at betone den omstændighed, at
her ved Vespestad ikke Il^en6es tillcnuBning.

Det må dernæst bemærkes, at Vespestad har ydet så
særlig karakteristiske øxeformer som fig. 1 i Scheteligs

l) H. Schetelig: nEt bosted fra stenalderen". Berg. Mus. Ab. 1901
no. 5. Her menes den første Nøstvetboplads. Holéheien, ud-
gravet av prof. Gustafson i 1898—99, er neppe at regne til denne
klasse. Se senere.

2 ) Spørgsmålet om beliggenheden av strandlinjen ved I^ittorina»
sænkningens maximum på Le»inmelsen er endnu geologisk uav-
gjort. Det er sansynligt, at nivået ved Vespestad i tid fuld-
stændig svarer til Nøstvets, hvilket dog ikke nu kan avgjøres,
1., e. p. 11.
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tilvæxtfortegnelse av 1902 l). Dennes lighed med Nøstvet
typen er på ingen måde tilfældig. Den går tydelig nok
ind under Nøstvettypen, endogså som meget karakteristisk.
Rent trekantede sx6r av den twtte bergart her er tillike
meget oplysende (se fig. 5 i Scheteligs første fundberetn.
av 1901). De frembyder i mange henseender en ideel
modificeret flintteknik, således som denne just karakteri
serer hele det østlandske materiale.

Med hensyn til de mere udviklede øxeformer, så ser
man jo, at de ikke kan in6r6Zi3ti6l'63 blan6t de yngre
(spids-tyndnakkede). Særlig øxerne av det nogenlunde
rektangulære tversnit tør forklares at være en vestlandsk
repræsentant, betinget bl. a. av en udstrakt slibning. Man
erindre sig, hvorledes det forsøgtes påvist, at øxeformerne
fra Nøstvetbopladserne for endel var betinget av tekniken.
Naturligvis gjælder det samme for Vestlandet. Når man
her har en form som fig. 9 i Scheteligs beretning av
1901, så kunde den forklares at være opstået ved et for
troligt kjendskab til modificeret flintteknik; mærk også, at
den blot er slebet på eggen. Det var jo imidlertid ingen
usansynlighed i at anta, at den repræsenterede et noget
yngre lag end det eldste ved Vespestad.

Av disse omstændigheder synes det nu klart, at Nøs
tvet og Vespestad arkæologisk må sættes i forbindelse med
hinanden. Jeg skulde også ville tilføie, at Vespestad lige
som mere koncentreret viser en Nøstvetkultur, hvad der
vel også kunde forklares ved avstanden fra kilden: den
dansk-svenske kjøkkenmøddingkultur.

Scheteligs ord: Vespestad (Holeheien?) må ansees
lidt yngre end Nøstvet, skulde jeg derfor vove at supplere

') Berg. Mus. Ab. 1903: 3 p. 17.
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5«1e<163: VeBp6Bta6 er en velztlanll^k renrN36ntant tor
M6N vensvsr N6s»pe VLLre vn^re ').

Findes der nu andre spor av Nøstvettypen på Vest
landet? Og findes der tilknytningspunkter for typen,
mellemled, som skulde kunne bestyrke denne opfatning?

Med hensyn til det første spørgsmål kan nu mærkes:
Der er flere gange indkommet enkeltfundne øxer til Ber
gens musæum, om hvilke det i katalogen heder: Udet ud
præget form, slebet kun ved eggen o. L, der bestemt tyder
på øxer av Nøstvettypen.

Sikker er således B. M. 4904, hvor Gustafson selv hen
viser til R 4 og Bidr. till kånned. om Bohusl. 11. 3832).

Meget sansynlig har man også i B. M. 5318 en Nøs
tvetøx; det heder her i Gustafsons beskrivelse 3): n simpel,
lidet udpræget form, kun slebet ved eggen." Også dimen
sionerne stemmer: 11 X 3 cm.

Av interesse må her også nævnes den flintøx fra
Jæderen, som Schetelig avbilder fig. 3 i B. M. Ab. 1901 :
12. p. 8. Den er tosidet, tilhugget, er slebet ved eggen.
Denne eien^ommeli^ne^ ved en sx, der stemmer med
S. M. I. 18, synes mig meget interessant, da den etter al
sansynlighed betegner en overførelse fra sten til flint.
Man kan nemlig tænke sig, at det folk, der fra Nøstvet
oonla6B6rn6 på sin videre vandring ved Lister stødte på
flint, allerede da var så fortrolig med mo^iliceret flint
teknik, at de også ved flinten forsøger at anvende sin van
lige fremgangsmåde : slibning af eggen 4).

') I Holéheien (se Gustafson, Berg. Mus. Ab. 1899 no. 1), synes
der at være både tidligere og senere sager.

2 ) Berg. Mus. Ab. 1892: 7p. 23 no. 61.
3 ) Berg. Mus. Ab. 1898: 13 no. 7.
4 ) Fra Stavanger Museum har konservator T. lte^il:8i!« ve!villiZBt

meddelt mig, at kun en øx herfra kan regnes til R 4, nemlig
St. M. 2329 fra Byberg, Stavanger. Stav. Mus, Ab. 1900 p. 95.
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Det er vel, efter dette, ikke tvilsomt, at vi også va
Vestlandet vil tinde representanter for denne eldste sten
alderskultur, karakteriseret ved Nøstvetbopladser. De
nævnte exemvler på enkeltfundne øxer kunde også visselig
forfleres, til yderligere bestyrkelse av denne antagelse.
Men hertil kræves detaljundersøgelser, som ligger udenfor
nærværende opgave.

Med hensyn til tilknytningspunkterne mellem Øst
landet og Vestlandet må nævnes den allerede omtalte bo
plads Sigersvold i Vanse. Lister er forholdsvis flintrigt
(som Jæderen); uovladstolliet har imidlertid muligens alle
rede vænnet sig til at arbeide med modificeret flintteknik,
og er så kommet ind til et flintområde. Herav spalteren,
der forekommer ved siden av den gode Nsstvewx her.

Illdenom denne ooplads tra leister mandler vigti^e tilllnvt
ninZsled. ven nevnte sx tra Vormeli i Bsndeled,

er no^et isoleret. ven lar do^ betraktes som tilknvtnin^sled.
llndeli^ tar man nabe va tremtidi^e tund, der klart

vil torbinde sstland OF vestland.
Med alle fakta for øie kan man vel ikke anse det for

en dristig slutning, at Nøstvettypen findes udbredt langs
kystlinjen i det sydøstlige—vestlige Norge.

Nan kunde til slutning kordre svar nu det svsrZsmal:

nvorledes star det nordenheldske Norze i tornold til denne
Zkldre stenalder o^ dens revrsesentanter —Vesvestad.

vette er vistnok at betrakte som en oppave tor si^, idet
man ner visselig vilde komme i kollision med de arktiske

sa^er, — snorgsmal, der endnu venter va en avkort lssnin^.

Forhold til butnakket øx.

Inden nLLrvNrende kapitel avsluttes, er det av vitztiZ
ned at oersre, torsavidt det kommer ovgaven neer, lorl^oldst
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mellem Nøstvettypen og R 12, den butnakkede, t rinde »x
(3. N. I. 22-23).

Det er allerede i det foregående omtalt, at denne SX
61- fun6et pa tiere av doplkl6B6!N6) nemlig i nenvell 10 ex-

emplarer fra Nøstvet og ca. 90 fra Sandebopladserne.
Det er muligvis for en del dette forhold, der har ledet

dr. Hansen til i Landnåm at kalde også denne type for
Nøstvettype. Bortseet a, at herr doktoren iøvrigt hertil
også regner R. 8, kan der ikke indsees nogen rimelig grund
til at sætte et særskilt navn på denne type i Norge, når
man i Danmark— Sverige anvender det gjængse navn out-
nalill6t — trin6.

At det ikke er R. 12, der gir Nøstvetbopladserne sit
karakteristiske præg, håber jeg er fremgået med tilstrække
lig tydelighed av det foregående. Og da må det også på
den anden side betones, at R. 12 som type er sjælden på
bopladserne, at dens hovedfindesteder ikke er disse, men
enkeltfund over det hele land. Til yderligere bevis herfor

„ Hedemarkens og Kristians amter „ 10
„ Bratsberg og Nedenæs — Vestl. „ 20

Bum ca. 155

Her er nu ikke medtat, hvad Bergens musæum, Trond
hjems, Stavangers og de øvrige muæser har av denne type.
Jeg kan her blot nævne tal fra min egen notisebog: fra
Bergens musæum ca. 40 gode øxer av typen R. 12. Fra

') Fra Jarlsberg og Laurviks amters bliplu^ger findes ca. 90 but-
nakkede øxer.

ølger en tabel over enkeltfund av butnak:ke<de øxer:

fra Smålenene ca. 50

„ Akershus n 20

„ Buskerud » 15

„ Jarlsberg og Laurvik 1 ) „ 40
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10 a. 15. I?ra stavanger 10 a 20, — som man

ser, 60 il, 70 sxer kra Vestlandet og det nordenkjeldslie.

liklN altså ililcs med någen berettigelse kalde den
lor vort366t kra at dette navn tilkommer 6N
anden V6Btemt Gxekorm.

Det er ikke nærværende arbeides opgave at redegjøre
for udviklingen av norsk stenalder efter Nøstvettypen, —
da denne opgave er en særlig for sig, langt sværere end
den her stillede. Men til den fulde forståelse av Nøstvet

typen og dens stilling må dog redegjøres lidt for dens for
hold til dens nærmeste slægtning: den butnakkede øx
(R. 12).

Typologisk er R. 12 yngre end Nøstvettypen. Den
betegner et nyt trin i udviklingen: tilstødningen (tilknus
ning), der avløser den mo^ilickrslik Ninttsknilc.

Men er den typologisk yngre end Nøstvettypen, så er
hermed sagt, at den også kronologisk er yngre. For at
optatte dette helt, ma vi vende os til det dansk-svenske
materiale.

