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The Late Mesolithic (6500–4000 cal BC) is recognised as a period of major cultural and societal changes in most parts 

of Norway, involving increased residential stability and specialisation on local resources, the emergence of regional cultural 

differences and increased social stratification. In my PhD project, I will focus on the dwellings of the Late Mesolithic, and 

how they may have affected, as well as been affected by, the societal developments of the time. My point of departure is the 

variety of Late Mesolithic dwellings excavated on the island of Gossen in Northwest Norway. 

 

My PhD project is part of the Ormen Lange project, and based on the record from the excavations (2003-2004) at 

Nyhamna on the island of Gossen in Northwest Norway (Bjerck et al. 2008). Together with two other large projects 

within the last 10 years – the Svinesund project in south-eastern Norway (Glørstad 2004) and the Melkøya project in 

northern Norway (Hesjedal et al. 2009)  – the Ormen Lange project has provided new possibilities for studying 

Norwegian Stone Age dwellings, not only as isolated features, but as parts of larger settlement areas. Within these 

projects, uncovering and examining large surfaces on and around the surveyed sites was an important methodological 

strategy that has set the standard for later Stone Age excavations in Norway. As a result, remnants of Mesolithic 

dwellings are no longer seen as isolated exceptions, or as being merely characteristic features of certain parts of the country. 

The Nyhamna material also shows that the Mesolithic dwellings are a heterogeneous phenomenon (Åstveit 2008a, 583). 

Particularly within the Late Mesolithic, the dwellings show a variation and complexity that must be linked with different 

functions, as well as with temporal and geographical trends. Central questions of my project are: 

 What types of Late Mesolithic dwellings do we find in Nyhamna? What processes have rendered them the way 

we find them today?  And how have people organized their living areas inside and outside the dwellings? 

 Is it possible to demonstrate interregional trends of development in the Mesolithic dwellings record, or should we 

primarily attribute the structural variations to seasonal movement patterns, differences in activities and duration, 

local environment and /or regional trends? 

 In what ways are changes in house building techniques and traditions bound up with overall societal changes? 

 Which factors of stabilization and change affected the Late Mesolithic society in Nyhamna, and how are these 

factors linked with the transition towards a sedentary lifestyle? 

In short, I aim to get a grip on the complexity and variation represented by the Late Mesolithic dwellings in Nyhamna, 

and to view my interpretations within a cultural-historical framework. A basic notion that underlies my project is that 

the emergence of durable/permanent dwellings in the Middle and Late Mesolithic is not merely a reflection of new ways of 

living, but also a possible cause of continued change. In itself, the permanent/non-portable dwelling must have been a 

crucial factor in shaping a more sedentary culture – people who considered some places to be home, while other places were 

not. 
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PhD prosjektbeskrivelse, Silje E. Fretheim (silje.fretheim@ntnu.no) 

Sommeren 2009 utlyste NTNU Vitenskapsmuseet en stilling som stipendiat knyttet til NTNU 

Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen lange Nyhamna. 1. juni 2010 tiltrådte jeg stillingen. 

Prosjektet mitt er utforma med tanke på rammene som ble skissert i utlysningsteksten: 

 

 

Med utgangspunkt i en analyse av de seinmesolittiske lokalitetene og boligstrukturene som ble 

undersøkt i Nyhamna i 2003-2004, vil jeg studere sammenhenger mellom bolig- og samfunnsutvikling i 

perioden. 

 

Sammen med Svinesundprosjektet i Østfold i 2000-2003 (Glørstad 2002, 2003, 2004a, 2004b) og 

Melkøyaprosjektet i Finnmark i 2001-2002 (Hesjedal et al. 2009) har Ormen Lange-prosjektet åpnet 

opp for studier av steinalderens boligstrukturer som deler av større boplassområder. På alle tre 

prosjekter var avdekking og undersøkelse av store flater på og rundt de registrerte 

steinalderlokalitetene et metodisk hovedgrep, noe som har satt standarden for steinalderutgravninger 

her i landet de seinere åra. Et viktig resultat av dette er at rester av boliger fra eldre steinalder ikke 

lengre framstår som isolerte særfenomener, eller som karakteristiske kun for visse deler av landet. 

