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SAMMENDRAGI perioden 27-04-08.05 2015 ble det foretatt en sikringsundersøkelse av to mesolittiskegroptufter på Sandholmen i Glomma, Askim. Den primære målsetningen var å sikre tuftene motødeleggelse årsaket av erosjon fra elva. Gropene har vært kjent siden 1990-tallet og på bakgrunnav lignende funn har de vært tolket som groptufter, tentativt datert til seinmesolittisk fase: 4650-3800 f. Kr. Under befaringer på Sandholmen har en gjennom mange år observert at to av tuftenevar utsatt for kraftig erosjon når vannføringen i Glomma er høy i sommerhalvåret. De toerosjonsskadde gropene ble gitt betegnelsen Tuft A (C59937) og Tuft B (C59938). I tillegg ble detundersøket ytterligere en tuft, Tuft C, på østsiden av Sandholmen. Den er kun synlig nårvannstanden i Glomma er på det laveste. Her ble det plukket opp en del løsfunn (C59939). Denskadde delen av Tuft A ble gravd bort og en profil lagt gjennom anlegget. Det ble tatt fireprøvestikk inni og utenfor tuften. En 50 cm bred og 10 meter lang sjakt ble avtorvet gjennom TuftB, veggvollen og en mulig tuft noen meter vest for tuft B. I sjakten ble det gravd 7 prøveruter på50 x 50 cm. Til sist ble det gjort en midlertidig sikring med veiduk og stein.Under undersøkelsen fremkom gjenstandsfunn og dateringer som viser en eldre bakredatering for lokaliteten enn antatt, nemlig til mellommesolittisk tid: 8300-6300 f. Kr. 3 prøver fralag 5 inne i den ene tuften, tuft A, ble C14-datert. Dateringene ligger innenfor intervallet 6100-7500 f. Kr, altså mellom- og seinmesolitisk periode. Prøvematerialet utgjøres av hasselnøttskall
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(UBA-29478, 8379±66/ 7580-7198 f.Kr.), trekull fra furu (UBA-29479, 7255±62/ 6232-6015f.Kr.) og to små biter av brent bein (Ua51254, 7735±41/6640-6479 f.Kr.)(f.Kr.=kalibrert med98% sannsynlighet). Sammenligning av dateringene med nærmeste strandforsyvningskurve, Ski-kurven, viser at lokaliteten ikke har vært strandbundet under den daterte bosetningsperioden,men ligget i tilknytning til et stryk eller en foss, mellom 16 og 41 meter over samtidig havnivå. Etkart fra 1924 viser at de undersøkte delene av boplassen lå ca. 10 m over Glomma førreguleringen. Eldre og yngre bosetningsfaser kan imidlertid ikke utelukkes. Det ble foretattsupplerende innmålinger av de øvrige gropene på holmen, i alt 25 groptufter er påvist. Dettetyder på omfattende aktivitet over lang tid på Sandholmen. 
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1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSENSandholmen er i dag en halvøy eller holme i Glomma. Navnet er omdiskutert. Ifølge Per Hansen(2012) kalles den Sandoholmen av eldre, Sandholmen av yngre og bare Hølmen av lokalfolk.Bruksnavn er Sandhuholmen. Vi har valgt å benytte Sandholmen, som allerede er innarbeidet iden arkeologiske litteraturen (Fuglestvedt 2006).Sandholmens historie strekker seg tilbake til 1990-tallet, da lokalhistorikeren PerHansen oppdager 13 groper på holmen. Hansen tolker gropene som rester etter mesolittiskegroptufter, og på bakgrunn av strandlinjen på 90 moh. daterer han dem forsøksvis tilseinmesolitikum. ca. 6000 f. Kr. Tolkningen baseres på høyde over havet og et kart fra 1924, dadenne delen av Glomma ble regulert gjennom byggingen av Solbergfoss kraftverk. Funnet blirinnrapportert i mai 2002, og i 2004 skriver Hansen en artikkel i WiWaR, Østfold Historielagslokalhistoriske tidsskrift. Etter initiativ av Hansen og arkeologen Ingrid