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Sammendrag 

Dette arbeidet tar utgangspunkt i konsensusen om at den andre halvdelen av mesolittisk tid i 

Øst-Norge og Vest-Sverige var en periode med utvikling av sedentisme. Etter å ha drøftet hva 

det egentlig betyr å være sedentær i en mesolittisk kontekst drøftes selve 

sedentiseringsprosessen – hvordan ble den drevet fremover, og hvilke sosiale endringer 

impliserer den? Ved å gjennomgå forskningsstatusen på området drøftes den historiske 

utviklingen i landskapsbruk, produksjonsmåte og tenkemåter som kan komme til syne 

gjennom å se på utviklingen av østnorske og vestsvenske boplassområders størrelse, 

funntetthet og kulturlagsdannelse fra mellom- til senmesolittisk tid. Dette materialet viser en 

tendens til komprimering av boplassområdene, noe som kan i lys av tidligere forskning kan 

hevdes å vise en tendens i retning av fastere tilknytning til landskapet, der menneskene først 

ble knyttet til områder, noe som så la et grunnlag for å knytte dem til bestemte steder. Denne 

prosessen kan hevdes å ha blitt grunnlagt av en endring i produksjonsmåter som fikk sitt 

grunnlag i midten av mellommesolittisk tid og som ble svært fremtredende i andre halvdel av 

senmesolitikum, men også endringer i den ideologiske og kosmologiske sfæren kan ha vært 

sentralt i å gjøre det mulig å føre prosessen så langt som den kom.  
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Forord 

Sammenlignet med tidsdybden som drøftes i dette arbeidet virker et år å være ekstremt kort 

tid. Det fremstår heller ikke som lang tid når jeg nå ser tilbake på det året jeg har brukt på å 

jobbe fulltid med denne avhandlingen, men likevel er det mange flere enn meg som har vært 

med i prosessen og brukt mye av sin egen tid på å hjelpe meg med endelig å komme i mål. En 

takk er på plass å gi til mange, men noen utmerker seg.  

 

Først og fremst må jeg takke min veileder Ingrid Fuglestvedt for den beste veiledningen man 

kan ønske seg. Kritiske gjennomganger av materialet som er produsert er det eneste som kan 

få det til å bli bedre, og jeg er helt sikker på at disse var den beste måten å få meg til å samle 

tankene rundt hva som er vesentlig, hvor jeg vil og – ikke minst – hva som bør legges til side. 

Disse tilbakemeldingene var nok det som i størst grad fikk løse tanker til å bli et 

sammenhengene hele. Veiledningen i forbindelse med avhandlingen er selvsagt det viktigste, 

men inspirasjonen som har kommet fra hennes arbeider gjennom et femårig studieløp bør 

også nevnes. Om jeg hadde blitt spurt hvilken periode jeg tror jeg vil fordype meg i da jeg 

begynte å studere arkeologi ville mesolitikum neppe ha vært på toppen av listen. Hennes 

arbeider har en ikke uvesentlig del av æren for det det likevel ble slik.  

 

Den største takken utenfor universitetsområdet skal helt opplagt min kjære Vikte ha. Først og 

fremst for å ha vært der til å ta seg av alt jeg ikke kunne da jeg satt som mest konsentrert i 

bøkene, rapportene og excel-arkene, men også for å vite det jeg ikke klarte å lære meg i 

matematikktimene på skolen. Sammen med Aleksandra skal hun også ha den største takken 

for å sørge for at jeg alltid hadde noe som kunne gi med pauser og stunder til å fokusere på 

noe helt annet enn steinalderboplasser. Den takken går også til venner som kommer uanmeldt 

på besøk eller organiserer fisketurer. Til slutt skal Aleksandras besteforeldre selvsagt ha en 

takk for å sørge for at hun alltid hadde et trygt sted å være når jeg trengte å jobbe på for å 

komme meg videre i avhandlingen.  
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0. Innledning 

Det dominerende synet på Nordvest-Europas utvikling gjennom mesolitikum innebærer blant 

annet en tendens til gradvis økende bofasthet (e.g. Mithen 2001: 133; Price 1991: 220-223). 

Også i Skandinavia er det konsensus om synet om man drøfter regionen på makronivå, og det 

har blitt hevdet at den sørskandinaviske ertebøllekulturens historiske utvikling har blitt 

etablert som et idealtypisk eksempel på en historisk prosess henimot faste helårsbosetninger, 

og at denne projiseres litt for ukritisk over på andre områder (Warren 2014: 544-547). Dette 

betyr ikke at økende sedentisme er en kontroversiell slutning i studiene av andre 

skandinaviske kulturområder enn ertebøllekulturens, men selve sedentiseringsprosessen kan 

ha forløpt på ulike måter i ulike områder. Det er selve sedentiseringsprosessen som vil være 

fokuset i denne oppgaven. Ifølge C. R. Wickham-Jones (2014: 696) har arkeologien en 

tendens til å fokusere på forhistoriske levesett slik de var da de var blitt etablerte (en slags 

arkeologisk analogi til den kjente etnografiske presens) heller enn å fokusere på historiske 

endringsprosesser som ligger mellom ulike klassifiseringer som bofast/mobil. Denne 

oppgaven vil på mange måter ta et omvendt utgangspunkt.  

Overgangen fra høy mobilitet til mer bofasthet blant jeger-sanker-fiskere kan anses 

som en av de grunnleggende forutsetningene for utviklingen av mer komplekse forhistoriske 

samfunnsstrukturer. Noen har gått så langt som å hevde at utviklingen av komplekse samfunn 

blant jeger-sanker-fiskere bør anses som et viktigere historisk vannskille enn domestisering av 

planter og dyr (e.g. Hayden 2014: 643). Samfunnstrekk som sosial stratifisering, totemistisk 

ontologi, større grad av overskuddsproduksjon, sterkere mental kollektiv tilknytning til 

bestemte steder i landskapet, utvikling mot logistisk ervervsmåte og mer intensiv og aktiv 

forvaltning av områdets naturressurser blir av flere ansett for å henge tett sammen med 

sedentiseringsprosessen (e.g. Binford 1980; Fuglestvedt 2011: 35-38, tabell 3.1, tabell 3.2; 

Glørstad 2010; Hayden 2014: 645-646; Mansrud 2017: 63-67; Morgan 2012). Disse trekkene 

kan tenkes både å legge grunnlag for, og å bli forsterket av, en stadig mer konsolidert 

bofasthet. Forholdet mellom årsak og konsekvens i denne historiske utviklingen er ikke 

nødvendigvis noe som gikk én vei, men kan like godt ha vært en langvarig dialektisk prosess 

der blant annet erverv, bosetning og kosmologi stadig påvirket hverandre. Siden denne 

utviklingen i mesolittisk tid nok foregikk som en langsomt heller enn som en brå og 

«revolusjonær» omveltning vil den arkeologiske synligheten av den historiske 

utviklingsprosessen være utfordrende å uten videre identifisere. Mer eller mindre bofaste 
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jeger-sanker-fiskersamfunn har blitt identifisert flere steder, men å identifisere bofaste 

samfunn er først og fremst å identifisere utfallet av sedentiseringsprosessen. Det er en ganske 

annen oppgave enn å drøfte selve den historiske prosessen. En analogi til dette kan være 

biologisk evolusjon, der de morfologisk synlige endringene hos en art først kommer etter lang 

tid med usynlige genetiske endringer (Dincauze 2000: 476). 

  Hva det vil si å være sedentær og ikke-sedentær må dermed drøftes for å skape en 

analytisk ramme for å kunne feste det arkeologiske materialet til noe vi har begreper for å 

kunne fatte (Kristiansen 2004: 97; Fuglestvedt: 2008: 115). Det betyr at begrepsdrøftelsen 

også må være en teoretisk drøftelse, for begrepene må stå på et teoretisk fundament. Jeg vil ta 

for meg mellom- og senmesolitikum i Øst-Norge og Vest-Sverige. 

Mobilitet og sedentisme er altså viktige nøkkelord om man vil studere mesolitikum 

som en enhetlig periode. I Norge som helhet regnes denne perioden for å vare fra omtrent 

9.500 f.kr til 4.000 f.kr (Fretheim 2017: Tabell 1.1, med referanse til Bjerck 2008.). På lokalt 

nivå i Øst-Norge og Vest-Sverige har det vært en rekke reguleringer som har tatt sikte på å 

skape en mer «finmasket» kronologi (Kindgren og Schaller Åhrberg 1999; Mansrud 2017: 16-

20; Nordqvist 1999; Reitan 2016). I et arbeid som dette har jeg funnet det mest fruktbart å 

benytte det samme kronologiske rammeverket som Silje Elisabeth Fretheim (2017: Tabell 

1.1.) benyttet i sin Phd-avhandling. Til tross for at den er noe mer skjematisk enn hva 

inndelingene spesielt laget for Sørøst-Norge og Vest-Sverige er gir den en svært oversiktlig 

og håndterbar inndeling i hovedperioder og underperioder som vil gjøre det kronologiske 

rammeverket mest mulig håndterlig. Tabell 0 viser hvordan det kronologiske rammeverket i 

dette arbeidet er bygget opp. 

Periode Fra år f.kr Til år f.kr 

MM1 8000 7500 

MM2 7500 7000 

MM3 7000 6500 

SM1 6500 6000 

SM2 6000 5500 

SM3 5500 5000 

SM4 5000 4500 

SM5 4500 4000 
Tabell 0: Kronologisk rammeverk for dette arbeidet. Mellommesolitikum (MM) deles inn i tre underperioder på 

500 år hver. Senmesolitikum deles inn i fem underperioder på 500 år hver. Basert på Fretheim 2017: Tabell 1.1, 

med referanse til Bjerck 2008 

Med utgangspunkt i disse betraktningene vil jeg ta utgangspunkt i følgende 

problemstilling: Hvordan ble sedentiseringsprosessen i Øst-Norge og Vest-Sverige drevet 
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fremover? Om vi tar det for gitt at den klare konsensusen om at en sedentiseringsprosess ble 

påbegynt i mellommesolitikum og var blitt konsolidert i senmesolitikum er riktig, hvordan 

kommer denne prosessen uttrykk på et større nivå enn enkeltboplassen, og hva kan dette 

uttrykket fortelle om hvilke konkrete sosiale endringsprosesser som foregikk?  

Det er her vesentlig å skille mellom to ulike meningsinnhold i begrepet boplass. Den 

ene er den flaten folk faktisk oppholdt seg på samtidig og møtte hverandre ansikt til ansikt 

over en viss periode. Dette boplassbegrepet kan vi kalle den faktisk samtidige boplassen. Den 

andre er kontekstuelt samtidig, noe som betyr at de tilhører samme kulturhistoriske epoke 

(Vogel 2010: 143, sitert i Mansrud 2017: 52; Mansrud og Eymundsson 2016: 31), men ikke 

nødvendigvis at de er faktisk samtidige. Et utgravd boplassområde kan være en ansamling av 

mange faktisk samtidige boplasser på ett og samme sted. Disse kan i en utgravingssituasjon 

fremstå som ett definert boplassområde. Disse kategoriene er ikke nødvendigvis gjensidig 

utelukkende. En boplass som er en levning etter ett enkeltopphold kan være både en faktisk 

samtidig boplass og en kontekstuelt samtidig boplass på en og samme tid. Ved å beregne de 

kontekstuelt samtidige boplassenes areal, funntetthet og eventuelle kulturlagsdannelser på 

regionalt nivå vil jeg undersøke hvordan forholdet mellom faktisk samtidige boplasser og 

kontekstuelt samtidige boplasser endret seg gjennom perioden fra mellom- til senmesolitikum 

og drøfte hva dette konkret kan gjenspeile av sosiale endringer. 

Jeg vil avgrense meg til områdene mellom Oslofjorden og Väneren, samt tilsluttede 

innlandsområder nordover. Dette området, som inkluderer Akershus, det sørlige Buskerud, 

det lavereliggende Hedmark, Värmland, Vestra Götaland og Østfold (Figur 1), vil jeg omtale 

som det sørlige Sentral-Skandinavia etter Joel Boaz’ (1999a: 12, figur 1) definisjon av 

Sentral-Skandinavia. Det har blitt oppfordret til i større grad å krysse landegrenser i 

forbindelse med fremtidig forskning på eldre steinalder i Nord-Europa (e.g. Riede 2014: 568), 

og i Sør-Norge og Vest-Sverige er kystområdene langt mer utforsket enn innlandsområdene 

(e.g. Mansrud 2017: 15). Denne innsnevringen kan i denne sammenhengen gi tre fordeler: 1) 

Den ligger nær ertebøllekulturens kjerneområde samtidig som den ligger klart utenfor, 2) den 

krysser en landegrense og unngår dermed et kunstig skille basert på moderne nasjonalstater og 

3) den inkluderer både kyst- og innlandsområder.  
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Figur 1: Geografisk avgrensning. Jeg vil ta for meg Västra Götaland, Värmland, Østfold, Akershus, det sørlige 

Buskerud og det lavereliggende Hedmark. 
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1. Bakgrunn 

1.1. Kunnskapsstatusen kort beskrevet 

Mesolitikumsforskningen i Norge og Sverige har levert svært mye ny empiri siden 90-tallet, 

da en rekke større prosjekter ble satt i gang (Glørstad 2006: 60-63). I 1994 fantes kun en 

virkelig utgravningsrapport i Øst-Norge, mens resten av materialet stammet fra løsfunn (Boaz 

1994 [1998]: 15). I 1999 var kunnskapen om tidligmesolitikum i Øst-Norge i det store og 

hele fremdeles basert på materialet fra Høgnipen (Fuglestvedt 1999: 189), men siden da hadde 

det per 2016 fremkommet 20 nye lokaliteter bare fra mellommesolitikum i Sørøst-Norge 

(Solheim og Persson 2016: 262), og også antall mulige boligkonstruksjoner fortsetter å vokse 

(Fretheim 2017: 71-72). Det aller viktigste gjennombruddet kan hevdes å ha vært 

Svinesundprosjektet (Glørstad 2001; 2002; 2003a; 2004a; 2004b). Svinesundprosjektets status 

som definerende for fremtidig steinalderforskning kommer klart frem i Kulturhistorisk 

Museums faglige program, ved at dette danner rammene både innen utgravingsmetoder og 

problemstillinger knyttet til perioden (Glørstad 2006: 85).  

Den teoretiske delen av forskningshistorien er i stor grad felles for de to landene. Post-

prosessualismens inntog har blitt omtalt som vel så viktig for mesolitikumsforskningen som 

det store antallet nye funn har blitt. Det teoretiske skiftet førte til at det ble stilt nye spørsmål 

som ga nye svar. Grovt sett kan man anse skillet mellom den prosessuelle og den post-

prosessuelle perioden som en overgang fra et ensidig fokus på distribusjon av lokaliteter og 

ressurser til sterkere vektlegging av sosiale aspekter (Boaz 1999a: 11-12; Hernek 2005: 51; 

Mansrud og Eymundsson 2016: 31). I løpet av de siste 20 årene har fokuset til en viss grad 

skiftet fra overindividuelle strukturer til hvordan individers egen atferd skapte en sosial 

verden (Mansrud og Eymundsson: 2016: 31). Likevel er nok økologisk tilpasning fremdeles 

det mest brukte perspektivet i drøftelser av perioden (Mansrud 2016: 8), og det er bred 

enighet om at ervervet spiller en grunnleggende rolle for samfunnsorganiseringen i mesolittisk 

tid (Mansrud 2014 68-69, med referanser i teksten). I Håkon Glørstads drøftelser av 

senmesolitikum kan det se ut til at økologisk tilpasning spiller rollen som faktoren som gjorde 

visse typer samfunnsmessig utvikling mulig (Glørstad 2004c: 59-60; 2010: 44-54, 70-82, 88-

91), mens det primært var indre sosiale prosesser som drev den samfunnsutviklingen ervervet 

la grunnlag for fremover (e.g. Glørstad 2004c: 61; 2010: 98, 100-101, 210). Glørstads 

perspektiver har nok blitt en del av senmesolitikumsforskningens grunnmur, og vil også være 

det grunnleggende i dette arbeidet.  

Det sørlige Sentral-Skandinavias forskningshistorie kan i utgangspunktet deles inn på 

flere måter. Da de mest relevante nyvinningene innen teoretisk orientering og datamengde 
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kom på 90-tallet er det fra og med denne perioden jeg vil fokusere på. Statusdrøftelsen deles 

inn i innland og kyst, og under disse fremstiller jeg den norske og den svenske debatten som 

en enhet. Felles for Norge og Sverige er at kystområdene er langt mer utforsket enn hva 

tilfellet er for innlandsområdene (Mansrud 2017: 15; Olofsson og Olsson 1999), og i 

diskusjonene om mesolittiske samfunnsstrukturer er det disse som har utgjort det aller meste 

av det vesentlige grunnlaget for diskusjonen. Innlandsmaterialet har hatt en helt underordnet 

rolle (Boaz 1999b: 125).  

De ulike mesolittiske kulturene omtales forskjellig i Norge og Sverige, og 

begrepsparene speiler nok nasjonale språktradisjoner mer enn noe annet, selv om det også har 

blitt hevdet at det også kan være reelle arkeologiske ulikheter mellom Nøstvet og Lihult (e.g. 

Schaller Åhrberg 2004: 84). For å unngå å bruke unødvendig mange begreper vil jeg likevel 

holde meg til å bruke ett kulturbegrep per kulturhistoriske periode, også der artiklene det 

refereres til bruker det andre navnet. Kronologisk vil de arkeologiske kulturene i andre 

halvdel av mesolitikum i det sørlige Sentral-Skandinavia her omtales som Sandarna, Nøstvet 

og Kjeøy, uavhengig av nasjonal kontekst. 

1.2.Kystområdene 

1.2.1. Mellommesolitikum 

Overgangen fra tidlig- til mellommesolitikum anses gjerne som en periode med vesentlige 

endringer i teknologi, bosetningsmønstre og matkilder (e.g. Fretheim 2017: 36-37; Mansrud 

og Eymundsson 2016: 30-31 med referanser i teksten; Mansrud og Persson 2017), til tross for 

at det har blitt stilt noen spørsmål ved antagelsene om at de tidligmesolittiske samfunnene var 

de små og mobile samfunnene de tradisjonelt har blitt ansett som (Boaz 1999a: 15; Åstveit 

2014).  

Det har blitt hevdet at området utviklet seg mot å bli nesten semisedentært i løpet av 

mellommesolittisk periode (e.g. Hernek 2005: 83). Bosetningsmønstrene var tidligere delvis 

basert på etnografisk begrunnede spekulasjoner, men den økende mengden empiri har gitt 

langt mer konkrete arkeologiske spor å følge (Mansrud og Eymundson 2016: 27). Hvor bred 

den tidligmesolittiske ressursbasen var er en pågående debatt, men det er uansett klart at 

mellommesolitikum anses som en periode der bredden i ressursutnyttelse begynte å økte 

(Nordqvist 2000: 142-144, 227-228; Mansrud 2014; 2017: 24-25; Mansrud og Persson 2017). 

Perioden fremstår på mange måter mer uklar enn den foregående (Boaz 1999a: 15), og i et 

sedentiseringsperspektiv oppfattes den i det store og hele som en mellomperiode mellom den 

svært mobile tidligmesolittiske og den langt mer sedentære senmesolittiske perioden 
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(Mansrud: 24-25). Blant annet har kunnskapen om sandarnakulturens boplasser vært 

fragmentarisk (Hernek 2005: 11), men empirien er som nevnt over økende. Først i vårt 

årtusen har det blitt funnet boligstrukturer i Sør-Norge (Fretheim 2017: 36-38). 

Boligstrukturer har derimot lenge vært kjent på den svenske siden av grensen, hvor det finnes 

slående mange av dem i forhold til antall utgravinger (Hernek 2005: 25-49, 219). Ut fra det 

voksende men fragmenterte materialet har blitt hevdet at folk i mellommesolitikum ikke 

flyttet seg så mye som tidligere trodd, og at bosetningsmønsteret var av en type som mer 

ligner det man kan forbinde med senmesolitikum (Hernek 234-236). Også i den norske 

konteksten har Robert Hernek nylig fått støtte for dette synet av Steinar Solheim og Per 

Persson (2016), som også har kommet frem til at bosetningen i oslofjordsområdet kan ha vært 

mer stabil på dette relativt tidlige tidspunktet enn hva det har vært vanlig å anta. Det litt uklare 

bildet av perioden kan hevdes i det store og hele å være preget av at samfunnet endrer seg fra 

de enkle tidligmesolittiske samfunnene ved at det utvikles en arbeidsdeling ved at stein- og 

beinteknologi i større grad blir et håndverk for spesialister, antall lokaliteter øker, boplassene 

blir større, boligkonstruksjonene blir mer solide, man utnyttet et bredere spekter av marine 

ressurser og ressursinnhentingsstrategiene endret seg mot en mer logistisk organisasjon (e.g. 

Fretheim 2017: 235; Hernek 161; Mansrud og Persson 2017; Mansrud og Eymundsson 2016; 

Nordqvist 2000: 142-144, 226-227) – kort sagt typisk senmesolittiske trekk i kimeform. 

1.2.2.  Senmesolitikum 

I 1999 skrev Joel Boaz (1999a: 16) at nøstvet er den minst studerte delen av mesolitikum i 

denne delen av Skandinavia. Særlig Svinesundprosjektet (Glørstad 2002; 2003a; 2004a; 

2004b), som begynte bare ett år senere, skulle som nevnt komme til å endre sterkt på dette. 

Nesten 20 år etter Boaz’ påstand kunne Glenn Johansson (2017: 31) slå fast at dette er 

perioden med de best undersøkte boplassene i Vest-Sverige. I den grad det er noen diskusjon 

om hvorvidt den mesolittiske bosetningshistorien i området i det store og hele er en 

sedentiseringshistorie så handler denne om hvorvidt menneskene i den tidligere delen av 

perioden var så mobile som konsensusen skulle tilsi (e.g. Mansrud 2017; Solheim og Persson 

2016; Åstveit 2014), ikke om hvorvidt menneskene i senmesolitikum levde i et sedentært og 

logistisk orientert system med kystfisket som økonomisk basis (e.g. Glørstad 2004c: 59-66, 

78-79; 2010; Nordqvist 2000: 226-227). Denne økonomiske basisen er allment akseptert som 

en grunnleggende faktor som gjorde sedentiseringsprosessen mulig i denne tidsperioden. De 

allerede nevnte samfunnstrekkene som viser seg i en uklar kimeform i mellommesolitikum 

regnes som allment kjente trekk ved den senmesolittiske perioden. Det åpner for en rekke 
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spørsmål om nøyaktig hva som skjedde i perioden mellom tiden da de svake kimene kan 

observeres til tiden da de ser ut til virkelig å ha blitt sterkt konsolidert.  

Så sent som i år 2000 hevdet Bengt Nordqvist (2000: 227-229) at verken svensk eller 

internasjonal mesolitikumsforskning har beveget seg utenfor de rent økologiske 

tilpasningsrammene, til tross for at problemet hadde blitt påpekt gjennom 90-tallet. Anja 

Mansrud (2017: 22) påpeker at arkeologien har en tendens til å legge større vekt på 

problemstillinger og forklaringer basert på økologiske tilpasninger jo lengre bakover i 

menneskehetens historie man kommer. Per i dag kan man få inntrykk av at senmesolitikum er 

den mesolittiske perioden der drøftelser knyttet til sosiale spørsmål er best innarbeidet. Jimmy 

Strassburgs (2000), Håkon Glørstads (2010) og Ingrid Fuglestvedts (2018) arbeider kan stå 

som gode illustrasjoner på at omfattende arbeider med eksplisitt sosiale problemstillinger har 

utkommet med jevne mellomrom i vårt årtusen. Rent faghistorisk kan disse indikere at 

senmesolitikum nå oppfattes som den klareste begynnelsen på en mellomperiode mellom den 

i hovedsak økologisk orienterte jeger-sankerperioden og den sosialt orienterte 

jordbruksperioden. Hvor dramatisk dette har endret forståelsen av senmesolitikum kan 

illustreres ved å peke på at Nordqvist i år 2000 (141, 229) også uttrykte at arkeologene da 

ikke hadde noen begreper for å separere elementene i utviklingen fra mindre til mer 

komplekse samfunn, og at det fremdeles var en gåte hvordan overgangen fra en kultur til en 

annen kunne forstås. Dette kan være en indikasjon på at det er lettere å formulere og utforske 

problemstillinger knyttet til sosiale og samfunnsmessige spørsmål når man har en viss 

mengde data å basere seg på, og man kan spekulere i om det er en klar faghistorisk 

sammenheng mellom den økende innflytelsen fra post-prosessuell tenkning og den økende 

mengden empiri fra mesolittisk tid. Post-prosessuelt orienterte problemstillinger har som 

nevnt vært like viktige som den økte datamengden i forståelsen av senmesolitikum, men den 

økte empirien kan også ha vært vesentlig for å gjøre endringen mulig. Om dette har noe for 

seg kan det bety at den økende mengden mellommesolittisk empiri vil kunne bety en 

tilsvarende endring i forståelsen av mellommesolitikum som vi allerede har sett for 

senmesolitikums vedkommende, slik Mansruds (2017: 9-10) eksplisitt oppgis å være. Også i 

dette arbeidet er det en ambisjon å forklare sedentiseringsprosessen i lys av å være noe mer 

enn bare en økologisk tilpasningsprosess. 

Skandinavisk arkeologi har nok en tendens til å følge fagtrendene i engelskspråklige 

land. Men tendensen til implisitt å anse mesolitikum som en periode der de mest relevante 

spørsmålene gradvis går fra å være økologisk baserte til å bli sosialt baserte kommer for 

eksempel også til syne hos russiske Mikhail Zhilin (2014: 102-103). Han påpeker at 
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endringsprosessene i samfunnene i den europeiske delen av Russland ikke ser ut til først og 

fremst å ha fulgt klimaendringene. Kanskje er det den gradvise faghistoriske erkjennelsen av 

sedentisme som en årsak til sosial kompleksitet (e.g. Hayden 2014) i steinalderen som i størst 

grad har lagt grunnlaget for senmesolitikum som en periode der problemstillinger knyttet til 

sosiale spørsmål har begynt å komme i forgrunnen. På et mer abstrakt nivå kan dette bety at 

en endringsprosess som sedentisering i større grad forstås som et resultat av indre faktorer i 

samfunnene selv og ikke (bare) som et resultat av en tilpasningsprosess til ytre endringer (e.g. 

Boaz 1999b).  

1.3. Innlandet 

Mens kystområdene er relativt godt studerte er kunnskapen om innlandet basert på en langt 

mindre database, og området har blitt tillagt langt mindre vekt i vurderingen av mesolittiske 

samfunnsstrukturer på et større regionalt nivå. Innlandet ble tidligere i det store og hele ansett 

som et ressursområde for kystbefolkningen (Boaz 1999b: 125). En av de første grundigere 

drøftelsene av materialet fra Hedmark sto Anders Hagen (1946) for, da han foretok en 

kulturarkeologisk drøftelse av en mengde løsfunn og konkluderte med at området først ble tatt 

i bruk i yngre steinalder. Senere diskusjoner om bruk av innlandet fokuserte på høyfjellet, 

hvor den relativt intensive utgravningsvirksomheten fra 50-tallet av ga mer kjøtt på beinet i 

diskusjoner om mobilitet og landskapsutnyttelse (Boaz 1994 [1998]; Fretheim 2017: 31). Men 

lite oppmerksomhet ble gitt til de lavereliggende skogsområdene, som stort sett ble satt inn i 

samme tolkningsrammeverk som høyfjellsmaterialet (Boaz 1999b: 131, med referanser). 

Värmland har neppe vært viktigere for den svenske debatten enn Hedmark har vært for den 

norske. På 90-tallet hadde det skjedd lite med mesolitikumsforskningen i länet de siste 75 

årene, og Ernst Nygrens Värmlands Stenålder fra 1914 var fremdeles ansett som 

standardverket om mesolitikum i Värmland (Olofsson og Olsson 1999: 73).  

Utgravingene langs Rena Elv i forbindelse med Gråfjellprosjektet (Stene 2010), ved 

Andelva (Eidsvoll, Akershus) (Melvold 2012) og av den store boplassen fra mellom- og tidlig 

senmesolitikum på Kvarnåsen (Hagfors, Värmland) (Olsson 2007) kan hevdes å gi oss bedre 

muligheter til i dag å inkludere dette området i en drøftelse av sedentiseringsprosessen i det 

sørlige Sentral-Skandinavia, sammen med de tidligere utgravde Svevollen (Elverum, 

Hedmark) (Fuglestvedt 1992) og Rødsmoen (Åmot, Hedmark) (Boaz 1997). I innlandet 

finnes, i tillegg til et langt mer variert utvalg av littiske råmaterialer, også bein- og 

plantemateriale bevart (e.g. Olsson 2007: 26; Stene et.al 2010: 488-490). Både i Värmland og 

i de norske innlandsområdene er det i senmesolittisk tid at landskapsbruken virkelig tok seg 
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opp (Boaz 1999b 138-140; Olofsson og Olsson 1999: 76-77), men menneskelig nærvær har 

det også vært i mellommesolittisk tid (e.g. Damlien 2010a; Holm og Karlsson 2004; Melvold 

2010a: 144; 2012; Olofsson og Olsson 1999: 75-76; Olsson 2007). Boaz’ (1999b: 127-134) 

har hevdet at innlandspionerene ikke fulgte etter isen mens den trakk seg tilbake, men at de 

begynte å ankomme området da miljøet hadde stabilisert seg. Han peker også på at utstrakt 

bruk av innlandet kan ha vært en sentral del av dynamikken som førte til sosiale endringer i 

løpet av andre halvdel av mesolitikum, noe som er en interessant innfallsvinkel til å inkludere 

innlandet i debatten som noe mer enn et rent ressursområde.  

Anders Olofsson og Hans Olsson (1999: 83-84) har foreslått at de mellommesolittiske 

bosetningene i Värmland tilhører samme bosetningsmønster som de samtidige bosetningene i 

Østfold, og at gruppene har hatt tilhold i Østfold om sommeren og i Värmland om vinteren. 