I Danmark er den butnakkede øx så nogenlunde
dateret ved, at den findes i øverste lag av kjøkkenmød
dingerne fra ældre stenalder, — tillige ved, at den mangler
i gravene. Disse forhold har ledet dr. S. Muller til at
betragte den butnakkede øx som lidt tidligere end den
spidsnakkede øx i flint, muligvis i det væsentlige samtidig
med denne(?) 1). Dr. K. Kjellmark har i sin undersøgelse
av bopladsen ved Limhamn 2) (Jåravallen) gået ud fra,
at den butnakkede øx av danske fund, bør regnes til ældre
stenalder. Dr. S. Muller antar i Ordning samt i Affalds
dynger p. 128, at den indleder yngre stenalder. Der er
altså ikke egentlig fuld sikkerhed tilstede angående denne type.

l)  Vor Oldtid" p. 47-48 samt Ordning: Stenalderen 22. 23.
2 ) Antikvarisk Tidskrift fsr Sverige 17: 3p. 113.
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Den sikreste fremgangsmåde til en bestemmelse her
vil være en undersøgelse av nivåerne for øxens findesteder:
man får av fundene søge det laveste nivå, hvortil typen
går ned. Herved opnåes ikke alene at bestemme dens
forhold til Nøstvettypen, hvis nivålinje i Norge kan ansees
sikkert bestemt, men også ved sammenligning at bestemme
dens forhold o: dens kronologiske forhold til typen i Dan
mark—Sverige. En sådan un66r3G^6186 kan i virli6lilN6(l6n
med større udbytte kun gjøres i Norge, hvor nivalolan6rin
gerne har været større og mere udprægede end i Danmark
og delvis Sverige.

Inden jeg imidlertid her nævner, hvad prof. Brøgger
på denne måde er kommet til, vil jeg få ne^6 på de arkæo
logiske fakta, der synes at datere den butnakkede øx i
forhold til Nøstvettypen, samt i dens forhold i dansk
svensk stenalder.

Vigtigt er her et fund fra Slange i Bohuslån, ikke
langt fra byen Fossum, velvilligst meddelt mig av dr.
Almgren i). Her fandtes i urørt boplads en flintespalter
sammen med to butnakkede øxer.

I Klintesødyngen fandtes i samme felt som en out
nakket øx en skivespalter av flint samt lerkarskår av
ældre stenalders form 2).

Fuldstændig analogt hermed havde vi på Dalsrud
åsen i Sande, øverst oppe en stenspalter. Sammen
med den er fundet øxer av Nøstvettype, — muligens også
av butnakket type.

Skivespalteren tilhører nu, ved vi, i sin almindelighed
hele den ældre stenalder. Av samtlige forhold synes det
da at ligge nær med dr. Kjellmark at slutte, at den out
nakkede øx tilhører den seneste del av BL>6re Btena!6er.

') Lrev liv 30. 12. 04.
2 ) «Affaldsdynger" p. 128.
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Av de norske forhold vil her imidlertid kunne tillegges
endnu noget til datering. Går man indtil videre ud fra,
hvad der er hovedpunkt i nærværende arbeide, at Nøstvet
typen er den norske modifikation av den dansk-svenske
flintøx fra ældre stenalders kjøkkenmøddinger, og at den
er VB3B6ntli^ samtidig med denne, vil udbredelsen av disse
to typer tillige tale sit sprog.

Nøstvettypen var, som vi så, bundet hovedsagelig til
bopladser langs kystlinjen i det sydøstlige-vestlige Norge.
Den bntnak/?6^6 sx lin66s ved 6nli6lkun6 over landet, incl

til H^'^s6^, i Sigdal 0. a. steder, og nordpå så langt som
til Nordland 1).

Aller sikrest er imidlertid, som det er nævnt, nivåerne.
Prof. Brøgger er her nået til følgende: mens Nøstvet
øxerne samtlige ligger ved eller over strandlinjen for Lit
torinasænkningens maximum, går de butnakkede øxer ned
til et betydeligt lavere nivå, nemlig muligens helt til
strandlinjen ved avslutningen av den ældre Tapestid.

l^doredelse og nivakornold taler her for, at den but
nakkede øx er begyndt med Nøstvettypens slutning, til
hører hovedsagelig den siste del av dens tid samt den
nærmest følgende.

Nen der mangler endnu et vigtigt led til avgzsrelsen
av den nele lorstaelse. Nr den outnalilcede sx som tvve

uden genetisli sammennseng med I^sstvettvven, eller nvor

ledes? vil ner blot antvde, nvad der s^nes mig at
velcrsLtte ovkatningen av en sammennskng i udvililingen,
nvorledes denne rna tsenlies.

I Danmark og delvis i Sverige findes sikkerlig intet
forbillede for den butnakkede «x. Den ældre stenalder
karakteriseres her ved flint, ikke ved sten. Stenen i dansk

l) C 20192 1903 p. 261.
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stenalder begynder egentlig først med den butnakkede «x.
Og den type er visselig kommet udenfra. Den findes i syd
ligere og vestligere dele av Europa 1). Hvad der imidlertid
karakteriserer den, er tildannelsesmåden : avknusning eller
tilßt«dning. Det er dette, der må fremhæves, når man ser
typen på norsk stenalders baggrund.

Hovedmaterialet i norsk stenalder (ældre) er sten, ikke
flint. Udviklingen blir da ganske forståelig:

Fra Danmark—Sverige er metoden kommet ind med
den dutnakks^e sx. Her er Baa 81i66t en 6tt6rliZnin^.
Men etterligningen havde jo allerede en st6ne»x at bygge
på: Nøstvettypen. Denne er omdannet, udviklet videre, er
blevet den butnakkede øx.

At utviklingen her lod sig eftervise ved materialet,
føler jeg mig overbevist om. Under arbeidet med de but
nakkede øxer var det patal6en6e, at mange av disse led
av en usikkerhed i formen og et skjødesløst arbeide, som
i mange træk mindede om Nøstvettypen. Betegnende er
det også, at vrol. livan ofte i b6sliriveiB6lN6 av disse øxer
sier: arbeidet er så skjødesløst, at man skulde kunne hen
regne den til R. 4. Oftere dog omvendt om øxer av
I^SBtvettvpen som så godt arbeidede, at de BVN63 at være
varianter av R. 12. Prof. Rygh var dog aldrig i tvil om
hvad der i hovedsagen var Nøstvettype og butnakket type.
Det er kun med det ufuldstændige kjendskab til tekniken,
man kunde sammenblande. Prof. Gustafson har i op
stillingen i Kristiania musæum antydet sammenhængen ved
at udskille fra de trinde øxer tverøxerne ved disse, eller
rettere: butnakkede øxer med en flad side.

Det synes mig, som om denne sammenhæng iøvrigt
med en B^'Nlden klarned kremtreeder i vrok. Gustafsons

i ) Evans : Stone Implements fig. 68. Mortillet : Musee Préhistorique
pl. XIX «3. 446 «to.

Norges geol. Unders. No. 42. 4



50

opstilling av samlingen ved Kristiania universitet. Man læser
i denne opstilling av stenaldersøxerne, hvorledes utviklingen
i Norge er fuldstændig analog med den dansk-svenske; —
på intet punkt mangler de nødvendige led, når man blot
har for øie, at stenen i Norge er hvad flinten er i Dan
mark-Sverige. Rækken hos prof. Gustafson er:

Nøstveitypen (R. 4) i forbindelse med spaltere av flint
og sten.

Den butnakkede, trinde øx (R. 12).
[Den spids- til brednakkede øx (R. 8) væsentlig i sten.
Den tyndnakkede øx både i sten (R. 10 og 11) og

limt (li. 7)^).

Med andre ord: Den typologiske udvikling i Norge viser
sig med den nødvendige modifikation at være fuldstændig den
samme som i Danmark og Sverige. Der synes tydelig en
vexelvirkning tilstede, uforklarlig på anden basis end den,
at der også kronologisk må være samtidighed tilstede.

Men disse forhold hører som nævnt md under en ny,
større undersøgelse : den yngre stenalders forhold til Dan
marl<-3v6rig63 yngre Btenal6er. Ovgaven her er Nøstvet
typens forhold. Hvorledes den er at opfatte i forhold til
det dansk-svenske materiale vil nu bli opgaven i næste
kapitel.

Hidindtil er da i det væsentlige forsøgt påvist, at typen
er en karakteristisk representant for en stenalderskultur,
hvis levninger findes i uopla6Bern6 i Smålenene—Akershus

') Ligeoverfor den sammenblanding av typerne, som dr. Hansen
har, syntes det mig ret at medta så meget her, oinenHs^Gnt det
ikke egentlig hører med. Det må skarpt betones, at fra arkæo-
logisk side synes typerne R. 8, 10— 11 o. s. v. adskilte, ved
sammenligning med det danske og svenske materiale. De lar
sig bedre forklare ved en vexelvirkning med dette, end som
resultat av en avgrænset norsk  Nøstvetkultur" uden nogen
vexelvirkning.
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—Jarlsberg til Lister. Den er her fundet sammen med
spaltere av sten, en enkelt gang (muligens to) av flint.
Den er i det væsentlige begrænset til bopladserne, hvis
nivålinjer svarer til Littorinasænkningens maximum.

På dette grundlag skal nu søges sammenhængen med
det danske og svenske materiale.



11.

Nøstvettypens sammenhæng med den danske
og svenske flintøxtype.

Det er allerede i det foregående omtalt, at man også
udenfor Norge, nemlig i Bohuslan og Dalsland eier bo
pladser, der har ydet et stort antal øxer af Nøstvettypen ;
her efter findestederne kaldt lAhulttype og Håstfjordstype.

Spørgsmålet er nu, om man kan følge typen videre
sydover i Sverige og om muligt få den nærmere sammen
knyttet til det svenske og danske materiale.

Går man nedover kysten i Sverige helt ned til Skåne,
træffer man et ikke ganske lidet antal oopla6B6r, just i de
senere år nærmere optat til undersøgelse. Man iagttar
imidlertid, at jo længere sydover man kommer, des rigere
blir bopladseme på flint. Lihult i Bohuslan har kun ydet
øxer i sten. Går man ned til k. ex. Limhamnbopladsen i
Jåravallen (Skåne) findes her blot flint, når undtages 4 øxer
i sten. Endnu klarere fremstiller sig denne modsætning,
om man ser på de danske bopladser. Her er allesammen
rige flintbopladser.

forklaringen av 6ette enkle lnrkol6 ligger 86lvlslgelig

i 6e naturlige oM3tL6ncligN66er: Oanmark-Zkane er Nintrigt

i nsi gra6, men3Lonu3lan-3v6G3tlige omtrent a16e168
mangler 6enne bergart.
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Det er derfor på forhånd lidet sansynligt, at man
skulde kunne forfølge JNøstvettypen i sten synderlig langt
sydover.