Materialet fra Nyhamna viser samtidig at de mesolittiske boligene er en lite ensarta kulturminnetype 

(Åstveit 2008a:583). Særlig innen seinmesolitikum/SM (6500-4000 f.Kr.) viser boligstrukturene en 

variasjon og en kompleksitet som må ses i sammenheng både med bruksmønstre og trender i tid og 

rom. Mitt mål er å få et grep om denne variasjonen, og se den i en kulturhistorisk sammenheng. 

Studier av de eldste boligene gir et godt utgangspunkt for nye framstillinger av den tidligste 

bosetninghistoria, og for å forstå mekanismene bak en av de vesentligste samfunnsendringene i 

forhistorisk tid: Overgangen fra en nomadisk til en sedentær / stedbundet levemåte. 
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SM er perioden som ga det mest omfattende kildematerialet i Nyhamna. Materialet omfatter både de 

store, stratigrafisk kompliserte kulturlagslokalitetene som har ligget nær den stabile strandsonen rundt 

Tapes-transgresjonens maksimum (i Nyhamna gjelder dette først og fremst Lokalitet 29 og 30) og 

lokaliteter med tydelige boligstrukturer der kulturlag stort sett begrenser seg til boligenes gulvflater 

(Lokalitet 50, 68 og 69). I tillegg kommer innslag av seinmesolittiske steinartefakter og/eller daterte 

enkeltstrukturer på en rekke andre av de undersøkte lokalitetene (Lokalitet 31, 33, 36, 49 og 62). Totalt 

ble det påvist 14 boligstrukturer med dateringer til SM, sammen med dokumenterte stolpehull, grøfter, 

voller og ryddede flater som ikke utvetydig kan knyttes til sammensatte strukturer. Det samla 

artefaktmaterialet fra perioden er på mer enn 200 000 funn. 

 

Et hovedgrep i feltarbeidet i Nyhamna var maskinell avdekking av store flater på/rundt de påviste 

steinalderlokalitetene, med fokus på forståelse av strukturer og romlige aspekter ved boplassene 

(Bjerck 2008a:76). Utgravning av steinalderlokalitetene foregikk deretter i mekaniske enheter 

(kvadranter i 5-cm-lag), for å få sammenlignbare oversikter over funnenes horisontale og vertikale 

spredning. Dokumenterte grøft- eller benkeprofiler ga oversikten over lagrelasjoner. Unntak er enkelte 

av de påviste boligstrukturene, som ble gravd (mer eller mindre) stratigrafisk, og gir mulighet for 

fordypning i strukturenes relative kronologi. Muligheten til å jobbe med funnspredning ble ivaretatt 

også her, ved at de mekaniske enhetene ble opprettholdt under funninnsamlinga. Det omfattende 

arbeidet som allerede er lagt ned i organisering av dokumenterte lagrelasjoner og tilrettelegging for 

arbeid med funnspredningskart gir et godt grunnlag for arbeid med å: 

 

Nye trekk ved samfunnet i SM kan vanskelig forklares om man ikke har en forståelse av 

utgangspunktet. Ideelt sett ville jeg ha sett på lokaliteter og strukturer fra mellommesolitikum/MM 

(8000-6500 f.Kr.) i denne sammenhengen, men strandforskyvningsforløpet gjør at steinalderlokaliteter 

- 

- 

- 

- 

- 
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fra perioden 8000-7000 f.Kr. etter all sannsynlighet er erodert vekk eller overleiret langs store deler av 

kysten i Vest- og Midt-Norge, inkludert i Nyhamna (Åstveit 2008b:571-575). Én av lokalitetene i 