Innlandsboplassene kan dermed ha vært en del av et logistisk system med basisboplasser 

langs kysten (e.g. Nordqvist 2000: 142-144), men det kan også ha vært et eget 

bosetningssystem med faste, men mindre folksomme, helårsbosetninger i innlandet fra og 

med boreal tid (e.g. Fuglestvedt 1998). Om teorien om tynnere befolkede helårsbosetninger 

holder vann, kan de relativt få funnene i forhold til kystområdene tenkes å gjenspeile en 

faktisk forhistorisk situasjon. Tidligere var det vanlig å anta at gruppene var ved kysten om 

sommeren og hadde vinterboplasser i innlandet (Nordqvist 2000: 138). Dette synet har 

gradvis måttet vike plass for tolkninger som heller mot mer eller mindre helårsbosetning i 

begge områder (e.g. Boaz 1999b: 146-148; Fuglestvedt 1998; 2006; Glørstad 2010: 88-97; 

Solheim og Persson 2016: 270-271). Boaz (1999b 146-148) har hevdet at innlands- og 

kystbosetninger skiller seg sterkt fra hverandre, og at flint egentlig er det eneste som forener 

dem. Dette synet har møtt motstand fra blant annet Håkon Glørstad (2010: 88-97) og Ingrid 

Fuglestvedt (1998; 2006), som argumenterer for at man på denne tiden godt kan ha hatt faste 

bosetninger i begge områder, men at hele kyst- og innlandsregionen i disse områdene var en 

del av en Oslofjordsbefolknings territorielle områder. Spørsmålet om forholdet mellom 

befolkningen ved kysten og i innlandet trenger dog ikke nødvendigvis å gi det samme svaret 

gjennom hele den mesolittiske perioden. Stine Melvold (2011: 53-55) hevdet etter 

utgravningene ved Rena Elv at det kan se ut til at tilknytningen til kystområdene som Glørstad 

og Fuglestvedt argumenterer for kan ha vært et ganske sent fenomen og at 

innlandsbefolkningen tidligere var tettere knyttet til områder i sørøst, altså et godt stykke inn i 

dagens Sverige. Om hun har rett i dette kan det bety at historien i kystområdene og de delene 

av innlandet som er med i dette arbeidet kan ha hatt en noe ulik sedentiseringshistorie. 



 Langsomt ble stedene deres egne  

11 
 

Usikkerhetsmomentet ser altså ikke ut til først å fremst å være hvorvidt innlandet hadde en 

ganske fast bosetning, men om forholdet til kystområdene. 

1.4. Oppsummering av kapittel 1 

Det er en sterk konsensus om at mesolitikums bosetningshistorie i det sørlige Sentral-

Skandinavia er en historie om sedentisering, men detaljene rundt prosessen må kunne omtales 

som uklare. Senmesolitikum var en periode der sedentismen var blitt konsolidert, og 

begynnelsen av denne endringsprosessen lå i den mellommesolittiske perioden. Mange av 

samfunnstrekkene som forbindes med de sedentære senmesolittiske samfunnene hevdes nå fra 

de fleste hold å kunne identifiseres allerede i den yngre delen av mellommesolitikum. Dette 

kan bety at mellommesolitikum bør være kjerneperioden å ta utgangspunkt i for å studere 

sedentiseringen. På den måten kan man få mer klarhet i når og hvordan det kvalitative skiftet 

etter all sannsynlighet kom, og ikke minst hva skiftet konkret bestod i utover at 

menneskekollektivene flyttet seg over mindre avstander og livnærte seg på en bredere 

ressursbase. For å kunne drøfte dette på en nyansert måte vil det være nødvendig først å 

definere hva det egentlig betyr å være sedentær i en kontekst som denne.   
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2. Hva er sedentisme? 

2.1.Klar konsensus, uklart meningsinnhold 

Til tross for at det er konsensus om at en sedentiseringsprosess fant sted gjennom mellom- og 

senmesolitikum er det, som Leif Inge Åstveit (2008: 576) påpeker, fremdeles ikke klart hva 

som ligger i begrepet «sedentisme» i denne sammenhengen. Dette er på ingen måte noe 

særnorsk fenomen, men en vesentlig arkeologisk debatt som har pågått med en viss styrke 

internasjonalt siden midten av 80-tallet (Bergsvik 2001: 3-4, med referanser i teksten). For å 

kunne drøfte sedentiseringsprosessen er det åpenbart nødvendig å få grep om hva som kan 

legges i begrepet «sedentisme» og hvilke samfunnsforhold det impliserer.  

2.2.Snarsmon – en defninisjonstest 

Før jeg gjør rede for ulike syn på innholdet og implikasjonene i begrepet «sedentisme» vil jeg 

vise til en arkeologisk kasus som kan være en god illustrasjon på problemer knyttet til dette. 

Hvordan man håndterer tilfellet Snarsmon kan kanskje si noe om hvordan man behandler 

sedentismebegrepet som sådan.  

I perioden 2004-2007 ble det foretatt utgravninger av en boplass på Snarsmon i det 

nordøstlige Bohuslän, helt inntil grensen mot Norge (Lindholm 2012). Denne boplassen 

hadde vært et tilholdssted for en gruppe mennesker med en klar etnisk og kulturell tilhørighet 

til hverandre. For det meste var deler av gruppen til stede året rundt, men det var spesielt i 

vinterhalvåret at gruppemedlemmene fant sammen der. Det ble blant annet gravd frem solide 

boligstrukturer senket ned i bakken. I andre tider av året var det vanlig at deler av gruppen 

reiste til mer eller mindre forhåndsdefinerte steder for å drive nødvendige aktiviteter for å 

holde gruppens liv ved like, men det var på Snarsmon de hadde sitt viktigste ankerpunkt i 

tilværelsen til tross for at de kunne være borte derfra i lengre perioder av gangen (Andersson 

2012; Hazell 2012: 26-27).  

I seg selv vil denne beskrivelsen nok kunne vekke gjenkjennelse hos 

steinalderarkeologer som har arbeidet med problemstillinger knyttet til sedentisme. Flere av 

faktorene som skal gjennomgås i dette kapitlet er til stede. Begreper som «basisboplass», 

«logistisk organisasjon» (e.g. Binford 1980: 10), «diffus sedentisme» (e.g. Bergsvik 1991: 28-

29) og «forankring i landskapet» (e.g. Glørstad 2010: 100-102) vil nok kunne dukke opp i 

hodet til leseren, og det vil være naturlig å anta at vi her snakker om en sedentær eller diffust 

sedentær senmesolittisk gruppe. Om vi legger til informasjon om at mye av aktiviteten som 

ble bedrevet av de «logistiske gruppene» som forlot Snarsmon bestod i å drive handel med 

fastboende bønder, og at bøndene og gruppene fra Snarsmon ikke så på seg selv som 
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medlemmer av samme etniske gruppe (Hazell 2012: 32-33) vil mange nok anta at vi her 

snakker om en form for kulturdualisme i neolitikum. Ingen av disse antagelsene er riktige. 

Snarsmon var bebodd i andre halvdel av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, og 

menneskene som bodde der tilhørte reisendefolket (også kjent under navn som romanifolket 

eller «taterne»). I en mesolittisk kontekst ville en gruppe med en slik måte å bo og bevege seg 

på altså nok regnes som sedentær. I konteksten rundt kulturdualismeteoriene er spørsmålet 

kanskje mer usikkert. I den historiske konteksten i Norge og Sverige ved århundreskiftet 

mellom 1800- og 1900-tallet ble en slik atferd ansett som så lite bofast at gruppen fikk navnet 

reisendefolk. I en drøftelse av hva sedentisme egentlig er kan tilfellet Snarsmon være 

interessant å ha i bakhodet, da dette kan være en god hjelp til å vurdere hvilken rolle 

konteksten spiller.  

2.3.Sedentisme som oppholdslengde 

Som nevnt i forrige kapittel har arkeologisk forskning på jeger-sankere tradisjonelt hatt en 

overveiende økologisk orientering. Dette har medført at drøftelser knyttet til utviklingen av 

sedentisme i stor grad har tatt utgangspunkt i hvordan sedentisering har vært en økonomisk 

tilpasning til økologiske omstendigheter. Dette kan bety at økologiske endringer har blitt 

ansett som et grunnlag for endring av strategier for innhenting av ressurser, eller at nye 

teknologiske innovasjoner har gitt menneskene muligheten til å utnytte ressurser som dytter 

dem i retning av sedentisme (Rosenberg 1998: 653-656). Det arketypiske eksemplet har vært 

å anse sedentisme som en tilpasning til en ny faunasammensetning, der et område gradvis 

domineres av arter med en ganske annen atferd enn artene som tidligere dominerte (e.g. 

Kozłowski 2009: 102-113). Dette har tidligere vært en del av grunnlaget for en hovedmodell 

der steinalderen gjennomgikk tre hovedperioder dersom man deler perioden inn etter 

kalorikilder: fra jakt på sel og/eller reinsdyr til en bredere ressursbasis ved havet til 

domestisering (Bergsvik 1991: 30). I slike drøftelser har det vært en tendens til å definere 

sedentisme ut ifra hvor ofte boplassene flyttes, og disse gradsforskjellene anses for først og 

fremst å være et utslag av hvilke ressurser som er tilgjengelige i området. Noen drøftelser av 

sedentisme har altså først og fremst fokusert på oppholdstid på en og samme plass (Bergsvik 

2001: 3).  

Susan Kents (1989: 2, referert i Bergsvik 2001: 4) definisjon på sedentisme kan 

hevdes å være et av de klareste eksemplene på en definisjon som tar utgangspunkt i hvor ofte 

en boplass flyttes, og hennes bidrag har vært viktig. Etter hennes definisjon er en gruppe 

jeger-sankere sedentære dersom en og samme boplass er bebodd av i alle fall deler av gruppen 
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i minst seks sammenhengende måneder. Dette er tilsynelatende en definisjon som i 

utgangspunktet skal kunne brukes til å kategorisere jeger-sankere relativt uavhengig av tid og 

rom. Denne begrepsbruken kan nok være håndterlig og oversiktlig samtidig som den lar oss 

drøfte sedentisme allment og krysskulturelt uten for mye kontekstuell «bakgrunnsstøy». Det 

kan nok i mange sammenhenger ha en verdi og være interessant i seg selv, men det er 

vanskelig å komme bort ifra at definisjonen er noe kontekstløs.  

Internasjonalt har Robert L. Kelly vært særlig viktig i begrepsdebatten, og han kan nok 

pekes ut som en klar representant for et syn på sedentisme som legger sterkere vekt på 

konteksten. I hans artikkel fra 1992 hevder han at sedentisme er et vagt definert konsept og at 

drøftelsene om mobilitet og sedentisme frem til da hadde vært for ensidige og todimensjonale, 

og at for mange arkeologer fremdeles brukte en eller annen variant av en firetrinnstypologi 

(helt nomadisk, ganske mobil, ganske bofast og helt bofast) der utviklingen av sedentisme ble 

behandlet som et batteri som gradvis mister energien ved at det beveger seg mindre og mindre 

frem til det til slutt stopper opp (Kelly 1992: 44-50). For Kelly (1992: 49-50; 2013: 78, 104) 

er sedentisme ikke en absolutt tilstand, men en prosess og en relativ tilstand. En prosess fordi 

et samfunn aldri står stille, men utvikler seg, og en relativ tilstand fordi graden av sedentisme 

må ses opp mot tidligere tilstander i samme samfunn og mot samtidige tilstander i andre 

sammenlignbare samfunn. Han oppgir eksplisitt at det er ufruktbart å tenke på sedentisme kun 

som et spørsmål om hvor mye en gruppe flytter på seg eller som en motsetning til det å være 

mobil (Kelly 2013: 112), men ser ut til alt i alt å slutte seg til et syn der sedentisme anses som 

prosessen med å redusere flytting av (basis)boplassen til minst en del av gruppen bor på 

samme plass året rundt, altså et relativt fravær av flytting av boplassen (Kelly 1992: 49; 2013: 

78, 104-107). Slik jeg tolker ham viser det seg vanskelig å være helt relativ i sedentismesynet 

når alt kommer til alt. Prosessen ser ut til i utgangspunktet å ha et forhåndsdefinert endepunkt, 

og dette endepunktet virker ikke vesentlig forskjellig fra verken Kents definisjon eller 

behandlingen av sedentisme som et batteri. Det virker også unødvendig forvirrende å skulle 

bruke et begrep som sedentisme om en prosess når ordet «sedentisering» («sedentization») 

ikke bare er en langt klarere begrepsbruk, men også et begrep han selv bruker (Kelly 1992: 

52, 54; 2013: 209). Det virker på meg langt mer ryddig å bruke begrepet «sedentisme» om en 

tilstand. Denne tilstanden kan gjerne være både sosialt og historisk relativ, hvilket i så fall kan 

bety at ingen absolutt definisjon av Kents type er nødvendig. Slik jeg ser det er det synet på 

sedentisme som noe relativt som er Kellys viktigste innspill i debatten, da dette tillater oss å 

sette drøftelsen inn i en konkret kulturhistorisk kontekst. 
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Knut Andreas Bergsviks (1991; 2001) artikler har vært særlig viktige i den norske 

debatten. To av dem ble utgitt med ti års mellomrom og viser i tillegg til en begrepsavklaring 

også en utvikling mot en mer nyansert forståelse av begrepsbruken. I tråd med Kent definerte 

han først en gruppe som sedentær når boplassen var befolket av i alle fall en del av gruppen 

gjennom hele året eller når en gruppe hadde en sammenhengende bosetning på ett og samme 

sted gjennom seks sammenhengende måneder. Det viktigste av de nye begrepene som ble 

lansert var diffus sedentisme, som henspiller på en sentral basisboplass som fungerer som en 

base man kan sende logistiske arbeidsgrupper i ulike retninger fra for å høste ulike ressurser i 

ulike soner. Diffus sedentisme settes her opp mot fokusert sedentisme, og hovedforskjellen 

mellom de to formene for sedentisme er hvilke ressurser som utnyttes. Mens diffust sedentære 

samfunn utnytter et bredt spekter av ressurser med ulik tilgang gjennom årstidene er 

ressursutnyttelsen langt smalere hos fokusert sedentære samfunn (Bergsvik 1991: 28). Bildet 

ser ut til å ha blitt vesentlig nyansert ti år senere, da han la frem en noe mer fleksibel 

definisjon. Her ser han ut til å ha lagt mer vekt på menneskenes forhold til territoriet enn på 

hvor lenge de holder seg på ett og samme sted. Det som da var blitt sentralt var at en gruppe 

fortsatte å komme tilbake til de samme stedene innen ett og samme mer eller mindre klart 

definerte territorium (Bergsvik 2001: 2-7). Det betyr at det ikke nødvendigvis er noen 

automatisk sammenheng mellom lengde på opphold og grad av sedentisme, for, som han 

påpeker, mobile grupper kan tidvis holde seg på en og samme boplass i lengre tid enn en 

sedentær gruppe vanligvis gjør dersom ressursene i området kan holde dem der (Bergsvik 

2001: 13). Også hos Glørstad er aspektet med tilbakevending det sentrale i å definere 

senmesolitikum som en sedentær periode i Øst-Norge, og dette går som en rød tråd gjennom 

hans drøftelser som har blitt helt sentrale for den nåværende forståelsen av perioden (e.g. 

Glørstad 2004c: 59-61; 2010, spesielt side 64-70, 91-102). I en vestsvensk kontekst er dette 

også sentralt for Herneks (2005: 234-236) påstand om at samfunnet i andre halvdel av 

mellommesolitikum hadde mange trekk som vanligvis forbindes med senmesolitikum. Det er 

nok dermed rimelig å hevde at tilbakevending har blitt et av de mest sentrale begrepene 

forskningen på den senere delen av mesolitikum i dette området.  

2.4.Sedentisme som tenkning 

Aspektet med tilbakevending og menneskenes forhold til landskapet som en sentral del av 

sedentisme kan åpne for Tim Ingolds (1986: 169) påstand om at sedentisme kan bety to 

kvalitativt forskjellige ting: Å bo på samme sted året rundt og å anse et definert territorium 

som sitt. Om den første betydningen kan kalles bofasthet kan den skilles fra den siste ved å 
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omtale denne som territorialisme. Territorialismedelen bringer enda et moment inn i 

begrepsdrøftelsen, nemlig spørsmålet om menneskekollektivenes syn på verden og sin egen 

væren i den. Denne siden av saken spiller kun en perifer rolle i drøftelser som tar 

utgangspunkt i sedentisme som tilpasning og oppholdslengde, da den gjerne anses som lite 

annet enn en nærmest mekanisk konsekvens av endret atferd. Når det har blitt et 

grunnprinsipp i samfunns- og humanvitenskapene at måten menneskene lever er 

utslagsgivende for hvordan de tenker (Dobres & Robb 2000: 4-10; Mansrud 2017: 13) bør 

dette bety at store endringer i levemåte, som sedentisering må kunne hevdes å være, også 

fører med seg store endringer i tenkemåte og verdenssyn. Dette perspektivet kan gi et visst 

emisk perspektiv i en debatt som ofte kan virke nærmest rendyrket etisk.  

Anja Mansrud (2017: 14) definerer bofasthet som hjemmehørende i et landskap, noe 

som kan tolkes som at det er en viss nyanseforskjell mellom det å være bofast og det å være 

fastboende. Å være hjemmehørende kan her tolkes som sterkt å spille på 

menneskekollektivenes egne oppfattelser av sin egen situasjon. Hos Glørstad (2004: 61; 2010: 

64-70, 91-102, 152-160, 250-258) er forankring i landskapet en av de mest grunnleggende 

sosiale prosessene vi ser fra og med overgangen til senmesolitikum, en prosess som er særlig 

godt studert i materialet fra Svinesundprosjektet. Denne forankringen var ifølge ham en 

prosess med å gi menneskene sine faste punkter i landskapet. I takt med 

sedentiseringsprosessen gikk disse punktene i en historisk arv som forsterket kollektivenes 

syn på deres plass i landskapet. Denne arven eksisterte ikke bare i deres egen bevissthet, men 

ble synlig gjennom fysisk materie. Fysisk materie, særlig faste boliger, ble på mange måter 

bevisstheten rundt landskapsforankringens materielle uttrykk og «bevis» som eksisterte i den 

virkelige verden ved at de materielle produktene av tidligere generasjoners arbeid viste for 

alle og enhver at dette landskapet tilhørte slektene som nå var der. Glørstads drøftelse av 

hvordan den fysiske materien er med på å strukturere samfunnene, og dermed bli en drivkraft 

i historien som drev sedentiseringen fremover, er i stor grad eksplisitt inspirert av Karl Marx’ 

(1890 [2005]: 85-100) drøftelse av varefetisjismen (Glørstad 2010: 15-33). Der Marx drøfter 

hvordan varebyttet ser ut som et forhold mellom ting mens det egentlig er et forhold mellom 

mennesker drøfter Glørstad hvordan ting, i tillegg til bare å være der, også spiller en rolle i å 

strukturere menneskenes samfunn – det vil si hvordan menneskene forholder seg til hverandre 

og hvordan disse forholdene endrer seg over tid. Man kan altså hevde at Glørstads bruk av 

fetisjismebegrepet er bredere enn Marx’. Der sistnevnte i stor grad reserverte det for en 

bestemt del av den menneskelige sosiale virksomheten utvider Glørstad det tilsynelatende til å 

gjelde sosial virksomhet som sådan, og dermed også sosiale endringsprosesser. Det som i 
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denne sammenhengen kan hevdes å skille et slikt syn fra den symmetriske arkeologien er at 

ikke-levende materie hos sistnevnte tillegges en egen agency i sin egen rett (Olsen 2006), 

mens materien i den historiske fetisjismeprosessen er et resultat av tidligere menneskers 

intensjoner og handlinger, og den tolkes av menneskene gjennom de «brillene» som deres 

nåværende sosiale væren har gitt dem. Materien spiller med andre ord en rolle i 

mellommenneskelige relasjoner (Mansrud 2017: 33-34). I en lengre historisk prosess vil 

åpenbart menneskeskapte objekter, som hus, monumentale møddinger og tidligere ildsteder, 

kunne være et bindeledd også mellom en gruppe levende mennesker og en gruppe mennesker 

som levde for flere generasjoner siden, mens det som skapes i dag kan oppfattes som et 

medium dagens kollektiv bruker til å kommunisere med sine etterkommere under antagelsen 

om at også de kommer til å være i samme område (e.g. Grøn: 66-68).  

En forankringsprosess kan ha ført til at landskapet ble en uatskillelig del av gruppens 

selvopplevelse. Dette kan settes i sammenheng med Fuglestvedts (2011; 2018: 267-274, 278) 

generelle redegjørelser for den kosmologiske utviklingen fra animisme til totemisme. En 

utvikling mot totemisme fører til at kollektivet ser på seg selv som av samme opphav som 

landskapet de bebor, og denne måten å identifisere seg med landskapet på kan ha vært et 

grunnleggende nytt ontologisk konsept sammenlignet med tidligere tider, da animisme var en 

mer fremtredende form enn totemisme. Sedentiseringsprosessen er altså ikke bare en prosess 

med endring av bevegelser, men også endring av hvordan man er og tenker som kollektiv. 

Gro Kyvik (2002: 128) skriver om begrepet hjemmeverden at denne «er karakterisert ved 

grader av forståelighet og tilgjengelighet på grunnlag av fortrolighet [kursiv i originalen] i 

forhold til gjenstander, handlinger og deres formål». Hvis begrepet «i forhold til» her brukes 

om en relasjon kan territorialiseringen (Ingold 1986: 169) utviklingen mot å høre hjemme i et 

landskap (Mansrud 2014; 2017: 14), forankringsprosessen (Glørstad 2004: 61; 2010: 64-70, 

91-102, 152-160, 250-258) og totemismens gradvise overtak over animismen (Fuglestvedt 

2011; 2018) alle være deler av den helhetlige mentale siden ved sedentiseringsprosessen. 

Disse mentale sidene kan kanskje anses som en vesentlig del av det som gjør et samfunn 

sedentært, og dermed hva som skiller det fra et mobilt samfunn med lange enkeltopphold. 

Med fare for å høres banal ut: Sedentære kollektiver tenker sedentært, ikke-sedentære 

kollektiver gjør det ikke. 

2.5. Sedentisme som produksjon 

Så langt er to sider av hva som kan ligge i sedentismebegrepet drøftet. Den ene siden handler 

om tilpasning i form av endret atferd, den andre om tenkning. Om det er væren som er 
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utslagsgivende for den kollektive tenkningen uten at avstander som tilbakelegges i forbindelse 

med flytting i løpet av en årlig syklus er den utslagsgivende delen av væren, hvilken del av 

væren er da den utslagsgivende? Kortere sagt: Hva får sedentære kollektiver til å tenke 

sedentært om det ikke først og fremst er tilbakelagte avstander som gjør det? 

Det allerede nevnte grunnprinsippet om at menneskenes tilværelse er utslagsgivende 

for deres bevissthet forbindes nok først og fremst med Marx (1859 [1981]: 217), og innen 

marxistisk historiefilosofi er produksjonen den siden ved tilværelsen som tillegges den største 

viktigheten i utformingen av menneskekollektivenes bevissthet (e.g. Olsen 2002: 146-147). I 

motsetning til mange teorier basert på økologisk tilpasning (Kelly 2013: 24-39), der 

hovedfokuset ofte kan se ut til å ligge på hva som produseres, som Bergsviks (1991: 28-29) 

skille mellom diffus og fokusert sedentisme bør kunne omtales som et eksempel på, har den 

mer ortodokse formen for marxisme vektlagt hvordan livsmidlene produseres når ulike typer 

samfunn skal kontrasteres (Olsen 2002: 146-147; Ostrovitjankov et. al 1955: 7-9). Dette kan 

hevdes å være en variant av å anse økonomisk virksomhet som en grunnleggende sosial 

virksomhet, hvilket er et perspektiv som har kommet inn i den arkeologiske teoridebatten de 

siste tiårene (e.g. Ingold 1986: 101-102; Hodder: 2004: 26). Til tross for at det har blitt hevdet 

at svært få senere forfattere har kommet i nærheten av Marx i forsøket på å skape et like 

overbevisende rammeverk for menneskehetens enhetlige historie (Hann & Hart 2011: 29) har 

eksplisitt marxisme som rammeverk for studier av jeger-sankere hatt begrenset arkeologisk og 

etnografisk suksess (e.g. Bettinger 1991: 131-149; Hann & Hart 2011: 73-78; Kelly: 21). 

Likevel har den grunnleggende tanken om å kategorisere ulike samfunnstyper ut fra hvordan 

de produserer blitt svært inkorporert i jeger-sankerarkeologi gjennom Lewis Binfords (1980: 

5-12) skille mellom logistisk mobile collectors og bosetningsmobile foragers og James 

Woodburns (1982: 432-436) skille mellom immediate return og delayed return. Disse kan i 

det store og hele omtales som grove inndelinger i ulike produksjonsmåter1.  

I korte trekk skiller Binfords begreper mellom de som flytter folk til ressursene 

(foragers) og de som flytter ressursene til folk (collectors). Woodburns begreper skiller 

mellom grupper som høster en ressurs som brukes mer eller mindre umiddelbart (immediate 

return) og de som på et eller annet vis investerer en viss mengde arbeidskraft i å sikre tilgang 

                                                           
1 En ortodoks marxistisk definisjon av begrepet «produksjonsmåte» går på følgende måte: «Den politiske 
økonomi utforsker produksjonsforholdene i deres vekselvirkning med produktivkreftene. Enheten av 
produktivkreftene og produksjonsforholdene utgjør produksjonsmåten» (Ostrovitjankov et. al 1955: 9). Lewis 
Binford (1980: 13) definerer en produksjonsmåte som “characteristic mixes of technology and social 
organization organized for subsistence purposes”. Forskjellen mellom disse måtene å definere begrepet 
«produksjonsmåte» er etter mitt syn ganske marginale.  
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til en ressurs på et senere tidspunkt (delayed return), noe det senmesolittiske 

fangstgropsystemet for elg på Almemoen utenfor Hønefoss er en konkret indikasjon på at var 

en fremtredende del av den semnesolittiske økonomien (Bergstøl 2015). Å flytte folk til 

ressursene betyr i hovedsak å flytte boplassen, mens å flytte ressursene til folk i hovedsak 

betyr å ha en egen basisboplass som får være der den er mens arbeidsgrupper reiser ut til mer 

eller mindre forhåndsbestemte steder for å utføre oppgaven og bringe spesifikke ressurser 

tilbake til basisboplassen. Mens logistisk mobile collectors og kollektiver med en strategi for 

delayed return settes i forbindelse med sedentære grupper settes de respektive 

søsterbegrepene i forbindelse med ikke-sedentære grupper. Begrepet «basisboplasss» er, slik 

jeg tolker skillet mellom foraging og collecting som produksjonsmåter, noe som bør være 

reservert for et kollektiv som har utviklet en overvekt av logistisk organisering. Begrepet må 

etter mitt syn ses i sammenheng med de mer eller mindre forhåndsdefinerte lokalitetene for en 

eller annen bestemt oppgave (heretter omtalt som en kategori: satelittboplasser) som er koblet 

til basisboplassene gjennom et logistisk system (Binford: 1980: 10; Kozłowski 2009: 89). Hos 

ikke-sedentære jeger-sankere er dette skillet kanskje ikke markant nok til at denne ordbruken 

er veldig relevant.  

De to begrepsparene (forager/collector og immediate return/delayed return) stilles her 

opp som interne kontraster, men i den virkelige verden har nok de færreste jeger-

sankersamfunn utelukkende tilhørt en av kategoriene uten noen elementer av den andre. Som 

med Fuglestvedts (2011; 2018: 267-293) generelle drøftelse av animisme og totemisme (se 

Mansrud 2016 for en drøftelse av en konkret endringsprosess fra oslofjordsområdet) kan det 

arkeologiske oppdraget i denne forbindelse hevdes først og fremst å være å identifisere hvilke 

måter som har vært mest dominerende til hvilken tid og å drøfte når og hvordan den ene 

endrer seg til den andre. Jeg vil altså legge til et nytt moment i tillegg til det momentet jeg 

kom frem til under forrige punkt, og vil med det presentere den endelige definisjonen på 

sedentisme slik jeg tror begrepet vil kunne brukes på den mest fruktbare måten i dette 

arbeidet: Sedentære kollektiver tenker sedentært samtidig som de produserer på en sedentær 

måte, mens ikke-sedentære kollektiver verken tenker eller produserer på en sedentær måte2, 

relativt til andre kollektiver. 

 

                                                           
2 Grunnen til at jeg skriver at kollektivet tenker sedentært samtidig som det produserer sedentært og ikke fordi 
det produserer sedentært er at forholdet mellom tenkning og væren i seg selv er et stort spørsmål som ligger 
utenfor rammene av denne oppgaven.  
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2.6. Hvem er sedentære? 

Sedentisme er her en tilstand, mens sedentisering er prosessen der tilstanden endrer seg. Til 

tross for at hvor langt og hvor ofte man flytter boplassen i mange kontekster nok kan være 

faktoren som i vesentligst grad formet en gruppe den ene eller den andre veien gjennom en 

historisk prosess vil jeg hevde at den ikke i seg selv er bestemmende for hvordan et kollektiv 

bør kategoriseres i enhver sammenheng.  

All den tid det som ligger i begrepene om å tenke og å produsere sedentært er basert på 

idealtyper vil dette åpenbart skape en mengde gråsoner i studiene av konkrete arkeologiske og 

etnografiske kasuser. Derfor er delsetningen «relativt til andre kollektiver» av avgjørende 

betydning. Jeg er enig med Kelly i at sedentisme må anses som en relativ tilstand, hvilket 

betyr at et bestemt kollektiv må ses opp mot minst ett annet. Uten å se det opp mot noe, 

implisitt eller eksplisitt, vil kollektivet verken være sedentært eller ikke-sedentært – det vil 

bare være.  

Hva da med reisendefolket på Snarmon, som innledet denne drøftelsen? Var de 

sedentære, diffust sedentære eller ikke sedentære i det hele tatt? Svaret avhenger etter mitt syn 

av hva vi ser dem opp imot. Relativt til den samtidige svensk-norske majoritetsbefolkningen 

gir det nok lite mening å omtale dem som sedentære. Men om vi setter det bestemte 

kollektivet av reisendefolk som bodde på Snarsmon mot slutten av 1800-tallet og begynnelsen 

av 1900-tallet inn i reisendefolkets egne historiske utviklingskontekst kan bildet bli 

annerledes. Kunnskapen om reisendefolkets tidligere historie er svak. Men det er ikke helt 

urimelig å se for seg at graden av sedentisme på det tidspunktet var sterkere enn den hadde 

vært tidligere, mens det i alle fall er sikkert at skandinaviske reisendefolk i dag er mer 

sedentære enn kollektivet på Snarsmon var. I så fall kan de kanskje omtales som diffust 

sedentære i det skandinaviske reisendefolkets egen historiske kontekst. Den historiske 

utviklingen fra mellom- til senmesolitikum i det sørlige Sentral-Skandinavia vil fra nå av være 

den konkrete konteksten denne begrepsbruken drøftes i.  