Den nærmeste oppave blir da at betrakte de i svenske
bopla6B6l fundne øxer av sten.

Limhamntypen.

Udgangspunkt herfor vinder man best ved dr. Kjell
marks detaljerede undersøgelser av bopladsen i Jåravallen
ved Limhamn (Skåne) 1). Bopladsen er meget flintrig,
men har ikke destomindre ydet 4 øxer av sten. Ved
første blik på disse (1. c. pl. V) ser man, at man her har
for sig en anden type end Nøstvettypen, hvad også Kjell
mark antar, idet han ved sammenligning med denne (Håst
fjordstypen) om den sier: n en nårstående, men-dock tydligt
afvikande typ" 2). Av interesse er imidlertid Kjellmarks
ord: n De åro af så oregelbunden skapnad och så ofull
3tan6i^t Biipa66, at de mycket vål passa til det ofriga, och
6eiaB form torde 3alc6rt kunna narl66aB ur de slagna
Nintvxorna" 3).

Limhamntypen er ikke ny i svensk arkæologi. Alle
rede friherre Kurck avbilder den fra Lindormabacken i
Skåne i 1872 4). At den udgjør en særskilt form frem
hæves bl. a. også av friherre Cederstrom 5), der ved ud
stil lingen av sit materiale i Goteborg 1875 skiller 3 hoved
typer av stenøxer, nemlig foruden den trinde (butnakkede)
også Linulttvven samt den nevnte Limhamn-Lindormaback
type. Ligesom dr. Kjellmark gjør også Cederstrom op

«) I. e. p. 119.
3 ) Ofversikt af Sveriges stenåldersboplatser. Ymer 1904, p. 193.
4 ) Samlingar till Skånes historia etc. 1872, p. 10-11, fig. 1 og 2.
5 ) Sv. fornminnesfor. Tidskr. b. 3, p. 142 f.
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mærksom på lighedspunkter mellem w den kullrigt tvåsidiga"
(Lihulttypen) og den rkullrigt fyrsidiga" (Limhamntypen),
idet han nævner, at to øxer av sistnævnte type synes at
stå den første nær.

Denne varierende type, Limhamntypen, karakterise
ret ved et råt, tarveligt arbeide, er i almindelighed slebet
ved eggen alene, muligens av og til over hele overfladen,
men da dårligt skjulende arrene ekter tildannelsen ved
hugning. Tversnittet er varierende, oftest n spetsig-ovalt"
til w fyrsidigt". I almindelighed er bredden (eggbredden)
større end ved den normale Nøstvetøx, ligesom øxen har
et mere sammentrykt og fladt udseende.

Her skal omtales de væsentligste findesteder for typen.
Som det nævntes forekommer den i tre exemplarer ved
Limhamn tilligemed en w planyxa" (d. e. skivespalter) av
kvartsitsandsten x). Dette træk er av vigtighed, da man
tillike med 3ame^et større trv^ne6 tør støtte sig til Kjell
marks ovenfor citerede ord, at stenøxernes form kan av
ledes av de tilstedeværende flintøxer. Man mærke sig, at
Limnamn er en ganske UBa)6vanli^ ri^ m'ntebovla6B.

På oovla6B6n ved Kullens fyr i Skåne 2) er kunnet
øxer av samme type. Foruden skivespaltere av flint og
I^«lillenme»66inZ6rn63 «xetvve av samme bergart, er her
fundet ikke mindre end 43  grønstens"øxer, nemlig 33
uslebne, som Kjellmark benævner  forarbeten til slipade
yxor" og 10 «leone. Bopladsen er ifølge X^^zl^RX wun
gefår ak samma alder som Limhamn."

Samme forhold ved bopladserne fra det nærliggende
Eansvik leder dr. Kjellmark til også at henføre disse til
ældre stenalder, omtrent samtidig med Kullens fyr og

1 ) Antiqv. Tidskr. 17: 3, p. 78 ff.
2 ) Kjellmark i Ymer 1904, p. 201 ff.
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Limhamn 1 På den ene av disse bopladser er tunget
4 «X6I- av grønsten, hvorav 3 316bn6, sammen med flint
6X6r av kjøkkenmøddingtype.

Længere nordover findes typen ikke mere, såvidt det
kan sees av litteraturen. Dr. Kjellmark har i sin av

handling om Limhamns-bopladsen en nogenlunde fuld
stændig fortegnelse over øxer av lignende type 2). Man ser
av denne, at den holder sig i Skåne og Blekinge.

Cederstrom nævner fra Likuit en SX av denne type 3),
som altså forekommer udhævet ved siden av den vanlige

JNTøstvettype her. Muligens kan hertil fra Wermland og
Nerike samt fra Østergøtland nævnes enkelte. (Kjellmark
1. c).

Det ser M2Llli6liB nok ud, som om de nævnte øxer av
spidst-ovalt til rektangulært tversnit forekommer på Vespe
stad, uden at jeg dog tør tillate dette nogen vægt. I
forbindelse hermed må det også nævnes, at Torp i Brun
lanæs har ydet en (to?) øxer av utvilsom I.imnamntvp6,
6inv6rv6t ved besøg av min far, prof. Brøgger, se pl. VIII
fig. 13. Muligvis foreligger enkelte exemplarer fra Nøstvet,
uden at dette dog med det nuværende materiale tør avgjøres.

På Skånes østkyst har vi typen fra den nævnte do
plads Lindormabacken. Denne boplads er muligvis noget
yngre end Limkamn, Kva6 der synes at K63tvrk63 ved de
mere udviklede øxeformer 4).

Fra bopladserne Torsø og Kuggeboda i Blekinge fin
des også typen, ligesom den vel forekommer fra flere av
bopladserne ved Bingsjøens udløb 5).

') nYmer" 1904, p. 203-206.
2) Antiqv. Tidskr. 17: 3, p. 118.
3) Sv. fornminnesf. .Tidskr. b. 3, p. 142.
*) nYmer" 1904, p. 211.
5 ) Nævnes av Kjellmark i Antiqv. Tidskr. f. Sverige 1. c. p. 118

samt i Ymer" 1904, p. 212.
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Endelig synes en noget senere variation av typen at
foreligge fra Franne Mark på Bornholm 1 tversnittet er
 linseformet a , ofte med tilløb til 3malBider. Arbeidet her
er bedre, ligesom også bopladsen synes at tilhøre en senere
tid av ældre stenalder2).

Man kan altså som regel gå ud fra, at typen holder
sig i Skåne hovedsagelig, og herfra findes lidt sydover og
lidt nordover.

Er nu denne type den samme som Nøstvettypen?
Hertil må der svares nei. Den er ikke den samme som
Nøstvettypen. På en avgjørelse av forholdet mellem dem

vil jeg her ikke indlade mig, da -dette kræver detaljunder
søgelser i det svenske materiale. Der må dog nævnes et
moment av betydning, når man skal forstå Limhamntypens
stilling. Kjellmark drar den meget vigtige slutning, at
bopladsen i Jaravallen ved Limhamn tilhører den ældre
stenalders aller siste tid 3). Nu kan man med stor san

synlighed gå ud fra, at denne tillige er den ældste boplads
fra svensk stenalder, der hidtil er kjendt 4). Antageligvis
er Kullens fyr og Ransvik omtrent samtidige, mens
Lindormabacken, Ringsjøen etc. er noget yngre.

Det er tydeligt nok, at man ikke i den omhandlede
øxetype kan se forbilledet til Nøstvettypen. Andre stenøxer
kan der nu ikke være tale om i dansk eller svensk mate
riale. Det må søges på andet hold.

') E. Vedel: Etterskrift til Bornholms Oldtidsminder p. 2-4, se
særlig p. 4 øverst.

2 ) S. Muller nævner i Aarb. f. nord. Oldk. 1896 p. 397 et par råt
udkløvede øxer" av sten fra Danmark.

3 ) L. c. p. 127.
4 ) nYmer« 1904, p. 196.
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Den norske Nøstvetkulturs sammenhæng mcd den
dansk-svenske kjøkkenmøddingkultur.

Allerede i 1879, da den første sending av øxer fra
Nøstvet indkom, sier K^lin i en anmNrknin^^):  lignende
former naveB i flint i 3v6-BveriZ6 og Danmark." Han
henviser, ligesom Cederstrom 2) til fig. 11 i Montelius:
Atlas — fig. 2, pl. II i NoniLi.ius : Les Temps Pré
historiques etc.

Det er klart nok, at vi heri har loroiiik^st for den
egentlige Nøstvettype. Sålænge man endnu kun kjendte
selve kjøkkenmøddingtypen overfladisk, kunde dette blot
stå som en antydning. Da imidlertid særlig de senere års
danske og svenske undersøgelser har bragt klarhed, vil
sammenligningen med større resultat nu kunne gjøres i detalj.

At formen er den samme vil man indse ved at er
indre materialets beskaffenhed i de norske øxer. Ligesom
tekniken ved materialets art er en mo6ilil:6r6t klinttelinilc,
således er formen modificeret. Den dansk-svenske flintøx

er to3i6et, både retsx og tversx, avßmaln6n6e mod nakken,
ved de mere udviklede exemplarer av et spidst-ovalt tver
snit, som det fremkommer ved et så godt materiale som
flinten. Nøstvetøxen er tverøx 3), tosidet, avsmalnende mod
nakken, ved de tidligere stykker av trekantet tversnit. Ser
man hen til forklaringen av det trekantede tversnit som delvis
fremkaldt av materialet, findes der god overensstemmelse
i form med modifikationen for øie. Kanterne er avrundede,
hele formen ligesom mere avrundet, ikke så skarp og ud
hævet som ved flinten. Det trapezoedriske tversnit, der
åbenbart har minst rod i flintøxtypen, antoges også at

') 1879. p. 193, note.
2) Sv. fornminnesf. Tidskr. p. 142 i 3 b.
3 ) Smlgn. ovenfor (p. 10, note) under omtalen av tveroxforiusn ved

Nøstvettypen.
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være resultat av en mere bevisst utvikling på grundlag av
materialet.

Sikrere sammenligningsmiddel er nu tekniken. Det
nævntes som påfaldende i forrige avsnit, at materialet ved
Nøstvetøxerne tilsyneladende med omhu var valgt så hårdt
og sinkornigt som muligt; resultatet sammenfattete» her i
den sætning, at der var en tydelig stræben etter at skaffe
sig et materiale så lig flinten som muligt. Dette støttedes
også av den omstændighed, at bergarterne til øxerne med
få undtagelser ikke fandtes i fjeld ved bopladserne, med
andre ord, at man nar ledt sig til materialet av løse blokke
i grus, — et udfyldende træk.