Nyhamna har en markert bruksfase i siste del av MM (Lokalitet 29), men dessverre kan ingen av 

strukturene på lokaliteten med sikkerhet relateres til perioden. Derfor kommer jeg til å trekke inn 

strukturer og lokaliteter fra tidligmesolitikum/TM (9500-8000 f.Kr.) – både som referansemateriale, og 

for en forståelse av de lange utviklingslinjene i mesolitikum.  I Nyhamna inkluderer TM-materialet 

minst én boligstruktur (på Lokalitet 72) og en rekke undersøkte ildsteder med tilhørende 

funnkonsentrasjoner, der det i noen tilfeller også så ut til å finnes boligstrukturer i form av teltringer 

(Lokalitet 48). 

 

Neolittiske strukturer og faser vil bli inkludert i materialet mitt i de tilfellene der de inngår i 

boliger/boplasser som også var i bruk i SM (for eksempel på Lokalitet 29 og 69), eller der antatte 

neolittiske boligstrukturer har klare paralleller i det mesolittiske materialet (for eksempel på Lokalitet 

54). 

Før undersøkelsene i Nyhamna kjente man til mesolittiske boliger i Midt-Norge på Træna (Gjessing 

1943), Vega (Bjerck 1989), Leksa (Pettersen 1999), og trolig også på Lauvøya i Vikna (Søborg 1988). I 

etterkant av Ormen-Lange-prosjektet har flere mesolittiske boliger blitt påvist og undersøkt langs 

kysten sør for Trondheimsfjorden, blant annet på Averøya (Breivik 2006, Fretheim 2007, Sauvage 

2007, Wammer og Kalseth 2006) i Kristiansund (Fretheim 2008, Sauvage 2008) og på Hitra 

(Birgisdottir og Kalseth 2010). Resultatene fra de seinere undersøkelsene er i all hovedsak upubliserte, 

men den samla originaldokumentasjonen av mesolittiske boliger innen museumsdistriktet er ikke større 

enn at det lar seg gjøre å gå gjennom og vurdere det som er. En slik gjennomgang ser jeg som en 

forutsetning for å kunne vurdere de mesolittiske boligene i Nyhamna i en regional sammenheng. 

Det er avgjørende å løfte blikket både fra et lokalt og et regionalt perspektiv når større 

samfunnsendringer skal vurderes. Jeg anser Norden som en god overregional kontekst til mitt bruk, 

men innafor rammene av et PhD-prosjekt har jeg ikke anledning til en fullstendig gjennomgang av det 

relevante materialet fra hele dette området – selv ikke om jeg begrenser meg til studier av publisert 

litteratur. Jeg ser derfor for meg studiene av mesolittiske boliger utenom Midt-Norge på tre ulike 

grundighetsnivå: 
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Jeg kommer til å bruke det kronologiske rammeverket av “kulkturuavhengige” underperioder / 

kronosoner som Hein B. Bjerck (2008b) har foreslått for å gjøre studier av overregionale trender 

enklere. Jeg forholder meg dermed til 4000 f.Kr. som tidspunktet for overgangen mellom mesolitikum 

og neolitikum. Boliger som i Nord-Norge henføres til Periode I av Yngre steinalder regner jeg dermed 

med til SM-strukturene (jfr. Bjerck 2008b:80). Årsaken til at jeg vil gå særlig grundig inn på det 

nordnorske materialet, er at dette området (spesielt Finnmark) representerer et tyngdepunkt for 

registrerte og undersøkte steinalderboliger i Norden. Mens mesolittiske boliger fremdeles er et relativt 

sjeldent fenomen i Sør-Norge, og et kontroversielt tema i Sør-Skandinavia (jfr. Carlsson 2009, Hernek 

2005:16-18), har mesolittiske teltplasser og groptufter i Norge nord for polarsirkelen vært kjent og 

studert over lengre tid (Engelstad 1989, Helskog 1975, Hesjedal et al. 1996, Hesjedal et al. 2009, Odner 

