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  Bopladsen  Giltvet  er som bekjendt beliggende i Spydeberg, 
Smaalenene. I min avhandling "Øxer av Nøstvettypen" har jeg p.26  
omtalt og herunder bl.a. talt om  "det sted" hvor boplassen er 
beliggende. Nogen utførlig behandling av dens karakter og øvrige 
forhold kunne jeg den gang ikke meddele, - hverken av denne eller de 
øvrige bopladser fra ældre stenalder. Det har nu været min plan 
efterhånden at inddrage også disse forhold under en undersøgelse 
over ældre stenalder; og i den hensikt har jeg bl.a. i forløbne sommer 
foretatt en forundersøgelse av Giltvet boplads og herunder gjort 
notiser og iagttagelser, som har interesse selv ved det fremtidige 
studium  av den ældre stenalders bopladser, og som tillige forløpigt 
tør antas ha nogen interesse for arkeologisk interesserede. 

  Det viser sig ved en undersøgelse i naturen av bopladserne fra ældre 
norsk stenalder, at det i regelen ikke blot er én eneste plet, hvor 
rester efter menneskelig virksomhed kan påvises. Instruktivt i så 
henseende er Jæderen, hvor Gustafson 1 omtaler, at flintskjærer fra 
bopladser findes på adskillige steder. Ligeledes omtaler Schetelig2  
fra Vespestad-området på Bömmelöen, at spor av stenalderfolkets 
virksomhed findes på flere steder i dalbunden ind for den inderste vik 
av Langevåg o. fl. st. M.h.t. nærværende boplads, Giltvet, viser det 
sig, at det ene av mig i citerede skrift omtalte sted ikke er 
udtømmmende for den hele boplads. I august dette år foretog jeg en 
undersøgelse hernede sammen med den egentlige finder av 
bopladsen, Anton Jensen; denne påviste mig ikke mindre end 5 
forskjellige lune små viker, beliggende samtlige ved  Glommens bred 
og kun i en avstand av et par hundre meter fra hinanden, i hvilke 

 

                                                           
1 "En stenalders boplads på Jæderen". Berg. Mus. Ab. 1899: 1. p.5. 
2 "Et bosted fra stenalderen på Bömelöen". Berg. Mus. Ab. 1901:5. p.4 



 

 

han har fundet flintskjærer o.l. - Nu er der også på den anden bred av Glommen, 
ligeoverfor disse steder, på Svinekle gårds grund fundet flint og stenavfald samt 
etpar øxer; ligesom der også påståes at være fundet stenavfald på den høiere 
liggende slette ovenfor Glommen, hvor nu de store gårde Haltorp og Hesleskog, 
Giltvet o.fl. er beliggende. - Vi har altså her et bopladsområde, efter all 
sannsynlighed fra omtrent samme bosetning inden ældre stenalder. Det kan 
synes en ganske unødig hårfin distinktion av begreber, at skille mellom 
bopladser og boplads-område, når man med det første udtryk også praktisk talt 
indbefatter det andet. Men man kommer nærmere det egentlige forhold ved at 
erindre, at man ikke kan ha en enkelt plet ved hvert sted, der bør kaldes 
bopladsen, men  derimot adskillige steder, som tilsammen danner bopladsen. 

  Og det er jo fuldt forklarlig, når man tænker på, at stenaldersfolket har været 
levende, bevegelige mennesker, der naturligvis har avsøgt de forskjellige  
gunstige steder inden bopladsområdet. Udenfor disse bopladsområder finner man 
sjeldnere levninger, der tyder på noen bosætning hverken for kortere eller 
længere tid. Sådanne har vi altså i Glommendalen omkring Giltvet, Nøstvet i 
Akershus, Sandeområdet, Torp-området o.s.v. 1   -  Det er naturligvis hermed 
ikke sagt, at hvad man på en boplads finner av sager fra ældre stenalder  200 
meter fra et andet sted behøver at skrive sig fra samme bosætning som hint. 
Indenfor denne tid, hvor holdepunkterne for en relativ kronologi er så usikre, kan 
denslags grænser naturligvis ikke trækkes. Men udtrykket bopladsområde kan 
ikke misforståes i en sådan retning, når man er enige om hermed at betegne et 
område, hvor de naturlige forhold, har vært ret gunstige for en bosætning, og 
hvormed man overenstemmende hermed finner rester av menneskelig 
virksomhed på adskillige steder. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 "Øxer av Nöstvettypen" p.29 ff. 