Fuglestvedt blirlokaliteten befart av en gruppe arkeologer i 2004. Ved befaringen blir det funnet flint istrandkanten ved en av gropene. Gruppen samstemmer i at gropene ser ut som groptufter, enmesolittisk fornminnetype som da er kjent fra undersøkelser ved Svevollen lenger opp i Glomma,og ved Rødsmoen i Hedmark (Fuglestvedt 1995, Boaz 1995). Det observeres også at to av tufteneer utsatt for kraftig erosjon fra eleven. Einar Østmo skriver en rapport til KHMs arkiv i 2004. Herargumenteres det for at gropene bør sikres og dokumenteres innen de forsvinner. Resultatet aven slik undersøkelse ville også kunne ha stor vitenskapelig verdi.Ingrid Fuglestvedt publiserer en artikkel om Sandholmen i 2006. På bakgrunn avlikheter med de tidligere undersøkte groptuftene, samt funn av en mikroflekke av flint, foreslårFuglestvedt en tentativ datering til seinmesolittisk fase 4, men holder også muligheten åpen foren eldre datering (Fuglestvedt 2006:54). Områder med hele komplekser av tufter er sjeldne, ogsammen med stedets særegne landskapsutforming kan dette tyde på en annen bruk enn vanligboplassaktivitet. En mulighet kan dermed være at Sandholmen har fungert som et sesongbasert,sosialt møtested for ulike grupper (Fuglestvedt 2006:58-59).Sandholmen ble også befart og undersøkt av dykkere fra Norsk Sjøfartsmuseum1 den 20.juni 2007 (Nævestad 2007). Hovedformålet var å søke etter bergkunst under vann. Ved tidligeredykking utenfor Sandholmen ble det påvist flintavslag ved sørvestsiden av holmen, i umiddelbartilknytning til lokalitet 12. Foruten dykkerteamet var Ingrid Fuglestvedt og Per Hansen, samtarkeologer fra Riksantikvaren, Akershus fylkeskommune, Østfold Fylkeskommune, KHM og IAKHpå befaring under undersøkelsen. Det ble ikke funnet rene bergflater i elva utenfor tuftene, mendet ble påvist konstruksjoner som trolig kan relateres til nyere tids aktiviteter. I 2008 foreslår Inger Marie Berg Hansen at KHM søker midler gjennom RAs sikringfond,men søknaden blir utsatt. I 2014 re-aktualiseres planen om en sikringsundersøkelse etterinnspill fra Østfold Fylkeskommune. Per Persson utarbeider en prosjektplan og ØFKgjennomfører en ny registrering og kartfesting i Askeladden. Ved registreringene tilkommer fleregroper, og det samlede antallet oppgår i dag til hele 25 groper beliggende på et avgrenset område(fig 1). Den første befaringen med representanter fra KHM, ØFK samt Fylkesmannen i Østfold blirgjennomført 10/9 2014, men søknaden blir avslått. Ny befaring avholdes 13/10 2014, hvor etopplegg for en eventuell undersøkelse og sikring blir diskutert. Etter omarbeiding avprosjektplan blir midler til sikring innvilget i april 2015. Det er avgjørende at undersøkelsengjennomføres enten seint på høsten eller tidlig på våren, da vannstanden i elva er på det laveste.Det blir derfor besluttet å igangsette undersøkelsen så raskt som mulig, og etter en svært kortplanleggingsperiode gjennomfører KHM undersøkelsen våren 2015.
2 DELTAGERE, TIDSROMKulturhistorisk museum gjennomførte sikringsundersøkelsen på Sandholmen i perioden 27.april til 8. mai 2015. Per Persson var prosjektleder, Anja Mansrud utgravningsleder, JoachimÅkerstrøm var ass. feltleder og Frida Espolin Norstein var feltassistenter. I tillegg deltok SigridMannsåker fra Østfold Fylkeskommune og hjalp til med sålding og graving den 29. april og 7. mai.Innmålinger ble foretatt av Steinar Kristensen 5. mai, og i tillegg utførte Magne Samdal, SteinarKristensen og Per Persson supplerende innmålinger av samtlige groper på holmen den 31/8-15.