1966, Sandmo 1983, Schanche 1985).  Det seinmesolittiske materialet langs kysten av Midt-Norge ses 

normalt i sammenheng med områder lengre sør – først og fremst Vestlandet (for eksempel Bjerck 

1983 og Åstveit 2008a:575-587). Fokuset har vært på gjenstandsmaterialet, og når det gjelder 

typeinndelinger, råstoffstudier og gjenstandskronologi, er det liten tvil om at studier basert på 

vestlandsmateriale representerer de grundigste referansene. Et fokus på boligstrukturene fra perioden 

åpner imidlertid opp for å se Midt-Norge i en nordlig kontekst. 

En økt forståelse av prosessene som har etterlatt strukturene og lokalitetene i Nyhamna slik vi finner 

dem i dag kan oppnås gjennom sammenlignende studier av boplasser/rester av boliger etter veidefolk 

der strukturer og aktiviteter også er kjente gjennom historiske eller etnografiske kilder (for eksempel 

Binford 1983, Grøn 2003). I den sammenhengen er det aktuelt å dra nytte av NTNU 

Vitenskapsmuseets eksisterende forskningssamarbeid med den argentinske forskningsinstitusjonen 

CONICET/CADIC på Tierra del Fuego. Her, ved sørspissen av Sør-Amerika, levde blant annet det 

marint tilpassa veidefolket Yámana /Yahgan på tradisjonelt vis inntil begynnelsen av 1900-tallet. 

Leveviset og boligene deres er dokumentert gjennom et kildemateriale som inkluderer tidlig historisk 

litteratur, foto, etnografiske beskrivelser og resultater fra arbeid med rekonstruksjoner / eksperimentell 

arkeologi, i tillegg til det arkeologiske kildematerialet (Bjerck 2009:19, Orquera og Piana 1999). 

Jeg planlegger å skrive PhD-avhandlinga i form av en artikkelsamling, og har derfor lagt opp til fire 

prosjekter som skal kunne fungere hver for seg, men som alle relaterer seg til temaene bolig og 
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samfunnsutvikling. En tidsplan for gjennomføring av de ulike prosjektene finnes i vedlegg 5. Prosjekt 

4 står i en særstilling, da det vil samle trådene fra de andre prosjektene og trekke dem inn i en 

kulturhistorisk syntese. Spørsmålene som stilles i Prosjekt 4 dekker også de overordna 

problemstillingene for PhD-prosjektet som helhet. 

 

En forutsetning for å kunne diskutere bakgrunnen for variasjonen i boligstrukturene er en opprydding 

i begrepsbruken og kriteriene som brukes for å definere sporene etter dem. Blant annet er det 

avgjørende å kunne skille boligenes konstruksjonselementer fra strukturer som har oppstått gjennom 

langvarig eller gjentatt bruk (vedlikehold, rydding, redeponering). Betegnelser som tufter, hus, grophus, 

hytter, teltringer, gulvflater og boligflater har en tendens til å bli brukt om hverandre både i 

feltdokumentasjon og publikasjoner, og kriteriene som er brukt for å identifisere boligstrukturene 

bygger nok i noen tilfeller på uklare forestillinger om prosessene som har etterlatt strukturene slik vi 

finner dem i dag. I en grundig gjennomgang av mesolittiske boliger i Vest-Sverige skiller Robert 

Hernek (2005:52-81) ut fem ulike typer: 

 

 

 

 

 
 

Det er en inndeling med god overføringsverdi til resten av Norden, men den rommer ikke strukturer 

som kombinerer flere av disse elementene, noe som blant annet ser ut til å være tilfellet for enkelte av 

SM-boligene fra Nyhamna. Hernek (2005:23) velger dessuten å se bort fra tolkninger av boliger uten 

erkjente spor etter konstruksjonselementer. Ofte tolkes markert avgrensa funnkonsentrasjoner / 

kulturlag og/eller flater rydda for stein som indisier på at det kan ha stått lette boligkonstruksjoner 