2.7. Dialektikken mellom basis og overbygning 

Det nevnte prinsippet om at menneskenes tilstand er det utslagsgivende for deres tenkning er 

et prinsipp som nok i størst grad forbindes med klassisk marxisme. En av de mest kjente 

måtene å legge frem dette prinsippet på har nok vært ved bruk av metaforen om basis og 

overbygning (Marx 1859 [1981]: 216-217). Basisen utgjøres av de materielle forholdene (i 

hovedsak, men ikke nødvendigvis strengt begrenset til, produksjonsmåten), mens 

overbygningen kan defineres som alle slags mentale forklaringer på hvordan verden er, og 
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hvorfor de sosiale forholdene i samfunnet er som de er (Olsen 2002: 146-147). Dette betyr 

ikke at overbygningen kun er mental og uten noen form for materialitet. Den kan tvert imot 

hevdes å være full av materielle manifestasjoner. Disse fysiske manifestasjonene er ikke bare 

et bilde av hvilken karakter menneskenes tenkning under et gitt samfunnsforhold er, men de 

er også med på å forme menneskenes mentale bilder av verden. Overbygningens fysiske 

manifestasjoner er altså ikke bare skapt av menneskenes tenkning, den kan også virke tilbake 

og forme den videre. Ved å definere sedentisme en enhet mellom produksjon og tenkning 

aksepteres implisitt begrepsparet basis og overbygning i denne avhandlingen.  

Det er en vanlig oppfatning at basisen er den mest utslagsgivende for den historiske 

prosessen som former et samfunn, hvilket ikke må mistolkes i retning av at forholdet mellom 

basisen og overbygningen er deterministisk og mekanisk ved at overbygningen kun er en 

passiv refleksjon av basisen (Bettinger 1991: 135; Olsen 2002: 147; Ostrovitjankov et. al 

1955: 9). En slik oppfatning vil kunne føre til at ideologiske og kosmologiske sider ved et 

samfunn oppfattes som uviktige i drøftelser av endringsprosesser over lengre tid, ved at de 

blir redusert til et uviktig etterslep etter de vesentlige endringene som foregår i basisen. Denne 

måten å forholde seg til Marx’ begrepspar medfører etter mitt syn en vulgarisering som tapper 

det for all forklarende kraft, hvilket kanskje gjelder i enda større grad for drøftelser av 

historiske prosesser enn for drøftelser som legger vekt på å studere et samfunn i presensform. 

Å behandle endringer i overbygningen som en mekanisk konsekvens av endringer i basisen 

kan hevdes å gjøre svært lite for å gi noen form for forståelse av hvilken rolle den spiller i å 

endre menneskesamfunnene. Deterministiske og mekaniske behandlinger av forholdet mellom 

basis og overbygning kan hevdes å stå i fare for kun å gjøre overbygningen uinteressant. I 

tillegg til å fjerne en vesentlig del av menneskets vesen, nemlig dets bevissthet, fra drøftelser 

av forhistoriske endringsprosesser vil det også kunne fjerne store deler av det som gjør 

forhistorien attraktiv i utgangspunktet. 

I forsøkene på å skape en utdypning av hva forholdet mellom basis og overbygning 

egentlig er mente Steven B. Smith (1984) å kunne identifisere tre hovedretninger: 1) Den 

fundamentalistiske retningen (fundamentalist thesis). De som tilhørte denne hovedretningen 

så dem som sammenkoblet og insisterte på et nærmest teknodeterministisk forhold der 

produksjonsmidlene, altså ikke bare basisen, men en begrenset del av den, direkte styrer 

ideologisk-kosmologiske forhold. 2) Den interne relasjonsretningen (internal relatedness 

thesis), der kategoriene til en viss grad er uavhengige av hverandre, men likevel i et dialektisk 

påvirkningsforhold. De som fremmer denne tankeretningen forholder seg ikke først og fremst 

til basis og overbygning som en linje med årsaker og konsekvenser, men som et helhetlig 
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«system». 3) Den overbestemmende retningen (overdetermination thesis), der basisen (og 

ikke bare produksjonsmidlene, som hos førstnevnte) til syvende og sist «styrer» en 

overbygning med en betydelig grad av autonomi. De som baserer seg på denne retningen vil 

typisk være veldig oppmerksomme på det partikulære i enhver situasjon og vise hvordan flere 

faktorer jobbet sammen for å gi et resultat som den som drøfter historien i ettertid kjenner.  

Det må nevnes at disse retningene ble identifisert innenfor en vestlig forståelse av 

marxistisk begrepsbruk. I en svært ortodoks marxistisk fremstilling av forholdet mellom basis 

og overbygning hevdet K. V. Ostrovitjankov et. al (1955: 9) at «Når overbygningen først er 

oppstått, virker den i sin tur aktivt tilbake på basisen, påskynder eller hemmer dens 

utvikling». Etter mitt syn er dette en mer håndterlig, om enn ganske grov, måte å forholde seg 

til begrepsparet på i en sammenheng som dette. Uten her å gjøre noen drøftelse ut av hvor 

«bestemmende» basisen til syvende og sist er vil jeg hevde at dette synet viser at det ikke 

nødvendigvis er noe behov for å gjøre det hele vanskeligere enn at man forholder seg til basis 

og overbygning som teoretiske analysekategorier som er til stede i et dialektisk forhold i 

enhver samfunnsmessig endringsprosess. Heller enn å bestemme overbygningen kan det være 

fruktbart å anse den som strukturerende (Fuglestvedt 2011: 32) på en måte som kan gi 

sistnevnte nok «autonomi» til ikke bare å være en refleksjon av økonomiske forhold, men 

også til å forme disses utvikling over tid ved å være de mentale rammene menneskene i 

produksjonen opererer innenfor. På den måten vil overbygningen kunne være en 

grunnleggende del av en konkret utviklingsprosess, og ikke bare en ren konsekvens. I 

situasjonen med boplasskomprimering i det sørlige Sentral-Skandinavia vil jeg senere 

argumentere for at endringer i overbygningen ikke bare var en konsekvens av utviklingen av 

en logistisk produksjonsmåte, som jeg drøftet i forrige kapittel, men at den var en absolutt 

forutsetning for at endringen i produksjonsmåte kunne utvikle seg videre da grunnlaget først 

hadde blitt lagt.  

Analysekategoriene basis og overbygning er ikke selvstendig eksisterende vesener, 

men abstrakte produkter av menneskelig aktivitet (Smith 1984: 952-953) som (i alle fall i 

denne sammenhengen) kan benyttes som begreper for å forstå menneskenes handlinger og 

konsekvensene av disse i et konkret forhistorisk hendelsesforløp. Menneskene, som til 

syvende og sist er det som drøftes og som ligger bak alle abstrakte begreper som benyttes, 

trenger ikke nødvendigvis å ha hatt noen oppfatning av arkeologenes analytiske begreper som 

adskilte enheter i livet. Tvert imot er det en svært etablert oppfatning at noe nevneverdig 

skille mellom økonomi og kosmologi er fraværende hos jeger-sankere (e.g. Grøn et.al 2008: 

63; Ingold 1986: 140; Mansrud 2016: 8; Tanner 1979: 7-8) men når dette konseptuelle skillet 
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er klart og tydelig for de fleste moderne mennesker er dette begreper som kan gjøre 

forhistorien til noe forståelig for dem. Det er omtrent slik jeg oppfatter Fuglestvedts (2018: 

10-13) forsvar av bruken av begrepsparet «natur og kultur», og det er i bunn og grunn den 

samme tenkemåten som ligger bak bruken av begrepsparet «basis og overbygning» i dette 

kapitlet. Som Eduardo Vivieros de Castro (2002 [1998]: 308) fastslår innledningsvis i sin 

kjente drøftelse av amerikanske urfolks perspektivisme:  

«The flourishing industry of criticisms of the Westernizing character of all dualisms has 

called for the abandonment of our conceptually dichotomous heritage, but to date the 

alternatives have not gone beyond the stage of wishful unthinking”.  

2.8.Metode 

En grunnleggende antagelse bak de fleste arkeologiske drøftelser av sedentiseringsprosesser 

er at befolkningsveksten og de lengre oppholdene som følger med medfører større og mer 

intensivt brukte basisboplasser, og et større nettverk av mindre logistiske satelittboplasser i 

gruppenes områder. Denne tanken henger tett sammen med tanken om sedentisme som en 

forutsetning for utviklingen av kompleksitet, som i praksis ofte betyr utviklingen av sosialt 

hierarkiske samfunn (Kelly 2013: 241-242). Bruksintensitet anses i denne sammenhengen ofte 

for å manifesteres arkeologisk gjennom blant annet funntetthet og kulturlagsdannelse, men 

slike enkeltproxyer bør man være veldig varsom med å bruke ukritisk (e.g. Hernek: 2005: 

233, med referanser i teksten). Størrelse vises selvsagt ved at faktisk samtidige boplasser får 

større areal. Men utformingen av faktisk samtidige boplassområder forteller først og fremst 

om situasjonen slik den var på et bestemt tidspunktet. Hvis en sedentiseringsprosess kan anses 

som en prosess med endring av produksjons- og tenkemåter som i en mesolittisk kontekst 

foregikk over en lang tidsperiode vil det kunne være vanskelig å belyse denne prosessen ved å 

studere enkeltboplasser. Heller enn å arbeide med et fenomen som sedentisering ut ifra en 

tankegang knyttet til nøkkelboplasser som antas å vise hva som er rimelig typisk for et gitt 

punkt i prosessen kan det være relevant å belyse sedentiseringen ut fra et større perspektiv. 

Dette betyr i denne sammenhengen å forlate nøkkelboplasser til fordel for et større statistisk 

bilde der det unike ved hver boplass anses som mindre interessant enn de generelle trekkene 

som kommer frem når de ses i en større sammenheng (Glørstad 2006: 69).  

I dette arbeidet vil utviklingen av boplassområdenes gjennomsnittlige areal, deres 

gjennomsnittlige funntetthet og eventuelle kulturlags gjennomsnittlige areal og dybde i 

Østfold, Akershus, det lavereliggende Hedmark, det sørlige Buskerud, Oslo, Västra Götaland 

og Värmland presenteres. Grunnlaget for utregningen er eksplisitt oppgitt informasjon hentet 
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ut fra et større antall utgravingsrapporter: boplassareal, antall littiske funn og dybde og 

utbredelse av kulturlag. 

 Boplassene vil så sorteres kronologisk og etter funksjon - det vil si om boplassen 

tolkes som en basisboplass, satellittboplass eller en foragers’ boplass. Den grunnleggende 

antagelsen bak denne metoden er at en dialektisk prosess med endring av både produksjons- 

og tenkemåter blant jeger-sankere bør ha hatt en sammenheng med endringer av hvordan 

landskapet ble brukt og bebodd, og endringsmønstrene som kan bli synlige i den kronologiske 

utviklingen kan dermed gi et godt utgangspunkt for å få en mer konkret forståelse av hvordan 

denne prosessen faktisk foregikk. Et perspektiv som i denne sammenhengen er interessant er 

Anna Marie Prentiss’ (2012) drøftelse av utviklingen av kompleksitet på den 

nordvestamerikanske høysletten i forhistorisk tid. Hun argumenterer for at man her må skille 

mellom økonomisk og sosiopolitisk kompleksitet som to ulike prosesser, der den sistnevnte 

kom på et senere tidspunkt enn førstnevnte. I lys av den marxistiske historieoppfatningens syn 

på utviklingen av produksjonen som grunnleggende for utviklingen av andre sosiale forhold 

kan dette være et perspektiv å ta med seg til sedentiseringsprosessen i det sørlige Sentral-

Skandinavia. Å sortere boplassene kronologisk etter funksjon og undersøke hvordan de ulike 

boplasstypene endret seg vil kunne fortelle noe om hvordan økonomiske og sosiale forhold 

endret hverandre.  

2.9. Oppsummering av kapittel 2 

Sedentismebegrepet er svært mye brukt, men likevel ganske vagt definert i den arkeologiske 

forskningen på forhistoriske jeger-sankere. I sin snevreste betydning kan begrepet tas for ikke 

å bety stort annet enn at man oppholder seg i lengre tid på ett og samme sted. En slik 

definisjon kan hevdes å ha en viss nytte i forbindelse med drøftelser på tvers av svært store 

avstander i tid, rom og levemåte, men bør likevel kunne hevdes å være litt for banal og 

kontekstløs til å gi særlig mye hjelp i drøftelsen av en konkret sedentiseringsprosess. I en 

jeger-sankerkontekst trenger ikke sedentisering kun å innebære å flytte mindre på seg, men 

kan også implisere flere grunnleggende sosiale endringer. I dette arbeidet behandles 

sedentisme som en enhet mellom produksjon og tenkning. En logistisk produksjonsmåte anses 

i denne konteksten som sedentismens økonomiske side, mens territorialisme og totemisme 

anses som tenkningens side. Sedentisering er her prosessen med dialektisk endring av begge 

sidene av denne enheten mot et punkt der samfunnene som gjennomgår prosessen er av en 

kvalitativt annen karakter enn foregående periode.  

 



 Langsomt ble stedene deres egne  

25 
 

3. Materialgjennomgang  

3.1. Utvelgelse og systematisering 

For å kunne drøfte hvordan sedentiseringsprosessen endret de kontekstuelt samtidige 

boplassene har det vært nødvendig å basere meg på tilgjengelige rapporter fra utgravinger i 

Norge og Sverige. Alle boplasser behandles altså her som kontekstuelt samtidige boplasser, 

mens en drøftelse av hva forholdet er mellom de kontekstuelt samtidige og de faktisk 

samtidige boplassene danner en vesentlig del av den videre drøftelsen etter dette kapitlet. Det 

er imidlertid en rekke forhold som har ført til at mange utgravde boplasser ikke har blitt 

vurdert som egnet til å inngå i et større statistisk system. Mangelfull eller for usikker romlig 

og/eller kronologisk avgrensning av boplassområdet er den viktigste enkeltfaktoren3. For bred 

datering er en annen vesentlig årsak til at rapporter utgår. Dette skyldes at den statistiske 

analysen krever at man i det minste kan plassere boplassen klart i senmesolitikum, 

mellommesolitikum eller overgangsperioden. Tilgjengelighet er en tredje. Av praktiske 

årsaker har det vært vanskelig å få tak i enkelte eldre svenske rapporter, men noe informasjon 

har i enkelte tilfeller likevel vært mulig å finne i nyere artikler og bøker (e.g. Dammen (Tjörn, 

Västra Götaland), i Kindgren og Åhrberg 1999 og Sandarna (Göteborg Västra Götaland) i 

Andersson et. al 1988 og Hernek 2005: 25-28). Derfor er all hovedtyngde på rapporter fra 

2000-tallet for svenske boplassers del. Fra nyere tid skal alle utgravingsrapporter være 

tilgjengelig via Riksantikvarieämbetets nettsider, men gjennom mitt arbeid har jeg sett at 

enkelte rapporter ikke er tilgjengelige der via vanlige søk (e.g. Hernek og Bergstrand 2010; 

Olsson 2007). Der jeg har kommet over disse via referanser i andre rapporter og verker har 

jeg i noen tilfeller kunnet finne dem på de enkelte museenes nettsider. Dette innebærer en viss 

risiko for at det finnes rapporter som er ukjente for meg. Eldre norske rapporter har vist seg 

langt mer tilgjengelige. Det viktigste unntaket er utgravingene på Saugbrugsforeningens Tomt 

i Halden (Lindblom et. al udatert, referert blant annet i Glørstad 2010), men her har 

informasjon om Lokalitet 3 vært tilgjengelig i Stine Melvolds (2006) hovedfagsoppgave. Når 

alt kommer til alt er det ikke mulig å peke på noen eksakt målbare kriterier som har blitt 

benyttet i prosessen med å vurdere hvilke rapporter som kan inkluderes og hvilke som ikke 

kan inkluderes – hver rapport har måttet bli skjønnsmessig vurdert på individuell basis. Til 

tross for at alle disse faktorene har ført til at en anselig mengde rapporter utgår fra analysen 

                                                           
3 Jeg vil her understreke at jeg baserer meg på rapporter der størrelsen på boplassområdet er eksplisitt oppgitt, 
ikke størrelsen på utgravningsområdet. Grunnen til dette er at jeg i flere rapporter har observert at 
utgravningsområdet kan være vesentlig større enn området boplassen avgrenses til. Å inkludere tall for 
utgravningsområdene kan etter mitt skjønn medføre en for stor risiko for at mange altfor høye tall inkluderes.  
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mener jeg at mengden er god nok til å kunne brukes til en meningsfylt drøftelse. Antallet 

boplasser som inngår i oversikten over utbredelse er 92. I tillegg kommer noen boplasser der 

kulturlagene er godt beskrevet, men som av ulike årsaker ikke er egnet til å inkluderes i 

oversikten over boplassenes utbredelse og funntetthet.  

Den første systematiseringen (vedlegg 1) er en oversikt over boplassenes utbredelse og 

funntetthet. Rapportene er delt inn i tre hovedblokker: Innlandsboplasser, mellommesolittiske 

kystboplasser og senmesolittiske kystboplasser. Grunnen til at innlandsboplasser ikke er delt 

opp i to kronologiske blokker er at det kun er en ren mellommesolittisk boplass i oversikten, i 

tillegg til tre fra overgangsfasen mellom periodene. For hver lokalitet fremkommer 

informasjon om: 

1) Tolkning av funksjon. Her har jeg utelukkende sett på rapportforfatternes tolkninger uten å 

forsøke å vurdere dem. En eventuell selvstendig vurdering av hver enkelt tolkning ligger langt 

utenfor rammene av denne oppgaven. Der ingen tolkning foreligger eller forfatterne mener at 

dataene er for svake til at man kan konkludere er dette feltet blankt.  

2) Datering. Disse er naturlig nok av varierende kvalitet. Som nevnt ovenfor er et minstekrav 

for å komme med i oversikten at dateringen er tilstrekkelig avgrenset i tid.  

3) Boplassens størrelse, målt i m2. Som nevnt ovenfor er et minstekrav for å komme med i 

oversikten at boplassen er tilstrekkelig avgrenset med en rimelig grad av sikkerhet. Også disse 

er av varierende kvalitet. Se punkt 2.2. for kildekritisk drøfting av dette forholdet.   

4) Antall littiske funn. Tallene under denne rubrikken danner grunnlaget for utregning av 

gjennomsnittlig funntetthet. Funntettheten for hver enkelt boplass har jeg regnet ut ved å dele 

antallet littiske funn på antall kvadratmeter boplassen er avgrenset til. I noen tilfeller er kun 

deler av boplassen utgravd. I disse tilfellene har jeg regnet ut funntettheten ved å dele antall 

littiske funn på antall kvadratmeter som er utgravd. Se punkt 2.2. for kildekritisk drøfting av 

dette forholdet. Resultatene fra disse rapportene har jeg valgt å systematisere ved å: 

1) dele dem opp i en del for innlandsboplasser (til sammen 20 stykk) og en del for 

kystboplasser (til sammen 72 stykk) 

2) sortere dem kronologisk. Grunnet mangelen på mellommesolittiske boplasser i innlandet er 

de tre boplassene fra overgangsfasen regnet inn i den mellommesolittiske blokken sammen 

med den rent mellommesolittiske boplassen Bjørkeli (Åmot, Hedmark) (Damlien 2010a). 

Dette er gjort for å kunne lage en statistisk meningsfylt kategori for mellommesolitikum i 

innlandet. Kystboplassene sorteres kronologisk på to måter. Den ene er en grovsortering der 

hele mellommesolitikum og hele senmesolitikum utgjør hver sin kategori. Den andre er en 

finere sortering der boplassene fra første og andre halvdel av hver periode sorteres for seg. Til 
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den finere sorteringen faller en god del boplasser ut. Grunnene til dette er at mange boplasser 

dateres for bredt til at de lar seg plassere i den ene eller den andre kategorien, og at jeg har 

utelatt de dateringene som faller helt midten av periodene. Ved å fjerne dateringene som faller 

helt i midten har jeg kunnet etablere et helt klart skille mellom første og andre halvdel.  

3) Sortere dem etter funksjon. Funksjon betyr i dette tilfellet at boplassene som i rapportene 

tolkes som basisboplasser (Fem stykk i mellommesolitikum og sju stykk i senmesolitikum) 

sorteres i en kategori mens alle som tolkes som noe annet (33 i mellommesolitikum og 27 i 

senmesolitikum) sorteres i en annen kategori. En del rapporter beskriver funksjonen relativt 

utfyllende uten å knytte den til begreper som «basisboplass» e.l. I disse tilfellene har jeg 

måttet vurdere om de skal plasseres i kategorien for basisboplasser eller ei. 

To typer resultater presenteres. Det ene resultatet er gjennomsnittlig størrelse på 

boplassene innen de ulike kategoriene. Det andre resultatet er gjennomsnittlig funntetthet 

innenfor de ulike kategoriene. Disse to resultattypene må selvsagt ses i sammenheng med 

hverandre, noe som vil være sentralt for den videre drøftelsen. Den andre systematiseringen er 

en oversikt over boplasser med kulturlag. Med «kulturlag» mener jeg her lag som 

rapportforfatterne eksplisitt omtaler som kulturlag. Fra mellommesolitikum finner man i 

denne oversikten totalt 15 kulturlag fra 12 boplasser. Kvarnåsen fra overgangsfasen mellom 

mellom- og senmesolitikum er lagt inn i den mellommesolittiske statistikken. Fra 

senmesolitikum inneholder oversikten totalt 13 kulturlag fra 12 boplasser. Mange av 

kulturlagsboplassene er også med i oversikten over boplassenes utbredelse og funntetthet, 

men noen av møter kun kriteriene for å komme med i oversikten over kulturlag. Kulturlagenes 

dybde og areal er dataene som ligger til grunn for utregningene, men noe færre kulturlag kan 

inkluderes i statistikken over gjennomsnittlig areal, da denne informasjon ikke alltid 

foreligger4. Det som presenteres er gjennomsnittlig dybde og gjennomsnittlig areal i de to 

tidsperiodene. Det gjennomsnittlige arealet for kulturlagsboplassene presenteres også. Også i 

dette tilfellet er det ikke alle rapporter som egner seg for å utføre alle typer utregninger, 

hvilket betyr at ikke alle boplasser som passer inn i en kategori har kunnet inkluderes i 

utregninger av gjennomsnittlig areal på kulturlagsboplasser. Resultatet av oversikten over 

kulturlagene vil nødvendigvis måtte ses i sammenheng med resultatet fra oversikten over 

utbredelse og funntetthet.  

 

 

                                                           
4 Fra mellommesolitikum er åtte boplasser med til sammen elleve kulturlag inkludert. Fra senmesolitikum er 
syv boplasser med til sammen åtte kulturlag inkludert.  
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3.2. Kildekritiske drøftelser 

Med et såpass stort antall boplasser som det som presenteres her vil det være to typer 

kildekritiske problemer. Den ene typen av kildekritiske problemer er de som er knyttet til hver 

enkelt boplass og hver enkelt tolkning. Den andre typen er de som er knyttet til tolkning av 

alle boplassene til sammen. 

3.2.1.  Representativitet  

Det vesentligste problemet av den andre typen er selve utvelgelsesprosessen. Et anselig antall 

rapporter har som nevnt av ulike årsaker blitt utelatt fra databasen. Dette gjør spørsmålet om 

representativitet vesentlig. Jeg likevel hevde at antallet boplasser er høyt nok til at det er 

rimelig å anse dem som temmelig representative til sammen. At de 92 boplassene som har en 

ganske klar fysisk avgrensning og en tilstrekkelig smal kronologisk avgrensning til sammen 

skulle representere en eller annen anomali som avviker sterkt fra den forhistoriske realiteten 

virker på meg å være statistisk svært usannsynlig. Hvis så likevel skulle være tilfellet bør det 

bety at den forhistoriske dannelsen av kronologisk og romlig avgrensningsbare boplasser for 

det meste foregikk i sammenhenger som på en eller annen måte skilte seg sterkt fra normen. 

Jeg klarer ikke å se noen realistiske forklaringer på at så skulle være tilfelle. Det betyr at jeg 

tror at de utvalgte rapportenes representativitet er akseptabel.  

3.2.2.  Romlig avgrensning 

Avgrensningene av boplassene er i seg selv en vanskelig oppgave. I gjennomlesningen av 

rapportene virker det ganske klart på meg at disse gjøres på et skjønnsmessig grunnlag i hvert 

enkelt tilfelle, og det er nok også vanskelig å etablere noen helt objektive kriterier for å 

avgjøre hvor en boplass i en jeger-sanker-fiskerkultur egentlig starter og slutter. Mange 

avgrensninger er derfor svært omtrentlige. Tidvis fremkommer også ulike opplysninger om 

utbredelse5. To faktorer ser ut til å være de vesentlige i avgrensningen av en boplass: 

Funnområder og topografi, men noen boplasser avgrenses også ut fra utbredelsen av 

kulturlag. All den tid området jeg tar for meg i denne oppgaven har til dels svært dårlige 

bevaringsforhold for annet materiale enn det littiske kan dette være et av de mest alvorlige 

systematiske problemene, da det er fullt mulig å forestille seg at steinarbeid ofte har vært noe 

som har forekommet på begrensede deler av den flaten der det faktisk var samtidig aktivitet. 

Dette tolkningsproblemet kan være særlig stort på boplasser som for det meste har vært 

                                                           
5 Et eksempel: Andersson et. al (1988: 109, 114) oppgir at boplassen Sandarna er omtrent 2000m2, mens Robert 

Hernek (2005: 25) oppgir omtrent 1500m2. Jeg beregner her boplassen til å være 2000m2.  
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bebodd i kaldere deler av året eller på svært værharde plasser, da det er naturlig å forestille 

seg at steinarbeid her har foregått innendørs (e.g. Hernek 2005). Steinarbeid innendørs hevdes 

også å være et samfunnstrekk som hadde dype røtter i senmesolitikum (Glørstad 2010: 152), 

hvilket selvsagt kan forpurre avgrensninger basert på spredning av littisk materiale. Til tross 

for at dette er et problem som kan medføre systematiske feilberegninger av boplassenes 

utbredelse har jeg vanskelig for å forestille meg andre måter å beregne utbredelsen på der 

topografien ikke gir noen klare hint og littisk materiale er det som kan være bevart. Når alt 

kommer til alt bør det være bedre å gjøre noe, under sterke kildekritiske forbehold, ut av 

materialet man har enn å si at vi ikke kan si noe om boplassenes utbredelse.  

3.2.3.  Datering 

En av de mest kjente problematikkene i steinalderarkeologien er dateringsproblematikken. 

Boplassenes alder er for det aller meste datert typologisk, med strandlinjekurver og ved C14-

dateringer. Hvilke dateringsmetoder som brukes, hvilke kombinasjoner som er brukt og hvilke 

som er lagt mest vekt på varierer naturligvis ut ifra forholdene ved hver enkelt boplass. 

Samtlige dateringsmetoder har sine godt kjente fallgruver (e.g. Gräslund 1996). Jeg vil ikke 

gå nærmere inn på dem her, utover å fastslå at det er varierende grad av sikkerhet i 

dateringene av de ulike boplassene, og rapportforfatterne gir naturligvis også i ulik grad 

uttrykk for usikkerhet. Med mindre steinalderarkeologene i Norge og Sverige har en eller 

annen uoppdaget eller ikke erkjent viktig systematisk feil i sin dateringsvirksomhet tror jeg 

dette problemet løser seg selv rent statistisk. 

3.2.4.  Funksjonstolkning 

Funksjonstolkning kan være et massivt kildekritisk problem. Som med avgrensningen av 

boplassene ser dette ut til å være en svært skjønnsmessig basert tolkning. Da jeg leste 

tolkningsdelen i de rapportene der dette spørsmålet drøftes fikk jeg et ganske klart inntrykk av 

at dette er et spørsmål der forfatterne føler seg frem og gir uttrykk for usikkerhet i de tilfellene 

der en boplass tolkes som en basisboplass. I tilfellene der en boplass tolkes som en satellitt ser 

de ut til ofte å ha større tillit til egne konklusjoner. Dette kan tyde på at vi, snart 40 år etter 

Binfords (1980) presentasjon av de ulike boplasstypene, fremdeles ikke har et klart svar på 

hvordan man egentlig skal gjenkjenne en basisboplass. Hvor relevant kategorien egentlig er 

for mellommesolitikums vedkommende er også et spørsmål som bør stilles. Resultatene fra 

utregningene av utbredelse og funntetthet på mellommesolittiske basisboplasser kan etter mitt 

syn tyde på at det er behov for andre typer begreper i tolkningen av mellommesolittiske 

boplasser enn av senmesolittiske. Tolkninger eldre enn omtrent år 2000 er basert på vesentlig 
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tynnere kunnskap om mesolitikum enn hva vi har i dag. Det er vesentlig nok en gang å 

understreke at vi i vårt årtusen har fått en langt bedre forståelse av mesolitikum enn hva 

tilfellet var til og med 1990-tallet. Hvis vi i denne sammenhengen setter svinesundprosjektet 

(Glørstad 2002; 2003a; 2004a; 2004b) som det viktigste faghistoriske skillet kan det bety at 

det kan være relevant å stille seg spørsmålet om hvorvidt vi bør kritisk gjennomgå 

tolkningene av utgravninger som ble gjennomført før dette.   

3.2.5. Problemer knyttet til funntetthet 

Flere av boplassene i oversikten er ikke totalutgravd (e.g. Berg 1995: 82-98; Glørstad 2003b; 

Hernek 2015; Johansen 2003b; Johansson 2016; Lindman 2008; Melvold 2006; Mjærum 

2009; Olsson 2007). Dette kan selvsagt være et kildekritisk problem når det kommer til 

avgrensning av størrelsen6, men det største potensielle problemet oppstår i denne 

sammenhengen etter mitt skjønn først og fremst i forbindelse med beregning av funntetthet. 