  Det er, som allerede omtalt, fra Giltvet indkommet adskilligt av stensager, 
tilhørende ældre stenalder, således  ca 180 hele eller fragmentariske øxer av 
Nøstvettype, men dernæst i en meget stor udstrekning avfald av sten  og flint 
efter fabrikationen på stedet. Det var derfor at formode, at man her ikke længre 
havde med en urørt boplads at gjøre. Delvis for at få rede heri, foretok jeg nevnte 
undersøgelse. Til orientering av forholdene meddeler jeg en ganske løst optat 
skizze over et av fundstedene optat under besøket. 

 

  Nu for tiden er  hele overfladen her opfyldt av store stene der er spredt omkring 
overalt og vanskeliggjør gravning. En delvis rig vegetation av ugrasplanter og 
orekrat avgrenser den lille flade nærmest ved den lerflade, der skråner brat op 
bag bopladsen. Det er nu særlig på det med x betegnede sted, at hovedmassen av 
de hidtil fundne sager er optagne. Forklaringen hertil er da den, at den bæk der 
rinder ut har skyllet ut avfald og øxefragmenter, hvorved der efterhånden er 
foregået en naturlig anrigning, således at da boplassen i 1897 blev fundet, kunde 
der i kort tid bringes ind til museet et større materiale. Da der efter den 
arbeiders sigende, der har fundet det vesentligste av sagerne fra Giltvet, ikke av 
nogen ham bekjendt var foretat gravninger var muligheden for at  finde en urørt 
boplads noget større.  Det, som nu måtte forklare en eventuel forstyrret sådan, 
ville være naturlige forstyrrelser. Men herpå kan kun en undersøgelse gi svar. 

Således behageligt overraskende var det da, ved gravning av  en 50 cm. diam. 
rund skakt (1) at finde et urørt, tydeligt kulturlag. 

 

Forholdene var her: 

      1: Græstorv av ringe tykkelse 

      2: Ca. 50 cm. tykt, sandblandet ler , ganske stenfrit. 

      3: Et ca. 5-7 cm tykt kulturlag (tilfældig inneholdende en øx av Nøstvedttype 

          på stedet hvor det gravedes). 

      4: Leragtig sandmasse, strandsand (?), lys, stenfri. 

 

 

 

 



 

 

  Påfallende er mægtigheden av det kulturlaget overliggende lag. Dets 
sammensætning, omtrent som et ler, sandblandet og temmelig stenfri, skulde 
tyde på en undervandsavsætning. Desto vigtigere var det naturligvis at få sikrere 
og flere mål. Til sammenligning kan først anføres bekjendte forhold fra norske 
bopladser. Vi har da fra Holeheien  (Gustafson l.c. p.7) på et av de gravede steder: 

 

          1: græstorv og muld   - 15 cm. 

          2: askelignende lag   -  5 cm. 

          3: stenalders kulturlag   -  45 cm. 

 

På samme måde har vi fra Vespestad (Schetelig l.c.) 

 

          1: græstorv, gjennemsnitlig     25-30 cm 

          2: stenalders kulturlag     optil   30 cm. 

 

 

Vi har her på to nøiagtigt undersøkte bopladser et overliggende lag av 
henholdsvis 15 og 25 cm. tykkelse.  Men medens disse i begge tilfælder er recente 
dannelser, er det neppe sansynlig, at det overliggende lag ved Giltvet er av 
samme art; - dets karakter er jo en helt anden. Imidlertid vil en sammenstilling 
av de øvrige prøveskakter også være av interesse. Ved 2 og 3 gravedes desværre 
ikke dypt nok. Det tør imidlertid formodes, at også her vil findes kulturlag 
tilstrekkelig dybt, når sådant må ha existeret ved x. Ved gravning i skakt 4 og 5 
fandtes kulturlaget igjen og likeledes ved 7. 

 

Forholdene vil fremgå av følgende tab. 