(hytter/telt) på en lokalitet (for eksempel Nærøy 2000:126, Fretheim 2007:27).  Det er heller ikke 

uvanlig å tolke avgrensa områder med særlig få funn i samme retning (for eksempel Jaksland 2001:64-

65, Åstveit 2008c:102 ). Den såkalte “veggeffekten” skal selvfølgelig ikke godtas ukritisk (jfr. Stapert 

1994), men det blir like feil å avvise funnspredning som et relevant tolkningskriterium (jfr. Grøn 

2003:702). Iblant tolkes også trekk ved ildstedskonstruksjoner som tegn på at ildstedene mest 

sannsynlig har befunnet seg ”innendørs”, selv om boligstrukturer ikke lar seg påvise (Bjerck 

2008c:560). 
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I SM-materialet fra Nyhamna ligger potensialet for å sirkle inn gjennomgående trekk ved de tydelige og 

sikre strukturene, for deretter å vurdere strukturer som trer mindre klart fram, eller er vanskelige å 

tolke. Jeg mener det er en god innfallsvinkel for å skille ut de mest relevante og entydige 

tolkningskriteriene. I tillegg til boligene ønsker jeg å trekke inn strukturer på SM-lokalitetene som 

rimelig sikker har hørt til utendørs aktivitetsområder, både for å oppnå en utvida forståelse av skillet 

mellom typiske inne- og uteområder, og for å se om det kan finnes likhetstrekk i organiseringa av inne- 

og uterom som kan tolkes i en kulturhistorisk sammenheng. 

 

 

Utgangspunktet mitt er en forestilling om at det finnes visse overregionale trekk ved boligstrukturene 

som lar seg gruppere kronologisk. For å komme fram til grupperinger av materialet som ikke bare er 

refleksjoner av forestillingene jeg allerede sitter med, satser jeg på en statistisk tilnærming. Multippel 

korrespondanseanalyse er en metode som kan se ut til å egne seg. Korrespondanseanalyser brukes gjerne i 

forbindelse med arkeologisk seriasjon – kanskje oftest til finkronologiske studier av keramikk og 

jernaldergraver (jfr. Madsen 1988). Multippel korrespondanseanalyse åpner for analyser av en stor 

mengde variabler, og har blant annet blitt brukt til typologisering av neolittiske hustufter i Finnmark 

(Engelstad 1988). 

 

For å få oversikten og de lange linjene vil jeg i denne sammenhengen trekke inn data fra hele Norge og 

Sverige. Jeg vil også inkludere boligstrukturer fra tidlig- og mellommesolitikum, i tillegg til SM-

boligene. Jeg vil kun analysere boliger som allerede er daterte, fortrinnsvis ved hjelp av 14C-metoden 

eller ut fra anerkjente tidsdiagnostiske funn. Dermed vil jeg forhåpentligvis kunne svare på om den 

kronologiske variasjonen er mer markert enn (for eksempel) den geografiske, og hvilke variabler som 

gir de klareste mønstrene. 

 

Resultatene fra Delprosjekt 1 vil være avgjørende for utvelgelsen av relevante variabler for analysen, 

men i utgangspunktet ser jeg for meg at det blir aktuelt å se på boligenes størrelse, form, plassering i 

landskapet, grad av nedgraving (for gulvflata), plassering/tilstedeværelse/typer av ildsted og andre 

indre strukturer, plassering av inngangsparti, funnspreding i og rundt boligen – og ikke minst hvilke 

konstruksjonselementene som er tilstede (stolpehull / stolpefundament /veggvoller / veggrenner 

m.m). Grad av gjenbruk og formeninger om lengde på opphold i boligen kan også være en relevant 
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faktor. Spor etter gjentatt bruk av lokaliteter og boliger oppfattes gjerne som et tolkningsmessig 

problem (for eksempel Hesjedal et al. 2009:380), men samtidig er vel dette nettopp kjennetegnet på en 

kultur som har blitt, eller er i ferd med å bli, mindre mobil. Økende grad av gjenbruk kan hevdes å 

representere en kulturendring på lik linje med en utvikling mot mer solide boliger (jfr. Fretheim 

2002:94-96). 