Der boplassen kun er delvis utgravd må funntettheten naturligvis beregnes ved å dividere 

antall funn med antall kvadratmeter som faktisk er utgravd, og ikke med boplassens totale 

størrelse. Det innebærer en åpenbar risiko for at funntettheten kan være radikalt større eller 

mindre dersom hele boplassen graves ut. Torpum 10 (Halden, Østfold) (Glørstad 2003b) 

fremstår som et klart eksempel på et tilfelle der funntettheten kan mistenkes å være mindre på 

boplassen som helhet. Boplassens totale størrelse er beregnet til å være omtrent 400m2, men 

kun 27,75m2 er utgravd (Glørstad 2003: 277, 289). På det utgravde området var det en 

funntetthet på 423 littiske funn per kvadratmeter, noe som er langt mer enn noen annen 

boplass i oversikten. Torpum 10 tolkes av rapportforfatteren som en basisboplass, og er 

dermed en av seks senmesolittiske basisboplasser langs kysten. Når antallet er så lite får en 

ekstremt avvikende boplass store utslag i statistikkken. Jeg har likevel valgt å ta med delvis 

utgravde boplasser med en klar avgrensning i oversikten, men der en enkelt boplass får store 

konsekvenser for resultatet vil dette gjøres helt klart og et alternativt tall presenteres i teksten.   

Det må også nevnes at ikke alle inkluderte boplasser egner seg til å utregne 

funntetthet. Årsakene kan være at problemstillingene knyttet til enkelte av utgravningene ikke 

førte til at den aktuelle delen av perioden ble prioritert og at funnene ikke dermed har blitt 

ivaretatt (e.g. Johansson 2016: 5), at rapporten ikke skiller klart mellom littiske funn fra ulike 

deler av steinbrukende tid der lokaliteten inneholder boplasser fra flere faser eller at littiske 

funn oppgis i kilogram og ikke i antall funn (e.g. Wennberg og Petersson 2004). Alt i alt har 

                                                           
6 Se for eksempel den mellommesolittiske boplassen Askim 300 (Göteborg, Västra Götaland) (Nieminen 2012, 
2014). Nøyere undersøkelser førte til at avgrensningen av den sank fra 6600m2 til 4900m2. 
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dette ført til at 16 av totalt 47 senmesolittiske og 17 av totalt 42 mellommesolittiske boplasser 

ikke har kunnet vurderes i forbindelse med utregning av funntetthet. Funntetthet tas ofte, 

implisitt eller eksplisitt, for å være en proxyindikator på hvor langt oppholdet eller 

oppholdene på en boplass var og/eller hvor mange mennesker som bodde der (Hernek 2005: 

233). Se siste avsnitt under punkt 2.2.6. for drøfting av dette forholdet og hvordan det stiller 

seg i denne oppgaven.  

3.2.6. Kulturlag 

Vedlegg 2 er en oversikt over boplasser med kulturlag. I denne oversikten har jeg igjen tatt 

alle rapportforfatternes tolkninger for god fisk, hvilket betyr at oversikten over kulturlag i 

realiteten er en oversikt over boplasser der forfatteren bruker ordet «kulturlag». 

Kildeproblemene knyttet til dette er altså de som er felles for enhver arkeologisk tolkning av 

stratigrafi der man skal vurdere hva som er «natur» og hva som er «kultur». Kategorien 

«kulturlag» er svært lite enhetlig. Slik Patricia A. McAnany og Ian Hodder (2009: 19) omtaler 

arkeologisk tolkningspraksis aksepteres «kultur» som et lags opprinnelse dersom geofysiske 

undersøkelser ikke finner en god måte å forklare hvilket fenomen som kan ha dannet det. 

Lagene som observeres og tolkes som kulturlag kan stamme fra en rekke ulike sosiale 

praksiser. Hvilken konkret praksis som dannet et bestemt kulturlag kan gi helt ulike 

implikasjoner både i debatten om hvilken type samfunn man egentlig har med å gjøre på den 

aktuelle plassen (McAnany og Hodder 2009), og om hvorvidt et dypt kulturlag er et tegn på 

langvarig bosetning eller om praksisene som har ført til dets dannelse har funnet sted over 

kortere tid (Hernek 2005: 233 med referanser i teksten). Å behandle alle stratigrafiske lag som 

tolkes som et «kulturlag» som en og samme sak, slik jeg gjør her, kan dermed hevdes å være 

problematisk i utgangspunktet. 

Likevel tror jeg igjen at mengden kulturlag delvis kan løse dette problemet rent 

statistisk. Til tross for at det kan være en mengde ulike praksiser som danner ulike kulturlag 

på ulike måter og i løpet av svært ulik tidslengde vil det likevel kunne være interessant å 

drøfte hvilket bilde de gir til sammen når vi ser på dem samlet innenfor en og samme 

kulturhistoriske epoke. Når både funntetthet og kulturlag i seg selv ikke er en sikker indikator 

på tidslengde og/eller antall mennesker som bodde på en boplass vil det også være interessant 

å se dem opp mot hverandre. Når de vurderes samlet vil det kunne være mulig å få et annet 

inntrykk av den kulturhistoriske situasjonen i de to ulike epokene enn om man drøfter isolert. 
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3.3. Resultat – utbredelse 

Tabell 1 og 2 viser resultatene for gjennomsnittlig utbredelse av henholdsvis de 

mellommesolittiske og senmesolittiske innlandsboplassene, og de mellommesolittiske og de 

senmesolittiske kystboplassene. Resultatene viser en tydelig minskning i gjennomsnittlig 

utbredelse fra mellommesolitikum til senmesolitikum.  

Periode – innland Gjennomsnittlig utbredelse Antall boplasser 

Mellommesolitikum 1029 m2 4 

Senmesolitikum 181 m2 16 
Tabell 1: Gjennomsnittlig utbredelse av innlandsboplassene 

Periode – kyst Gjennomsnittlig utbredelse Antall boplasser 

Mellommesolitikum  2016 m2 38 

Senmesolitikum  978 m2 34 
Tabell 2: Gjennmsnittlig utbredelse av kystboplassene 

For innlandsboplassenes vedkommende virker nedgangen veldig voldsom. Dette skyldes mer 

enn noe annet at Kvarnåsen (Olsson 2007), som er datert til å tilhøre overgangsperioden, er 

plassert i den mellommesolittiske kategorien. Med sine 3600m2 fører den til at gjennomsnittet 

blir veldig høyt. Uten Kvarnåsen blir gjennomsnittlig størrelse 172 m2. En lignende situasjon 

er også tilfelle for de senmesolittiske boplassenes del. Nor 160 (Karlstad, Värmland) 

(Johansson 2017) er med sine 1400m2 vesentlig større enn de øvrige boplassene fra perioden, 

og nesten fem ganger større enn nest største boplass, som er Svevollen 2 (Fuglestvedt 1992) 

på 250 m2. Det er unektelig påfallende at de tre svenske boplassene som er inkludert i 

statistikken også er de tre største7. Dette kan skyldes forhistoriske realiteter, være en tilfeldig 

feilkilde grunnet manglende datamengder eller være en form for ulikhet mellom norsk og 

svensk praksis i forbindelse med tolkning av boplasser. Om Kvarnåsen og Nor 160 fjernes fra 

oversikten blir resultatet på 172 og 100 m2 for henholdsvis mellom- og senmesolittisk periode 

i innlandet, hvilket virker mer rimelig sammenlignet med forskjellen i utbredelse hos 

kystboplassene. Det er kun fire boplasser med i den mellommesolittiske beregningen, hvilket 

kan gjøre denne kategoriens verdi tvilsom. I den senmesolittiske kategorien er det 16 

boplasser med i oversikten, hvilket er langt bedre. Det må dog sies at brorparten av disse 

stammer fra et og samme prosjekt og ligger langs Rena Elv (Stene 2010). Dette kan gjøre 

representativiteten mer tvilsom, men som argumentert ovenfor må vi bruke det materialet vi 

har frem til vi eventuelt måtte få et større datasett.  

                                                           
7 Kvarnåsen og Nor 160 er de to største, mens Svärdbäraren 21 (Karlskroga, Värmland) (Holm og Karlsson 2004) 
med sine 270m2 er den tredje største.  
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For kystboplassenes vedkommende er datamengden langt større, og vi kan nok dermed feste 

mer lit til resultatene. Interessant nok fører ikke den store forskjellen i datamengde til et 

vesentlig annerledes relativt resultat: De mellommesolittiske boplassene er omtrent dobbelt så 

store i gjennomsnitt, men forskjellen i areal mellom kyst og innland er svært stor. En vesentlig 

større datamengde langs kysten tillater noen mer finmaskede utregninger: 

Periode – kyst Gjennomsnittlig utbredelse Antall boplasser 

Første halvdel av mellommesolitikum 443 m2 9 

Andre halvdel av mellommesolitikum 2391 m2 11 
Tabell 3: Gjennomsnittlig utbredelse av mellommesolittiske kystboplasser i første og andre halvdel av perioden 

Tabell 3 viser størrelsesforskjell mellom første og andre halvdel av mellommesolitikum ved 

kysten. For å få en virkelig skarp atskillelse har jeg som nevnt ikke inkludert boplasser som er 

datert til å ligge ganske nøyaktig midt i perioden, og selvsagt heller ikke de som ikke kan 

dateres smalt nok til å plasseres i noen halvdel. Fra en gjennomsnittlig utbredelse på 443 m2 i 

første halvdel øker den sterkt den til 2337 m2 i andre halvdel. Med henholdsvis ni og 11 

boplasser i kategoriene virker representativiteten på meg å være akseptabel.  

Periode – kyst Gjennomsnittlig utbredelse Antall boplasser 

Første halvdel av senmesolitikum 1567 m2 13 

Andre halvdel av senmesolitikum 524 m2 11 
Tabell 4: Gjennomsnittlig utbredelse av senmesolittiske kystboplasser i første og andre halvdel av perioden 

Tabell 4 viser tilsvarende oversikt for første og andre halvdel av senmesolitikum, med noen 

boplasser utelatt av samme grunner som for mellommesolitikums vedkommende. Fra 

mellommesolitikum andre halvdel til første halvdel av senmesolitikum faller gjennomsnittlig 

størrelse fra 2391m2 til 1567 m2. Den gjennomsnittlige størrelsen faller så til 524 m2 i andre 

halvdel av senmesolitikum. Med henholdsvis 13 og 11 boplasser virker representativiteten på 

meg å være akseptabel også her.  

Periode - kyst Gjennomsnittlig utbredelse Antall boplasser 

Mellommesolitikum 2978 m2 5 

Senmesolitikum 1049 m2 7 
Tabell 5: Gjennomsnittlig utbredelse for basisboplasser ved kysten i begge perioder 

Tabell 5 viser utbredelsen av basisboplasser ved kysten i mellommesolitikum og 

senmesolitikum, der arealet synker fra 2978 m2 til 1049 m2. Dog må tre merknader til, der jeg 

vil foregripe litt av de kommende resultatene og den kommende drøftelsen. Den første er at 

mengden mellommesolittiske basisboplasser kan være noe for lav til at vi bør feste 

umiddelbar lit til representativiteten. Dog er mengden satellittboplasser såpass stor at jeg 

synes det bør aksepteres, da dette bør bety at et eventuelt problem heller ligger i tolkningene 
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av boplassene enn i mengden. Den andre merknaden er at samtlige mellommesolittiske 

basisboplasser ligger i Sverige. Siden det totale antallet mellommesolittiske boplasser langs 

kysten er høyt kan dette altså neppe skyldes en tilfeldig feilkilde i dataene. Det gjør det 

nærliggende å tenke at dette enten speiler en forhistorisk realitet eller at det vi har med å gjøre 

er en systematisk ulikhet mellom Norge og Sverige i hvordan boplasser tolkes. Den tredje 

merknaden er at kategorien «mellommesolittiske basisboplasser» er den kategorien som har 

klart lavest funntetthet av alle kategorier – under halvparten av kategorien med nest lavest 

funntetthet. Dette får meg til å lure på hvor relevant det er å bruke begrepet basisboplass i 

tolkninger av boplasser fra mellommesolitikum.  

Periode - kyst Gjennomsnittlig utbredelse Antall boplasser 

Mellommesolitikum 1871 m2 33 

Senmesolitikum 960 m2 27 
Tabell 6: Gjennomsnittlig utbredelse av kystboplasser som ikke er tolket som basisboplasser 

Tabell 6 viser utviklingen i gjennomsnittlig utbredelse av boplasser som ikke er tolket som 

basisboplasser, hvilket inkluderer boplasser uten noen eksplisitt tolkning. Her er antallet 

boplasser langt høyere, og inntrykket som har kommer frem i de foregående resultatene står 

seg. Mellommesolittiske boplasser har en gjennomsnittlig utbredelse på 1871 m2, mens 

senmesolittiske boplasser har en gjennomsnittlig utbredelse på 960 m2.  

Oppsummert ser vi med andre ord en interessant utvikling fra første halvdel av 

mellommesolitikum til andre halvdel av senmesolitikum: I delen av perioden der samfunnene 

antas å være små og svært lite sedentære er også boplassene relativt små. De når et 

høydepunkt i mellommesolitikums andre del, altså omtrent fra og med tidspunktet der det 

hevdes av grunnlaget for sedentisering legges, før de så gradvis komprimeres. Det kan være 

nærliggende å tenke seg at en slik utvikling har sammenheng med i hovedsak to ting: 1) En 

territorialitet som ble utviklet omtrent midt i mellommesolittisk tid kan ha ført til en utvikling 

av store kontekstuelt samtidige boplassområder, før forankringsprosessen senere førte til en 

gradvis komprimering av boplassene frem mot slutten av senmesolitikum og 2) utviklingen av 

en logistisk produksjonsmåte.  

3.4.Resultat – funntetthet 

Periode - innland Gjennomsnittlig funntetthet Antall boplasser 

Mellommesolitikum 14,57 funn/m2  3 

Senmesolitikum 22,06 funn/m2  12 
Tabell 7: Gjennomsnittlig funntetthet på innlandsboplassene i hver periode 

 



 Langsomt ble stedene deres egne  

35 
 

Periode - kyst Gjennomsnittlig funntetthet Antall boplasser 

Mellommesolitikum 19,6 funn/m2 22 

Senmesolitikum 65,6 funn/m2 22 
Tabell 8: Gjennomsnittlig funntetthet på kystboplassene i hver periode 

Tabell 7 viser gjennomsnittlig funntetthet for både mellommesolittiske og senmesolittiske 

innlandsboplasser. Merk at det kun er tre mellommesolittiske boplasser som er inkludert i 

utregningen, hvilket kan gjøre representativiteten meget tvilsom. 12 senmesolittiske boplasser 

er et bedre utgangspunkt. I motsetning til utbredelsen går gjennomsnittlig funntetthet 

merkbart opp i senmesolitikum. Tabell 8 viser samme oversikt hos kystboplassene, der det 

statistiske grunnlaget er mer solid. Her går funntettheten mer drastisk opp enn i innlandet, fra 

19,6 funn per m2 i mellommesolitikum til 65,59 funn per m2 i senmesolitikum.  

Periode – kyst Gjennomsnittlig funntetthet Antall boplasser 

Første halvdel av mellommesolitikum 9,8 funn/m2 5 

Andre halvdel av mellommesolitikum 32,6 funn/m2 9 
Tabell 9: Gjennomsnittlig funntetthet for første og andre halvdel av mellommesolitikum 

Tabell 9 viser gjennomsnittlig funntetthet for kystboplasser fra første og andre halvdel av 

mellommesolitikum. Merk at antallet boplasser fra første halvdel av perioden nå er nede i 

fem, hvilket kan være på grensen for hva som kan aksepteres som et greit statistisk grunnlag. 

Av samme årsak som nevnt i forbindelse med utbredelse har en del boplasser blitt utelatt fra 

denne oversikten for å få et klart skille mellom første og andre halvdel av perioden. 

Funntettheten viser omtrent en tredobling i løpet av perioden.  

Periode – kyst Gjennomsnittlig funntetthet Antall boplasser 

Første halvdel av senmesolitikum 47,8 funn/m2  8 

Andre halvdel av senmesolitikum 88,9 funn/m2  9 
Tabell 10: Gjennomsnittlig funntetthet for første og andre halvdel av senmesolitikum 

Tabell 10 viser gjennomsnittlig funntetthet for første og andre halvdel av senmesolitikum, 

med en del boplasser utelatt av samme grunn også her. Det er tydelig at funntettheten 

fortsetter å stige drastisk gjennom heleperioden fra mellommesolitikums slutt til slutten av 

senmesolitikum. Om ekstremt lite funntette Krogsrud 6/20 (Frogn, Akershus) (Viken 2015) 

fjernes fra oversikten blir resultatet 99,9 funn per m2 for senmesolitikums andre halvdel.  

Periode - kyst Gjennomsnittlig funntetthet Antall boplasser 

Mellommesolitikum 6,2 funn/m2 5 

Senmesolitikum 135,2 funn/m2 7 
Tabell 11: Gjennomsnittlig funntetthet på basisboplasser ved kysten 

Tabell 11 viser utviklingen av funntetthet på kystboplasser tolket som basisboplasser fra 

mellommesolitikum til senmesolitikum. Her ser vi en svært markant økning fra 6,23 til 135,2 
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funn per m2. Mellommesolittiske basisboplasser er som nevnt den kategorien med klart lavest 

funntetthet, samtidig som det er den største kategorien i utbredelse. Jeg mistenker som sagt at 

dette kan være en indikasjon på at den logistiske produksjonsmåten på det tidspunktet ikke 

hadde fått et overtak som var sterkt nok til at det er relevant å bruke benevnelsen 

«basisboplasser» om man studerer perioden som en helhet.   

Periode - kyst Gjennomsnittlig funntetthet Antall boplasser 

Mellommesolitikum 23,5 funn/m2 17 

Senmesolitikum 33 funn/m2 15 
Tabell 12: Gjennomsnittlig funntetthet på kystboplasser som ikke tolkes som basisboplasser 

Denne mistanken kan hevdes å styrkes ved å se på funntettheten for alle boplasser som ikke 

tolkes som basisboplasser, som fremkommer av tabell 12. Her er funntettheten på henholdsvis 

23,5 og 33 funn per m2. Funntettheten på mellommesolittiske boplasser som ikke tolkes som 

basisboplasser er altså over tre ganger så stor som for basisboplassens vedkommende. For 

senmesolitikums vedkommende ser det hele mer rimelig ut, med en gjennomsnittlig 

funntetthet på 33 funn per m2 mot 135,2 funn per m2 på basisboplassene. Denne 

sammenligningen viser også en historisk utvikling som ser mindre revolusjonær og mer 

evolusjonær ut sammenlignet med utviklingen hos boplassene som tolkes som basisboplasser, 

hvilket må kunne sies å stemme langt bedre med de øvrige resultatene.  

Periode 
Gjennomsnittlig 
areal 

Gjennomsnittlig 
funntetthet 

Antall boplasser medregnet – 
Areal/funntetthet 

Første del av MM 443,2 m2 9,8 funn/m2 9/5 

Andre del av MM 2391,5 m2 32,6 funn/m2 11/9 

Første del av SM 1567,6 m2 47,8 funn/m2  13/8 

Andre del av SM 524,3 m2 88,9 funn/m2 10/9 
Tabell 13: Oversikt over utviklingen av gjennomsnittlig areal og funntetthet på kystboplasser fra første halvdel 

av mellommesoltikum til andre halvdel av senmesolitikum 

Ser man resultatene for utviklingen av boplassenes utbredelse og funntetthet i sammenheng 

(tabell 13) danner det seg et ganske klart bilde av hvordan kontekstuelt samtidige boplasser 

utviklet seg: De gikk fra å være små og lite funntette til å vokse seg store og langt mer 

funntette, før de så gradvis fikk en langt høyere funntetthet på et gradvis mindre areal. Til 

tross for at det som nevnt ikke er noen automatisk sammenheng mellom funntetthet og lengde 

på opphold og/eller antall mennesker (Hernek 2005: 233) kan det være det nærliggende å 

tolke dette som at sedentiseringen medførte en komprimering av boplassene ved at man ved 

retur til dem stadig oftere begynte å bebo nøyaktig samme sted som tidligere, mens man på et 

tidligere tidspunkt i prosessen bosatte seg i mer respektabel avstand til tidligere 

bosetningsspor (e.g. Mansrud og Eymundsson 2016). Dette kan det igjen være nærliggende å 
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sette i sammenheng med en utvikling fra mobile til fastere bostrukturer, e.g. fra telt til faste 

bygninger (e.g. Fretheim 2017: 219-221).  

3.5.Resultat - kulturlag 

Periode 
Gjennomsnittlig 
areal 

Gjennomsnittlig 
dybde 

Boplassenes gjennomsnittlige  
utbredelse 

Mellommesolitikum 343,41 m2 45,33 cm 2196,66 m2 

Senmesolitikum 52,93 m2 34,23 cm 1167,5 m2 
Tabell 14: Gjennomsnittlig areal og dybde på kulturlag, samt størrelse på boplassene 

Tabell 14 viser utregning av gjennomsnittlig areal og dybde på kulturlag, samt 

gjennomsnittlig størrelse på boplassen kulturlagene ligger på, delt opp i en mellommesolittisk 

og en senmesolittisk del. Det skilles ikke mellom kulturlagsboplass og boplass med kulturlag, 

i betydningen at en kulturlagsboplass er en boplass der kulturlaget går utenfor bostrukturen 

(Fretheim 2017: 79). Alle omtales her som kulturlagsboplasser. Kvarnåsen (Hagfors, 

Värmland) (Olsson 2007) er her regnet inn i den mellommesolittiske statistikken. 

Det er ingen stor forskjell på kulturlagsboplassene og alle boplassene samlet når det 

kommer til utbredelse. Kulturlagsboplassene er 180-190m2 større enn gjennomsnittet for hver 

periode. Forskjellen i utbredelsen av boplasser med kulturlag i mellommesolitikum og i 

senmesolitikum er meget stor. Forskjellen på kulturlagenes dybde i de to periodene, som er på 

henholdsvis 45,33m2 og 34,23m2, er merkbar. Det er interessant å bemerke at kulturlagene er 

noe dypere og mye større i mellommesolitikum enn i senmesolitikum, mens funntettheten er 

drastisk høyere i senmesolitikum. To faktorer som gjerne tas som en indikator på lengde på 

opphold, kulturlagsstørrelse- og dybde og funntetthet (Hernek 2005: 233, med referanser), ser 

altså ut til å utvikle seg i motsatt retning fra mellommesolitikum til senmesolitikum.  

3.6. Oppsummering av materialgjennomgangen 

Materialgjennomgangen viser noen klare historiske tendenser som kan belyse selve 

sedentiseringsprosessen nærmere. Etter en drastisk økning i både areal og funntetthet fra 

første halvdel til midten av mellommesolittisk periode blir de kontekstuelt samtidige 

boplassene gradvis mindre og mer funntette, hvilket kan kalles en komprimering av 

boplassområdene. Til tross for at datamengden ikke tillater noen finmasket inndeling i 

innlandet skiller ikke utviklingen her seg i noen vesentlig grad fra utviklingen langs kysten, 

utover at arealet og funntettheten gjennomgående er vesentlig lavere her. I noen andre 

kategorier er datamengden liten, men det er verdt å merke seg at dette ikke fører til at det 

oppstår noen nevneverdige anomalier i disse kategoriene. Også kulturlagene blir vesentlig 

mindre i areal i løpet av overgangen fra mellommesolitikum til senmesolitikum, og de 
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mellommesolittiske kulturlagene er i gjennomsnitt merkbart dypere. At en økning i 

gjennomsnittlig funntetthet kommer sammen med gjennomsnittlig grunnere kulturlag er en 

interessant betraktning. Dette bør etter mitt syn bety at minst en av de to populære 

proxyindikasjonene på intensitetsgraden i bruk av boplassen og/eller bruk av flere mennesker 

i dette tilfellet ikke automatisk gjenspeiler det de ofte tas til inntekt for. Når konsensusen om 

at dette er en sedentiseringsperiode er så sterk som den er vurderer jeg det som mest 

sannsynlig at det er kulturlagene som må drøftes på en annen måte. Dette kan gjøre 

McAnanys og Hodders (2009) betraktninger, nevnt under punkt 2.2.6., relevante å undersøke 

for norsk og svensk steinalderarkeologi. Om økt bruksintensitet og befolkningsstørrelse ikke 

skapte dypere og større kulturlag, hvilke endrede sosiale praksiser var det da som dannet 

mindre kulturlag i en mer sedentær periode? Hvis kulturlag dannes av avfall kan man for 

eksempel tenke seg at ulikheten i kulturlagsdannelse i de to periodene først og fremst er et 

resultat av ulikheter i avfallshåndtering, og at det i så fall kan fortelle mer om praktiske og 

rituelle forhold enn om opphold og bruksintensitet som sådan (e.g. Grøn & Kuznetsov 2003).  

Alt i alt kan det hevdes at man fra midten av mellommesolitikum kan snakke om en 

utvikling av territorialitet som førte til at noen områder oftere ble tatt i bruk, hvilket førte til at 

man i dag kan se store kontekstuelt samtidige boplassområder. Tendensen fra og med omtrent 

7500 f.kr går så i retning av komprimering av boplassene, der de kontekstuelt samtidige 

områdene blir mindre og langt mer funntette. I den sammenhengen er det interessant å se den 

svært lave funntettheten på de mellommesolittiske boplassene som har blitt tolket som 

basisboplasser. Dette kan som nevnt være et tegn på at bruken av begrepet kan være en 

anakronisme i denne tidsperioden, og at det bør være forbeholdt senmesolitikum. I så fall kan 

dette gi vesentlige implikasjoner for hvordan man forestiller seg boplassorganiseringens 

utvikling gjennom sedentiseringsperioden. En virkelig logistisk produksjonsmåte med en 

virkelig fast bosetning og tilhørighet til stedene kan ha blitt utviklet først i senmesolitikum. I 

så fall kan dette tolkes som en utvikling mot en mer definert «eiendomsrett» - i løpet av 

senmesolitikum ble stedene virkelig deres egne.  
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4. Sedentiseringsprosessen 

4.1. Allment fenomen, konkrete tilfeller 

I kapittel 3. ble det lagt frem en definisjon på sedentisme som kan være fruktbar i et arbeid 

som dette: Sedentære kollektiver tenker sedentært samtidig som de produserer på en sedentær 

måte, mens ikke-sedentære kollektiver verken tenker eller produserer på en sedentær måte, 

relativt til andre kollektiver. Slik defineres sedentisme som en tilstand satt inn i en historisk 

og sosial kontekst. Men prosessen med å bli sedentær kan som nevnt innledningsvis forløpe 

på ulike måter i ulike områder. Om man vil drøfte endringer i mobilitetstype må dette gå hånd 

i hånd med en forståelse av hvilke sosiale relasjoner som endrer seg, og hvordan dette kan 

foregå (Kelly 1992: 56). Forholdet mellom det generelle og det partikulære er vanskelig å 

komme utenom i denne sammenhengen. Sedentiseringsprosesser blant jeger-sankere har 

foregått flere steder i verden gjennom historien og forhistorien, og det sørlige Sentral-

Skandinavia i mellom- og senmesolitikum er et eksempel på en slik prosess - den er dermed et 

konkret tilfelle av et ganske så allment forhold (Fuglestvedt 2008: 120). For å kunne forstå 

hva som konkret kan ha drevet prosessen med boplasskomprimering i forbindelse med 

sedentiseringsprosessen i det sørlige Sentral-Skandinavia fremover kan dette fenomenet 

drøftes med utgangspunkt i allmenne endringsmekanismer. Robert L. Bettinger (1991: 202) 

har pekt på at et sentralt problem for denne typen drøftelser er at etnografien mangler 

tidsdybden mens arkeologien mangler detaljene, hvilket til gjør det vanskelig å gi et særlig 

nyansert bilde av en lengre prosess. Derfor kan en konkretisering av hvordan prosessen 

faktisk kan ha foregått i større grad baseres på grunnleggende sosiale prinsipper og 

konkretisering av abstraksjoner enn på etnografiske analogier (Glørstad 2010: 213-215; 

Mansrud 2017: 28-31).  

4.2. Økologi, økonomi og kosmologi i sammenheng med hverandre 

I de mer generelle debattene om sedentiseringsfenomenene i forhistorien har det blitt hevdet 

at deltagerne grovt sett kan deles inn i to hovedgrupper: De som forklarer prosessene med 

utgangspunkt i ytre faktorer og de som forklarer dem med utgangspunkt i indre faktorer 

(Rosenberg 1998: 653). Ytre faktorer knyttes som oftest til sedentisering som en økonomisk 

tilpasning til et endret miljø eller klima, mens indre faktorer legger vekt på endringer som 

stammer fra sosiale dynamikker i menneskesamfunnene selv. Michael Rosenberg (1998: 653) 

hevdet at majoriteten tilhørte gruppen som legger hovedvekt på ytre faktorer, og Mansrud 

(2016: 8) omtalte som nevnt nylig dette som det tradisjonelt dominerende perspektivet.  
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I arkeologiske analyser av forhistoriske endringsprosesser blant jeger-sankere har begrepet 

tilpasning, noen ganger åpenbart inspirert av Charles Darwins (Palavestra og Porcic 2008) 

biologiske evolusjon og andre ganger kun overfladisk sådan (Bettinger 1991: 9), blitt tillagt 

stor viktighet. Også sedentiseringsprosesser kan anses som tilpasningsprosesser. Ut ifra et 

slikt perspektiv kan man resonnere seg frem til at miljøet som tidligere gjorde 

boplassmobilitet til den økonomisk mest rasjonelle levemåten endres gradvis til et miljø som i 

større grad legger til rette for gradvis høyere grad av sedentisme, for eksempel gjennom en ny 

faunasammensetning (e.g. Kozłowski 2009: 102-113). Blant de «sedentiseringsvennlige» 

miljøene er områder med rike akvatiske ressurser, spesielt områder der elver renner ut i havet, 

vanligvis ansett som de som i aller størst grad legger opp til en slik prosess (e.g. Bergsvik 

2001; Berzins 2010; Glørstad 2004c: 59-61 Kelly 2013: 45-46, 90, 127; Nordqvist 2000: 138-

139; Yesner 1980). I Vest-Sverige har Götaälvdalen blitt etablert som et av de tydeligste 

eksemplene på et sedentiseringsvennlig område (e.g. Hernek 2005: 225), mens 

Glommautløpet har en tilsvarende status i Norge (e.g. Fuglestvedt 2006; Glørstad 2010: 62-

70). Kystområder ved sund med sterke havstrømmer har også vært like viktige i studier av 

mesolittisk sedentisme i Norge (e.g. Bergsvik 1991; 2001; Glørstad 2004c).  