 

 



                No.4 

1. tyndt muldlag med græstorv 

           No. 5             .  

               do 

               No 7                 . 

                 do            

2. ca. 50 cm. tykt lag, sand- 

          blandet ler 

ca. 60 cm. tykt lag 

sandblandet ler 

ca. 70 cm. tykt lag 

  sandblandet ler 

3. 7-10 cm. tykt kulturlag 10 cm. tykt kulturlag Ca. 5 cm. tykt kulturlag 

 

 Overraskende tykt er det overliggende lag ved no. 7, næsten 2/3 meter. 

Overalt hadde det den samme sammensætning, - nærmest en sandblandet seig 
lere, hvor leilighedsvis tillige fandtes små kulrester. 

 

  Det var min far, prof. Brøgger, som gjorde mig opmærksom på, at dette lag i 
følge hele sin karakter ikke kan skylde sin dannelse andet end en sænkning. I 
den bagevje, som den lune vik under en sådan nærmest må ha dannet, må det 
formodes, at dette lag er avsat også med bistand av den bæk, der rinder ut her. 

 

  Som prof. Brøgger, i et mer detaljeret arbeide har påsvist1 , kan man anse tiden 
for vore ældre stenaldersbopladser at falde sammen med tiden omkring den 
postglaciale sænknings maximum, - hvilket for det sydøstlige Norges 
vedkommende betegner,  at landet siden denne tid på det her omhandlede sted er 
steget 56 meter, for de øvrige bopladsområders vedkommende forskjelligt. M.a.o. 
det har av geologene været antat, at der siden den siste tilbagerykning av 
isbræen kun har været hævning i Kristianiafeltet. Nu viser det sig imidlertid, at 
der av amanuensis P. Øyen er fremfundet forhold, som tyder på en ganske liden 
postglacial sænkning i Kristianiafeltet. (Prof. Brøgger l.c. p. 97-99). Det nærmere 
kjendskap hertil er udelukkende av geologisk interesse; for nærværende tilfælde 
er det blot av intersse at fastholde den kjendsgjerning at der har været en liden 
postglacial sænkning, og tillige, at denne "selv så langt syd som Glommendalen 
neppe kan ha udgjort stort mere end et halvt snes meter." - (l.c. p.99). 

 

      

 

                                                           
1 W.C. Brøgger: "Strandlinjens beliggenhed under stenalderen i det sydlige Norge". Norges Geol. Unders. no. 41 



   

 

  Det ser altså ud til at vi med denne sænkning for øie vil kunne forklare 
forholdene ved Giltvet boplads. Sænkningen forklares av prof. Brøgger som "en 
avbrydelse av hævningen, ledsaget av en liten sænkning".   Hvor meget under 
vand bopladsen ved denne er sænket, kan ikke udtrykkes i tal. Dog bør dette ha 
været såpas meget at overliggende lag, som må antas avsat under vand, har 
kunnet danne sig. Dets karakter var som nevnt en sandblandet ler, tildels en 
kulbit her og der. Det tør antas, at i en bagevje, som det jo har været her, ville 
dette kunne skje på få meters dybde. 

 

  Skal man nu efter dette kalde Giltvet boplads for en urørt sådan? I bokstavelig 
forstand urørt vel neppe. På dette tidsrum av den lille sænkning, da bopladsen 
kom i elvens nivå, har muligens vand  rørt om noget. Nu må det imidlertid 
erindres at bopladsen under denne tid altså just har været beliggende ved 
elveosen, - at m.a.o. de strømforhold der nutildags findes her, neppe gir et tydelig 
billede av de forhold der har betinget bevarelsen av bopladsen. Elven har her 
flydt roligere, teoretisk kunne man tro, at synderlige forstyrrelser har her neppe 
været. Vandet må ha skyllet ud en del sager, m.a.o. fordelt sagerne noget. Men 
andre mekaniske forstyrrelser vil man neppe finde spor av. Derimod blir det 
annet spørgsmål for avgjørelse, og det er muligheden av vandets  ødeleggende 
indflydelse på de organiske levninger ved bopladsen. Heri vil først 
detaljgravninger kunne bringe sikkerhed. Men dernæst må visselig 
jordbundsforholdene være av betydning, da disse naturligvis bestemmer vandets 
kemiske karakter. 