  

 

En grunnhypotese bak PhD-prosjektet mitt er at mer solide/permanente boliger ikke bare er en 

konsekvens av at folk ønsket å bo lengre perioder på ett sted, men at boligene i seg selv var med på å 

forme en mer bofast kultur – folk med en oppfatning av at noen steder var hjemme, mens andre steder 

ikke var det. Jeg ser også for meg at det å holde til i mer permanente boliger har vært med på å utvikle 

nye ideer om romlig organisering, og at disse ideene bør kunne la seg spore også på lokaliteter / 

lokalitetsflater uten boligkonstruksjoner (jfr. Prosjekt 1). I Prosjekt 3 vil jeg utforske og drøfte denne 

hypotesen. 

 

Det at tingene vi mennesker konstruerer, former og omgir oss med alltid vil virke tilbake og (i større 

eller mindre grad) forme oss, er tanker som har blitt tatt opp av flere arkeologer de siste åra, blant 

annet gjennom introduksjoner av den såkalte symmetriske arkeologien eller “the return to things” (Domanska 

2006, Olsen 2003 og 2007, Shanks 2007, Webmoor og Witmore 2008). Hein B. Bjerck (2008c:564-570) 

bruker dette teoretiske perspektivet i sin kulturhistoriske syntese basert på det tidligmesolittiske 

materialet fra Nyhamna. Symmetrisk arkeologi har som premiss at alle de fysiske gjenstandene og 

enhetene vi kaller materiell kultur er eksistenser i verden, på linje med mennesker, planter og dyr 

(Olsen 2003:88). Tanken er at verden, med alle dens eksistenser, snarere bør ses som blanda og 

sammenfiltra enn inndelt i dikotomier og opposisjoner. Det innebærer en utjevning av hvordan vi 

behandler forholdet mellom mennesker og ting – en overgang til et mer symmetrisk forhold. Lignende 

tanker finner vi som bakgrunn for filosofen Manuel DeLandas assemblage theory (2006), som kan minne 

om systemteori, men basert på en “flat ontologi” som sidestiller det vi vanligvis oppfatter som over- 

og underordna kategorier, eller materielle og immaterielle faktorer. Samfunn, hus, enkeltmennesker, 

klima og byggematerialer – alt kan defineres som samlinger / assemblages som står i gjensidige 

påvirkningsforhold (Normark 2009:431-432).  

 

Både symmetrisk arkeologi og assemblage theory bygger på tanker jeg anser som fruktbare teoretiske 

utgangspunkt for å drøfte hvordan menneskeskapte strukturer bidrar til samfunnsutviklinga, men de 
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samme tankene kan samtidig virke litt abstrakte, satt opp mot mine konkrete problemstillinger. Jeg 

ønsker særlig å drøfte teorier og studier som spesifikt tar opp husets/boligens rolle i 

samfunnsutviklinga. Claude Lévi-Strauss’ tanker om hus (“maisons”) som institusjoner som knytter 

sammen, integrerer og former både sosiale forhold, slektskapsbånd, dagligliv og maktrelasjoner, har 

nylig blitt brukt av forskere på seinmesolittiske samfunn i Norge og Finland (Glørstad 2010, 

Vaneeckhout in press), og vil nok også være relevante for meg. 

 

Blant de fagoverskridende teoretiske perspektivene vil jeg dessuten inkludere arkitekturfagets teorier 

og oppfatninger rundt boligens rolle i samfunnet. PhD-emnet Boligens teori og historie (AAR8100, ved 

Fakultetet for arkitektur og billedkunst, NTNU) blir en viktig inngangsport til denne omfattende 

litteraturen, som jeg foreløpig har begrensa oversikt over. 