Tekniken på grundlag herav blev betegnet som en
modificeret flintteknik.

Man sammenligne til en begyndelse de her avbildede
2 øxer (pl. X og XI) av flint fra dansk ældre stenalder,
ved museeumB6ilelctsr S. Nii^NUs store velvilje u6lant til
ligemed 19 lignende øxer fra Knudsbjerg avfaldsdynge i
Jylland 1). Man vil i hoved trækkene se den samme krem
gangsmåde ved tildannelsen, blot med den modifikation,
der ligger i materialet: at man i flint kan nøie sig med
færre slag end i sten. Også ved flintøxerne er slagene
hovedsagelig ført fra siderne, en fremgangsmåde, der av
Kjellmark benævnes nrundt om slagen". Ved Nøstvet-

*) Knudsbjerg findes omtalt, omend ufuldstændigt, i Aarb. f. nord.
oldk. 1892 p. 175 f. (Bahnson). Gode avbildninger av tlintsxer
vil findes, foruden de her nævnte : hos Montelius i Compte-Rendus
du Congres de Stockholm 1874 fig. 247, fig. 13 samt p. 154 fig. 2.
Montelius: Sveriges Forntid, Text fig. 10 og 11. Madsen: Sten-
alder pl. IV fig. 4. Hildebrand: F6rh. folken p. 370 fig. 265.
S. Muller: Ordning fig. 18 og 19 samt Vor Oldtid fig. 17; i
Kjellmarks avhandling i Antiqv. Tidskr. 17: 3, fig. 7—9 på
pl. IV samt fig. 31 og 32 i texten. I Månadsblad 1892 p. 69
fig. 43 er også en god avbildning, o. s. v. Det fyldigste samlede
in6trvk får man ved at betr»Fw planenerne i  Affaldsdynger".
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«xerne iagttog6B, Bvm det allerede i iBte avBnit er bebandlet,
at Blagen6 er kort kra Biderne av tvertladen. Ogsa egg
tildannei36n 61- den 3amme: tiere Blag, kor3li^ellig kra til'

dannelB6n av Bkiv6spaltern63 egg med et par Blag.
Det beste sammenligningsgrundlag vindes dog ved

det store arbeide  Affaldsdynger".
Ved omtalen av øxerne fra Ertébølle, sier dr. Møller

(1. c. p. 35 ff.) om disses teknik og form overhovedet: n Det
er øiensynligt, at man har nøiedes med meget slette, i
enhver henseende ringe redskaber."  Der krævedes over
hovedet ikke en nsiaFti^ form eller et rs63liab ak ganske
bestemt art; hvad der behøvedes var en flinteg at sådan
bredde og sværhed, at den kunde anvendes til hug. Så
ledes blev formen høist vexlende, ofte uklar og ikke sjælden
no^et ure^elret."

Man sammenligne hermed øxerne lra Giltvet i Spyde
berg ; — har man engang ved selvsyn fået et overblik over
disse, vil dr. Mullers her citerede ord kunne underskrives
fuldstændigt. Som det fra denne boplads nævntes, er
mange exemplarer herfra så tarvelige i udseende, at man
ofte kunde få tvil ved at benævne dem med det fordrings
fulde navn sx6r. Analogt med det forhold, at her fandtes
øxer av dårligt arbeide, ofte rent ud at ligne med naturlig
kundne stene, fortsætter dr. Muller : w Et hovedpunkt er det
endelig, at flintkjærnens skorpe — — ikke fjernedes, hvor
d6n nogenlunde faldt sammen med den tilsigtede form, — u

kar man 5a til (I. c. p. 126) linder man en

ny og Blaend6 ov6r6N3Btemmel36. ved sxerne
ner er tuld^Nndigere, karmen bedre, Btsrrei3en tillige noget

betvdeligere, — trssk, der et kor et g^enlinde3 ved gode og
in3trulltive exemplarer kra de norBlle bopladBer.

ver BVN63 da at vssre en kuldBta)ndig analogi i telc

nilien pa begge 3ider, lig6ied63 i karmen. Der er m. a. 0.
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typologisk overensstemmelse mellem Nøstvettypen og flint
øxtypen fra 2el6re Btenal6er3 l^»likenms66inger i Danmark
og enkeltfund (og boplasser) fra Sverige.

Det må også NB6VN6B, at der i Ertebølledyngen fandtes
en stenøx (avb. I. c. p. 54), avbildet hos dr. Muller, som
beskriver den som råt tilhugget, av diabas; som man ser
av en fin, tæt bergart, om hvilken dr. Steenstrup sier, at
dens anvendelse som eggværktøi ikke er udelukket. Den
må vel forklares som en etterligning i sten av den ved
Ertebølle hugne flintøx, og er da altså analog med den
vanlige Nøstvettype. Underligt er det, at man ved en så
flintrig boplads finder en sådan form.

En lignende findes i fragment fra Havnø (1. c. p. 107),
her av finkornig granit.

Der mangler blot et led i forklaringen av den typologi
ske sammenhæng mellem Nøstvettypen og flintøxtypen, og
det er forklaringen av slibningen ved den førstnævnte type.

Det antog63 i torrige av3nit, at en6el av

nav6e vatret brugt uglebne, meget Bansvnlig av 6en grun^,
at Blit)ningen ililce l^ar vwret Il^'en6t kor noget 86N6re^.

Dst rna ner, Ban6^e6en tro, erk^en663, at 6er ikke
lin(les nogen ma6e, nvorpa man me66et nuv2Lren6e mate

riale 6irelcte kan oevii-e 6enne antagelB6. Det kan blot

me 6Btor gra 6 av BanBvnligne6 anta3, at 6en egg3letin6

e»x er av en lillt 56N6re 6awm en66en ujevne, og
3kal ner nZkvne 6e ting, 6er taler tor 6ette.

Der iin6eB, Bom (let 3ae3. et stort antal U3lebn6 ex

emplarer, om nvilke 6et antogeB^ at 6e var anvendte Bale6eB.
Det vil6e nu kor 6et tsi3te va?re un6erligt, om oovla6B-

*) Det nævntes ovenfor, at man av enkelte bemærkninger hos prof.
Rygh turde tro, at han opfattede de usleimv exemplarer som an-
vendte. Også friherre Cederstrom synes at anta dette, idet han
i Sv. fornminnesf. tidskr. b 3, p. 142 sier:  Groft tilhugget, alis
icke slipadt, eller blott mot -eggen slipadt — —"
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folket, hvis de bavde Ilendt til 3libningen, torend de kom
hidop, ikke skulde ha benyttet sig av denne forbedring ved
en stenøx i større udstrækning end skeet er.

Det er gjennemgående så, at øxerne av bedre arbeide,
de senere i rækken, omtrent bestandig er slebne, mens de
tidligere, rå og tarvelige, er meget sjældnere slebne.

I^vad der pa denne vei lian sies er imidlertid lidet.
Ledre er en betragtning av la^nomenet pa den bele kulturs

baggrund. Det lar sig med megen silckerbed ad andre veie
vise, at den kultur, Ksstvettvven i lorbindelse med svalterne

av tHint og sten revrsLsenterer, i det store og bele er sam

tidig med dansli-svensk l^slckenmsddingtid.
I de danske k^kkenmsddinger sav seldre stenalder) er

slibning, ekter bvad de danske arkeologer med sikkerbed
antar, absolut uk^endt, bvilket beenger sammen med, at der
ingen sten tindes. slibningen av sten og slibning av

llint er to forskjellige ting. Her er kun tale om slibning
av sten. Og den metode» udspring er sansvnligvis at ssge
udentor Oanmark-Iveriges-I^orge). Den tilbsrer imidlertid

kjskkenmsddingtidens senere del, d. v. s. den er allerede
da kjendt, bvad der noksom tremgar av dr. XiLi.iM^iiiiB
bovladsunderssgelser ved I^imbamn. ve 3 sxer, der ber
blev tundne, var slebne, og betegnes derkor av dr. X^i^-
N^iix som:  en tvv, som badanekter kan betecknas såsom

den aldsta bland de nordiska slivade stenvxtvperna, ocb
som er samtidig med de tya kanda tvperna at slagna llint
vxor tran den aldre nordiska stenaldern." a. o.: slib

uingen av sis^sxer bar vseret kjendt i denne tsldre sten
alder. Ved siden av skivesvaltere og den almindelige tiint

sxtvpe korekommer ved slebne slsnoxer.
l>lu kan av nivatorboldene sies, at I^imbamn, der av

X^i^Hl^nx ansaes at tilbsre «eldre stenalders seneste del,

d. v. s. svarende til tiden netov omkring I^ittorina-^aves-
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sænkningens maximum i det sydlige Sverige-Danmark,
— at Limhamn er at sætte lidt senere end de ældste

Nøstvetbopladser (Giltvet) i Smålenene, — at ialkal6
bosætningen heroppe har tat sin be^n6ei36 før I^imnamns
folket begyndte at slibe sine stenøxer. Og kan man anta,
at slibningen ved Limhamn repræsenterer noget av det
ældste for denne metode, så er tildels heri godtgjort san
synligheden av antagelsen om, at Nøstvetøxerne oprindelig
er tildannet uden kjendskab til slibning, — at slibningen er
kommet ind lidt efter 1 ).

*) Jeg har forgjæves av den mig tilgjængelige franske og tyske
litteratur søgt tilknytningspunkter i slibninFkn u6enkor Danmark.
Den periode, der nærmest i fransk-belgisk-tysk system måtte
være tale om, nemlig Campignien er meget omstridt blandt
forskerne i Frankrige, Belgien og Tyskland. I sin første (fore-
løbige) beretning om Campignien nenre^ner B^i.zloif, o'^ui.^ du
Mesnil og Capitan denne epoke til en indledende neolitisk tid,
Mesolit, hvilken stilling den elter alt at dømme inntar i de
almindelige systemer i fransk arkæologi. (Revue Mensuélle de
I'école d'Anthropologie de Paris 15 décembre 1898. Conclusions
p. 406.) Av interesse vilde det nu være om man kunde vise
slibning ved Campignien-industrien. Endskjønt forskerne av denne
 fond de cabane", de nævnte d'Ault du Mesnil, Salmon og
l^^ri^HK liB6v6er, at Blil)ningen av sten var uHenclt for Campignien-
tidens beboere (1. c. p. 406), er der andre franske arkæologer,
som bennkFter dette. A. de Non^ii.i.i:T' har i Znllettns de la
Société fl'Anthropologie de Paris fascicule ler 1899 ien opsats
 Campigny et Campignien" hævdet, at spaltere av Campignientype
andre steder er fundet sammen med slebne sager. P. 53 samme
opsats har Ms. Fouju fra en Campignien-forekomst i d'Auneau
3 spaltere, hvorav en av sandsten ( grés") med  begyndende
slidning".