1 Nå Maritimt Museum2 Lokalitet 1, tilsvarende Tuft A, er registrert ved Norsk Sjøfartsmuseum med arkivnummer 01240001, i år2004 (Nævestad 2007)
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Navn Stilling Periode Dagsverk
Per Persson Prosjektleder 27-29.04, 04-04-06.05.2015 6
Anja Mansrud Utgravningsleder 27-30.04, 04-08.05.2015 9
Joachim Åkerstrøm Assisterende feltleder 27-30.04, 04-08.05.2015 9
Frida Espolin Norstein Feltassistent 27-30.04, 04-08.05.2015 9
Sum 33
Steinar Kristensen GIS 05.05.2015, 31.08.2015 2
Magne Samdal GIS 31.08.2015 1

Tabell 1. Oversikt over benyttede dagsverk til sikringsundersøkelsen på Sandholmen

3 BESØK OG FORMIDLINGArkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen fra Østfold Fylkeskommune besøkte Sandholmen ved toanledninger: 29. april og 7. mai. Hun hjalp også til med sålding og graving disse to dagene.Seksjonsleder for Arkeologisk Seksjon ved KHM Lene Melheim og førsteamanuensis ved IAKH,Ingrid Fuglestvedt, besøkte utgravningen mandag 4. mai. Onsdag 6. mai fikk vi visitt av PerHansen som skrev om groptuftene på 90-tallet, hans kone Eirin samt Gunnar Halstvet fra AskimHistorielag (figur 3). I tillegg var en gruppe lokale turgåere tilfeldigvis innom den 28. april.
Dato Media Forfatter/tittel
04.05.2015 Norark.no Per Persson: En landsby på Sandholmen för 9.000 år sedan?
11.05.2015 Norark.no Per Persson: Stenålderstufter!
12.05.2015 Smaalenenes Avis Sikrer 10.000 år gamle steinalderboliger
9.9.2015 Per Persson holder foredrag for Askim historielag

Tabell 2. Formidling av prosjektet på Sandholmen.

Figur 1. Dagens situasjonsplan på Sandholmen (t.h) sammenlignet med tidligere kartfestinger.
Øverst til høyre: Per Hansens første innmåling fra ca. 2000. I midten: Ingrid Fuglestveds skisse
(2006: fig. 1b). Nederst: Østfold fylkeskommunes innmåling med håndholdt GPS, fra Askeladden
(ra.no) 2015. Til venstre: de nye innmålingene fra Sandholmen v/KHM 2015. A og C ble målt inn som
polygon under utgravningen. Målepunktene er markert med små kryss, et målepunkt i midten og
noen punkter langs den antatte avgrensningen. Linjen mellom disse punktene er en tolkning. I alt er
det målt inn 25 tufter. De gråfargede gropene er mer en halv meter dype (snittet av forskjellen
mellom mål på kanten og mål i midten). (illustrasjon: P. Persson/KHM)
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Figur 2. Oversiktskart over lokalitetens geografiske plassering. Statens kartverk. Tillatelsesnummer
NE12000-150408SAS. (GIS-applikasjon ved S. Kristensen og P. Persson/KHM)
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Figur 3. Visitt av Per Hansen som skrev om groptuftene på 90-tallet, Ole Risbøl fra Riksantikvaren og
Gunnar Halstvet fra Askim Historielag (foto: Anja Mansrud). Cf34907_096

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER

Steinalder i indre ØstfoldI de siste årene er det utgravd mange mesolittiske lokaliteter på Østlandsområdet. Så langt er detprimært strandbundet bosetning ved kysten som er undersøkt, og Østfolds kystdistrikter er blantde mest intensivt undersøkte med de to store forvaltningsprosjektene Saugbrugsforeningenstomt i Halden 1989 (Lindblom 1990) og Svinesundsforbindelsen 2001-2003 (Glørstad red. 2001-2004). Innenfor disse prosjektene ble et stort antall boplasser fra især seinmesolitikum ogtidligneolitikum undersøkt. Utgravningsaktiviteten har også vært stor i Akershus, nærmerebestemt Ås, Frogn og Vestby kommuner, med blant annet undersøkelsene av