Bak synet på tilpasning som årsak til sedentisering kan det hevdes å ligge to premisser, 

som begge kan være vanskelige å uten videre akseptere i seg selv. Det ene premisset er at 

økonomisk effektivitet i utgangspunktet behandles som det eneste kriteriet menneskene 

utvikler leveform etter. Det andre er at sedentisme i seg selv er mer ønskelig enn mobilitet, og 

at samfunn vil bli sedentære så snart de har et ressursgrunnlag som lar dem bli det. Det siste 

premisset har åpenbare analogier i tidligere debatter om neolittisering og innføringen av 

jordbruk og husdyrhold. Det kan hevdes å være basert på en oppfatning om fremskritt og 

evolusjon som fremdeles preger flere arkeologiske debatter (Palavestra og Porcic 2008). Det 

finnes etnografiske kilder som viser at mobilitet blir høyt verdsatt hos samfunnene det gjelder 

(e.g. Henriksen 1995, sitert i Mansrud 2014: 91). For mange mobile jeger-sanker-fiskere 

gjelder dette prinsippet ifølge Kelly (2013: 107) i så stor grad at dersom ressursene i et 

område er jevnt spredt er den eneste grunnen til ikke å flytte på seg at det ikke finnes noe sted 

å flytte til. Mangel på steder å flytte til har da også blitt påpekt som en av de aller mest 

sannsynlige grunnene til at sedentiseringsprosesser begynner i utgangspunktet (e.g. Kelly 

2013: 106; Rosenberg 1998: 662-664). Jeg mener ikke her å hevde at mobilitet er universelt 

verdsatt som noe positivt, men å slå fast at sedentisme heller ikke er det. 

Premisset om økonomisk rasjonalitet er like tvilsomt, og kan hevdes i hovedsak å være 

en projisering av den moderne profittmaksimerende kapitalismens logikk over på mennesker 
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som levde under helt andre produksjonsmåter. I den økonomiske antropologien omtales dette 

gjerne som å se på Homo sapiens sapiens som et Homo economicus, og det kan overse andre 

historiske, sosiale og kulturelle faktorer som kan være like styrende for menneskelig atferd 

som vurderinger om økonomisk rasjonalitet er (Hann & Hart 2011, spesielt side 172-174). 

Rasjonalitet handler i denne sammenhengen gjerne om å få den mengden produkter man 

mener å ha behov for til en så liten kostnad, i jeger-sanker-kontekst målt i arbeidsmengde, 

som mulig. Logikken som projiseres over på forhistorien kan altså hevdes konkret å være den 

moderne industrielle vareproduksjonen, der det å kunne omsette stadig flere varer til en stadig 

lavere kostnad er blant de aller mest grunnleggende profittmaksimerende prinsipper. Men, 

som Mansrud (2014: 68) har formulert det: «menneskers næringsvalg er ikke utelukkende 

styrt av jakten på kalorier, det er også influert av sosiale mekanismer og symbolske 

forestillinger». Om ytre faktorer i seg selv hadde vært nok til å utløse sedentiseringsprosesser 

der det ytre grunnlaget for disse ble lagt skulle man kunne forvente å se denne utviklingen så 

å si universelt så fort muligheten bød seg. Dette er dog ikke nødvendigvis tilfellet (Rosenberg 

1998: 655), og gjør det nødvendig å se disse opp imot de indre faktorene.  

Teknologi er blant de mest sentrale begrepene i diskusjonen om indre faktorer som 

leder mot sedentisering (e.g. Kelly 2013: 122-123), og av alle teknologiske nyvinninger som 

leder mot sedentisering er lagring ofte omtalt som en av de mest grunnleggende (e.g. Hayden 

2014; Kelly 2013: 127). Lagringsplasser fra mesolittisk tid har blitt identifisert blant annet i 

Irland, Latvia og Russland (Cunningham 2011: 141). Det sørlige Sentral-Skandinavia ligger 

langs denne øst-vestgående aksen av områder der lagringsteknologi er identifisert, men det 

finnes ingen klare indikasjoner for lagring i nøstvetkulturen, der det har blitt hevdet at en 

stabil ressurstilgang kan ha fjernet dette behovet (Glørstad 2010: 250). Om man har tilgang til 

ressurser fordi man har lagret dem eller fordi de er svært stabile ved boplassene trenger dog 

ikke nødvendigvis å gi særlig dramatisk ulike sosiale konsekvenser i denne forbindelsen, da 

de begge kan gi mulighet til overskuddsproduksjon.  

Om menneskene først og fremst flyttet boplassen for å ha tilgang på ressursene der de 

befant seg kunne lagring og/eller svært stabil tilgang til ressurser redusere dette behovet. Da 

lagringsteknikker eller ressurstilgangene ble gode nok kunne man dermed heller sende ut en 

mindre del av gruppen for å hente andre ressurser tilbake, altså gå over fra bostedsmobilitet til 

logistisk mobilitet og dermed rendyrke konseptet med en basisboplass og en mengde 

satellittboplasser. Det er mulig å forestille seg hvordan lagring dermed kan ha ledet til en 

langt større grad av arbeidsdeling enn tidligere. En logistisk produksjonsmåte kan i denne 

sammenhengen hevdes først og fremst å være en type arbeidsdeling, og dette kan hevdes å 



 Langsomt ble stedene deres egne  

42 
 

bety at en mer utviklet og definert arbeidsdeling er en av de mest vesentlige sosiale sidene ved 

sedentiseringsprosessen. Om det stemmer at alle samfunn bærer i seg kimen til sin egen 

endring kan dette bety at en av tingene som skilte samfunnene som gikk gjennom 

sedentisering fra de som ikke gjorde det kan ha vært at de førstnevnte i utgangspunktet 

utviklet en litt mer definert arbeidsdeling enn de som ikke gjorde det, og at denne fikk vokse 

seg stadig sterkere frem til den logistiske mobiliteten kom til å dominere over 

boplassmobiliteten. I dette perspektivet er det interessant å bemerke at det har blitt observert 

at animistiske og totemistiske samfunn utviser et grunnleggende ulikt syn på håndverk, der de 

førstnevnte ikke har spesialiserte håndverkere mens de sistnevnte legger stor vekt på akkurat 

dette (Mansrud 2017: 40), og håndverksspesialisering må kunne hevdes å være et eksempel på 

arbeidsdeling. Totemismen hevdes å være en del av sedentismens ideologisk-kosmologiske 

overbygning (e.g. Fuglestvedt 2008: 118-120; 2011: 35-38; 2018: 276-279; Mansrud 2017: 

74-76), og noen samfunnsmessige mekanismer kan altså få dette til å gå hånd i hånd med også 

å gjøre den til arbeidsdelingens overbygning. Denne overbygningen kan forsterke enhver 

sedentiseringsprosess, og kanskje også akselerere den i takt med dens gradvise overtak over 

animismen.  

Hittil har jeg drøftet noen av faktorene som kan lede til sedentisering isolert, men i 

forhistorien virket de selvsagt ikke isolert fra hverandre. Om det var disse faktorene som 

skapte forhistoriske bevegelser som vi kan tolke i det arkeologiske materialet så gjorde de det 

sammen. Spørsmålet blir dermed hvordan dette foregikk. Etter mitt syn er det ingen grunn til 

å arbeide ut ifra en antagelse om at det var enten den ene eller den andre faktoren som ledet til 

sedentisering, men at et bestemt samspill mellom faktorene skaper en konkret situasjon. 

Nøyaktig hvilke faktorer som spiller sammen vil ha variert fra kontekst til kontekst. Om det 

hele er så betinget av konteksten, kan man da generalisere noe i det hele tatt?  

Der arkeologer orientert mot økologisk funksjonalisme kan ha en tendens til å anse de 

ytre rammene som styrende for hva menneskesamfunnene kan bli til vil en mer sosialt 

orientert arkeologi nok heller basere seg på hva de ytre rammene kan legge opp til av 

variasjoner (Mansrud 2014: 69; Olsen 2002: 137-138). For å illustrere dette poenget så banalt 

som mulig: Der det finnes fisk kan det hende at man kan finne fiskere, men der det ikke finnes 

fisk kan man være helt sikker på ikke å finne fiskere. En konsekvens av dette synet kan være 

at ytre faktorer meget vel kan være prosessens historiske grunnlag, men nøyaktig hvilke 

endringer disse førte til var et produkt av samfunnets indre faktorer. Om miljøet legger et 

grunnlag som gjør sedentisering mulig må menneskenes samfunn være av en type – det være 

seg en økonomisk, teknologisk, kulturell eller sosial type – som faktisk griper denne 
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muligheten. Omvendt må menneskesamfunn som er av en type som bærer i seg kimen til å 

kunne gå gjennom en sedentiseringsprosess leve i et miljø som på en eller annen måte gjør 

dette mulig - gjerne gjennom menneskelige modifiseringer, slik som ledeanlegg for vilt eller 

skogrydding. Sedentisering trenger kanskje ikke en gang å være det mest økonomisk 

«rasjonelle» etter moderne termer, men jeg kan vanskelig se for meg at samfunn som ikke har 

en indre kime til sedentisering skal kunne gå gjennom en slik prosess. Ytre faktorer kan kort 

sagt være viktige faktorer i sedentiseringsprosesser, men det kan forutsette at de har de riktige 

indre faktorene å virke gjennom.  

Økologiske rammer bør dermed etter mitt syn ikke tas for å være noe mer enn nettopp 

rammer, uten å miste av syne det banale faktum at rammene legger grunnlag for hva som kan 

være og hva som med en viss sannsynlighetsovervekt kan forventes å ha vært. Etter 

marxistisk terminologi (e.g. Olsen 2002: 146-147; Ostrovitjankov et.al 1955: 7-14) kan 

sedentisering først og fremst anses som en sosial endring av produksjonsmåter. Denne 

endringen av produksjonsmåte foregår innenfor en økologisk kontekst som tillater en endring 

fra boplassmobilitet til en logistisk produksjonsmåte, og sistnevnte må kunne hevdes å være 

en type arbeidsdeling. Denne arbeidsdelingen kan igjen ha blitt gjort sosialt mulig gjennom en 

tilsvarende ideologisk-kosmologisk endringsprosess der totemisme gradvis fortrengte 

animisme. Et slikt perspektiv vil kunne være en måte å gi de økologiske omgivelsene den 

plassen de helt klart bør ha i drøftelsen, uten verken å redusere den menneskelige 

virksomheten til en mekanisk tilpasning eller å begi seg ut på en ekstrem relativisme.  

4.3. Oppsummering av kapittel 4 

Hvilke endringsmekanismer som kan ha vært inne i bildet da det sørlige Sentral-Skandinavia 

gikk gjennom en sedentiseringsprosess kan hevdes å være et ekko av større internasjonale 

debatter om samfunnsendringer hos jeger-sankere. Økologisk tilpasning har tradisjonelt vært 

den dominerende forklaringsmodellen i drøftelser av denne typen. Dette kan hevdes i for stor 

grad å overse indre samfunnsmessige faktorer. Hvis det kan hevdes sedentitære samfunn er 

sedentitære fordi de produserer og tenker på en sedentitær måte relativt til andre samfunn kan 

dette bety at sedentiseringsprosessen i bunn og grunn er en langvarig endringsprosess der 

samfunnenes basis og overbygning stadig endrer hverandre. Spørsmålet er så hvordan dette 

konkret kan ha foregått i det sørlige Sentral-Skandinavia i mesolitikum. 
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5. Den økonomiske prosessen i det sørlige Sentral-Skandinavia 

5.1. Et konkret eksempel på det generelle 

Forrige kapittel var en kort redegjørelse for hvordan sedentiseringsprosesser kan knyttes til 

allmenne endringsmekanismer. Utviklingen fra mellom- til senmesolitikum i det sørlige 

Sentral-Skandinavia er et eksempel på en slik endringsprosess, og denne hadde selvsagt sine 

kontekstuelle særegenheter. Spørsmålet er dermed hvordan kunnskap om de allmenne 

endringsmekanismene kan benyttes til å forstå akkurat denne konkrete prosessen. Hvordan 

virket de konkrete økologiske, økonomiske og ideologisk-kosmologiske endringsprosessene 

sammen for å skape en situasjon med boplasskomprimering fra og med midten av 

mellommesolitikum? 

5.2. 7500 før Kristus – et vesentlig endringstidspunkt 

I materialgjennomgangen kom det frem at de kontekstuelt samtidige boplassene er på sitt 

største i andre halvdel av mellommesolitikum. Fra første til andre halvdel av perioden øker 

gjennomsnittlig areal fra 443m2 til 2391m2. Noe ser altså ut til å ha skjedd med måten 

menneskekollektivene benyttet landskapet på i løpet av midten av perioden, som kan settes til 

omtrent 7500 f. kr. Dette er også et tidspunkt som har en tendens til å gå igjen som et viktig 

endringstidspunkt i den nyere forskningen på ulike aspekter ved mellommesolitikum, og 

resultatet fra materialgjennomgangen kan dermed hevdes å passe godt inn i dette bildet. 

De økologiske rammene som kan ha gjort en tiltagende sedentisering mulig hevdes å ha 

kommet rundt 7500 f. kr med kollapsen av den baltiske issjøen (som i dag er Østersjøen) 

(Mansrud: 2014: 89). Samtidig med denne kollapsen har det blitt observert en økning i mer 

permanente boligkonstruksjoner, ikke bare i området som var umiddelbart rammet av 

kollapsen, men i hele Skandinavia. Dette har blant annet blitt forklart med bedre tilgang på 

tømmer og en mer stabil kystlinje (Fretheim 2017: 235), og i området rundt Oslofjorden settes 

dette i sammenheng med utviklingen av noe som går mer i retning av basisboplasser og en 

mer stabil bosetning enn tidligere (Solheim og Persson 2016). Utviklingen mot en mer stabil 

bosetning og noe som begynner å minne om basisboplasser kan se ut til å ha gått hånd i hånd 

med en gradvis utvikling mot større avhengighet av fisk på bekostning av pattedyr, da man i 

denne perioden finner indikasjoner på at ervervet baserte seg på et annet spekter av arter enn 

hva som anses for å ha vært vanlig tidligere (Mansrud 2017: 65-66; Mansrud og Persson 

2017). Det ser også ut til at mennesker i ulike regioner i større grad begynte å spise ulik mat 

etter hva som var tilgjengelig i bestemte områder, noe som kan indikere en mer stasjonær 

tilværelse (Solheim og Persson 2016: 270-271). Disse overgangene bør kanskje ikke først og 
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fremst drøftes som en endring i hvilke arter man baserte seg på, men som en endringsprosess 

der ressursområdene ble viktigere enn enkeltressursene i seg selv. I andre halvdel av 

mellommesolitikum kan man altså hevde at vi ser en slags kime til sedentisme i form av 

tilhørighet til landskap (Mansrud 2014), noe de store kontekstuelt samtidig boplassene i denne 

perioden kan være en indikasjon på – folk begynte mer jevnlig å vende tilbake til de samme 

landskapene. I en videre historisk utvikling kan dette godt hevdes å være utgangspunktet for 

prosessen Glørstad (2010) kaller forankring i landskapet gjennom tilknytning til bestemte 

steder.  

Å jakte, fiske og å sanke kan anses som en type produksjon (Ingold 1986: 101-112). I 

kapittel 2.5. argumenterte jeg for at det vesentligste for å forstå et samfunn ikke nødvendigvis 

er hva som produseres, men hvordan det produseres. Hvis totemismens mindre egalitære 

karakter (Mansrud 2016: 15-16) gjør at den kan forstås som arbeidsdelingens overbygning, og 

arbeidsdeling er en vesentlig del av utviklingen av en logistisk produksjonsmåte, så kan det at 

totemismen rundt dette tidspunktet ser ut til å begynne å få et overtak over animismen 

(Mansrud 2016; 2017: 74-76; Mansrud og Eymundsson 2016) være en god indikasjon på at 

endringene i bosetningsmønstre og i erverv som flere hevder å se rundt dette tidspunktet til 

sammen utgjør et tegn på vesentlige kvalitative samfunnsendringer. På dette tidspunktet kan 

det holdes for sannsynlig at sedentære tenke- og produksjonsmåter begynte å få overhånd. Når 

det hevdes at det økologisk-økonomiske grunnlaget for sedentisme ble lagt på denne tiden 

(Mansrud 2016; Solheim og Persson 2016) kan også et ideologisk-kosmologisk grunnlag for 

en virkelig tilhørighet til landskapet ha blitt skapt samtidig, og på boplassområdene viser dette 

seg ved at menneskene har begynt å vende tilbake til samme landskapsområder på en mer 

jevnlig og forhåndsdefinert basis enn tidligere. De store mellommesolittiske boplassområdene 

ved kysten, som Bua Västergård (Göteborg, Västra Götaland) (Wigforss et.al 1983), Strand 

56/1 (Vestby, Akershus) (Mjærum 2009) Nödinge 111 (Ale, Västra Götaland) (Morner og 

Hellgren 2013) og Björlanda 377/621 (Göteborg, Västra Götaland) (Johansson 2016) kan 

være eksempler på slike områder, mens Kvarnåsen (Olsson 2007) kan være en indikasjon på 

at denne tilknytningsprosessen også gikk for seg i innlandet. De nevnte boplassene er alle fra 

3000 til 21600 m2.  

5.3. Proto-basisboplasser i mellommesolitikum? 

Det har som nevnt blitt hevdet at basisboplasser historiske oppkomst kommer omtrent midt i 

mellommesolitikum (e.g. Solheim og Persson 2016). På kystboplassene som har blitt ansett 
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som egnet til å inngå i dette arbeidet er de mulige basisboplassene8 i gjennomsnitt svært store 

i utstrekning (nesten 3000 m2), men har en svært lav funntetthet (6,2 funn per m2). Det er 

vanskelig å komme vekk ifra at det ser svært merkelig ut at kystboplassene som ikke tolkes 

som basisboplasser har omtrent 3,5 ganger så høy funntetthet (23,5 funn/m2). Den eneste 

innlandsboplassen som har blitt tolket som en basisboplass, Kvarnåsen, stemmer godt med 

kystens basisboplasser når det gjelder størrelsen (3600 m2), men er vesentlig mer funntett enn 

samtlige av dem (17,1 funn per m2). Selv den mest funntette basisboplassen er med andre ord 

mindre funntett enn gjennomsnittet av satellittboplassene. 

Omtalen av Torslanda 280 (Bohuslän, Västra Götaland) (Kraft 2009: 18-21) er 

vesentlig mer sparsom enn de øvrige mulige basisboplassene, og denne har eksplisitt blitt 

tolket som en basisboplass basert på antall flintbiter (1500) og variasjon i råvarematerialer. 

1500 flintbiter er ikke mye, og funntettheten er på 2,5 funn/m2. Som nevnt har jeg lagt meg på 

en linje med å godta rapportforfatternes tolkninger i materialgjennomgangen, men jeg må 

likevel si at jeg har vanskelig for å se hvordan denne tolkningen kan forsvares.  

Blant de mulige basisboplassene er det kun Mölndal 182 (Mölndal, Västra Götaland) 

som utelukkende er plassert i første halvdel av perioden, og plasseringen av den i kategorien 

for basisboplasser gjøres med sterke forbehold – ut ifra beskrivelsen ligner den noe som ligger 

et sted i gråsonen mellom en bosetningsmobil og en logistisk mobil produksjonsmåte 

(Johansson 2014) Samme type økonomiske beskrivelse gjelder også for Forshälla 371 

(Uddevalla, Västra Götaland), som er datert til midten av mellommesolitikum (Thorsberg 

2012c) Når arkeologer bruker begreper som «overgangsboplass» er det gjerne boplasser datert 

til å tilhøre en tidsperiode som regnes som en kronologisk overgangsperiode som menes. 

Mölndal 182 og Forshälla 371 kan være interessante eksempler på en annen type av 

overgangsboplasser, nemlig overgangen mellom ulike produksjonsmåter. Det som ser ut til 

virkelig å skille disse to fra de øvrige fire mulige basisboplassene er først og fremst graden av 

gjenbruk – Mölndal 182 og Forshälla 371 ble begge ifølge rapportforfatterne kun brukt en 

eller noen få ganger, men oppholdet eller oppholdene varte da i lengre tid.  

Gjenbruken kan se ut til å være hovedkontrasten til de øvrige basisboplassene. Bua 

Västergård, som ble benyttet i andre halvdel av mellommesolitikum, tolkes av Johan Wigforss 

et. al (1983: 99-101) langt mer sikkert som en basisboplass for 25 personer/fire-fem familier 

benyttet et halvår av gangen i 20-60 år. Tolkningen baserer seg først og fremst på beliggenhet 

og den store artsvariasjonen det godt bevarte beinmaterialet viser, og kan slik sett se ut som en 

                                                           
8 Det gjelder Skepplanda 223, Mölndal 182, Bua Västergård, Forshälla 371 og Torslanda 280 
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tolkning basert på at et bestemt miljø gir en bestemt levemåte, hvilket kan hevdes å være en 

ganske deterministisk tilnærming. Den er den klart største av de mellommesolittiske 

basisboplassene (12 000 m2), og har et stort antall littiske funn målt i absolutte tall (29 232 

stykker, eller 289 kg), men dette gir en funntetthet på bare 2,4 funn/m2.  

Skepplanda 223 (Ale/Lilla Edet, Västra Götaland) (Nieminen og Munkeberg 2009) er 

en mulig basisboplass som har blitt returnert til gjennom hele mellommesolitikum, samt i 

begrenset grad også i senmesolitikum. Det gjør den til den mellommesolittiske basisboplassen 

som har blitt brukt i lengst tid av dem alle. På det 1500m2 store boplassområdet er det en 

funntetthet på 9,1 funn/m2. Slik jeg tolker rapportforfatterne anser de Skepplanda 223 som en 

basisboplass basert på hvordan den passer inn i kunnskapsstatusen om området i 

mellommesolitikum, med referanser til Nordqvist (2000: 143), og på gode indikasjoner på at 

arbeidsgrupper sendt til innlandet har hentet ressurser tilbake dit. Om en logistisk 

produksjonsmåte har vært dominerende på plassen gjennom perioden eller om den har 

oppstått i løpet av bruksfasen, og på hvilket tidspunkt dette i så fall skjedde, er dog 

vanskeligere å si noe om. Sett i sammenheng med Mölndal 182 og Forshälla 371 er det dog 

fristende å tenke seg at overgangen kan ha funnet sted et stykke inn i andre halvdel av 

mellommesolitikum. I så fall kan Skepplanda 223 være en boplass der det er mulig å studere 

selve utviklingen av en logistisk produksjonsmåte mer detaljert på ett og samme sted.  

Også på Kvarnåsen (Olsson 2007) er gjenbruken en sentral del av forståelsen. Ut ifra 

det lille som er utgravd (90m2 av omtrent 3600m2) ser plassen i alle fall ut til å ha blitt 

benyttet i en periode på opptil 800 år, fra 7000 til 6200 f.kr, altså fra den siste perioden av 

mellommesolitikum til den aller tidligste delen av senmesolitikum. Beliggenheten ser ut til å 

ha vært på en øy eller en halvøy der en tidligere elv har rent ut i en større innsjø. Ut ifra 

beinmaterialet ser fisken man kan fange i slike omgivelser ut til å ha vært sentral, men også 

større hjortedyr og andre typer pattedyr finnes i materialet. I tillegg er også seks 

identifiserbare plantetyper bevart. Bein- og plantematerialet kan indikere at plassen har vært 

bebodd mesteparten av året, men kanskje ikke om høsten. Her er også funntettheten som 

nevnt langt høyere enn ved kystens basisboplasser, og det er også identifisert to kulturlag som 

begge er svært nære gjennomsnittet for perioden – 40 og 36 cm mot et gjennomsnitt på 36.6 

cm for hele mellommesolitikum. Disse tolkes som gulv i en eller annen form for fastere 

boligstruktur. Kvarnåsen skiller seg altså ikke bare ut ved at det er en innlandsboplass, men 

ved at den på den mest overbevisende måten har karaktertrekkene man forbinder med en 

virkelig basisboplass og ikke bare et boplassområde med en serie av enkeltopphold spredd 
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utover i landskapet. Her er dateringen interessant å peke på. Kvarnåsens brukstid ser enn så 

lenge ikke ut til å gå like langt tilbake som kystens basisboplasser gjør.  

Dette kan være en indikasjon på at man kanskje ikke bør anse midten av 

mellommesolitikum som tidspunktet der basisboplassene oppstod, men heller som tidspunktet 

der samfunnene begynte å gå gjennom en prosess med kvalitative endringer som førte til at 

den logistiske produksjonsmåten ble den dominerende i løpet av andre halvdel av 

mellommesolitikum. I tillegg til boplassområdene som her har blitt tolket eller omtalt som 

basisboplasser kommer også andre veldig store boplassområder uten denne tolkningen eller 

omtalen, som Björlanda 377/621 (11 900 m2) (Johansson 2016), Nödinge 111 (21 600 m2) 

(Morner og Hellgren 2013), Askim 300 (Göteborg, Västra Götaland) (4900 m2) (Nieminen 

2012; 2014), Strand 56/1 (Vestby, Akershus) (3000 m2) (Mjærum 2009), Forshälla 185 

(Uddevalla, Västra Götaland) (5000 m2) (Hernek 2015) og Morlanda 290 (Orust, Västra 

Götaland) (4800 m2) (Hernek og Bergstrand 2010; Hernek 2017; 2018b). Disse tolkes typisk 

som områder der mange bosetninger har spredd seg utover landskapet over lang tid. Hvorfor 

ble ikke disse boplassområdene utviklet til basisboplasser når de ser ut til å ha vært områder 

man stadig returnerte til? Hvis basisboplassen er et av sedentismens varemerker og er 

avhengig av å være tilknyttet en rekke satellittboplasser for å gi mening som begrep kan den 

økonomiske siden av svaret være at de rett og slett ikke ble benyttet i en periode der 

produksjonsmåten var av en karakter som tillot dem å bli basisboplasser. I denne 

sammenhengen kan dette være et eksempel på hvordan økologi og økonomi begge former 

samfunnene, men på ulike måter. Økologien la et grunnlag for tilbakevending til det samme 

området, og kanskje også for lengre opphold, mens den økonomiske organisasjonen senere 

endret boplassens karakter i en annen produksjonsmåte.  

I løpet av andre halvdel av mellommesolitikum finner man likevel også eksempler på 

gjentatt tilbakevending til mer faste punkter i landskapet enn hva tilfellet er for de store 

boplassområdene. Lur 438-1 (Tanum, Västra Götaland) (Johansson 2008), Timmerås 

(Uddevalla, Västra Götaland) (Hernek 2005) og Eidsberg Fengsel (Eidsberg, Østfold) 

(Mjærum 2018) fra andre halvdel av mellommesolitikum er 150-300m2 i areal og viser klare 

tegn på å ha blitt planmessig brukt gjentatte ganger, først og fremst gjennom mer solide 

boligstrukturer. Disse kan ha blitt benyttet periodisk innenfor et lengre sammenhengende 

tidsrom, og dermed ha «tilhørt» en bestemt gruppe mennesker som har lagt ned arbeid i 

plassen med sikte på stadig å returnere dit. Timmerås tolkes av Hernek (2005) som en del av 

et system av vinterboplasser ved kysten i perioden 7500-7000 f. kr, der små enkeltboplasser 

for en begrenset mengde mennesker lå i en avstand til hverandre som var anselig, men likevel 
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ikke større enn at de uten større anstrengelser kunne nå hverandre dersom de faktisk var 

bebodd samtidig. Lur 438-1 tolkes av Glenn Johansson (2008) som en spesialisert jaktboplass 

på nordsiden av en øy som har blitt brukt til og fra i en periode på i underkant av 1000 år, fra 

7700-6600 f. kr. Eidsberg Fengsel tolkes av Axel Mjærum (2018) som en jaktboplass brukt 

gjennom omtrent en 500-årsperiode fra 7500 f. kr, laget for å utnytte innlandsressurser som 

ikke var umiddelbart tilgjengelige fra de strandbundne hovedboplassene.  

Lur 438-1 og Eidsberg Fengsel ser ut til å ha en annen karakter enn hva Timmerås har, 

til tross for at de alle kan representere planer om å vende tilbake gjentatte ganger. Mens de to 

førstnevnte fremstår som lokaliteter skapt for å tjene langt flere mennesker enn bare de som 

umiddelbart var til stede virker Timmerås å ha vært langt mer «autonom» ved at den eksisterte 

kun for å tjene behovene til de menneskene som faktisk bodde der gjennom en sesong. Slik 

sett kan disse tre boplassene fremstå som representanter for to litt ulike produksjonsmåter og 

belyse hvordan disse kan ha eksistert side om side i andre halvdel av mellommesolitikum. 

Mens Lur 438-1 og Eidsberg Fengsel kan vise hvordan fastere satellittboplasser ble lagt inn i 

landskapet for å være en fast base for arbeidsgrupper sendt ut fra en sentralboplass kan 

Timmerås vise hvordan dette systemet fremdeles ikke hadde fått fullstendig overhånd i denne 

perioden. En nærliggende mulighet er at de to produksjonssystemene kan ha eksistert 

samtidig, men ha vært fremtredende til ulike tider av året.  

5.4. Hvordan ble de basisboplasser? 

En utvikling i retning av en logistisk produksjonsmåte ser altså ut til å ha blitt fremtredende i 

mellommesolitikum, noe som er i tråd med nåværende forskningsstatus om perioden (e.g. 

Mansrud 2017: 63-67; Mansrud og Eymundsson 2016; Nordqvist 2000: 142-144; Solheim og 

Persson 2016). Om basisboplassene var noe som virkelig ble utviklet og konsolidert i andre 

halvdel av mellommesolitikum melder spørsmålet om hvordan dette skjedde seg. Om alle 

samfunn bærer i seg kimen til sin egen endring, hvilke kimer til endring mot en mer logistisk 

organisering kan finnes hos de mer bosetningsmobilt pregede samfunnene som eksisterte i det 

sørlige Sentral-Skandinavia forut for den endringsperioden som kan ha kommet omtrent 7500 

f. kr? 