Prof. Hoernes refererer i sit store arbeide nDer diluviale
Mensch in Europa" (Braunschweig 1903) de italienske Campignien-
fund og nævner her (p. 86 ff.) spaltere og flintøxtyper fundet
sammen med slebne redskaber (Scalucce og Spiazza). Heller
ikke hos denne forsker vil man, med nordiske forudsætninger,
linde klar l)e8lle6 om slibningens forhold. I nL'Anthropologie"
1901 hævder Capitan (p. 354) med klarhed, at Campigny-flint-
«xerne og spalterne aldrig er lun<let samme med sleline sxer.

I tilfælde av, at Campignien virkelig er den nærmeste kilde
for den danske avlal6s6vnge>kultur og de svenske og norske
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NORG£S .

HOVEDSTYRET

Men 6et må atter gjentas, at direkte påvisning her
trænger fyldigere kjendskab til vore bopladser som grundlag
for detaljerede undersøgelser.

Vi bevæger os her på et formodningsfelt; — det er
derfor av interesse at kunne u6kvl6e med de minste træk,
der kan belyse sagen. Erindres må det da, at den nævnte
stenøx fra Ertebølle og dens slægtning fra Havnø ikke var
Blebn6. De var imitationer av flintøxen; — de skulde ikke
slibes, fordi man ikke kjendte den kunst endnu.

Man kunde tro : bovla6Btol!i6t ved Giltvet kan jo f. ex.
ha seget langsomt op gjennem Lonusian og nar her av
nødvendighed, det vil igjen si: på grund av mangel på
flint, opfundet slibningsmetoden av sig selv. Her er da
strax to indvendinger : den første, man behøvede ikke at
slibe stenen til eggværktøi. Det var ingen tvingende nød
vendighed. Og der er for det andet ingen sansynlighed
for, at f. ex. Giltvets beboere har  seget langsomt" op fra
Danmark langs kysten. Klimatet har været gunstigt.
Mange steder kan de vel ha stanset på veien. Men er
udbredelsen først begyndt, har denne ikke tat så lang tid,
at man i Bohuslån fik tid til at opfinde slibningen.

Ban3vnlizst er 6et vel torelsbiF, at eZsslibnin^en er
en kunst, 6er er in6l«3rt u6enlra.

Det er en rimelig antagelse, OF bensver ililce at mo6
sies av 6e koreli^g6n66 kalita, at er til6annet

oprin6eliZ av mennezzker, 6er iklce Ic^6n6te

bopladser, hvad jo Montelius i sin almindelighed har hævdet i
sin berømte udvikling av flintøxen i Europa (Compte Rendus du
congres de Stockholm 1874), og ligeledes i tilslutning til Capitans
Passage du paléolithique au neolithique i nL'Anthropologie" 1901
p. 363 — synes det liuisli^!^ at vente, at slibningen skulde
kunne følges ved gode fund. Dette spørgsmål synes ialfald at
være av væsentlig fremtidig interesse.
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En avgjørelse lier kræver først gravninger i bopladserne,
i urørte bopladser.

I alle tiltsLide: den typologiske sammenhæng mellem
Nøstvet—Lihult—Håstfjordtypen er ikke brudt med slik
ningen. I virkeligheden er denne intet avgjørende moment 1);
og den forklaring, der her er givet av slibningens optræden,
kan tåle at rokkes, uden at derved hovedresultatet berøres
synderlig derav.

Og hovedresultatet er den typologiske sammenhæng
mellem de to typer, — en sammenhæng, der må forklares
lidt nærmere.

Det er givet, at hvis Nøstvettypen er den dansk-sven
ske flintøx fra kjøkkenmøddingerne overført på norsk grund
o: overført på sten, så er hermed sagt, at de bopladser,
hvis karakteristikon den er, også er i sammenhæng med
de dansk-svenske, eller med andre ord: det er i det store
og hele det samme folk, der har dannet den vrundt om
slagne" flintøx og Nøstvetøxen.

Udvidet vil dette si, at bopladserne i Norge tilhører
den samme tid som kjøkkenmøddingerne i Danmark og
kystfundene og bopladserne i Sverige.

Denne opfatning har ikke før været distinkt udtalt i
norsk arkæologi. Prof. Gustafson udtalte sig i sine forelæs
ninger 1 semester 1904 for en sådan opfatning, idet han sier:
 disse uoula6B6 må nødvendigvis trselilies op i tiden, op
imod kjøkkenmøddingernes tid, om de da ikke, ved nøieste
undersøgelse vil vise sig virkelig at tilhøre denne tid,
hvorfor adskillige grunde taler." At prof. Rygh har anet
og formodet denne opfatnings berettigelse, fremgår av nan3
mange udtalelser, citerede ovenfor.

I virlielizneten er ner 6ette arnei6eB ov^ave en6t: at

1 ) Mærk også, at Kjellmark er ay denne opfatning ide ovenfor
citerede ord.
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søge Nøstvettypen forklaret ud fra det dansk-svenske mate
riale. Da undersøgelserne imidlertid har ført til en så
vigtig opfattelse av forholdene, må her antydes og tilføies,
hvad der kan bekræfte denne antagelse.

Fra arkæologisk side kan i virkeligheden lidet anføres.
Av vigtighed er imidlertid spalterne i sten og flint, som
ovenfor er nævnt. Man antog i almindelighed før, at
spalterne i Norge kun undtagelsesvis forekom. Og at bygge
på et forsvindende lidet antal var naturligvis ikke tilladl.
Nu står imidlertid disse spaltere ikke længere isolat på
nogen måde. Til 6 (7) flintespallere, hvorav en fra bo
pladsen Sigersvold og her fundet sammen med en Nøstvet

øx, må regnes de ovenfor nævnte spaltere i sten, nemlig 3
fra Giltvet, 2 fra Nøstvet, 2 enkeltfundne, 1 fra Dalsrud
åsen (Leikås); vi får da her tilsammen praktisk talt 14(15)
spaltere 1). Det behøver neppe nævnes årsagerne til at
dette tal dags dato er så lavt. De kjendes for vel: ingen
sagkyndig undersøgelse av boplads; formen lidet udpræget
og lægges derfor ikke M«rk6 til. BparBoMN666n i flint
nar medført en omhu for N6wp Bpalt6rn6; de har>isselig
været brugt og opskjærpet til 66 neppe kunde skjæftes
yderligere. At man derfor har ret til at håbe på frem
tidige gravninger av sagkyndig hånd, tør ansees berettiget.

Nu tilhører spalterne i Danmark og Sverige hele den
ældre stenalder. Så også her i Norge.

') Etterligninger av spaltere er ingenlunde specifikt for norsk sten-
alder. Fortiden den omtalte fra Jåravallen, har E. Vedel i nEfter-
skrift til Bornholms Oldtidsminder" p. 2 avbildet en fra Ham-
meren. Her er tillige fundet 3 stykker av sandsten. Se Tillæg
p. 107. Det viser sig altså, at de naturlige forhold også her er
omtrent de samme som de norske, idet Bornholm mangler flint,
bevist av Gronwall i Ab. f. nord. oldkynd. 1903 p. 316. (Flintens
naturlige forekomst på Bornholm og de bornholmske stenred-
skaber). Også fra franske forhold håves analogien

Norges geol. Unders Aarb. 1905. 42. 5
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Den største og vesentligste støtte får den nevnte slut
ning av nivåforholdene ved bopladserne. Dette er et rent
geologisk spørgsraål, og vil findes udredet hos min far,
hvortil jeg ma henvise. Her skal kun meddeles hoved
resultatet, nemlig at nivåerne for Nøstvetbopladserne i tid
i det store og hele svarer til de danske avfaldsdynger og
de svenske bopladser, nemlig det tidsrum, der svarer til
den postglaciale sænknings maximum.

Til slutning vil dét være av interesse ganske kort at

pege på, hvad man av ovenstående undersøgelse tør si om
Norges ældre stenalder.

Kjernen i spørgsmålet er, at der existerer en typo
logisk sammenhæng mellem den ældste dansk-svenske
flintøx fra kjøkkenmøddingerne og den norske Nøstvettype.
Man kan nu tænke sig denne sammenhæng betinget av en
langsom indvandring eller av en nogenlunde — relativt —
hurtig indvandring. Man er vistnok i almindelighed vant
til at forestille sig vandringerne av typer i denne og nær
mest etterfølgende tider som meget langsomme.

Det er jo naturligt, at sa meget tid, som det med
relativt hurtig befordring fra Danmark tar til Norge, så
meget senere ligger Norge selvfølgelig bagud. Men denne
tid kan å priori ikke tænkes at være så lang. Særlig for
et så betydeligt tidsrum som ældre stenalder, spiller vel de
år, der kan være tale om, meget liden rolle. Og indrøm
mer man kontinuiteten i udviklingen, in casu den typo

logiske sammenhæng mellem Nøstvettypen og flintøxen
(SM. I 18—19), så er dermed i det væsentlige indrømmet
en samtidighed. Den ældre stenalder optar vel maske
flere tusen år. Regnet man endogså 100 år til indvandring
her — naturligvis en noget vilkårlig antagelse — vilde jo
dette ikke særlig forrykke samtidigheden. Klimatet i den
tid, der er tale om, nar været særdeles gunstigt, både i
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Norge og Danmark-Sverige, — et moment, der jo særlig
skulde befordre udbredelsen. Disse forhåndsbetragtninger
synes at kunne gjøres gjældende til fordel for en relativt
hurtig indvandring.

Kraftigere end disse er imidlertid de geologiske fakta,
i det væsentlige nævnt i det foregående.

Antas Nøstvetbopladserne, som dr. Hansen først har
påpeget, — hvad der bekræftes av de topografiske forhold
samt av overensstemmelsen i nivåforhold, at ha ligget ved
datidens strandlinje, må de i det store og hele svare til de
dansk-svenske bopladser, idet de nivålinjer, hvori de i
Norge findes, svarer til nivålinjerne for de danske og
svenske.