Vinterbrolokalitetene (Jaksland 2001a) og utgravningene knyttet til Oslofjordforbindelsen vedDrøbaksundet (Ballin 1998), Betydelig færre utgravninger er gjort i Østolds og Akershusinnlandskommuner. Andelva i Eidsvoll er den største, utgraved i forbindelse med utvidelse av E6mellom Dal og Minnesund (Melvold 2012). I Hedmark er der utgravninger ved Svevollen lengernord i Glommavassdraget (Fuglestvedt 1995, 1999), Rena elv og Rødsmoen i Hedmark (Boaz1995, Stene (red) 2010).Et søk i Askeladden viser at det er få registrerte steinalderfunn i Askim og de nærmestekommunene. I tillegg til Sandholmen er det registrert tre boplasser og to funnområder i Askim,ingen i Trøgstad og i Spydeberg finnes fire boplasser og to funnområder. Lenger ned i Glommafinnes en boplass ved Skiptvet samt fire boplasser og tre funnområder i Eidsberg. Det kan ogsånevnes at det i Spydeberg kommune finnes et såpass sjeldent kulturminne som en grav frasteinalder; hellekisten ved Hylli (Østmo 2011:79-86).Av de 12 boplassene i de nevnte kommunene som finnes i Askeladden, er fem resultat avet prosjekt som ble gjennomført som en del av Christian Westlis mastergrad ved UiO (2009).Disse lokalitetene ligger alle høyere enn 145 moh., og dateres dermed til tidligmesolittisk tiddersom de er strandbundet. Lokalitetene er dermed eldre enn Sandholmen, og de lå også i et heltannet landskap. Under tidligmesolittisk tid lå denne delen av landet i et stort sund som kallesOtteidstredet. Gjennom dette sundet rant det mye smeltevann fra innlandsisen, og det kan havært en svært ressursrik biotop (jf. Schmitt 2006).Ca. en km NV for Sandholmen ligger to lokaliteter på høyden 170-190 moh (id 29921 og78538). Dette er flint som er plukket i åkermark. Inge Lindblom (1984) har behandlet dissefunnene som én lokalitet, eller eventuelt kjente han bare til den ene (nr. 121 i Lindbloms
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funnliste, 1984). Han daterer funnet til fase 2 ettersom det inngår mikroflekkekjerner. Er detteen riktig datering, så er dette ikke en strandbundet tidligmesolittisk lokalitet til tross for høyden,men en mellommesolittisk innlandsboplass. De to funnplassene ligger verken i nærheten av vanneller elv, og ut fra kartet virker det mest sannsynlig at de har ligget ved havet.Inge Lindbloms artikkel er basert på hans magisteravhandling fra 1978 og behandlermesolitikum i Østfold ut fra et økologisk perspektiv. Det har skjedd mye i steinalderforskningen iØstfold på de 50 år som gått, fremfor alt i Halden. I nordre Østfold og områdene rundtSandholmen har det, foruten Christian Westlis prosjekt og Per Hansens oppdagelse avSandholmen, ikke blitt foretatt noen undersøkelser, og Lindbloms kart er derfor fremdelesaktuelle.Som framgår av Lindbloms kart, figur 4, finnes det ingen boplasser langs Glomma fraSolbergfoss opp til Mørkfoss. Dette er ikke så uventet. Ettersom Glommas vannstand er forhøyetmed 10 meter ligger eventuelle boplasser her under vann. Det samme gjelder langs Øyerensstrender, hvor det ikke er registrert en eneste boplass. Ca. 8 km nedstrøms fra Sandholmenfinnes imidlertid en stor ansamling av lokaliteter, primært dreier det seg om funn plukket iåkermark. Funnene består av blant annet ni prikkhuggede økser, 530 nøstvetøkser, 136fragmenter av slipeplater 103 mikroflekkekjerner, 236 mikroflekker og 26 sandsteinskniver.Prikkhuggede økser og slipeplater er også vanlig i mellommesolitikum (Solheim 2013), men deøvrige funnene synes i hovedsak å være seinmesolittiske. Ifølge Lindblom ligger det 31 boplasserinnenfor noen kilometers radius. Trolig dreier det seg om et sammenhengende belte medbosetningsspor langs Glomma. Her ligger Kykkelsrud som neste kraftverk nedenfor Solbergfoss.Imellom Solbergfoss og Kykkelsrud er vannstanden 80 moh., nedenfor Kykkelsrud er den 55moh. Det har tidligere vært en foss ved Kykkelsrud kraftverk.Produksjonen av nøstvetøkser starter omkring 6500 f.Kr. Det er noe før den yngstedateringen fra Sandholmen og da står havet nedenfor fossen ved Kykkelsrud. Ansamlingen avnøstvetøkser ved Kykkelsrud er en av de største ved Oslofjorden, det er her kjent omtrent likemange økser som rundt Nøstvet i Akershus. Ansamlingen av økser rundt Kykkelsrud skiller segogså ut ved at den ligger forholdsvis isolert – det er nesten fire mil ut til neste konsentrasjon uteved kysten (Glørstad 2011: fig. 12). Det finnes ikke en tilsvarende