 

  I følge den definition dr. S. Müller har git på de forskjellige bopladsfund, vil 
Giltvet formodentlig være at regne til de dækkede kystfund 1. Man må jo anata, 
at sænkningen er indtrådt meget snart efter at bopladsen var forlat, muligens 
endog under dens beboelse - efter dr. Müllers mening vil sådanne forhold med en 
påfølgende sænkning muliggjøre den beste bevarelse. Således f??  

 

 

 

                                                           
1 "Vor Oldtid" p.20 f. 



Ertebølle og andre fortreffelige danske fund. Som resultat kan man derfor håbe 
på en nogenlunde urørt boplads ved Giltvet. Det vil avgjøres ved gravninger 
hvorvidt dette holder stik. Ved eventuelle sådanne må naturligvis også et 
nøiagtigt studium av de topografiske forhold, særlig avlagningsforholdene og 
betingelserne for bevarelse av organiske levninger udføres. 

 

_______ 

 

  I kulturlaget indeholdes, foruden talrike kulrester, en særdeles rigelig mengde 
avfald fra fabrikation av stensagerene på stedet. Det er da fremfor alt værd at 
legge merke til den påfallende mængde flint, der findes på stedet. Da der ikke 
findes systematiske gravninger pr. m2  har man ingen nøiagtig oversigt over 
mængden i forhold til bopladsens udstrækning; men museet i Kristiania eier 
imidlertid det ingenlunde ringe antal av henimod 1000 flintfliser 1. 

 

  Dette er mærkeligt og i flere henseender et interessant faktum. For det første 
ved vi, at der endnu ikke, foruden de 7 kjendte flintspaltere ved Kristiania 
museum, samt enkelte andre stykker, er forefundet et distinct redskab av flint 
fra ældre stenalders bopladser.  Det er utvilsomt, at en stor del av flintfliserne 
har tjent som de er, enten det nu har været som primitive skjærende redskaber, 
som syle, bor el. lign. eller som skrabere. Men ligeså utvilsomt er det, at dette 
ikke helt kan forklare den store mængde. En stor del bør være avfald efter 
fabrikation av flinredskaber på stedet, ligesåvisst som en stor del av stenfliserne 
er det. Men disse redskaber er, som nævnt, ikke endnu fremfundne. Det er ikke 
hensigtsmæssigt at foregribe en detaljgravnings resultater med formodninger. 

Det er imidlertid tilladt på grundlag av det allerede kjendte at udtale noget. I mit 
skrift om "Øxer av Nøstvedttypen" har jeg udviklet og forsøkt 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ved Vespestad, hvor jeg i sommer havde anledning til at delta i systematisk gravning fantes gjennemsnitlig  
   5 à 10 flinfliser pr. m2 



 

 

 

at begrunde, at den ældre stenalder i Norge er samtidig og udviklet av den dansk-
svenske kjøkkenmøddingkultur; den ældre stenalders øxetype hos os (Nøstvettypen) er 
således blot en "omplantning" av den dansk-svenske flintøx, udviklet av mangelen på 
flint. Jeg mener således også, at den på danske og svenske bopladser forekommende 
skivespalter i Norge også bør findes på bopladserne. Men endnu er de ikke forefundne. 
Hidtil er imidlertid ikke foretat gravning i nogen boplads i Kristianiafeltet. Når en 
sagkyndig sådan foretages, f.ex. på Giltvet, bør skivespalteren kunne findes. Imidlertid 
må man samtidig erindre, at stenaldersmennesket fra bopladserne på grund av 
flintnøden neppe har efterladt sig nogen hel eller fragmentarisk spalter godvillig, - at 
udsigterne m.a.o. er begrænsede. 