Dette er uomstødelige kjendsgjerninger, der støtter de
å-priori-betragtninger, man kunde gjøre gjældende. Det
resultat, der ved nærværende, begrænsede typologiske under
søgelse kunde anes var rigtigt, er ved de geologiske kjends
gjerninger blevet et sikkert.

Om den videre sammenhæng kan på grundlag av det
nuværende kjendskab til bopladserne intet videre sies.
Hvorledes det folk, der har beboet disse, har levet, derom
vides intet sikkert. Nøstvetbopladserne har ikke som de
danske ydet organiske levninger. Desværre synes der ikke
heller at være store udsigter til at kunne finde disse i
no^sn større mængde ved fremtidige gravninger, væsentlig
på grund av et forhold, der må omtales allerede her.

Som det såes, var Nøstvetbopladserne samtlige belig
gende enten i 6t bakkeheld (Lihult, Nøstvet, Sandebo
pladserne o. 8. v.) eller på en liden flade med brat bakke
over sig (Giltvet o. fl.).

Da nu all 6 er t)6li^Z6n66 i 3a er 6et in6lvB6n6e
at u63iZterne til nevarelse av alle 3laZ3 levninger ekter or^an
iBmer (ben, 8kal) un6er Ba6anne karn<il6 er me^et 3nm. De-
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struktionen på grund av vandgjennemsivning, bortførelse ved
det rindende vand av levningerne, vil fjerne det væsentligste,
om ikke alt, hvad der av sådant måtte findes. Gode exempler
håves i Jaravallen, samt i Ertebølle fra Danmark 1 ). Ved
de danske oopladser er forholdene i sin almindeli^ned ret
gunstige til bevarelse av de organiske levninger, idet det
rindende vand har liden indflydelse ved så flatliggende bo
pladser. Dog findes et instruktivt exempel fra Urteosiie:
I 6vn^enB østside lanl^tes midt i det rige skalla^ et mørkt
kulturlag, hvori meget få eller ingen levninger av skal eller
ben forelå, mens derimod oldsagerne i samme var omtrent
lige stort som i den øvrige dynge (L. c. pl. I). Dette skyl
des indgriben av vand 2).

Det synes derfor ganske håbløst ved Nøstvetbopladserne
at træffe levninger av fauna eller flora, hvilket jo vilde
være av meget stor betydning for forståelsen av den hele
kultur.

At bopladsfolket imidlertid har været henvist til for en
væsentlig del at søge sin næring av havet, turde sluttes
av deres beliggenhed ved den daværende strand.

Man nar heller ikke hidindtil fundet rester efter ild

steder på bopladserne. Muligvis skulde dette ved frem
tidige undersøgelser la sig forefinde. Levninger efter kul
tør vel også ventes at kunne lin6es.

Det kan imidlertid i denne forbindelse nevnes, at en
øx fra Skarpe-Borge i Jarlsberg (boplads?) viser spor av
at ha været i ild 3). En nøiagtig gjennemgåelse av flint

') Jaravallen. L. c. p. 103. Ertebølle i «Affaldsdynger" p. 24-.
2 ) Det er muligens i denne forbindelse værd at laegge mærke til, at

så mange av Nøstvetøxerne synes VllNllZlicltk.
3 ) Lrlivervet 1905 av min far, prof. Brøgger.
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og sten-avfaldet vilde sikkerlig kunne eftervise skjørbrændte
stykker som tegn på arnesteder ved bopladserne x).

Med hensyn til forekomsten av andre redskaber end
øxerne og spalterne, må dette stå hen til en fremtidig
korrigerende og udfyldende undersøgelse. Det må nævnes
en stor mængde flintavfald fra bopladserne (Giltvet, Nøs
tvet, Sandebopladserne), hvori en detaljundersøgelse visselig
vilde kunne bringe nogen orden. Videre må nævnes
MbsFisn6)26; i almin66ligli66 av form R. 90 a av sandsten,
rødlig.

Adskillige punkter ved denne ældre stenalder trænger
naturligvis til nærmere at forklares og studeres. Således
er her undladt at omtale eller noget nærmere behandle de
beskrevne kjøkkenmøddinger på Jæderen 2), da det arkæo
logiske materiale intet avgjørende viser. O^^aven ved
deres nærmere undersøgelse er geologisk. Tillige er der
et vBLB6ntli^t punkt, der tlsen^ei' oplilai6l36: det arktiske
spørgsmål. Endelig IcrNV6B Bagkvn6i^e Zl-avnmZei- i bo
pla6Ber. Og til slutning vil en eftervisning av vexel
virlinin^en mellem yngre dansk og svensk og yngre norsk
Btenal6ei- tillike kaste lys over denne ældste stenalder.

*) Således har f. ex. fra Sverige dr. Kjellmark i flintavfaldet fra
Jaravallen fundet brændt flintavfald. Antiqv. Tidskr. 17: 3
p. 38 o. a. st.

2 ) T. Helliesen i Stavanger museums årshefte 1900 p. 57. P. A.
Øyen: Tapes-niveauet på Jæderen i Videnskabsselsk. skrifter
1903 no. 7 p. 27.

Xri3tiania i decemkei- 1904—januar 1905.
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Fortegnelse over bopladserne
med henvisning til fundenes nummere i Kristiania Oldsags
samlings hovedkatalog, samt henvisning til fundfortegnelserne

i Aarsberetningen.

1897 „ 48
„ 18967 — «—

„ 18971 -«—
„ 18982 —«-

„ 19114 — «- 1898 „ 75

(Mamrelund)

Hasledalen i Råde:
No. 12622 i Aarsberetningen kor 1885 p. 123

12944 -«-

„ 13137 -«- }lBB6
« 99
„ 102

„ 18089 -«—

« 18090 — « —

, 18140 -«-

!i895 . 80

Fuglesangen i Onsø:
No. 13253 i lor 1886 p. 112

Giltvet i Spydeberg:
No. 13751 i

„ 13923 -«—

kor^lBB7 p. 76

 90

„ 16509 -«— 1891 ¦ 110

„ 18569 -«- 1896 » 85

„ 18632-33 -«-

„ 18922-24 -«-

„ 18930 -«- 4 of\n /c?
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No 19048 i koi'
19106 -«-B

19124 -«-"
19159 — <-n

19202 —«-v 1898 69p19296 — « —n

19361 -«__n

19212 — <-«
19252 -«— 86•• ••

19295 — «- 98nv

19242-43 -«- 168n v

19433 -«- 170n n

19452 -«
19534 -«-

172•• »
1899"

18119535 .^«^ n
n

19573 —«- 186•• !'
19617 -«
19793 — «-

190n n

"
28819797 —«- n

n

19826 «- 292n v
190019862 -«- 300n n

30219881 — «-n «
19904 —«- 303r'r,

Eibdkhe i
No 15132 i tor 1890 70P

Bjaberg i Spydeberg:
No 19626 i tor 1899 P 191

Svinekle i Askim:

No. 19794 i Aarsberetningen for | p. 288

„ 19827 -«— [1900 „ 292
„ 19946 —«- i „ 310

„ 20280 — «- 1903 „ 267
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9788-9797 i
!i879 192—93P„ 9825—9829 — «—

„ 10197—98.10200 -«- 1880 206v

« 10552 -«-
}1881

1375:

„ 10788 -«- 150H

« 10955
1882

156
n 11054 --«- 7?

157
„ 11213 -«- B

, 11778 -«
!iBB4 52

„ 11978 -«- n

„ 12196 -«— 1885 100n

„ 12864—65 — «- 1886 92n

13484 —«- 1887 64n

„ 14361 «., 1888 148>,
„ 14933 -«- 1889 137n

„ 15138 — «- 1890 71v

„ 16701 — «— 1892 72B

„ 17552 -«- 1893 115„
„ 18542 -«- 1896 83??
„ 19127 1898 77••

„ 19776 -«-
!i9OO

28655

„ 19901 -«- 303B

Leikås i Sande:

No. 14153 i Aarsberetningen for 1888 p. 130
. 17970 -«- I^^ , 64-^ I1895:I 1895 : S„ 18220 -«-

. 18760 -«- I „ 60
„ 18805 -«- J1897J 1897 „ 64„ 18805 -«—

„ 19613 -«— 1899 190

„ 20278 -«^ 1903 „ 266
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FMMagsn og Festnet i Sande:
No. 15344 i kor 1890 p. 84

\ » 86
}1893 ; 104

I1894;I 1894 ; usj^ I 118
1895 „ 71
1896 „ 66
1897 „ 60
1885 „ 110
1887 „ 82
1889 „ 120

) * 84
j'^o :85: 85

1892 60

1892 „ 76
1893 „ 96
1895 92
1902 „ 332

No. 7986—7989 i k 1877 p. 2 os p 267

„ 16145 —«-
16549—50 — « —
16886 —«-

« 17142 —«-
17256 -« —

„ 17382 -«^
„ 17690 —«-
„ 17715 —«-

18026 — «-
„ 18355 — «—
„ 18761 -«—

12317 — « —
„ 13824 —«-
„ 14751 -«-
„ 15344 — « —
„ 16133 — «—
„ 16551 — «—
„ 16557 —«-

16886 -«—
« 17325 — «—
„ 18216 — «—
 20083 -«-

1890 „ 86

) „ 60
[1892 „ 76
1 « 92
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Fortegnelse over de enkeltfundne øxer ved Kristiania
musæum.

Smålenene :

Akershus :

No. 12754)

„ 12755 f Labu Såner
„ 20256 Grøstad. Ski.

Vestby. „ 1886 „ 83

Kråkstad. „ 1903 „ 265

18757 i
1897 „ 60

„ 14517 i sjøen v. Sandviken. Bærum „
„ 14744 Øvre Hennum Tranby. Lier „

1888 „ 165

1889 „ 118
„ 18194 Strømsgodset kirke ved

Drammen. „ 1895 „ 89

Jarlsberg og Lauvvik:

No. 17252 Hagamyren. Sande. „ 1893 „ 86

„ 17536 Østren. Sande (2 st.). „
„ 17251 Lærum. Sande. „

1893 „ 113
1893 „ 86»

„ 18021 Haland. Sande (2 st.).
„ 14111 Veberghagen. Sande. „

1895 „ 70

1888 „ 127

n 19560 j
1899 „ 185

„ 18022 V66al. 3an66. 1895 „ 70

¥o. 11514 Sundsdalen i Ødemark. 1883 p. 113
T) 9799 slioliknbol^. Aremark. „ 1879 „ 193
n 13164 Levik i Rødenæs. „ 1886 , 104
ri 8353 i Spydeberg pgd. . 1877 „ 24
n 9177 Løken i Spydeberg. « 1879 „ 169
)5 10845 Spydeberg præstegård. , 1881 , 155
n 4867 Sandbakken. Råde. „ 1869 „ 76
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No. 19684 Aaros. Lrunlan2LB. 1 ,°nn P- 199t^ i r Ab. 18»^ 4r7n
„ 19515 Klever und. Aaros. BrunU „ 1/9
„ 19774 Torp. Berg. Brunl. (2 st.) „ 1900 „ 285
„ 19641 Skarpe - Borge. Ske.