SM i Nyhamna sammenfaller med et stabilt havnivå, med mulighet for bruk/gjenbruk av de samme 

boplassområdene gjennom generasjoner. De store kulturlagslokalitetene og restene etter solide boliger 

tyder på at muligheten ble utnyttet. Bosetningen ble etter alt å dømme mer stabil, og står som en klar 

kontrast til det mobile livsmønsteret vi ser spor etter i TM. Men kan man derfra slutte seg til at 

samfunnet i SM ble mer stabilt? 

 

Undersøkelsene i Nyhamna har, sammen med en rekke andre arkeologiske undersøkelser i Norge de 

siste 20 åra (Bergsvik 2002, Bjerck 2007, Boaz 1999, Glørstad 2010, Hesjedal et al. 2009, Jaksland 

2001, Olsen 1992), bidratt til en forståelse av SM som tida for flere vesentlige kulturhistoriske 

endringer: 

 
På den ene sida går endringene nettopp i retning av det vi i dag gjerne oppfatter som et mer stabilt, 

veletablert samfunn. På den andre sida representerer de samme endringene noe vesentlig nytt, som 

trolig også må ha blitt oppfattet som dette i et samfunn som tidligere (i hvert fall i TM) har klart å 

opprettholde grunnleggende trekk ved livsmønstre og materiell kultur over svære avstander, gjennom 

lang tid og i et naturmiljø/landskap i stadig endring (jfr. Bjerck 2008c:561-564). Hvorfor og hvordan 

skjer disse endringene? 
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Det stabile forholdet mellom hav og land i etterkant av Tapestransgresjonen gjorde en mindre mobil, 

mer spesialisert kystbosetning til en mulighet for folk i Nyhamna, men tilsvarende endringer i bosetning 

og mobilitet begrenser seg på ingen måte til kysten (Boaz 1999), eller til norske forhold (Hernek 2005, 

Price 1985, Vaneeckhout in press). Det er all grunn til å tro at kulturkontakt også må ha vært en 

avgjørende endringsfaktor. Ulikheter i deler av den materielle kulturen utelukker ikke at folk fra ulike 

områder/regioner har opplevd en form for kulturelt felleskap – vi må ta høyde for at menneskene i 

SM har hatt kulturelle og sosiale tilknytninger på flere nivå. Ole Grøn (2003) har tatt for seg 

mesolittiske sør-skandinaviske boliger og boligorganisering, og mener å se klare tegn på at nettopp 

denne delen av den materielle kulturen overskrider grensene for de etablerte “arkeologiske kulturene”, 

som baserer seg på ulikheter i gjenstandsmateriale (ibid:703). Tilsvarende overskridende fellestrekk 

mellom grupper med markert variasjon både i språk, åndelige forestillinger og materiell kultur kan 

observeres også i moderne veidesamfunn (ibid:704). Jeg vil drøfte om det finnes det trekk ved SM-

boligene i Nyhamna som kan peke ut andre/større kulturfelleskap enn de etablerte 

”redskapskulturene” / teknokompleksene.  

 

Håkon Glørstad (2010) har tatt for seg det seinmesolittiske samfunnet rundt Oslofjorden 

(Nøstvetkulturen), og trekker fram boligen som en viktig stabiliserende og strukturerende faktor, med 

støtte i et bredt utvalg av teoretiske studier, samt i det arkeologiske boplassmaterialet. Tilsvarende 

tanker finnes i Hein B. Bjerck (2008c:552-570) sin tolkning av det tidligmesolittiske samfunnet vi 

finner spor etter i Nyhamna, men her er det båten som trekkes fram som stabiliserende og 

strukturerende element. Dette gir interessante perspektiver på samfunnsendringene i SM. Tar boligen 

rett og slett over båtens rolle? Og er det i så fall en overgang folk har hatt bevissthet om, eller har det 

vært en gradvis, umerkelig prosess for de som gjennomlevde den?  
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