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En boligdesigner træder ind i huset, fjerner størstedelen af møbler
og genstande, maler hvidt, hænger velvalgt kunst på væggene og
placerer strategisk en buket markblomster og et par råhvide
bloklys. Helt solgt er et af de utallige TV programmer om
boligindretning - her med det formål at få solgt en ellers usælgelig
bolig.
Boligdesignet repræsenterer en nutidig materialitet næsten renset
for sælgers oprindelige smag og rumlige udnyttelse - væk med
skriggrønne vægge og personlige computere placeret i køkkenet det distraherer og forvirrer. Køber skal derimod præsenteres for en
klar og genkendelig struktur, med lokalitetens aktivitetsområder
placeret i en let forståelig sammenhæng - her tilberedes føde, her
spises, her soves, her arbejdes osv.
Da redaktionen for nylig var til et symposium om mesolitisk
bopladsstruktur og -organisation var der noget der slog os. Ofte
forventer arkæologer at finde bestemte strukturer på bopladsen og i
de boliger som er begyndt at dukke op: ildsted, soveplads,
flinthugnings- og skindbearbejdningsområde osv. De samme klare
og genkendelige strukturer som boligdesigneren i TV programmet
lægger så stor vægt på. En ideal-bolig.
Hjemme igen kan man så reflektere videre over begrebet idealbolig. Afspejler din bolig en fast struktur med klare og afgrænsede
aktivitetsområder? - eller står kummefryseren ude i værkstedet og
computeren i soveværelset?
Måske er de klare strukturer ikke altid så klare endda, men et ideal
som er svært at leve op til. Det er jo påfaldende at sælgeren af
boligen i Helt solgt ikke selv bor i - eller formår at genskabe - de
klare strukturer, men har brug for en boligdesigner. Lader man
tankerne gå tilbage kan man jo spekulere på om man dengang i
mesolitikum kunne leve op til idealbilledet af bopladsstruktur og
boligindretning. Huskede de at efterlade bopladser og boliger på
en måde som vi arkæologer formår at genkende…..?
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