Stokke „ 1899 „ 193

Bratsberg:

No. 7696 Nysten gmbe i Bamle. l) „ 1876 „ 66

Nedenæs:
No. 20067 Vormeli. Søndeled. 1902 331

l) Det er meget interessant at se, at prof. Rygh opfattede bergarten i
denne øx som flint (Ab. 1. c. no. 46). Den er i virkeligheden en
lys, grøn, tæt bergart, muligvis en kornkels.
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Fortegnelse over spaltere i sten og flint ved Kristiania
musæum.

A. Flint.
c:. 7985 Sigersvold. Vansø. Lister og Mandals amt.

Boplads. Ab. 1877 p. 2 og p. 267 fig. 1.
Mulerud. Spydeberg s. og pgd. Smålenene.
Boplads. Ab. 1883 p. 122 no. 190 a.

I en have på Torshaug-jordet, Kristiania by.
Ab. 1890 p. 78 no. 142.

Jæderen. Stavanger. Ab. 1890 p. 68 no. 59.
Strand i Ryfylke. Stavanger. Ab. 1899 p. 184
no. 117.

„ 11660

« 15224

„ 15097
„ 19550

« 20209
Bvinsls. l^lus. 1i666ma1-li6n. 1903 p. 262
no. 34.

B. Sten.
(^. 19124

Giltvet, Spydeberg. Smålenene. Boplads. (2 st.),
Ab. 1898 p. 69.
Giltvet, Spydeberg
Ab. 1898 p. 69.
Giltvet, Spydeberg,
Ab. 1898 p. 75.
Nøstvet, Nordby.

« 19159
BmHI6N6N6. Lopla6B. sl Bt.).

« 19114 Smålenene. Boplads. (1 st.).

n 10955
Loplg.c!B.

(1 Bt.). 1882 p. 156
„ 13484 Nøstvet, Nordby. Aas. Akershus. Boplads.

(1 st.). Ab. 1887 p. 64.
Lysakerelven, Bærum. Akershus. Enkeltfund.
(Udeglemt i Ab.).

„ 16132

17029 Sandviken, Bærum. Akershus. Enkeltfund.
Ab. 1892 p. 82.

, 19613 Leikås, Sande. Jarlsberg og Laurvik. Boplads.
Ab. 1899 p. 190.
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Fortegnelse over stvete cer ffun ne pa e større
>oplacl! er.*)

I

Hele.
: ender.

Antal. Slebne. Uslebne.

Giltvet 179 98 57 71 108

Hasledalen 27 25 1 19 8

Svinekle 7 2 3 4 3

I^sstvst 302 226 55 153 149

[Leikås] Dalsrudåsen . .
Fostvet og Sjølshagen.

3
9

3
6 3

1
9 2

ca. 527 360 119 257 270

ide.') Alle tal er blot tilnæri



Die Beile 668 Nøstvettypus.
Ein Beitrag zur Kenntniss der ålteren Steinbit

in Norwegen.

R e s U m é.

I.

Beile vom Nestvettypus in Norwegen und Bohuslån.
(3. 4-51).

Unter dem „ Nøstvettypus 1' wird in dieser Abhandlung
der Beiltypus verstanden, welcher von Prof. 0. Rygh als
No. 4 in seiner Arbeit „ Norske Oldsager" abgebildet ist.

Die Gesteine der Nøstvetbeile (S. s—B).

Die Dntki-suenunA 663 Gesteinmateriales der Nøstvet
beile fuhrt im wesentlichen dazu, dass durchgehends fein
kornige (oder dichte) und harte Gesteine als Material ge
dient haben, — d. h. Gesteine, welche beim Schlagen durch
einen muscheligen Bruch ausgezeichnet sind. Es sind
soinit teils allerlei feinkornige bis dichte Eruptivgesteine
i()uai-2poi-tvr6, teinlitti-ni^s 3v6nitvoit^r6, Aplite, verschie
6sn6 clicntk  Grunsteine" u. 8. w.), teils verschiedene Horn
felse, die letzteren vorherrschend, angewandt.
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Diese Auswahl deutet bestimmt auf eine besondere

Sorgfalt beim Wåhlen der Gesteinsarten. Der llnterBcdie^
gegeniiber den vielen weicderen un6 zum Teil grobkornigen
Gesteinen der Beile der jungeren Steinzeit ist aucli auf
fallend. Es ist offenbar, dass die feinkornigen bis dichten
und karten Gesteine der JNøstvetbeile absichtlich ausgewåhlt
sind um ein dem Feuerstein moglichst gleiches Material
zu schaffen.

(3. 8-19).

Die Nøstvetbeile nåden ihre Form durch eine Technik,
welche durch ein Zuschlagen der Beile charakterisiert ist,
ernaiten. Diese Technik ist wesentlich verschieden von

der bei einer Reihe jiingerer Beiltypen (sieh x. B. Tal IX,
Fig. 15) angewandten, bei welcher die Form des Beiles
wesentlich durch ein Abstossen der Oberflache erreicht ist.

Dieser Unterschied ist ganz entscheidend, indem das åltere
dei den Nøstvetbeilen angewandte Verfahren offenbar aus
der Feuersteintechnik abgeleitet ist, und deshalb als eine
modificierte Feuersteintechnik bezeichnet werden karm.

Ein Teil der Nøstvetbeile zeigt ein Zuschleifen der
Schårfe. Die grosse Anzahl der vollståndig ungeschliffenen
Beile zwingt neben ånderen Umstånden zu der Annahme,
dass die ungeschliffenen Beile als 80icde anzewaiM wur
den, un6 Bomit nismals geschliffen geniess^ sinci.

Variationen des Typus (S. 19—26).

Nach der verschiedenen Form des Querschnittes kon
nen mehrere Varietåten des Typus unterschieden werden,
namentlich: 1) Beile mit dreiecMgem Querschnilt (Fig. a,
S. 19 und d S. 20) und 2) Beile mit trapezoedrischem Ouer
schnitt (Fig. cB. 19 und eB. 20). Zvvischen diesen Ex
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tremen finden sich ausserdem alle Übergånge (z. B. Fig. b
S. 19).

Gute Beispiele des dreieckigen Querschnittes liefern
Fig. 1 un6 % lak. I, Fig. 8 lak. V sammt Fig. 9 lak. VI.
Von ungekanr 560 Leilen xeizen ca. 150 einen dreieckigen
Querschnitt. Von dieser Anzahl betragen die vollig unge
schliffenen Beile etwas mehr als die Halfte.

ItausiZei- ist der trapezoédrische Querschnitt mit allerlei
Übergangsformen zwischen b und c, S. 19. Beispiele sind
Fig. 3 Taf. 11, Fig. 5 Taf. 111. Ungefåhr 300 bis 350 Beile
(von ca. 560) zeigen derartige Querschnitte. Die an der
Schårfe geschliffenen Beile machen ungefåhr die Halfte
dieser Anzahl aus.

Einen ab>v6icn6n66n, am nåchsten rombischen Quer-
Bcnnitt xeiA Fig. 7 lak. IV. Abweichend ist ferner der

Fig. f S. 21 schematisch dargestellte Querschnitt (siehe
Fig. 4 lat. 11, Fig. 10 lat. VI). Derartige Beile scheinen
aus schieferigen Gesteinen gehauen; sie sind såmmtlich an

der Schårfe geschliffen; ungefåhr dreissig derartige Beile
Bin6 Mxt bekannt. Einige derselben sind an beiden Enden
zugeschårft.

Die normale Lange der verschiedenen Nøstvetbeile

variirt zwischen 9—15 cm. (Maximum 17, Minimum 7).
Die Breite an der Bcnarte ist 86>v6nnli«n 3—3.5 cm. Doch

finden sich ausnahmsweise schmale, meiselartige Exemplare
mit einer Bcnarte von nur 1 cm., und umgekehrt vereinzelte
Nxempiare, cleren Benarte bis 5.8 cm. breit ist.

Die ganze vorliegende Reihe der Nøstvetbeile zeigt sich
rilcksichtlich der ganzen Arbeit, wie auch in Bezug auf
das Schleifen und auf die Form der verschiedenen Quer
schnitte deutlich als eine vielfach verzweigte Entwickelungs
serie. Die alteren Beile der Serie zeigen im Allgemeinen
eine durftige Arbeit, dreieckigen Querschnitt, ungeschliffene
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B«narts, Bammt Z6wonnlien aucn Fsrinzs Grosse (Lange gew.
zwischen 9—ll cm.). Die jilngeren sind umgekehrt von
bedeutender Grosse (11—15 cm.), sind immer an der Schårfe
geschliffen, zeigen trapezoedrische Querschnitte und håufiger
eine regelmåssige,' gule Arbeit.

Wohnplåtze. Niveauverhdltnisse (S. 26—40).

Die Kartenskizze S. 27 zeigt die wichtigsten Wohn
plåtze 6sB Nøstvetvolkes in der Hlmg6Z6n6 668 Kristiania
fjords. Die genaue Untersuchung der Lage derselben hat
gezeigt, dass sie unmittelbar am N661633tran66 der Nøstvet
zeit belegen gewesen sind. Die Hohe såmmtlicher bis jetzt
bsiianntsn Wohnplåtze obsi-naib der jetzigen Meeres-Ober
flåche ist nach der Bestimmung meines Vaters S. 38 an
gegeben x). Seine Untersuchung hat gezeigt, dass ihre
Lage durchgehends der Strandlinie des Maximum der
Littorina- Tapes-Senkung entspricht.

Es laB3t Bicn 6a6urcn mit gi-088Si- LsBtimmtnsit fest
stellen, dass die Zeit der Wohnplåtze des Nøstvetvolkes
der ålteren Kjøkkenmøddingzeit in Dånemark (und Stid-
Schweden) entspricht und nicht jiinger sein karm.