konsentrasjon av neolittiskefunn ved Kykkelsrud (Østmo 1988: fig. 10, 15, 16, 23, 24, 25).Ved Kvakkestad 6,5 km ned i elva ligger den nærmeste arkeologisk undersøktesteinalderboplassen (C31536). Boplassen ligger på østbredden av Glomma, 350-400 m ovenforFossum bro på en terrasse noen meter over elven. Den ble undersøkt i 1964 av Odd Ertsås ogomtales som Kjelås II i litteraturen. Kjelås I ligger 70 meter lenger mot NØ langs Glommas strand,men det er få funn fra den lokaliteten. Mikkelsen (1975) nevner i tillegg fire andre lokaliteter iKjelsås nærområde med funn som er plukket i åkermark: Giltvet, Haltorp, Ånnerud och Dæli.Ånnerud daterar han til overgangen mellom fase 2 og 3, de øvrige til fase 3.Kjelås II er en av de lokalitetene som Egil Mikkelsen (1975) brukte for å konstruere sinklassiske kronologiske inndeling av mesolitikum i Sørøst-Norge. Det ble undersøkt 49 m2 pålokaliteten, og hovedmengden av funnene lå i et fett, noe kullholdig jordlag under torven, menlagdelingen var varierende. Det ble funnet 134 mikroflekker, seks fragmenter avmikroflekkekjerner og en håndtakskjerne. Det finnes ingen økser eller spisser. Liksom vedSandholmen har det tidligere ligget en foss nært plassen; Dalsfallet eller Øvre Fossumfoss. I dager vannivået forhøyet på grunn av dammen ved Kykkelsrud, hvor nivået ifølge kartet er 81 moh.Kjelås II fremholdes som typelokaliteten for fase 2, den perioden som i dag kallesmellommesolitikum, og som dateres til ca. 8300-6300 f.Kr. (Persson 2014). Fram til ca. 7500 f.Kr.lå Kjelås II under havet, så lokaliteten må være fra den yngre delen av mellommesolitikum.Mikkelsen (1978) benytter også Kjelås II som en del av resonnementet omkringbosetningsmønsteret i mesolittisk tid. Han sammenligner redskapssammensetningen på Kjelås IIog Tørkop, en annen kjent fase 2 lokalitet i Halden (Mikkelsen et al 1999). Kjelås II har en høyereandel av skrapere og mikroflekker, men mangler mikrolitter som finnes på Tørkop. Dette tolkessom uttrykk for at fiske har hatt større betydning på Kjelås, mens landbaser jakt har vært mersentral i aktivitetene på Tørkop. Årsaken til disse forskjellene forklares med at Kjelås II ligger viden foss, og at laksefiske har vært en viktig sesongaktivitet.
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Figur 4. Del av Inge Lindbloms kart (1984) med Sandholmen markert

LandskapetEtter opprettelsen av kraftverket ved Solbergfoss i 1924, steg vannstanden mellom Solbergfossog Øyeren til ca. 101 moh. Fra enden av Øyeren ved Mørkfoss og frem til Solbergfoss går Glommagjennom et gjel. Dette gir landskapet et karakteristisk og særegent preg. Sandholmen ligger omlag midtveis mellom Mørkfoss og Solbergfoss. Sørøst for Sandholmen i Glomma liggerSandoskjæret.Flere fosser og stryk ble ved reguleringen satt under vann, blant annet Mørkfoss,Skåperudfoss og Halfredsfoss. Neddemmingen har hatt konsekvenser for både eldre og yngrekulturhistoriske lokaliteter i vassdraget, og gjort landskapet vanskelig å lese. På den positivesiden har neddemmingen ført til at vannstanden i dag er tilnærmet lik hva havnivået har vært imellommesolittisk tid. Dette tilfører en ekstra formidlingsmessig kvalitet til stedet. På grunn avden sterke landhevingen ligger øvrige strandbundne boplasser fra eldre steinalder i skogsterrengmellom ca. 50-200 moh. på østsiden av Oslofjorden Dermed er det vanskelig å få inntrykk avlokalitetenes opprinnelige naturhistoriske miljø (jf. Fuglestvedt 2006:59). Demmingen har ogsågenerert erosjon av lokaliteter langs elva, både eldre tids boplasser, men også yngre tidskulturminner; fangstanlegg og liknende er berørt av erosjon (Nævestad 2007:2). I NGUs digitale kartdatabaser angis Sandholmen delvis som bestående av bart fjell og endel som strandavsetning. I virkeligheten synes det ikke noe bart fjell i dagen på Sandholmen, mentrolig ligger det berg under løsmassene på holmen. Løsmassene som dekker holmen er trolig enistidsdannelse. De