 

Jeg har her kommet ind på det andet punkt av interesse ved forekomsten av 
flintfliserne; det er spørgsmålet om naturlig forekomst av flint i Norge. Allerede fra 
arkeologisk standpunkt var en antagelse herom lidet rimelig. Av arkeologene har det 
imidlertid  sans phrase været antat, at flint fandtes, siden prof. Rygh i 
Aarsberetningerne for 1874 skrev sin opsats herom. Imidlertid kan dette nu ved prof. 
Brøggers undersøgelse herom i nævnte avhandling (p. 68-75) anses avgjort; det er jo i 
virkeligheden et helt geologisk spørgsmål; og på grundlag av de arkeologiske fakta 
udtaler da prof. Brøgger, at der ikke av norske forekomster selv på sekundært leiested 
kan være tale om nogen tilfredsstillelse av behovet for råmateriale til redskaber. Jeg har 
også gået ud herfra i nevnte skrift om ældre stenalder, nemlig at der er anvendt tætte og 
hårde bergarter - og naturligvis som surrogat for flinten. 

 

Nu. - konsekvensen av dette geologiske faktum er, at de flintblokke, hvorav vi 
finder avfaldet på Giltvet og de øvrige bopladser i Kristianiafeltet, må være medbragt 
flint. Det er selvfølgelig ikke udelukket, at der kan være tale om import ved 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

bytteforbindelser. Sansynligheden herfor er liden, da der neppe av det norske 
stenaldersmennesket kunde gives synderlig i vederlag for god flint, datidens vigtigste 
materiale. Og det er da naturligt at tænke sig, at stenaldersfolket har medbragt disse 
flintblokke på sin kystfart fra Danmark-Skåne og nordover. Det er rimeligt at anta 
dette, da flinten var et så vigtigt materiale. Ti selv om stenaldersfolket var aldri så 
fortrolig med at lede op flint, hvor det kom hen, er det klart, at det at medbringe flint var 
en forsiktighedsregel, til hvis iagttagelse der ikke behøvedes megen omtanke. 

 

   M.h.t. stenen ved Giltvet, har jeg omtalt, at denne består udelukkende av tætte og 
hårde bergarter. ("Øxer av Nøstvettypen" p.6). Prof. Brøgger meddeler mig, at disse 
bergarter ikke findes på stedet, men må være hentede længre væk. Det allersterkeste 
bevis herfor er sandstenen i slibestenerne, der ikke kan være hentede så rent i 
nærheden av Giltvet1. Dette er en interessant oplysning;  fuldstendig analogt er 
imidlertid forholdet ved Vespestad , hvor den grønne, hårde og fortræffelige bergart er 
hentede fra den sydligere liggende del av Bømmeløen2 . 

Det synes meg at dette forhold er fortræffelig egnet til at belyse det fænomen, jeg i 
indledningen til denne notis omtalte: bopladsområdets karakter. Det var ikke bergarten 
der var bestemmede for valget av bosted, endskjønt denne spillede en vesentlig rolle. Det 
var derimod de topografiske forhold: en lun vik, med adgang til sjøen, let adgang til vand 
og endelig vel det væsentligste: hvor den daglige føde kunne hentes i større grad.  

Disse forhold antyder desuden det naturlige i hvad der ovenfor sagdes om medbragt 
flint.  - Selvsagt er ingen av disse forhold enestående blot for norske bopladse; men det er 
jo ligefuldt av interesse at konstatere deres tilstedeværelse. 

 

 

                                                           
1   
2 Efter Kolderups bestemmelse. Schetelig l.c. p.9.f. 



 

 

 

 

 

____________________ 

 

Prof. H. Gran har velvilligt undersøkt ved præparat kulrester fra 
Giltvet, som jeg ved min undersøgelse medbragte, og har herved 
bragt på det rene, at disse ikke skriver seg fra ek, som man kunde 
formode, men fra nåletrær, hvilket lar sig først bestemme senere ved 
større materiale. Det er klart, at det har vesentlig interesse at få 
dette bragt på det rene. Jeg tænker mig imidlertid dette avgjort i 
forbindelse med en eventuel gravning på bopladsen. Jeg føler  mig 
også forvisset om at en sådan gravning i ganske væsentlig grad vil 
bidrage til at belyse den ældre stenalder i Norge. 

 

_________________ 

 

okt. 05.  (06?) 

 





              

Rapporten og artikkelen funnet den 11.11.2016

i 

Topografisk arkiv

i Kulturhistorisk museum i Oslo.

Transkribert av Per Kristian Skulberg

Utgitt i 2016 av Spydeberg bygdebokkomité