Beim Besprechen der Wohnplåtze dieser ålteren Stein
xsit in I^oi^vs^sn i3t aucn 63.3 Vorkommsn von  ^^6-
spaltern", den dånisch-schwedischen genau entsprechend,
erwåhnt. Derartige rSkivespalter" (fr. tranchefs) sind in
Norwegen teils aus Feuerstein, teils aus ånderen Gesteins
arten bekannt.

Von Giltvet ira Bezirk Smålenene (Kirchspiel Spyde
berg) sind drei w Skivespalter" aus verschiedenem Gesteins

i ) Prof. Dr. W. C. Brøgger:  Strandliniens Beliggenhed under
Stenalderen i det sydøstlige Norge". Norges geol. Unders. No. 41.
Kristiania 1905.

Norges geol. Unders Aarb. 1905 42. 6
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material einHekommen. Einer derselben ist Fig. 6 Taf. 111
abgebildet. Von dem grossen Wohnplatz Nøstvet im Bez.
Akershus (Aas Ksp.) sind ebenfalls zwei nicht aus Feuer
stein gearbeitete nSkivespalter"n Skivespalter" bekannt. Drei ahnliche
Skivespalter sind : im Lysaker-Fluss, bei Kristiania, auf dem
Wohnplatz Dalsrudåsen (Sande Ksp.; Bez. Jarlsberg und
Laurvik), und im Ksp. Barum bei Kristiania gefunden ;
der letxtere ist Fig. 11 lak. VII abgebildet.

Vom Wohnplatz Sjølshagen, Sande Ksp., Bez. Jarls
berg und Laurvik, Btammt ein Fragment eines Skivespalters
au3 Feuerstein (Fig. 12 lat. VII akZebii^et). Hn6lick ist
ein 81<iv63va!ter au3 Feuerstein auch auf dem Wohnplatz
bei Sigersvold, Ksp. Vanse, Bez. Lister und Mandal,
gefunden.

S. 26—40 sind die einzelnen Nøstvet-Wohnplåtze ge
nauer erwåhnt: Giltvet, Fuglesangen, Hasiedalen, Nøstvet
(Sjøskogen), Sjølshagen, Dalsrudåsen (unrichtig Leikås), Torp,
Sigersvold, såmmtlich im stidostlichen Norwegen; ausser
dem Lihult in Bohuslan, Hastfjorden in Dalsland, beide in
Schweden.

Aus dem Obenstehenden geht hervor, dass der Nøstvet
typus von vielen Steilen der Kiiste Bohuslåns und des
Bu6oBtlicnen Norwegens dekannt ist. Von der Westkiiste
Norwegens ist ein Wohnplatz, Vespestad, auf der InBel
Bømmelø bekannt, welcher seinem ganzen Gharakter nach
zu den Nøstvetwohnplatzen gerechnet werden muss. Nach
der llnter3ucnunF Scheteligs lieZt 6ieBer Wonnplatx nur
3—43 —4 Meter oberhalb der See; vvahrscheinlich entspricht
diese Lage auch hier der Strandlinie der maximalen Senkung
der Littorinazeit.

Verbreitung der Nøstvetbeile (S. 40—44).
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Auch Lin2s!lun66 von der Westkiiste Norwegens sind,
obwohl bis jetzt spårlich, bekannt.

Verhåltniss zum stumpfnackigen Beiltypus (S. 44—51).

Das stumpfnackige Beil (sieh Taf. IX, Fig. 15) gehort
nicht den typischen Nøstvetwohnplåtzen an. Der Typus
ist wesentlich in Einzelfunden iiber das ganze Land ver
breitet. Typologisch ist dies Beil jiinger als der Nøstvet
typus. Er bezeichnet eine neve Stufe der Entvvickelung,
die Formung des Beiles durch Abstossen anstått (ilurol^ 633
Zuhauen der modificierten Feuersteinstechnik. Auch
chronologisch ist dieser eingefiihrte Typus jiinger als der
Nøstvettypus, obwohl er in Norwegen wahrscheinlich auf
(irUN^la^e 668 Nøstvettypus entwickelt ist.

11.

Zusammenhang des Nøstvettypus mit dem Typus
der dånischen und schwedischen Feuersteinbeile der

Kjøkkenmøddingzeit (S. 52-69).

In Dånemark und Siid-Schweden existiert aus ånderen

Gesteinen als Feuerstein, kein einziger Beiltypus, aus dem
der Ns3tV6tt^oUB 6ntwicli6it sein li«nnt6. Der 30^6ntlnnt6
I/i^^MM»iiM^F, W6ien6!' wi6 der Nøstvettypus niont 2UB
Feuerstein gearbeitet ist, scheint moglicherweise zum Teil
etwas jiinger als der Nøstvettypus.
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(8. 53—56).

Dieser Typus (cfr. Fig. 13 Taf. VIII) findet sich auf
Wohnplåtzen in Fd^ansn un6 _Bls^^gs sowie auf Born
holm verbreitet. Auch in Norwegen sind vereinzelte Ex
emplare von diesem Typus gefunden (Torp, Dalsrudåsen
sle.). Der Nøstvettypus icann nient aug diesen Typus
hervorgegangen sein.

Zusammenhang der norwegischen Nøstvetkultur mit der
dånischen Kjøhkenmøddingkultur (S. 57—69).

Der Nøstvettypus muss ans dem typischen langen
Feuersteinbeil der Kjøkkenmøddingzeit entwickelt sein.
Fiir dies spricht die typologische Übereinstimmung, was
Seite 57—63 nåher nachgewiesen ist (cfr. Fig. 16 Taf. X
und Fig. 17 Taf. XI). Dass zu dem Typus in Norwegen
nicnt Feuerstein, Bon66rn angers Gesteine benutzt sind,
runlt ganz sintaen au3 der Tatsache her, dass im stldost
lichen Norwegen (wie in Bohuslan und auf Bornholm)
ng,wrlil;n6 Vorkommen von Feuerstein fehlen.

Die åltesten Nøstvetbeile waren gewiss, wie die ent
sprechenden Feuersteinbeile, nicht geschliffen, sondern nur
gehauen; das Schleifen beiderseits der Schårfe ist gewiss
eine spater eingefilhrte Kunst gewesen.

Die Annahme der Entwickelung des Nøstvetbeiles aus
dem dånischen Feuersteinbeile der Kjøkkenmøddingzeit
>vil6 >v636ntlicn F63tutxt tiuren die V6r^l6ion6n66 Unter-
BUCNUNI Uo6l die Lage der Strandlinje der I^sBtv6t>vonn-
Mt26 in Norwegen und der Kjøkkenmøddingwohnplåtze
in Dtw6marli, inc^em 1i6i66 661861t)6n Xkit anAknuriZ Bin6.
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Plancher.

pi. I fig, 1. Øx av Nøstvettype; trekantet tversnit. Usleben.
Bergarten grønlig. C. 19106. 6«7tl)si, Spydeberg,
Smålenene.

fig. 2. Øx av Nøstvettype; tilnærmet trekantet tversnit. En
rest av slibning sidder yderst på eggen. Bergarten
lys, grøn. Nøstvet, Aas. Akershus.

fig. 3. Øx av Nøstvettype; tversnit som b, se ovenfor p. 19.?I. II NF,
Usleben. Giltvet, Spydeberg, Smålenene.

fig 4. Øx av Nøstvettype; tversnit som f, se ovenfor p. 21.
n Flad skifervariation". Eggsleben. Sterkt forvitret.
(Kalksilikathornfels?) C. 9789 a. Nøstvet, Aas.
Akershus.

PI. 111 fig. 5. Øx av Nøstvettype; trapezoedrisk tversnit. Eggsleben.
Bergarten tæt, sandstenlignende. C. 14933. Nøstvet,
Nordby, Aas. Akershus.

fig. 6 (a— d). Stenspalter, ikke helt typisk (se ovenfor p. 30);
på bagsiden, c, sees spor av stenens oprindelige flade,
der har været skuret. (Muligens slit?) d, tversnit.
Bergarten tæt, sandstenlignende. C. 19124. Giltvet,
Spydeberg, Smålenene.

ri. iv fig. 7. Øx av Nøstvettype. Tversnittet tilnærmet rombiBk.
Usleben. Bergarten lys, grøn, meget hård. G. 18089.
Hasledalen, Råde. Smålenene.

?I. V fig. 8. Udmerket kxemplar av trekantet tversnit av Nøstvet
type. Stykket er desværre tegnet i omvendt stilling.
Eggpartiet er øverst på figuren og bærer spor av
slibning. Bergarten er grorudit. Fra Torp, Berg s.
Brun!anLe3 p^6. Jarlsberg og Laurvik. W. C. B. leg.

?I. VI fig. 9. Øx av Nøstvettype; trekantet tver3nit. Uslebet.
C. 19361. Giltvet, Spydeberg. Smålenene.

fig. 10. Øx av skifrig bergart — nærmest at henregne til
nflad skifervariation" (se p. 21) av Nøstvettype, meget
sen form i rækken. Sleben på tverfladen, c, langt
opover. Dalsrudåsen, Sande. Jarlsberg og Laurvik.
W. C. B. leg.
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Pl. VII fig li. Stenspalier, meget typisk (se p. 32). Bergarten
blågrå, meget hård. C 17029. Sandviken, Bærum.
Akershus.

fig. 12. Fragment av flintespalter (se ovenfor p. 33, note 1).
Eggparti. Sjølshagen, Sande. Jarlsberg og Laurvik.
Øx av Limhamntype (se ovenfor p. 55). Eggsleben.
Bergarten tæt, sandstenlignende. Torp, Berg, Brun
lanNZ. Jarlsberg og I^aurvill. W. C. B. leg.

pl. VIII «F, 13.

fig. 14. Butnakket øx, noget flad i tversnittet. Sammesteds.
Butnakket øx; næsten cirkelrundt tversnit. C. 14800.
Torp, Berg, Brunlanæs. Jarlsberg og Laurvik.
[Ab. 1889 p. 124.]

Pl. IX fig. 15.

Pl. X fig, 16. Dansk flintøx av typen Montelius 11. S. M. 18.
Knudsbjerg, Jylland (se ovenfor p. 58).

Pl. XI fig, 17, Dansk flintøx fra ældre stenalder. Montelius 11.
S. M. 18. Sammesteds.
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Pl. X

Fig. 16.



?!.. XI

Fig. 17