Det er en veletablert oppfatning at et vesentlig aspekt ved sedentisme er utstrakt brukt 

av arbeidsgrupper som sendes ut fra basisboplassen for å hente ressurser tilbake (e.g. Bergsvik 

et.al 2016), og som nevnt under punkt 4.2. kan denne typen økonomisk organisering anses for 

å være en variant av arbeidsdeling. Kellys (1992: 44-45) påstand om at forskjellen mellom 

foragers og collectors har ikke først og fremst ligger i hvor mye eller hvor ofte man flytter 
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seg, men i forholdet mellom plassering av konsumenter og oppgaven til individene som 

produserer det som skal konsumeres kan hevdes å være nettopp en variant av å anse 

arbeidsdelingen som det mest sentrale. Om arbeidsdeling er en av hovedsidene ved en 

logistisk produksjonsmåte kan det være rimelig å anta at en forhistorisk kime til endring i 

retning av en mer logistisk produksjonsmåte lå i utviklingen av denne typen arbeidsgrupper 

hos bosetningsmobile foragers. For bosetningsmobile foragers regnes gjerne 25 personer som 

en krysskulturell øvre grense for antall mennesker som er håndterbart (e.g. Kelly 2013: 167-

174). Større grupper enn det har gjerne mindre territorier og er avhengige av akvatiske 

ressurser, og de store mellommesolittiske boplassområdene ligger nettopp ved områder som 

bør ha gitt veldig god tilgang til marine ressurser, til tross for at de ikke nødvendigvis var 

strengt strandbundne (jfr. Strand 56/1: Mjærum 2009). At det er i denne typen strøk de store 

boplassområdene oppstod går frem av de aktuelle rapportene, men det trenger kanskje ikke 

nødvendigvis i seg selv bety en utvikling av sedentisme dersom dette defineres som noe mer 

enn bare å redusere hvor ofte og hvor langt man flytter en boplass.  

Kelly (2013: 95-101) har pekt på to faktorer som kan drøftes i denne konteksten: 1) 

Grupper som baserer seg på fiske dekker sjelden avstander gjennom boplassmobilitet, men 

gjennom logistiske operasjoner (Kelly 2013: 96). 2) Jo lenger en gruppe med foragers blir på 

ett og samme sted, jo mer øker nødvendig arbeidstid for å produsere det samfunnene anser 

som livsnødvendigheter. Bare ved å øke radiusen av områder man kan nå rundt boplassen fra 

tre kilometer til fire kilometer kan tiden man kan bli værende på ett sted øke med 77% i visse 

modeller (Kelly 2013: 100-101). At grupper som baserer seg på fiske gjerne er de mest 

stasjonære og logistiske vil i seg selv kunne utgjøre en grunnforklaring på hvorfor den 

logistiske organisasjonen ble utviklet i mellommesolitikum, men det etnografiske materialet 

sier lite om hvordan prosessen med å komme dit kan foregå. Hvis de større og mer funntette 

områdene som oppstod på dette tidspunktet representerer en tendens til i større grad å vende 

tilbake til samme boplassområder og å bli der i lengre tid kan man hevde at dette viser en 

sannsynlighetsovervekt for at disse lengre oppholdene bør ha blitt støttet opp av en gradvis 

større vekt på å sende ut logistiske arbeidslag. Denne typen arbeidsdeling kan ha blitt utviklet 

som et attraktivt alternativ til å flytte hele boplassen når man ville øke radiusen, fordi man da 

kunne holde seg i nærheten av de rike fiskeressursene i lengre tid og samtidig utnytte viktige 

ressurser som fantes i områder som lå utenfor boplassens umiddelbare rekkevidde. 

Utviklingen av en logistisk produksjonsmetode kan dermed anses som en måte å øke radiusen 

av områder man kan nå fra boplassen, og dermed kunne bli på samme sted i lengre tid. Hvis 

det å produsere på en sedentær måte er en del av sedentismen kan man dermed hevde at 
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samfunnene egentlig ikke ble mer sedentære fordi de ble lengre på ett sted, men omvendt: De 

kunne bli lengre på ett sted fordi de ble mer sedentære. Dette er etter mitt syn mer enn bare 

semantisk flisespikkeri, da dette kan fortelle noe vesentlig om det dialektiske forholdet 

mellom hva som grunnleggende sett er årsak og hva som grunnleggende sett er konsekvens. 

Den historiske utviklingen i mellom- og senmesolitikum i det sørlige Sentral-Skandinavia kan 

være et tilfelle der en logistisk produksjonsmåte dyttet samfunnet i retning av lengre opphold 

på plasser man stadig vendte tilbake til, heller enn å være et tilfelle der lengre opphold dyttet 

samfunnet i retning av en logistisk produksjonsmåte.  

Sett i lys av en slik utvikling kan det virke rimelig at de mellommesolittiske 

boplassområdene som kunne ha vært basisboplasser er vesentlig mindre funntette, men langt 

større enn boplassene som ikke tolkes som noe i retning av en basisboplass. Kapittel 3. viste 

en klar tendens i retning av boplasskomprimering fra andre halvdel av mellommesolitikum, 

hvilket bør være rimelig å se opp imot Glørstads (2004c; 2010) drøftelse av senmesolitikum 

som en tid der menneskene etablerte sine faste ankerpunkter i landskapet. At de 

mellommesolittiske boplassene som ikke kan tolkes som potensielle basisboplasser i 

gjennomsnitt er over 1000 m2 mindre, men 3,5 ganger så funntette, som de potensielle 

basisboplassene kan være et tegn på at det kanskje ikke var på de potensielle basisboplassene 

de første virkelig faste punktene i landskapet kom, men på satellittboplassene. Her kan det ha 

blitt satt opp fastere boligstrukturer, som ved Eidsberg Fengsel eller på Lur 438-1, for å ha 

plassen tydelig markert og klart til bruk for arbeidsgrupper fra samfunn som visste at de til 

visse tider på året skulle bo i ressursområdet ved kysten. Perioden fra mellommesolitikum kan 

som nevnt tidligere oppfattes som en tid der ressursområdene blir viktigere enn 

enkeltressursene, og særlig Eidsberg Fengsel tolkes av rapportforfatteren (Mjærum 2018) som 

en satellittboplass for å utnytte et ressursområde som ikke var umiddelbart tilgjengelig fra 

(proto-)basisboplassen nærmere kysten. Utgangspunktet for denne prosessen kan forstås i 

form av sfærer heller enn boplasser ved at menneskenes verden ble delt inn i satellittsfærer og 

basissfærer heller enn i faste basis- og satellittboplasser i begynnelsen av prosessen med 

tilbakevending til de ulike ressursområdene. Sfærebegrepet har blitt benyttet av Åstveit (2008: 

577) og Asle Bruen Olsen (1992: 252-254, figur 96) i drøftelser av utviklingen av sedentisme 

på Vestlandet, men bør kunne være gode begreper å bruke også her9, da det kan hevdes å 

passe godt inn i en historisk kontekst med tilknytning til landskap heller enn steder.   

                                                           
9 Det jeg her kaller «satellittsfære» kaller Åstveit og Olsen for «logistiske sfærer». Innholdet er det samme, men 
begrepet «satellittsfære» viser etter mitt syn tydeligere hva det er snakk om.  
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Ved å utvikle denne typen sfærer kan samfunnene ha blitt i stand til å «bebo» flere 

ressursområder samtidig: Det ene området ved å legge hovedboplassen i det, det andre ved å 

opprette faste punkter i andre ressursområder. Opprettelsen av faste punkter kan hevdes å 

være det som virkelig markerer en overgang fra satellittsfærer til satellittboplasser. Denne 

endringen i produksjonsmåte kan i løpet av utviklingen ha fått større ideologisk-kosmologiske 

konsekvenser. De ulike områdene i landskapet og veiene mellom dem kan i løpet av prosessen 

ha blitt en virkelig integrert del av samfunnets historie, ideologi og kosmologi, altså av 

samfunnet som sådan (se kapittel 6 i dette arbeidet). Det typisk senmesolittiske trekket med å 

forankre samfunnet til spesifikke steder i landskapet gjennom faste boligstrukturer (Glørstad 

2010: 156-160, 251-253; Hernek 2005: 214) kan godt være kulmineringen av en prosess som 

blant annet kan ha startet med opprettelsen rendyrkede og definerte satellittboplasser, altså 

med den logistiske produksjonsmåtens virkelige overtak over den bosetningsmobile 

produksjonsmåten.  

5.5. Oppsummering av kapittel 5 

Det er nå rimelig å hevde at det er en etablert oppfatning at vesentlige endringer i både 

økologi og samfunn kom rundt år 7500 f. kr og at en av summene av disse endringene er at et 

grunnlag for sedentisering ble lagt. Dette kan hevdes å være spesielt synlig ved at det fra dette 

tidspunktet begynner å oppstå store kontekstuelt samtidige boplassområder som skapes ved at 

menneskene stadig returnerer til dem. Disse kan tenkes å ha blitt grunnlaget for opprettelsen 

av en basissfære ved å være ressursområder som stadig tiltrakk menneskene. Likevel kan det 

ha blitt oppfattet som vesentlig i samtiden også å utnytte andre ressurser i andre 

ressursområder. Kimen til en virkelig sedentisering kan i den forbindelse hevdes å ligge i en 

utvikling av en logistisk organisasjon som tillot menneskene å «bebo» flere ressursområder 

samtidig. Heller enn å øke tiden man kunne bli på en enkelt boplass ved å øke radiusen rundt 

boplassen kunne tiden økes ved å opprette fastere punkter i andre ressursområder som lå et 

lengre stykke vekk. Man kan tenke seg at det var på boplassene som ble opprettet i 

forbindelse med slike logistiske oppdrag at noen av de tidligste faste punktene i landskapet 

ble opprettet, og dermed også at selve forankringsprosessen som foregikk fra mellom- til 

senmesolitikum virkelig fikk sitt grunnlag med utviklingen av en logistisk produksjonsmåte. 
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6. Overbygningens endringsprosess 

6.1. Typer av overbygninger 

Hva en overbygning egentlig er i en kontekst som denne kan være mindre klart enn i senere 

(proto-)statssamfunn. Begrepet ble i utgangspunktet utviklet i en sammenheng der viktige 

deler av overbygningen var institusjonalisert og definert, ved at relativt autonome 

institusjoner som kirker, domstoler og parlamenter blant annet ble definert gjennom 

nedskrevne og eksplisitte prinsipper innenfor henholdsvis teologi, juss og ideologier. 

Institusjonaliserte og eksplisitte prinsipper for overbygningen eksisterte nok ikke i særlig 

fremtredende grad i det mesolittiske samfunnet, men ble gjort til en implisitt og selvsagt del 

av menneskenes habitus og hjemmeverden gjennom historien. Glørstad (2010: 57) hevder at 

«historien» for menneskene i mesolitikum i bunn og grunn var den totale konsekvensen av 

menneskelig bosetning og arbeid. Om overbygningen i en mesolittisk kontekst i hovedsak kan 

defineres som historisk overleverte tankesett, implisitte og eksplisitte, om hvordan verden er 

og hvorfor den skal være slik, så bør overbygningen dermed ha sitt opphav i måten man 

bosatte seg og i måten man arbeidet. Den konkrete overbygningen i en konkret kontekst vil ha 

sprunget ut av en konkret historie med bosetning og arbeid. Om man fra midten av 

mellommesolitikum begynte å bosette seg gjentatte ganger utover i et definert landskap 

innenfor en basissfære og å opprette fastere punkter innenfor satellittsfærene for gjennom en 

større grad av arbeidsdeling å benytte seg av ressursområder vil dette kunne anses som en 

kvalitativ endring av disse måtene å bo og å arbeide. Denne kvalitative endringen kan ha 

strukturert samfunnet annerledes og lagt et grunnlag for en ny type overbygning, som så kan 

ha fungert som en veldig kraft for å drive videre utviklingen med boplasskomprimering og 

forankringen i landskapet som Glørstad så utførlig har beskrevet. Som det gikk frem av 

materialkapitlet er det en drastisk økning i både gjennomsnittlig areal og gjennomsnittlig 

funntetthet fra første til andre halvdel av mellommesolitikum. Utviklingen i gjennomsnittlig 

areal fra andre halvdel av mellommesolitikum til første halvdel av senmesolitikum og videre 

til andre halvdel av senmesolitikum innebærer en komprimering i form av at boplassene 

krymper med omtrent 1000m2 mellom hver periode. Utviklingen av funntetthet viser på sin 

side at denne i gjennomsnitt øker med henholdsvis omtrent 15 og 40 funn per m2 mellom de 

samme stadiene (tabell 13 - kopi). I et kontekstuelt samtidig perspektiv ser det med andre ord 

ut til at det foregikk stadig mer intensiv aktivitet på stadig mindre flater fra og med omtrent 

7500 f. kr, og at det er i andre halvdel av senmesolitikum denne utviklingen når et 

høydepunkt. Det er ingen veldig radikale ulikheter i antall boplasser som faller inn i hver 

delperiode, og befolkningsstørrelsen har blitt hevdet å være ganske stabil gjennom det meste 
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av perioden (e.g. Solheim og Persson 2016). Spørsmålet blir dermed hva slags overbygning 

det ble lagt et grunnlag for rundt 7500 f. kr og hvordan dette materialet kan belyse hvordan 

den stadig styrket seg og hvilken rolle den kan ha spilt i å drive prosessen fremover.  

Periode 
Gjennomsnittlig 
areal 

Gjennomsnittlig 
funntetthet 

Antall boplasser medregnet – 
Areal/funntetthet 

Første del av MM 443,2 m2 9,8 funn/m2 9/5 

Andre del av MM 2391,5 m2 32,6 funn/m2 11/9 

    

Første del av SM 1567,6 m2 47,8 funn/m2  13/8 

Andre del av SM 524,3 m2 88,9 funn/m2 10/9 

Kopi av tabell 13 (side 37): Oversikt over utviklingen av gjennomsnittlig areal og funntetthet på kystboplasser 

fra første halvdel av mellommesoltikum til andre halvdel av senmesolitikum 

Til tross for at sedentismens overbygning i det sørlige Sentral-Skandinavia selvsagt må anses 

for å utgjøre en sammenhengende helhet kan det være fruktbart å bryte den ned i tre 

hovedbestanddeler som kan analyseres hver for seg. To av delene kan være kosmologien og 

ideologien, og innebærer konkrete og etablerte begreper som totemisme og territorialisme. 

Grensene mellom dem er åpenbart svært flytende, kanskje på grensen til kunstige, men de kan 

likevel være nyttige å behandle som adskilte enheter.  

6.2. Totemisme - sedentismens kosmologiske overbygning 

Den kosmologiske siden av denne nye overbygningen kan hevdes å være det verdenssynet 

Fuglestvedt (2008: 118-121; 2011; 2018: 276-279) har drøftet og omtalt som totemisme. 

Totemisme er her eksplisitt satt i sammenheng med sedentisme, som en utvikling fra den 

tidligere animistiske kosmologien. Det er vesentlig her å understreke to ting: 1) Animisme og 

totemisme bør ikke bare oppfattes som to ulike konkrete kosmologier, men to ulike 

kosmologityper. 2) Skillet mellom animisme og totemisme i den mesolittiske utviklingen ikke 

er av en karakter der den ene nødvendigvis er helt fraværende på noe tidspunkt, men en 

endring av dominanseforhold fra overveiende animistisk til overveiende totemistisk 

orientering. Det interessante i denne forbindelsen er hvordan en slik endring i overbygningen 

kan ha vært relatert til prosessen der menneskene i stadig økende grad gjorde visse punkter i 

landskapet til sine i takt med forankringsprosessen. En av de mest vesentlige forskjellene i 

tenkemåte mellom de to kosmologiske typene kan ligge i relasjonen til andre levende vesener. 

Hos animister er dyr og mennesker en del av en og samme sosiale verden, mens totemistene i 

langt større grad har fjernet seg fra dyrene ved å leve i en sosial verden som er langt mer 

eksklusivt menneskelig. Når dyr og mennesker er en del av samme sosiale verden hos 

animister kan dette bety at det sosiale eller kulturelle er universelt hos alle levende 
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skapninger, der menneskelighet er en tilstand som ikke er forbundet med å tilhøre 

menneskearten. Mens det i dagens vestlige virkelighetsforståelse er vanlig å forstå 

menneskelighet som noe unikt for arten Homo sapiens sapiens kan den animistiske måten å se 

verden på være nærmere det omvendt. Menneskelighet kan i animistiske kosmologier være 

det faste og uforanderlige (Viveros De Castro 1998 [2002]), mens det menneskeliges 

fremtredning kan ta form av hvilket dyr som helst – menneske, sel og reinsdyr er alle av 

samme ånd, men har ulike «klær» eller substans (Fuglestvedt 2018: 267-274; Viveros De 

Castro 1998 [2002]. Den øvrige naturen (grovt sett den delen av den som hos moderne 

mennesker vil oppfattes som ikke-levende) kan derimot være mer udefinert og ufiksert. Hos 

totemistiske samfunn kan man oppfatte dette forholdet som noe nærmere det omvendte, ved at 

landskapet er deres virkelig evige og faste del av verden mens dyrene i bunn og grunn er av 

samme substans som menneskene. Etter at landskapet ble som det er i en mytisk urtid 

gjennom en form for «skapelsesberetning» har landskapet opphørt å egentlig endre seg, både 

fysisk og i meningen som ligger i det. Fra den mytiske urtiden av har landskapet, eller i det 

minste definerte punkter i det, blitt fastslått som nærmest en og samme ting som menneskene 

som bor i det. Menneskene kan bokstavelig talt være vokst ut av landskapet (Fuglestvedt 

2011: 35-38; 2018: 276-279). Der dette etter moderne menneskers terminologi nok vil 

oppfattes som at menneskene eier de delene av landskapet de har vokst ut av vil menneskene 

selv ofte heller oppfatte det som at de er en del av landet og kanskje at det er landet som eier 

dem (e.g. Elkin 1938, sitert i Ingold 1986: 139). 

Det siste kan dog hevdes kun å være ulike innfallsvinkler til samme praktiske forhold, 

nemlig at menneskene ikke er adskilt fra landskapet, men sammenvevd med det. I et historisk 

og etisk perspektiv kan det kalles en tidlig type «eiendomsrett», uavhengig av hva 

menneskene selv oppfattet det som, mens et emisk presensperspektiv kan fortelle noe annet. I 

denne forbindelsen er poenget uansett at en av tingene som kan ha blitt endret i 

overbygningen var hvilke deler av verden menneskene primært sosialiserte med: animistiske 

samfunn har sin primære direkte sosialisering med dyr (e.g. Viveros De Castro 1998 [2002]), 

mens en overgang til en totemistisk dominert kosmologi innebærer en større grad av å 

sosialisere med landskap. Denne siden av prosessen kan oppfattes som en del av det Michelle 

Langley (2013) kaller landskapssosialisering (landscape socialization). Dette er ifølge henne 

å sette meninger inn i landskapet, for på den måten å gjøre det om til steder som har en 

historie, både for menneskene som bor i det og for mennesker fra andre samfunn som kjenner 

stedene og meningene gjennom kontakt med «eierne» av stedene (Langley 2013: 616).  
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At en endringsprosess mot å rette seg mot punkter i landskapet som samfunnet har vokst ut fra 

(Fuglestvedt: 2008: 118-121; 2011; 2018: 276-279) og som ble gitt mening (Langley 2013) 

gjennom en lang historie med bosetning og arbeid som manifesterer menneskenes historiske 

vekst ut av landskapet (Glørstad 2010) passer godt over ens med bildet av de kontekstuelt 

samtidige boplassenes komprimering bør fremstå rimelig klart. Totemisme kan i denne 

sammenhengen anses som en del av den mentale prosessen med å bli en del av landskapet, 

som Fuglestvedt (2018: 10) omtaler som «a super-individual level of meaning, belonging to 

the collectively and historically inherited world. This is what i call the Mesolithic mind». Om 

utviklingen vi ser i boplassenes areal og funntetthet er en indikasjon på at menneskene gradvis 

gikk fra å bosette seg på omtrent samme sted til å bosette seg på nøyaktig samme sted vil det 

kunne gjøre menneskenes boplasser til et virkelig synlig monument i landskapet, et monument 

som «beviste» deres vekst ut av, og meningene som ble lagt inn i, spesifikke steder i 

landskapet (se kapittel 6.5.)  

6.3. Fra å oppsøke til å sørge for å bli oppsøkt 

Det kan være grunn til å vurdere hva en mulig endring fra å være orientert mot bestemte 

ressurser til primært å være orientert mot ressursområder egentlig kan ha innebåret utover å 

legge andre føringer for tekniske og teknologiske metoder for å skaffe kalorier. På hvilken 

måte kan en slik overgang egentlig legge et grunnlag for en lang prosess med endring av 

menneskesamfunnenes syn på verden og hvordan de skal opptre i den? 

Generelt sett peker materialet mot mer utnyttelse av store land- og sjøpattedyr enn av 

fisk tidlig i mellommesolitikum, mens fisken hadde fått overtaket mot slutten av delperioden 

(Mansrud 2017: 65-66; Mansrud og Persson 2017). En overgang fra større pattedyr til fisk kan 

ha vært et grunnleggende element i å feste menneskene mer til bestemte steder i landskapet. 

Sammenlignet med det å flytte seg mellom større områder for å oppsøke mulige jakt- og 

fangstbytter kan det å oppholde seg ved rike ressursområder skape en ganske annen måte å 

oppfatte sin væren i verden på, ved at det ser ut som om ressursene man jakter kommer til 

menneskene. Til tross for at noen arter er ganske stasjonære og tilgjengelige året rundt er det 

andre fiske- og fuglearter som er langt mer sesongavhengige. Hvordan ressurser som ellers er 

utilgjengelige kan fremstå som noe som selv kommer til områdene menneskenes områder 

kjenner moderne mennesker svært godt til fra sesongene for arter som laks og makrell. Denne 

typen ressurser omtales av David R. Yesner (1980: 729) som unearned resources. Det som på 

første øyekast ser ut som en ganske enkel endring i innhentingsstrategier kan altså ha lagt et 

sterkt grunnlag for en ganske radikalt annerledes måte å være i verden: menneskene kan ha 
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oppfattet områdene de tilhørte som områder disse artene selv oppsøkte, hvilket kan tenkes å 

stå i en ikke uvesentlig kontrast til den tidligere situasjonen med en aktiv oppsøking av 

ressurser under en bosetningsmobil produksjonsmåte. Dette trenger ikke nødvendigvis å ha 

medført at behovet for å kommunisere og sosialisere med dyr forsvant, men at 

kommunikasjonen begynte å foregå på andre måter.  

Den ukrainske arkeologen Natalie Mikhailova (2006) har gjennomgått en rekke 

indikasjoner på at kult knyttet til hjortedyr har vært et nærmest universelt fenomen blant 

jeger-sankere i den nordlige skogkledde delen av Eurasia. Konklusjonen om at dette kan anses 

som et så utbredt fenomen er basert på en kombinasjon av, for det meste eldre (fra 1930- til 

1950-tallet), etnografiske observasjoner i Russland og arkeologisk materiale i Vest-Europa, 

deriblant mesolittiske Starr Carr, Bretagne, Vedbæk og Skateholm. At etnografisk observert 

kultaktivitet i Russland i nyere tid kan støtte tolkninger av arkeologisk materiale i Vest-

Europa er slik jeg leser henne et sentralt poeng. Dette er selvsagt en analogisk tankegang der 

observerbare likheter tas for å være en indikasjon på at man kan overføre informasjonen fra et 

sted til et annet (Porr 1999: 5) – i dette tilfellet er det observert kultaktivitet blant jeger-

sankere i Russland som overføres til en mesolittisk kontekst lengre vest på kontinentet som en 

følge av observerbare likheter i arkeologisk gravmateriale og en overordnet likhet i levemåte. 

Om det er rimelig å hevde likheter i konkret religiøst innhold i den graden hun gjør er ikke 

hovedpoenget her, men at analogien kan gi støtte til følgende antagelser om sosiale endringer: 

Mikhailova (2006: 188-190) trekker frem det hun omtaler som den hvite sjamanen 

som et fellestrekk for samfunnene som har en praktisert denne kulten i en eller annen form. 

Den hvite sjamanen er ifølge henne en type spesialist som driver «magiske» jaktritualer for å 

sikre både jaktlykke og hjortedyrenes reproduksjon, og er i første rekke basert på etnografiske 

observasjoner i Sibir. Hun foreslår en historisk prosess med utvikling av spesialiserte hvite 

sjamaner der skinn, gevir, hoder og andre deler som er tatt fra ett dyr ble brukt aktivt av jegere 

som hjelp til å kunne komme nærmere byttet, noe som førte til at disse delene av dyret fikk en 

betydning som både var kosmologisk og økonomisk på en og samme tid. Ved å bruke disse 

delene av dyret både til jakt og til rituell aktivitet kan noen jegere ha blitt prototypen til 

rituelle spesialister (Mikhailova 2006: 190-192). Det som her kan hevdes å ha en 

sammenheng med utviklingen mot i større grad å basere seg på ressursområder er at dette kan 

representere en type arbeidsdeling som går lengre enn bare å la ulike individer arbeide med å 

produsere håndfaste ting. Dette kan oppfattes som en kime til en mer dramatisk type 

arbeidsdeling, der håndens og åndens arbeid kan ha begynt å skille lag. Noen individer kan i 

større grad ha fått en posisjon der det var de som ble oppfattet som personene som kjente 
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samfunnets åndelige grunnlag i en mulig situasjon der den kosmologiske helheten ikke 

nødvendigvis utgjorde noe sammenhengende rigid system (e.g. Grøn et. al 2008: 64-65). Hvis 

så kan ha vært tilfellet i en eller annen grad vil det kunne bety at denne delen av samfunnet 

fikk et ganske stort rom til selv å produsere den kunnskapen de ble oppfattet å ha. Rituelle 

spesialister kan ha blitt utviklet som en del av en litt mer definert gruppe «samfunnstopper» 

(e.g. Anisimov 1952 [1963]; Grøn 2007). Slik Mikhailova fremstiller den hvite sjamanens 

arbeid og dens mulige historiske oppkomst kan den se ut til å være direkte relatert til at 

menneskene først og fremst betraktet seg selv som relatert til et landskap, da den rituelle 

spesialisten gjennom å kommunisere med åndene som bebor det sørger for at det fortsetter å 

være fylt med ressurser som ble ansett som viktige - når man går fra en bosetningsmobil 

produksjonsmetode uten veldig sterke territorielle bindinger til en logistisk mobil 

prouksjonsmåte innenfor et territorium er det tross alt få ting som er viktigere enn å sørge for 

at ressursene faktisk er i territoriet. Også Adrian Tanner (1979: 189) forteller at et «eierskap» 

til et territorium hos Mistassini Cree i Nord-Amerika oppfattes å bety at «eieren» har et 

lignende forhold til dyrene i territoriet, og Arkadiy F. Anisimovs (1952 [1963], spesielt side 

107-108) gjennomgang og drøftelse av sjamanismens ideologiske konsepter hos evenkene, 

forut for sovjetstatens sterkeste påvirkning, viser at kosmologisk kontroll over territoriet hang 

tett sammen med sjamanens høye status. Om en logistisk produksjonsmåte har bidratt til å 

forankre samfunnene til steder kan det minne om Prentiss’ (2012) allerede nevnte påstand om 

utviklingen økonomisk og sosiopolitisk kompleksitet som to ulike, men i denne konteksten 

sammenhengende, prosesser. Hvor utviklet denne typen arbeidsdeling eventuelt kan ha blitt i 

løpet av senmesolitikum er et åpent spørsmål, men om totemisme er en type overbygning som 

legger opp til en høyere grad av arbeidsdeling (jfr. kapittel 4.2, se også Mansrud 2016: 15-16) 

kan denne arbeidsdelingen også oppstå innenfor den rituelle sfæren. Jeg mener ikke her å 

foreslå et fullstendig skille mellom «yrkeskategorier», men å åpne for muligheten for et skritt 

mot et visst skille. Når det er etablert at økonomi og kosmologi hos jeger-sankere er så 

sammenvevd at det er vanskelig å skille dem fra hverandre kan det være rimelig å hevde at en 

større grad av økonomisk arbeidsdeling også kan ha medført en grad av rituell arbeidsdeling 

av den typen Mikhailova mener å se. I så fall vil det kunne være rimelig å tenke seg at denne 

utviklingen kan ha fulgt boplasskomprimeringen.  

6.4. Domestisering av ildstedene som bekreftelse på territorialisme 

Forholdet til ildsteder kan være blant punktene som tydeligst kan være med på å vise hvordan 

menneskenes tenkemåte endret seg i løpet sedentiseringsprosessen. Betydningen ildstedene 



 Langsomt ble stedene deres egne  

59 
 

har hatt for sammenbindingen av mennesker til en gruppe med en fellesskapsfølelse i form av 

kjennskap til de samme historiene, tilhørighet til samme område og felles praksis kan knapt 

overvurderes (McInnes 2015: 160-161). I det populariserte narrativet om arten Homo sapiens 

sapiens’ adskillelse fra naturen, som har blitt så fremhevet i vestlig tenkning i løpet av de siste 

150 årene, er det ikke utypisk at herredømme over ilden fremheves som et av de aller mest 

definerende punktene i historien om hvordan mennesket på et vis kunne heve seg over naturen 

og gradvis skille seg fra den. Den kontrollerte ilden kan nok på mange måter oppfattes som et 

av hovedsymbolene på det begynnende skillet mellom natur og kultur.  

Uansett hvilke faglige innvender denne populariserte oppfatningen kan møte viser den 

hvordan ild og ildsteder oppfattes som noe mer enn en rent funksjonell sak som gir 

menneskene stekt mat, varme og lys. Ilden kan oppfattes som det som mer enn noe annet 

skaper menneskets sted i landskapet og som lar kosmologien og levesettet, og dermed også 

gruppens blotte eksistens, leve videre (McInnes 2015:160-161). I dette arbeidets kontekst har 

Mansrud og Carine Eymundsson (2016) drøftet fem mellommesolittiske boplassområder i 

Østfold og Vestfold, der et av utgangspunktene var hvordan menneskene bak hver enkelt 

bosetningsepisode ser ut til å ha forholdt seg til synlige spor etter tidligere bosetninger, og 

spesielt de tidligere ildstedene, ved å legge den nye bosetningen i respektabel avstand. Deres 

grunnleggende antagelse virker å være at tidligere ildsteder kan være steder man unngår, eller 

de kan være steder man aktivt oppsøker for på nytt å slå seg ned ved (Mansrud 2017: 61-62). 

Bosetningsområdene som inneholder spor etter flere bosetningsepisoder ser alle ut til å ha en 

struktur som gjør tolkningen at menneskene som slo seg ned på disse plassene gjorde dette i 

en respektabel avstand til synlige spor etter tidligere bosetninger rimelig (Mansrud og 

Eymundsson 2016).  

Et ildsted kan måte oppfattes som et av de kraftigste ankringspunktene en gruppe 

mennesker har i sin tilværelse, og når et ildsted er forlatt kan det bli en bekreftelse på at 

mennesker har vært der. Det finnes etnografisk materiale som demonstrerer hvordan et 

tidligere ildsted oppfattes ikke bare som et bevis på at mennesker tidligere har vært der, men 

som et sted der åndene etter tidligere mennesker nå oppholder seg (e.g. Grøn et.al 2008: 66-

68, 77). I det sørlige Sentral-Skandinavia har det blitt hevdet at man kan se spor etter en bruk 

av ild som ikke kun kan forklares med rent praktiske behov, og Hernek (2005: 226-227) 

trekker frem Timmerås og i aller størst grad Rødsmoen som eksempler på dette. Hvordan 

menneskene forholdt seg til tidligere ildsteder kan dermed være en svært vesentlig side av 

spørsmålet om hvordan de oppfattet sin egen væren i verden. I en situasjon med 

tilbakevending til de samme områdene på en jevnlig basis vil menneskene uunngåelig måtte 
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forholde seg til de tidligere ildstedene, og måten de forholdt seg til disse vil også kunne si noe 

om hvordan de forholdt seg til åndene som bebodde landskapet, og dermed også til landskapet 

i seg selv. Den gradvise komprimeringen av boplassområdene som kommer tydelig frem i 

dette arbeidet kan tenkes å være en indikasjon på en historisk utvikling der samfunnene gikk 

fra å unngå ildstedene til å oppsøke dem, hvilket i så fall kan bety at de tidligere ildstedene 

har gått fra å være en del av «de andres» (åndenes) verden til å bli inkorporert i samfunnet i 

samtiden og bli en aktiv del av det. Med inkorporeringen av ildstedet kan så inkorporering av 

hele bosetningsområdet ha fulgt med på lasset. Dette kan hevdes å være et historisk 

nøkkelpunkt i en prosess der menneskene gikk fra å være tilknyttet områder i 

mellommesolitikum (Mansrud 2014; 2017: 14) til å virkelig forankres på steder i 

senmesolitikum (Glørstad 2004: 61; 2010: 64-70, 91-102, 152-160, 250-258). Sagt kortere: 

Der man tidligere hadde slått leir på omtrent samme sted begynte man et stykke inn i 

senmesolitikum å vende tilbake til nøyaktig samme sted. Om sedentisme kan anses som en 

relativ tilstand bør dette åpenbart kunne anses som en vesentlig kvalitativ endring i retning av 

mer sedentisme.  

Ole Grøn et.al (2008: 66-68, 77) sine observasjoner og drøftelse av de russiske 

evenkenes forhold til ildsteder kan være et godt grunnlag for å belyse hvordan disse oppfattes 

i mer territorialistiske samfunn. Hos evenkene som ble studert ble tidligere ildsteder oppfattet 

å representere døde forfedre og ånder som bebor landskapet. Disse åndene er de egentlige 

herrene over territoriet klanene oppholder seg i, og de er lojale til de klanene som bebor det. 

Fra et emisk perspektiv kan man ifølge Grøn et. al ikke si at klanens kontroll over et 

territorium kan karakteriseres som det man i vesten ville ha kalt «eiendom», men at territoriet 

selv godtar klanens tilstedeværelse. Om menneskene som oppholder seg i landskapet er 

uønsket av åndene vil de drepes eller bli gale. Fra et etisk perspektiv kan dette oppfattes som 

en ideologisk overbygning som på en meget kraftig måte kan ha forklart hvorfor en bestemt 

klan skal ha rettighetene til det aktuelle territoriet – det er ikke klanen selv som har tatt det og 

gjort det til sitt, men territoriet som har «godtatt» eller «valgt» dem. Denne godkjennelsen er 

dog ikke nødvendigvis hogget i stein og akseptert til evig tid, men er et forhold mellom 

mennesket og landskapet som konstant må opprettholdes, og det finnes også klare 

mekanismer for hvordan en ny klan kan få territoriets aksept dersom de foretar en form for 

rituelt giftemål der landskapets forfedre giftes med en av den nye klanens forfedre. På denne 

gjøres åndene som tidligere ikke var en av klanens forfedre til en åndelig slektning, og 

landskapet kan dermed tenkes å akseptere deres nærvær (Grøn et.al 2008).  
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Det man kan hevde å se hos evenkene, og som kan være en mulig analogi til situasjonen i det 

sørlige Sentral-Skandinavia frem til et stykke inn i senmesolitikum, er en situasjon der 

landskapets åndelige verden fremdeles er autonome sosiale vesener som har en egen agens, og 

slektskap til landskapet fremstår som et helt klart kriterium for å kunne få landskapets aksept. 

Tidligere ildsteder som representanter for åndene som kontrollerer territoriet er dermed noe 

som må behandles med ytterste varsomhet og respekt, og å sette opp et telt rundt et tidligere 

ildsted anses som uakseptabelt og en fornærmelse (Grøn et. al 2008: 65). Den samme 

tendensen til å sette opp årets bosted i respektabel avstand til tidligere bosetninger 

fremkommer også andre steder i verden (e.g. Tanner: 1979: 37-40). Ifølge Ingold (1986: 176) 

går det å være orientert mot bestemte steder i landskapet som er forhåndsdefinerte 

returpunkter hånd i hånd med hvilke personer man forventer å finne der. I en situasjon der 

tidligere ildsteder representerer åndene til forfedrene som bodde der, og dermed kanskje også 

åndene til landskapet selv, kan man kanskje legge til at stadig retur til de samme 

boplassområdene også går hånd i hånd med hvilke forfedre eller andre «overnaturlige» 

vesener man vet at man vil dele plassen med.  

Det er mulig å forestille seg at det var et forhold av denne typen menneskene hadde til 

ildstedene på de store kontekstuelt samtidige boplassområdene i mellommesolitikum. Jevnlig 

retur til det samme landskapsområdet kan ha lagt et grunnlag for en kosmologi av en type som 

ligner den som har blitt observert hos evenkene og andre, der nærhet til tidligere ildsteder på 

en eller annen konkret måte viste hvordan dette var et landskap der disse menneskene hørte 

til. Likevel kan det se ut til at hver nye faktisk samtidige bosetning likevel respekterte de 

tidligere ildstedene nok til ikke å bosette direkte ved dem og ta dem i bruk på nytt, noe som 

kan ha sammenheng med at de fremdeles var ansett som noen «andre» (Mansrud 2016: 16-

17), som ikke helt var inkludert i samfunnene som stadig returnerte til området. Hvis en slik 

situasjon kan anses som et sannsynlig historisk utgangspunkt fra det tidspunktet der 

sedentiseringsprosessen virkelig begynte å akselerere vil det kunne være rimelig å snakke om 

en type «domestisering» av tidligere ildsteder i forbindelse med prosessen med 

boplasskomprimering, noe som kanskje kan være spesielt tydelig i forbindelse med ildsteder 

som ligger inne i faste boligstrukturer og som dermed vil måtte brukes igjen og igjen. 

Overgangen til faste boligstrukturer og tilbakekomst til nøyaktig samme plass kan dermed 

være en del av forklaringen på hvorfor de mellommesolittiske kulturlagene har så mye større 

utbredelse enn de senmesolittiske – man sluttet å unngå tidligere bosetningsspor, med den 

konsekvens at flatene som ble brukt i et lengre kontekstuelt samtidig perspektiv stadig ble 

mindre. Om man i større og større grad begynte å vende tilbake til nøyaktig det samme stedet 
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vil man uunngåelig ha kommet tettere og tettere innpå de tidligere ildstedene, og dermed ha 

fått et ganske annet forhold til dem. Oversatt til boplassområdene og deres ildsteder kan 

boplasskomprimeringen tolkes som om stadig nye faktisk samtidige boplasser ble skapt i 

mellommesolitikum og som forutsatte en stadig interaksjon med «de der borte» i de tidligere 

boplassområdene som var markert ved tidligere ildsteder. Over tid kan dette ha vært en faktor 

som var viktig for dannelsen av de store, men lite funntette, kontekstuelt samtidige 

boplassområdene. Mansrud og Eymuundssons (2016) tanker om tidligere ildsteder som steder 

man unngikk i mellommesolitikum kan altså hevdes å være synlig også på et større statistisk 

nivå, og den senere utviklingen etter overgangen til senmesolitikum kan indikere at denne 

kosmologiske tankegangen gjennomgikk en radikal endring over lang tid. Det er i denne 

forbindelse verdt å peke på at også materialet fra den tidlige delen av senmesolitikum på 

Lokalitet 3 i Halden ser ut til å vise en tendens til å respektere tidligere bosetningsspor 

(Melvold 2006: 90). Utviklingen av den logistiske mobiliteten og de fastere punktene i 

landskapet (jfr kapittel 5. i dette arbeidet) kan ha vært en av de viktigste faktorene i å sørge 

for at boplassene ble mer satt i landskapet en gang for alle gjennom stadig tilbakevending til 

nøyaktig de samme stedene, og dermed også et annet forhold til tidligere ildsteder. Dette kan 

kalles en mental domestisering av tidligere bosetninger, og dermed muligens også av 

landskapets ånder. Gjennom denne prosessen kan plassenes virkelige inkorporering i 

samfunnene oppfattes som noe mer enn en ren konsekvens av denne inkorporeringen – den 

kan oppfatte som en absolutt forutsetning for å kunne drive utviklingen videre. 

6.5. Boplassmonumenter 

Et vesentlig poeng i Langleys (2013: 615-616) drøftelse av landskapssosialisering er at denne 

er en prosess med å sette mening inn i bestemte steder i terrenget. Denne prosessen kan 

humanisere punkter i et landskap, og på den måten skape en region. Et landskap kan hevdes i 

utgangspunktet å være en rent naturlig ansamling av ulike formasjoner, mens en region kan 

være en menneskeskapt avgrensning av en del av landskapet til en definert enhet. Derfor er å 

humanisere steder i landskapet for henne først og fremst en prosess med å inkorporere dem i 

samfunnet gjennom kontinuerlig bruk. Denne humaniseringen kan ta en rent mental form uten 

noen vesentlige former for fysiske inngrep i de aktuelle landskapspunktene, men fysiske 

modifiseringer kan likevel oppfattes som den tydeligste formen for humanisering. Av disse 

fysiske modifiseringene i landskapet kan permanente boplassområder være blant de aller 

synligste, da disse kan sørge for at området er «bebodd» også i de eventuelle periodene da det 

ikke er noen til stede der. Boplassene kan på den måten bli noe mer enn avgrensede områder 
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der det står permanente strukturer og andre ting som er klare til senere bruk. De kan være et 

signal til andre grupper om at plassen tilhører noen, og denne tilhørigheten kan oppfattes som 

akseptert av landskapet selv og som om åndene som bebor det har en lojalitet til samfunnet 

som skal komme tilbake ved en senere anledning (jfr kapittel 6.4). De kan også være 

samfunnets eget implisitte bevis på at denne plassen ikke bare er steder de ønsker å returnere 

til, men en faktisk uadskillelig del av dem selv. Landskapssosialiseringen som forankringen 

boplasskomprimeringen kan ha vært en del av kan med andre ord først og fremst være en 

sosial prosess mellom mennesker (Langley 2013: 615-616), internt i et samfunn så vel som 

mellom samfunn. For de det gjelder kan det hele se ut som noe som ligger i den fysiske 

boplassen selv, hvilket kan hevdes å være et konkret uttrykk for det Glørstad (2010: 15-33) 

legger opp til i sine drøftelser om fetisjismeprosessen som en sosial prosess som ser ut et 

resultat av iboende egenskaper i ikke-levende materie. Hvis boplasskomprimeringen er et 

uttrykk for en prosess der mange generasjoner har en tradisjon for å bruke nøyaktig de samme 

punktene i landskapet igjen og igjen (Glørstad 2004c: 59-66; 2010: 2010: 64-70, 91-102, 152-

160, 250-258) vil de fysiske sporene etter tidligere bosetninger, som uunngåelig vil ha bygget 

seg opp med tiden, kunne ha ført til at disse i seg selv gjorde tilknytningen en bestemt gruppe 

hadde til stedet ble stadig sterkere i både deres egne og i andres øyne. Territoriets aksept og 

lojalitet til menneskene som hørte til stedet kan ha blitt bevist ikke bare gjennom at 

menneskene kunne være der uten at noe skjedde (jfr. kapittel 6.4.). Den kan også ha blitt 

«bevist» gjennom de stasjonære fysiske monumentene som boplassene kan ha vært. Dette kan 

markere en historisk overgang fra en landskapssosialisering- og inkorporering basert på 

minner videreført gjennom fortellinger, til en basert på fysiske menneskeskapte 

manifestasjoner (Langley 2013: 617) som boplassen og boligkonstruksjonene i seg selv kan 

ha blitt i løpet av senmesolitikum (Glørstad 2010: 153-160, 193-197, 250-256; Hernek 2005: 

213-214). En tilknytning og forankring i et landskap må ikke nødvendigvis forutsette vold og 

forsvar, den kan også signaliseres (Ingold 1986: 133-134; Kelly 2013: 154), men for at 

signaliseringen skal virke til å hindre plassene i å bli overtatt av andre grupper forutsetter 

dette at både samfunnene som er knyttet til plassene og de som ikke er det aksepterer denne 

signaliseringen som noe meningsfylt. Boplassene som ble gjenbrukt over lange tidsrom og 

som stadig ble skarpere fokusert mot bestemte punkter i landskapet etter overgangen til 

senmesolitikum kan dermed tolkes som en manifestering av en slags «eiendomsrett». De 

fysiske tegnene på tidligere bosetninger, ildsteder og boplasser, er altså ikke nødvendigvis 

bare konsekvenser og illustrasjoner av denne tilknytningen, men ting som i seg selv gjør 

denne tilknytningen mulig. Om eiendomsforholdene er en del av produksjonsforholdene, og 
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produksjonsforholdene er en del av basisen etter normal marxistisk begrepsbruk (e.g. 

Ostrovitjankov et.al: 7-9; Olsen 2002: 146-147), vil dette kunne være et eksempel på hvordan 

overbygningen ikke bare var mekanisk refleksjon av basisen, men en kraft i sin egen rett som 

kan ha muliggjort utviklingen mot sedentiserte samfunn i senmesolitikum.  

Spørsmålet som så bør melde seg er nøyaktig hvilke deler av landskapet eller 

regionene som ble humanisert og inkorporert i menneskesamfunnene gjennom 

boplassmonumentene og domestiseringen av åndene og forfedrene gjennom ildstedene. Det 

hevdes gjerne at jeger-sankere av den typen man kan regne med eksisterte i det sørlige 

Sentral-Skandinavia i mellom- og senmesolitikum ikke egentlig har inkorporert hele landskap 

eller regioner i samfunnene sine, men punkter i landskapet og veiene mellom dem (e.g. Ingold 

1986: 146-153). Disse humaniserte punktene i landskapene, boplasser, boligstrukturer og 

graver, utgjør gjerne sentrene i menneskenes verden. Hos evenkene ligger disse typisk ved 

elver og innsjøer (Grøn et. al 2008: 68-74). I det sørlige Sentral-Skandinavia i mellom- og 

senmesolitikum vil de nok i større grad ha vært ved kysten. De senmesolittiske 

basisboplassene kan oppfattes som noen av de sterkeste tegnene på slike humaniserte plasser i 

landskapet, men i flere av tilfellene viser det seg vanskelig for rapportforfatterne å vurdere om 

disse representerer ett opphold av noe varighet eller flere gjentatte opphold. Et av de tidligste 

senmesolittiske eksemplene på en slik mulig gjentagende brukt basisboplass i kystområdene 

er Kongsdelene R62 (Hurum, Buskerud) (Ballin 1998: 65-76). Denne vagt avgrenset til 200-

300 m2 og har en funntetthet på et sted mellom 37-55 funn per m2, noe som ligger omtrent på 

gjennomsnittet for perioden på 47,8 funn per m2. I det samme prosjektet ble også 

Kongsdelene R71-2 (Hurum, Buskerud) (Ballin 1998: 83-94) utgravd. Denne er også datert til 

første halvdel av senmesolitikum, dog noe yngre enn Kongsdelene R62, og tolkes som en 

basisboplass som har blitt dannet av gjentatte opphold gjennom noen hundre år. 

Boplassområder som har blitt til gjennom tilbakevending gjennom noen hundre år finnes som 

drøftet i kapittel 5 også fra mellommesolittisk tid. Men mens man i mellommesolitikum ser at 

denne typen tilbakevending fører til svært store boplassområder er Kongsdelene R71-2 

avgrenset til å være på 1200 m2, hvorav et område på bare 53 m2 ser ut til å utgjøre et virkelig 

kjerneområde. Den samme situasjonen gjelder på Torpum 9b (Halden, Østfold) (Tørhaug 

2003), som er beregnet å være omtrent 1500m2 og noen hundre år yngre enn Kongsdelene 

R71-2. Boplassen er klart datert til å tilhøre nøstvetfasen. Det vil si at den ikke bærer preg av 

noen overgangsformer fra verken mellommesolitikum eller den påfølgende senmesolittiske 

kjeøyfasen. Den gis en smal datering til perioden 5500-5200 f.kr, det vil si midt i perioden 

(Tørhaug 2003: 135-137). Her finnes også kulturlag. To av dem er på omtrent 9m2 og er 
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omtrent 20cm dype, noe det har vært nærliggende å tolke som rester etter boligstrukturer med 

ildsteder innvendig. Om boligstrukturene var faste eller mer mobile er usikkert. Når plassen 

tolkes som et resultat av gjentatte opphold gjennom perioden samtidig som den har klare 

aktivitetsområder (Tørhaug 2003: 141) vil det uansett være en indikasjon på plassens 

inkorporering i samfunnet gjennom gjentagende bruk av ganske nøyaktig de samme stedene 

på plassen, og en klar forståelse av hvordan den romlige bruken skulle foregå. Torpum 9b er 

såpass smalt datert at den kan hevdes å være en av de klareste enkeltindikatorene på at man 

innen midten av senmesolitikum var kommet til et historisk punkt der viktige deler av 

sedentismens kosmologisk-ideologiske overbygning hadde fått et sterkt overtak. Sett i 

sammenheng med Kongsdelene R62 og Kongsdelene R71-2 kan denne indikasjonen hevdes å 

styrkes, og også illustrere at dette skiftet var en prosess.   

De to mest funntette basisboplassene er Haldenprosjektets Lokalitet 3 (Halden, 

Østfold) (Melvold 2006) og Torpum 10 ((Halden, Østfold) (Glørstad 2003b), med 

henholdsvis 239 og 423 funn per m2. De to boplassene er også sammenlignbare i størrelse, 

med henholdsvis opptil 600 m2 og 400 m2. Begge lå på øyer i Oslofjordens indre skjærgård og 

kan dermed oppfattes som typiske steder for plassering av boplassmonumenter. Men mens 

Lokalitet 3 er datert til å tilhøre senmesolitikums begynnelse er Torpum 10 datert til å være 

fra mesolitikums aller siste del og et stykke inn i neolitikum, og mens Lokalitet 3 tolkes som 

et resultat av ett enkelt opphold over lengre tid fremstår Torpum 10 klart som et resultat av 

flere gjentatte opphold (Glørstad 2003b: 307-310; Melvold 2006). Tolkningen av Torpum 10 

som en basisboplass er dog veldig usikker, men hvorvidt plassen bør regnes som en 

basisboplass eller ei er uansett ikke hovedpoenget i akkurat denne sammenhengen. At 

Lokalitet 3 er fra begynnelsen av senmesolitikum og tolkes som et resultat av et enkelt 

opphold mens Torpum 10 er fra senmesolitikums sluttfase og tolkes som et resultat av flere 

opphold kan illustrere hvordan perioden viser en utvikling med tilknytning og inkorporering 

av landskapspunkter man stadig returnerer til. Også på de ulike satellittboplassene er trenden i 

senmesolitikum at man kan se denne typen gjentagende bruk, en praksis som kan se ut til å ha 

fått fotfeste allerede ganske tidlig i mellommesolitikum (jfr. kapittel 5.3.). Det tydeligste 

eksemplet på et slikt sted er kanskje Knapstad R 114 (Askim, Akershus) (Berg 1995: 117-

134). Denne lokaliteten er på 375m2 og tolkes som en gjentagende brukt satellitt brukt for å 

utnytte en diabasåre, og har en funntetthet på 112 funn per m2, noe som er langt nærmere 

gjennomsnittet for basisboplassene (135/m2) enn for satellittene (32/m2). Hålta 130 (Kungälv, 

Västra Götaland) (Wennberg og Petersson 2004) kan se ut til å illustrere hvordan utviklingen 

i det sørlige Sentral-Skandinavia generelt fremstår, da plassen kan deles inn i en tidlig og en 
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senere bruksfase innen senmesolitikum. Plassen tolkes ikke som en basisboplass, men det slås 

fast at den ser ut til å være noe langt mer permanent enn en midlertidig jaktstasjon (Wennberg 

og Petersson 2004: 42). Mens den tidligste delen av boplassen (Centrala botplatsen) er på 

170m2 og uten boligkonstruksjoner er den senere delen (Hyddan) på 126 m2 og viser spor 

etter en boligkontruksjon.  

6.6. En forsinket overgang i innlandet? 

Der det inntil nylig var kjent svært lite om bruken av de lavereliggende innlandsområdene 

mellom høyfjellet og kysten har det i det nye årtusenet blitt avdekket flere boplasser også i 

dette området, der de fleste av dem stammer fra utgravingene ved Rena Elv i forbindelse med 

Gråfjellprosjektet (Stene 2010), noe som kan gi et noe bedre grunnlag for å drøfte 

sedentiseringsprosessen også i dette området. Prosessen med pionerutforskning og gradvis 

økende bruk av innlandsområdene har vært en problemstilling, men denne har som nevnt i 

kapittel 2. vært basert på et sparsomt materiale. Som nevnt i kapittel 1.3. er det nå ganske klart 

at dette området var tett knyttet til kystområdene ved Oslofjorden sent i perioden, men den 

tidligere tilknytningen kan være noe mer usikker. Det har blitt hevdet at den mer mobile 

levemåten kan ha holdt stand i lengre tid i dette området enn hva tilfellet var ved kysten 

(Stene et.al 2010: 470). Basisboplassen Kvarnåsen (Hagfors, Värmland) (Olsson 2007) fra 

overgangsperioden mellom- senmesolitikum, som er drøftet i kapittel 5.3., er i så måte et 

tidlig eksempel på fast bruk av et område som ellers kanskje ikke gikk gjennom en 

sedentiseringsprosess fra et like tidlig tidspunkt som kystområdene gjorde. Kvarnåsen skiller 

seg fra de senere boplassene ved at ingen av dem fremstår som en tydelig basisboplass. De 16 

senmesolittiske boplassene som er med i oversikten i dette arbeidet er i gjennomsnitt 181 m2 

store og har en gjennomsnittlig funntetthet på drøyt 22 funn/m2 – satt opp mot kystboplassene 

som ikke tolkes som basisboplassers gjennomsnitt på henholdsvis 960 m2 og 32 funn per m2 

(tabell 15) virker det tydelig at disse boplassene representerer noe ganske annet.   

Sted Gjennomsnittlig areal Gjennomsnittlig funntetthet 
Antall boplasser 
areal/funntetthet 

Innlandet 181,2 m2  22,06 funn/m2  16/12 

Kysten 960 m2 33 funn/m2 27/15 
Tabell 15: Gjennomsnittlig areal og funntetthet på senmesolittiske boplasser som ikke tolkes som basisboplasser 

Nor 160 (Karlstad, Värmland) (Ängeby og Johansson 2017), med en åpenbar tilknytning til 

nøstvetkulturen, skiller seg med sine 1400 m2 ut fra de øvrige innlandsboplassene i denne 

perioden. Den veldig lave funntetthet på kun 0,7 per m2 og det lave absolutte antallet funn på 

drøyt 1000 stammer for det meste fra to konsentrasjoner, men også mellom dem har det blitt 
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gjort funn (Ängeby og Johansson 2017: 32-33). Boplassen tolkes som et sted med gjentatte 

bosetninger i forbindelse med jakt og fiske langs Vänern i tiden rundt 5000 f. kr. Den store 

spredningen utover i landskapet kan kanskje være en indikasjon på at der kysten på dette 

tidspunktet hadde blitt et landskap av steder som var blitt inkorporert i menneskesamfunnene 

hadde innlandet enda ikke fått denne statusen. Lignende situasjoner kan man kanskje også se 

langs Rena Elv. Her var det vanskelig å avgjøre hvilke konsentrasjoner som skulle regnes som 

en boplass, og rapportforfatterne forteller at et alternativ til kategoriseringen som ble gjort 

kunne ha vært å regne færre og større områder som ett boplassområde med flere uavhengige 

bosetningsepisoder (Stene et.al 2010: 459). Hvis den alternative kategoriseringen gjøres vil 

man dermed kanskje kunne hevde at bosetningene langs Rena Elv minner om de store 

kontekstuelt samtidige boplassområdene som man kan se i mellommesolittisk tid ved kysten, 

hvilket kan indikere at denne situasjonen kan ha holdt seg i lengre tid i innlandet. Hvis det å 

spre bosetningene utover i landskapet, slik man kan se på Nor 160 og langs Rena Elv, kan tas 

som en indikasjon på at sedentiseringsprosessen er på et tidlig stadium, slik jeg har 

argumentert for i dette arbeidet, vil dette altså kunne være et argument for teorien om at 

innlandsbefolkningen holdt seg mer mobile i lengre tid enn hva tilfellet var ved kysten (Stene 

et.al 2010: 470). Melvold (Åmot, Hedmark) (Melvold 2010c) tolkes som en satellittboplass 

som har vært gjenstand for gjentatt bruk over en viss periode gjennom andre halvdel av 

senmesolitikum. Her kunne man identifisere enkeltstående bosetninger spredd utover et 

område på 235,5 m2. Vesteng (Åmot, Hedmark) (Melvold 2010e) har en smalere datering til 

mesolitikums aller siste del. Denne plassen tolkes som et sted man har vendt tilbake til flere 

ganger, og her kan to distinkte aktivitetsområder som har blitt brukt flere ganger tolkes som 

om man på dette tidspunktet hadde begynt å få en viss inkorporering også av innlandsplasser. 

I samme periode representerer også Svevollen og Rødsmoen åpenbart inkorporerte steder i 

form av solide boligstrukturer. I tillegg til at innlandsbefolkningen kan ha vært mindre 

sedentære i lengre tid kan altså sedentiseringsprosessen kanskje ha akselerert langt raskere 

enn hva tilfellet var ved kysten.  

Mens Kvarnåsen enn så lenge er datert til å være fra overgangen fra mellom- til 

senmesolitikum tilhører Svevollen, Rødsmoen og Vesteng det andre kronologiske 

ytterpunktet av senmesolittisk tid. Det ser med andre ord ut til å mangle innlandsplasser som 

bærer preg av virkelig å ha blitt inkorporert i menneskesamfunnene gjennom jevnlig retur til 

de samme punktene i landskapet. I en region som er svært lite utforsket bør man være åpen 

for at dette bildet kan endres med flere utgravinger, og Kvarnåsen bør i den forbindelse 

fremstå som en åpenbar kandidat til å utforskes nærmere. Før klare indikasjoner på at slike 
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plasser eksisterte også i mellomperioden kan man likevel forestille seg en prosess der den 

stadig fastere tilknytningen til boplasser ved kysten førte til at den tidlige bruken av innlandet, 

som Kvarnåsen kan representere, førte til at en begynnende tilknytning til punkter i 

innlandslandskapet ble svekket fra og med tidlig i senmesolitikum. Denne prosessen kan så ha 

gjenoppstått mot slutten av perioden da sedentiseringsprosessen ved kysten var blitt mer 

fullendt. Kelly (2013: 106) har hevdet at den eneste grunnen jeger-sankere har til å slutte å 

flytte på seg er en mangel på steder å flytte til. Innlandet kan på et tidspunkt forut for 

senmesolitikums slutt ha begynt å representere de gjenværende områdene det fremdeles var 

mulig å etablere seg i. Dette kan ha fått en ny prosess med tilegnelse til å skyte fart i disse 

områdene, og denne prosessen kan være arkeologisk synlig gjennom den tettere tilknytningen 

til Oslofjorden (Fuglestvedt 1998, 2006; Glørstad 2010: 88-97; Melvold 2011: 53-55) og 

forankringen på steder som Svevollen (Fuglestvedt 1992) og Rødsmoen (Boaz 1997).  

6.7. Oppsummering av kapittel 6 

Til tross for at de mesolittiske jeger-sankersamfunnenes basis godt kan ha vært det 

grunnleggende elementet som dyttet dem i retning av sedentisering bør det også erkjennes av 

overbygningens rolle kan ha vært avgjørende for å la prosessen utvikle seg videre til et punkt 

der sedentismen kan sies virkelig å ha blitt konsolidert. Endring mot totemisme og 

territorialisme er bredt anerkjent de vesentligste sidene i sedentiseringsprosessens 

overbygning. Aksept for disse tankeretningenes premisser, som på mange måter står i 

motsetning til tidligere tenkemåter rundt tilhørighet og menneskenes plass i verden og deres 

relasjon til ikke-menneskelige «krefter» kan ha vært mer enn bare en kosmologisk og 

ideologisk konsekvens, de kan ha vært en grunnleggende faktor som gjorde prosessen mulig. 

Disse tankeretningenes premisser kan hevdes å grunnleggende sett medføre en utvikling mot å 

betrakte seg selv som tilhørende ikke bare i et landskap, men virkelig faste punkter i 

landskapet. Boplasskomprimeringen som er så tydelig ved kysten fra andre halvdel av 

mellommesolitikum til slutten av senmesolitikum kan tenkes å være en overordnet 

arkeologisk manifestasjon av at menneskene gradvis betraktet seg selv som så tett knyttet til 

stedene at de kan ha blitt ikke bare deres egne, men en uatskillelig del av dem. Menneskenes 

forhold til landskapet og andre samfunn er ikke det eneste forholdet som kan tenkes å ha blitt 

endret i denne prosessen. Også menneskene innad i et samfunn kan ha begynt å få et annet 

forhold til hverandre i denne forbindelse. Arbeidsdelingen innen produktiv virksomhet kan ha 

fått følge av en kime til en annen type arbeidsdeling som man kjenner godt til fra senere 

stadier i forhistorien, nemlig en utvikling av rituelle spesialister.  
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7. Konklusjon 

Til tross for at konsensusen om at mesolitikum i Øst-Norge og Vest-Sverige i det store og 

hele er en historie om sedentisering kan både begrepet «sedentisme» og prosessen som ledet 

frem mot denne tilstanden hevdes å være preget av noe uklarhet. Hva slags prosess som kan 

ha ført til at sedentisme som tilstand ble mer gradvis mer fremtredende i andre halvdel av 

mesolitikum var utgangspunktet for dette arbeidet. I den konkrete konteksten jeg har tatt for 

meg fremstår det å anse sedentisme som en enhet av produksjons- og tenkemåter som en 

fruktbar måte å definere sedentisme som tilstand, mens den dialektiske prosessen med endring 

av produksjons- og tenkemåten dermed kan fremstå som kjernen i hvordan 

sedentiseringsprosessen faktisk ble drevet fremover. Når alt kommer til alt kan denne 

prosessen anses som et eksempel på endring av det Karl Marx kalte samfunnets basis og 

overbygning. På et større nivå enn noen enkeltboplasser har sedentiseringsprosessen her 

kommet til uttrykk gjennom det jeg har omtalt som boplasskomprimering. Denne fremstår 

som en prosess som begynte omtrent midt i mellommesolittisk periode, der de kontekstuelt 

samtidige boplassflatene gradvis ble mindre og mer funntette etter først å ha blitt svært store. I 

lys av tidligere drøftelser av sedentisme og samfunnsforhold i denne delen av Skandinavia 

kan dette bildet hevdes å passe svært godt, og også gi noen muligheter for konkretisering av 

hvordan denne prosessen faktisk kan ha foregått. Også kulturlagene krymper kraftig i areal, 

men de blir i gjennomsnitt mindre dype. Dette kan bety at man i denne konteksten neppe kan 

hevde at både funntetthet og kulturlag er en indikator på hvor intensivt brukt et 

boplassområde var. Sett i lys av tidligere forskning og den svært klare konsensusen om at 

mellommesolitikum var en periode der sedentiseringsprosessen startet mens det var et stykke 

ut i senmesolitikum den var blitt virkelig konsolidert fremstår det på meg ganske klart at det 

er kulturlagsdannelsene man bør være åpen for at ikke nødvendigvis er en veldig klar 

«måleenhet» for oppholdsintensitet. Uansett blir det samlede bildet som arealet, funntettheten 

og kulturlagsdannelsen gir ganske klart: Det er omtrent midten av mellommesolitikum som 

fremstår som den mest vesentlige perioden å ta utgangspunkt i om man skal studere 

sedentiseringsprosessens historiske grunnlag. At denne delen av perioden fremstår som tiden 

da grunnlaget ble lagt må kunne sies å passe med forskningsstatusen på området.  

Min tolkning av situasjonen med mellommesolittiske boplassområder som er store og 

lite funntette er at disse representerer en begynnende tendens til stadig å vende tilbake til de 

samme områdene, men at disse områdene ikke umiddelbart ble basisboplasser av den grunn. 

Begrepet basisboplass kan hevdes først å bli meningsfylt når en logistisk produksjonsmåte var 

et ganske konsolidert og fremtredende trekk ved samfunnene. En mulig overordnet historisk 
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utvikling av den logistiske produksjonsmåten som utgangspunkt for den virkelig 

akselererende sedentiserings- og forankringsprosessen i dette området vil jeg grovt skissere på 

følgende måte: En mer gjentatt tilbakevending til de samme områdene førte til opprettelsen av 

basissfærer. For å kunne utnytte disse mer intensivt ble radiusen rundt basissfæren utvidet ved 

at man ved å utnytte områder lenger vekk kunne oppholde seg der i lengre tid. Med en større 

radius ble de fastere punktene i landskapet først opprettet i den logistiske sfæren. 

Landskapsforankringen kan dermed hevdes først å virkelig ha blitt etablert med opprettelsen 

av satellittboplasser og en logistisk produksjonsmåte. Denne prosessen kan ha lagt et grunnlag 

for en forankring til bestemte punkter også i basissfæren, og dermed også en mer fullendt 

forankringsprosess. Sedentiseringsprosessen begynte med andre ord med en tilknytning til 

landskap og områder, og ble fullendt med en sterk tilknytning til bestemte punkter. 

Samfunnene ble ikke nødvendigvis sedentære fordi de holdt seg til de samme stedene i lengre 

tid, de holdt seg til de samme stedene i lengre tid fordi de var blitt mer sedentære.  

Produksjon er en sosial sak, og endring i produksjonsmåter er dermed i seg selv en 

sosial endringsprosess. Hvis sedentiseringsprosessen så var et resultat av endringer i 

produksjonsmåte var sedentiseringsprosessen per definisjon en sosial endringsprosess. Men at 

all produksjonsvirksomhet hos mennesker er sosial betyr ikke at all sosial virksomhet direkte 

er en del av selve produksjonen. Som jeg har argumentert for har nok også overbygningen 

spilt en vesentlig rolle i å gjøre sedentiseringsprosessen mulig. Det er vanskelig å se hvordan 

forankringen, som utviklingen av en logistisk organisasjon kan ha muliggjort, kunne ha blitt 

drevet til det punktet der vi i senmesolitikum finner svært komprimerte og funntette områder 

som har blitt returnert til flere ganger over lang tid. Prosessen med «domestisering» av 

tidligere boplasser og tidligere ildsteder kan ha vært av en helt sentral betydning og kan være 

en av hovedforklaringene på hvilken mentalitetsendring man kan se i utviklingen fra store og 

lite funntette boplassområder til mer konsentrerte og funnrike boplasser. Den mulige 

utviklingen av rituelle spesialister som en del av en type «samfunnstopper» kan derimot 

hevdes mer å fremstå som en konsekvens av sedentiseringsprosessen enn en egentlig årsak. 

Til slutt er det vesentlig å understreke at denne drøftelsen av en tidsperiode som 

strekker seg over omtrent 4000 år ikke kan være noe annet enn en drøftelse om helt 

overordnede tendenser. En mer finmasket avgrensning i tid og rom vil kunne gi rom for et 

langt mer nyansert bilde, og det er heller ingen garanti for at det som fremstår som en tendens 

på makronivå nødvendigvis vil være spesielt treffende på ethvert mikronivå. De 

lavereliggende innlandsområdene kan, som argumentert for, være et eksempel på et mer 

avgrenset område som kan gi et noe avvikende bilde.  
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Vedlegg 1: Oversikt over boplassenes utbredelse, antall funn, datering og tabeller de 

inngår i. Boplassene er sortert kronologisk. 

Boplasstørrelse 
     

Lokalitet I tabell Datering Boplassens 
størrelse 

Antall littiske 
funn 

Referanse 

Innland 
     

Bjørkeli (Åmot, 
Hedmark) 

1, 7 MM 210 m2 5200                                                                          Damlien 2010a 

      

Kvarnåsen 
(Hagfors, 
Värmland) 

1, 7 7000-6200 
f.kr, 
overgange
n MM/SM 

3600 m2 (90 
m2 utgravd) 

1540                                            Hynell 2015: 
65-68; Olsson 
2007 

      

Svärdbäraren 21 
(Karlskoga, 
Värmland) 

1, 7 MM3/SM1
-
Tidligneolit
ikum 

270 m2 503/1,2 kg Holm og 
Karlsson 2004 

      

Andelva 
(Eidsvoll, 
Akershus) - 
mellommesolitti
sk del 

1 MM 3/SM 
1 

Omtrent 36,5 
m2 

 
Melvold 2012 

      

Rød terrasse 
(Åmot, 
Hedmark) 

1, 7, 15 SM 1/2, 
noe 
begrenset
MM 

105 m2 525                                                          Melvold 2010a 

      

Nor 160 
(Karlstad, 
Värmland) 

1, 7, 15 5000 f.kr - 
SM 3/4 

1400 m2 Drøyt 1000 Ängeby og 
Johansson 
2017; Wallbom 
2014       

Stræten terrasse 
(Åmot, 
Hedmark) 

1, 7, 15 SM 3-5 42,25 m2 220                                                     Melvold 2010b 

      

Melvold (Åmot, 
Hedmark) 

1, 7, 15 SM 3-5  235,5 m2 5784 
(inkluderer 
neolittisk 
materiale) 

Melvold 2010c 

      

Melle (Åmot, 
Hedmark) 

1, 7, 15 SM 4 80 m2 648                                                              Melvold 2010d 
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Andelva 
(Eidsvoll, 
Akershus) - 
senmesolittisk 
del 

1, 15 SM 4 21,9 m2 
 

Melvold 2012 

      

Rødsmoen 519 
(Åmot, 
Hedmark) 

1, 15 SM 5 45 m2  
 

Boaz 1997: 105-
106 

      

Rødstranda A9 
(Åmot, 
Hedmark) 

1, 15 SM 4/5 36 m2 
 

Damlien 2010b 

      

Rødstranda A1 
(Åmot, 
Hedmark) 

1, 15 SM 4/5 34,2 m2 
 

Damlien 2010b 

      

Vesteng (Åmot, 
Hedmark) 

1, 7, 15 SM 4/5 138 m2 2801                                            Melvold 2010e 

      

Rødstrømmen 
(Åmot, 
Hedmark) 

1, 7, 15 SM 5 102 m2  2098                                           Persson 2010a 

      

Thingnæs 
(Åmot, 
Hedmark) 

1, 7, 15 SM 35 m2 538                                           Damlien 2010c 

      

Falningsjøen 1a 
(Tynset, 
Hedmark) 

1, 7, 15 SM  50 m2 2845                                       Olstad 1983 

      

Stene Terrasse 
(Åmot, 
Hedmark) 

1, 7, 15 SM 5, også 
litt fra 
tidligere 

200 m2 4203                                                        Damlien 2010d 

      

Myggstad 
(Åmot, 
Hedmark) 

1, 7, 15 Midten av 
SM 

125,5 m2 7864                                                    Persson 2010b 

      

Svevollen 2 
(Elverum, 
Hedmark) 

1, 7, 15 Slutten av 
SM 

250 m2 6097                                             Fuglestvedt 
1992 

      

Kyst 
     

Mellommesolitti
ske dateringer: 
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Lur 438: 2 
(Tanum, Västra 
Götaland) 

2, 3, 6, 8, 9, 
12 

TM 3 - MM 
1 

625 m2 2650/12,5 kg Lindman 2008 

      

Skepplanda 223 
(Ale/Lilla Edet, 
Västra 
Götaland) 

2, 5, 8, 11 Gjennom 
hele MM 
og litt inn i 
SM 

1500 m2 13650                                                              Nieminen og 
Munkeberg 
2009 

      

Huseby Klev 
(Orust, Västra 
Götaland) 

2, 6 TM3-MM3 1200 m2 
 

Nordqvist 2005 

      

Mölndal 182 
(Mölndal, Västra 
Götaland) 

2, 3, 5, 8, 9, 
11 

MM 1 294 m2 3406                                                  Johansson 2014 

      

Sundby Søndre 
(Vestby, 
Akershus) 

2, 3, 6, 8, 9, 
12 

MM 1 - 
7716-7536 
f.kr  

1100 m2 Snaut 2000 Eymundsson 
2013 

      

Ås 42/1 (Ås, 
Akershus) 

2, 3, 6, 8, 9, 
12 

MM 1 - 
7300-7100 
f.kr 

30 m2  167                                             Eymundsson 
2014 

      

Vinterbro 12 (Ås, 
Akershus) 

2, 3, 6 MM 1/2 250 m2 
 

Jaksland 2001: 
45-70       

Vinterbro 9 (Ås, 
Akershus) 

2, 3, 6 MM 1/2 250 m2 
 

Jaksland 2001: 
71-85       

Forshälla 369 
(Uddevalla, 
Västra 
Götaland) 

2, 3, 6, 8, 9, 
12 

Tidlig MM 40 m2  1023                                            Thorsberg 
2012c 

      

Lur 438 1 
(Tanum, Västra 
Götaland) 

2, 3, 6, 8, 9, 
12 

MM 2/3 150 m2 Over 10.000 - 
noe 
senneolittisk/
tidlig 
bronsealder 

Johansson 2008 

      

Strand 56/1 
(Vestby, 
Akershus) 

2, 3, 6, 8, 9, 
12 

MM 2/3 3000 m2 (kun 
ca 75m2 
undersøkt) 

573                                           Mjærum 2009 

      

Bua Västergård 
(Göteborg, 

2, 3, 5, 8, 9, 
11 

MM 2/3 12000 m2 29232 
stykk/289,3 
kg 

Wigforss et. al 
1983 
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Västra 
Götaland)       

Nödinge 25:2 
(Ale, Västra 
Götaland) 

2, 3, 6 Tidlig 
sandarna 

900 m2 
 

Morner og 
Hellgren 2013: 
11       

Nödinge 25:3 
(Ale, Västra 
Götaland) 

2, 3, 6 Tidlig 
sandarna 

500 m2 
 

Morner og 
Hellgren 2013: 
12       

Forshälla 185 
(Uddevalla, 
Västra 
Götaland) 

2, 3, 6, 8, 9, 
12 

MM2/3 5000 (100m2 
undersøkt) 

5097                                                                          Hernek 2015 

      

Askim 300 
(Göteborg, 
Västra Götaland 

2, 6 Sandarna 4900 m2 
 

Nieminen 2012, 
2014 

      

Forshälla 372 
(Uddevalla, 
Västra 
Götaland) 

2, 6 Sandarna 120 m2  
 

Thorsberg 
2012a 

      

Forshälla 371 
(Uddevalla, 
Västra 
Götaland) 

2, 5, 8, 11 Midten av 
MM 

Rundt 500 m2 2774                                           Thorsberg 
2012c 

      

Forshälla 187 
(Uddevalla, 
Västra 
Götaland) 

2, 6, 8, 12 Midten av 
MM 

60 m2  3030                                                  Thorsberg 
2012b 

      

Björlanda 377 
og 621 
(Göteborg, 
Västra 
Götaland) 

2, 6 Sandarna 11900 m2 
 

Johansson 2016 

      

Nödinge 111 
(Ale, Västra 
Götaland) 

2, 6 Sandarna 21600 m2 
 

Morner og 
Hellgren 2013: 
15       

Nödinge 112:3 
(Ale, Västra 
Götaland) 

2, 6 Sandarna 400 m2 
 

Morner og 
Hellgren 2013: 
17       
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Göteborg 338 
(Göteborg, 
Västra 
Götaland) 

2, 6, 8, 12 MM, samt 
noe 
hensbacka 

600 m2 633, inkludert 
noe 
hensbacka og 
neolittisk 

Streiffert 2014 

      

Björlanda 314: 1 
(Göteborg, 
Västra 
Götaland) 

2, 6 MM/Sanda
rna 

71,4 m2 
 

Ragnesten og 
Kegel 2017 

      

Tunge 48 (Ale, 
Västra 
Götaland) 

2, 6 MM 175 m2 
 

Nieminen og 
Munkeberg 
2009       

Mölndal 111 
(Mölndal, Västra 
Götaland) 

2, 6, 8, 12 MM/Sanda
rna 

625 m2 2500                                          Johansson 2000 

      

Norum 165 
(Stenungsund, 
Västra 
Götaland) 

2, 6 Sandarna 170 m2 
(lihultboplasse
n 155 m2) 

 
Ortman 2013; 
Luft og 
Thorsberg 2015  

      

Nödinge 113 
(Ale, Västra 
Götaland) 

2, 6, 8, 12 Sandarna 80 m2  53/187 gram Gustavsson 
2015: 10 

      

Eklanda 1: 105 
(Mölndal, Västra 
Götaland) 

2, 6, 8, 12 MM 2 150 m2 587                                                    Johansson 2006 

      

Eidsberg fengsel 
(Eidsberg, 
Østfold) 

2, 6, 8, 12 MM2 290 m2 4103                                            Mjærum 2018 

      

Timmerås 
(Uddevalla, 
Västra 
Götaland) 

2, 3, 6 ca 7500-
7000 f. kr. 
MM2/3 

300 m2 
 

Hernek 2005 
(størrelse s. 91) 

      

Sandarna 
(Göteborg, 
Västra 
Götaland) 

2, 6 Sandarna, 
noe 
Nøstvet 

2000 m2 
 

Andersson et. al 
1988 

      

Skorkeberg 
(Frogn, 
Akershus) 

2, 3, 6, 8, 9, 
12 

Sen MM - 
7033-6644 
f. kr 

80 m2 1148                                             Solberg 2015 
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Holter 1 (Frogn, 
Akershus) 

2, 3, 6, 8, 9, 
12 

Sen MM 27 m2 856                                                     Ballin 1998: 
115-122       

Storsand R43 
(Hurum, 
Buskerud) 

2, 3, 6, 8, 9, 
12 

Sen MM 200 m2 1123                                            Ballin 1998: 28-
37 

      

Morlanda 290 
(Orust, Västra 
Götaland) 

2, 3, 6 Sen MM 290: 4800 m2 
 

Hernek og 
Bergstrand 
2010; Hernek 
2017; Hernek 
2018b 

Morlanda 549 
(Orust, Västra 
Götaland) 

2, 3, 6, 8, 9, 
12 

 
549: 150m2 16700/ca 45 kg                     

Samme referanser som over.  

      

Torslanda 280 
(Bohuslän, 
Västra 
Götaland) 

2, 3, 5, 8, 9, 
11 

6000-7000 
f.kr 
MM3/SM1 

600 m2 1500                                             Kraft 2009 

      

      

Senmesolittiske 
dateringer: 

     

Långelanda 84:1 
(Orust, Västra 
Götaland) 

2, 4, 6, 15 6500 - 
6000 SM 1 

2500 m2 
 

Nieminen 2018 

      

Tanum 1802 
(Tanum, Västra 
Götaland) 

2, 4, 6, 8, 
10, 12, 15 

SM 1 2000 m2 3399                                                        Hernek 2014 

      

Vinterbro 3 (Ås, 
Akershus) 

2, 4, 6, 15 SM 1 200 m2 
 

Jaksland 2001: 
86-104       

Torpum 1 
(Halden, 
Østfold) 

2, 4, 6, 8, 
10, 12, 15 

Tidlig 
nøstvet 

630 m2 6701                                                Johansen 2003a 

      

Haldenprosjekte
ts lokalitet 3 
(Halden, 
Østfold) 

2, 4, 5, 8, 
10, 11 

Tidlig 
nøstvet 

Opptil 600, 
kun 218 m2 
utgravd 

52117                                           Melvold 2006 

      

Kongsdelene 
R62 (Hurum, 
Buskerud) 

2, 4, 5, 8, 
10, 11 

SM 1/2 200-300 m2 
(her 300) 

11107                                            Ballin 1998: 65-
76 
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Torslanda 136:1 
(Göteborg, 
Västra 
Götaland) 

2, 4, 6, 15 SM 2 1500 m2 
 

Åberg 2014 

      

Hålta 130 
(Kungälv, Västra 
Götaland) - 
centrala 
boplatsen 

2, 4, 6, 15 SM 2  170 m2 42,7 kg Wennberg & 
Petersson 2004 

      

Lundby 160 
(Göteborg, 
Västra 
Götaland) 

2, 4, 6, 8, 
10, 12, 15 

SM 2 3600 m2 (kun 
2400m2 
bevart) 

8872                                          Johansson 2012 

      

Lur 268 (Tanum, 
Västra 
Götaland) 

2, 4, 6, 8, 
10, 12, 15 

SM 2 7500 m2 (kun 
1500m2 
utgravd) 

167                                          Lindman 2008 

      

Kongsdelene 
R71-2 (Hurum, 
Buskerud) 

2, 4, 5, 8, 
10, 11 

SM 2 53m2/1200m2 
* 

3117                                            Ballin 1998: 83-
94 

      

Torpum 9b 
(Halden, 
Østfold) 

2, 5, 8, 11 Nøstvet - 
5500-5200 
f. kr 

1500 m2 38539                                         Tørhaug 2003 

      

Torpum 9a 
(Halden, 
Østfold) 

2, 6, 15 Nøstvet - 
noe yngre 
enn 
Torpum 9b 

150 m2 
 

Rønne 2003 

      

Björlanda 377 
(Göteborg, 
Västra 
Götaland) 

2, 5, 8, 11 Nøstvet 3300 (75 m2 
utgravd) 

5357                                          Johansson 2016 

      

Björlanda 306 
(Göteborg, 
Västra 
Götaland) 

2, 6, 15 Nøstvet 1330 m2 
 

Lyttkens 2013; 
Ragnesten 2018 

      

Forshälla 370 
(Uddevalla, 
Västra 
Götaland) 

2, 6, 8, 12, 
15 

SM 157 m2 fordelt 
på to 
funnområder 
på 108 og 49 
m2  

6051                                              Streiffert 2012 
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Rød Nedre R 72. 
(Vestby, 
Akershus) 

2, 6, 8, 12, 
15 

Nøstvet 48 m2 1593                                                 Berg 1995: 33-
35 

      

Torpum 3 
(Halden, 
Østfold) 

2, 6, 15 Nøstvet 200 m2  
 

Johansen 2003b 

      

Storsand R54 
(Hurum, 
Buskerud) 

2, 5, 8, 11 SM Drøyt 45 m2 4095                                                Ballin 1998: 48-
59 

      

Norum 165 
(Stenungsund, 
Västra 
Götaland) 

2, 6, 15 Senmesoliti
kum 

155 m2 
(sandarnabopl
assen 170 m2) 

 
Ortman 2013; 
Luft og 
Thorsberg 2015  

      

Skepplanda 249 
(Ale, Västra 
Götaland) 

2, 4, 6, 15 Omtrent 
5500 f. kr 
SM2/3 

150 m2 
 

Lega 2014 

      

Storsand R43 
(Hurum, 
Buskerud) 

2, 4, 6, 8, 
10, 12, 15 

Omtrent 
5500 f. kr 
SM 2/3 

29 m2 905                                                      Ballin 1998: 28-
37 

      

Torpum 2 
(Halden, 
Østfold) 

2, 6, 8, 10, 
12, 15 

Nøstvet, 
tidligst SM 
3 

246 m2 23464                                         Johansen 2003c 

      

Hålta 130 
(Kungälv, Västra 
Götaland) - 
hytteområdet 

2, 4, 6, 15 SM3/4 126 m2 28,7 kg Wennberg & 
Petersson 2004 

      

Skepplanda 
223b (Ale/Lilla 
Edet, Västra 
Götaland) 

2, 4, 6, 15 Andre 
halvdel av 
SM 

1500 m2 
 

Nieminen og 
Munkeberg 
2009 

      

Berget 1 
(Halden, 
Østfold) 

2, 4, 6, 8, 
10, 12, 15 

Andre 
halvdel av 
SM 

300 m2 6542                                                            Jaksland 2002: 
35-72 

      

Rørbekk 1 
(Halden, 
Østfold) 

2, 4, 6, 8, 
10, 12, 15 

Sen 
nøstvet 

200 m2 3770                                    Jaksland 2003a 
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Torpum 13 
(Halden, 
Østfold) 

2, 4, 6, 8, 
10, 12, 15 

SM 4 600 m2 25266                                        Jaksland 2003b 

      

Vestgård 8 
(Halden, 
Østfold) 

2, 4, 6, 8, 
10, 12, 15 

SM 5/tidlig 
kjeøy 

250 m2 7517                                           Johansen 2004 

      

Krogsrud 6/20 
(Frogn, 
Akershus) 

2, 4, 6, 8, 
10, 12, 15 

SM 4/5 - 
4720-4460 
f.kr  

366 m2 306                                                      Viken 2015 

      

Torpum 10 
(Halden, 
Østfold) 

2, 4, 5, 8, 
10, 11 

Seneste 
SM 

400 m2 (kun 
27,75 m2 
utgravd) 

11743                                   Glørstad 2003b 

      

Tossene 334 
(Sotenäs, Västra 
Götaland) 

2, 4, 6, 15 4500-4000 
f. kr SM 5 

ca 650 m2 
 

Swedberg 2017 

      

Knapstad R 114 
(Askim, 
Akershus) 

2, 4, 6, 8, 
10, 12, 15 

Nøstvet - 
4400-4000 
før nåtid 

375 m2 41903                                                Berg 1995: 117-
133 

      

Gjølstad R 35 og 
33 (Vestby, 
Akershus) 

2, 4, 6, 8, 
10, 12, 15 

Sen SM 1000 m2 (148 
m2 undersøkt) 

8285                                               Berg 1995: 82-
98 

      

* Rapporten er litt utydelig på hvilken arealavgrensning forfatteren til slutt lander på. Her er 
1200m2 brukt til å regne ut gjennomsnittlig areal, mens 53m2 er brukt til å regne funntetthet.  
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Vedlegg 2: Database med oversikt over kulturlag. Boplassene er sortert kronologisk 

Kulturlag 
      

Lokalitet Datering Boplas
sens 
areal 

Kultur
lag 
antall 

Kulturla
g areal 
(m2) 

Kulturlag 
største 
tykkelse 
(cm) 

Referanse 

Innland 
      

Kvarnåsen (Hagfors, 
Värmland) 

7000-6200 
f.kr, 
overgangen 
MM/SM 

3600 
m2 

To A10: 
18,975
m2 

A10: 40 Olsson 2007 

    
A1: 
22,192
m2 

A1: 36 
 

       

Rødsmoen 39 (Åmot, 
Hedmark) 

SM 1/2 
 

To Tuftegul
v: 16 

Tuftegulv: 
50  

Boaz 1997: 
57-77        

Rødmoen 112 (Åmot, 
Hedmark) 

Sen mesolitikum og 
tidlig neolitikum 

To (to 
tufter) 

Større 
enn R39 

Opp mot 
150 

Boaz 1997: 
78-100        

       

Kyst 
      

Mellommesolittiske 
dateringer: 

      

Forshälla 185 
(Uddevalla, Västra 
Götaland) 

MM2/3 5000 
m2 

Ett 36 m2 40 cm Hernek 2015 

       

Torslanda 280 
(Bohuslän, Västra 
Götaland 

Sen MM 600 m2 Ett 
 

40 cm Kraft 2009 

       

Askim 300 
(Göteborg, Västra 
Götaland 

MM/Sandar
na 

4900 
m2 

Ett 800 m2 90 cm Nieminen 
2012, 2014 

       

Dammen (Tjörn, 
Västra Götaland) 

MM/Sandar
na 

   
40 cm Kindgren og 

Schaller 
Åhrberg 
1999: 218        

Eidsberg fengsel 
(Eidsberg, Østfold) 

MM 2 290 m2 Tre Tuft 1: 
27,4 m2 

Tuft en: 15-
25 cm 

Mjærum 
2018     

Tuft 2: 
18,9 m2  

Tuft to: 15 
cm 

 

    
Tuft 3: 
28,5 m2 

Tuft tre: 30 
cm 
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Tallene måler hele tuftene. Kun 
kulturlag utgjør totalt 66,5 m2        

Timmerås 
(Uddevalla, Västra 
Götaland) 

7500-7000 f. 
kr. MM2/3 

300 m2 To 17,4 m2 32 cm Hernek 2005: 
94, 98 

       

       

Strand 56/1 (Vestby, 
Akershus) 

MM 2/3 3000 
m2 

Ett 8,16 m2 12 cm Mjærum 
2009        

Sandarna (Göteborg, 
Västra Götaland) 

Sandarna, 
noe Nøstvet 

2000 
m2 

Ett 
eller 
to 

2000 m2 50 cm  Andersson et. 
al 1988: 109, 
114        

Skorkeberg (Frogn, 
Akershus) 

Sen MM - 
7033-6826 f. 
kr 

80 m2 Ett 800 m2  20-30 cm Solberg 2015 

       

       

Senmesolittiske 
dateringer: 

      

Hålta 130 - centrala 
boplatsen (Kungälv, 
Västra Götaland) 

SM 2  170m2 Ett 170m2 30 cm Wennberg & 
Petersson 
2004        

Torpum 9b (Halden, 
Østfold) 

Nøstvetfase
n 

1500 
m2 

Tre A2: 9 A2: 20 Tørhaug 2003 

    
A6: 9 A6: 20 

 

       

Björlanda 377 
(Göteborg, Västra 
Götaland) 

Nøstvet 3300 
m2 

Ett 20 m2 30 cm Johansson 
2016 

       

Skoklefald 
(Nesodden, 
Akershus) 

Nøstvet 
 

Ett 32 m2 15-35 Jaksland 2001 

       

Lindås 1: 42 
(Göteborg, Västra 
Götaland) 

Nøstvet 
 

Ett 
 

15 cm Olsson 2002 

       

Torslanda 136:1 
(Göteborg, Västra 
Götaland) 

SM 2 1500 
m2 

Ett 187,5 
m2 

25 cm Åberg 2014 

       

Norum 165 
(Stenungsund, 
Västra Götaland) 

Senmesolitik
um 

155 m2 Ett 75 m2 48 cm, noe 
bronsealder 

Ortman 2013; 
Luft og 
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Thorsberg 
2015         

Skepplanda 249 (Ale, 
Västra Götaland) 

Omtrent 
5500 f. kr 
SM2/3 

150 m2 Ett 75 m2 10 cm Lega 2014 

       

Askim 133 
(Göteborg, Västra 
Götaland) 

5500 f. kr, 
Nøstvet 

 
Ett 

 
20 cm Ragnesten 

2013 

       

Hålta 130 - Hyddan 
(Kungälv, Västra 
Götaland) 

SM 3/4 126 m2 Ett 16,5 m2 20 cm Wennberg & 
Petersson 
2004        

Ljung 18 (Uddevalla, 
Västra Götaland) 

5040-4850 f. 
kr - sen 
Nøstvet 

 
Ett 0,72 m2 10 cm Hernek 2018 

       

Torpum 10 (Halden, 
Østfold) 

Seneste SM - 
tidlig 
neolitikum 

400 m2 Ett 
 

12 cm Glørstad 
2003b 

 

 

 