inneholder alle størrelsesfraksjoner og er usorterte. Dersom det er enistidsdannelse har holmen blitt dannet 100 meter under datidens havnivå. Først ved ca. 8000f.Kr. står havet så høyt at Sandholmen kommer opp av havet. På det tidspunktet har Glommastrømmet forbi omtrent som i dag. Det meste av løsmasser på bunnen spyles vekk, men på grunnav at Glomma gjør en sving litt nord for holmen går strømmen på vestre side av elven, ogløsmassene blir liggende på den østre siden. Løsmassene på stranden består i dag av renspyltstein. Dette har mest trolig skjedd etter oppdemmingen i 1924, men det kan også ha skjedd dahavet stod ved ca. 100 moh. og det var strømmende vann utenfor holmen. På østsiden av holmener det også en nedsving som kan ha tilkommet før havet nådde ned til 100 meter over dagens.Kartet fra 1924, figur 5, viser ikke hvorvidt undergrunnen består av løsmasser, stein eller berg.Umiddelbart sør for Sandholmen var det før 1924 en bratt bakke. Det ser ut som det periodeviskan ha gått en strømrenne her. Denne er trolig gammel, og dannet forut forsteinalderbebyggelsen. Dette betyr i så fall at bebyggelsen neppe har strekt seg særlig mye lengersør.
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Figur 5. Sandholmen i Glomma, Askim kommune, sett mot nordøst. Glommas hovedløp fra Øyeren
ses til venstre i bildet.

Figur 6. Sandholmen i Glomma, før oppdemmingen i 1924 og i dag (illustrasjon: P. Persson/KHM).
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Figur 7. Tuft A på Sandholmen, før undersøkelsen. Tufta er erodert på sørvestsiden, som ligger helt i
vannkanten. Sentralt i tufta ligger en nyere, oppmurt bålplass, i midten av bildet. Lokaliteten skal ha
vært flittig besøkt, også i nyere tid, av fiskere og fløtningsmannskaper. Det skal ha vært disse som
varslet Per Hansen om tuftene (Foto: A. Mansrud/KHM). Cf34907_039

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSEN

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGERDet primære målet med undersøkelsen var å sikre tuftene mot ytterligere ødeleggelse,gjennomføre midlertidige sikringstiltak samt legge en plan for den permanente sikringen. Enpermanent sikring vil være kostbar, og var derfor ønskelig å forsikre seg om at gropene faktiskrepresenterer tufter heller enn seinere tids nedgravninger i et mesolittisk boplassområde. Andreproblemstillinger var knyttet til lokalitetenes alder og kulturhistoriske tilhørighet, noe somkunne belyses ved å få frem organisk materiale for datering samt et gjenstandsmateriale somkunne vurderes i henhold til typologisk og teknologisk trekk.
5.2 UTGRAVNINGSMETODE, DOKUMENTASJON, LOGISTIKKDet er langt fra nærmeste kjørbare vei, og bratt og ulendt ned til Sandholmen. Alt utstyr måttederfor fraktes inn med båt (fig 8), og det var ikke mulig å bringe maskinelt utstyr eller brakke inntil utgravningsstedet. Det ble satt opp en enkel presenning til beskyttelse mot regn.Undersøkelsen måtte gjennomføres på en tid av året mens vannstanden var lav, men samtidigikke altfor kaldt. Ifølge NVEs vannstandskurver for Øyern (fig. 9) er vannstanden normalt lavest iapril, for deretter å stige mot sommeren. Vi valgte derfor å starte så tidlig som praktisk mulig,den 27. april 2015. Erosjonshakket på sørsiden av holmen er synlig langs ca. 60 meter av stranden. De toerosjonsskadde gropene ligger på vestsiden av Sandholmen. Gropene ligger nært hverandre påsamme høyde over havet, og gitt betegnelsen Tuft A og Tuft B (fig. 10). Erosjonen har i sterk gradpåvirket den sørligste tuften. Minst 1/3 er borterodert siden 1924. Det vokser to trær på stedet,og disse har begynt å vokse ved et tidspunkt da erosjonshakket gikk lenger mot sør. Trærne er idag underminert av vannet, og røttene henger i luften. Dersom erosjonen får fortsette vil de totuftene forsvinne helt. I tillegg ble det påvist rester etter en erodert tuft på østsiden av holmen;Tuft C. Området ved tuft C er kun synlig når vannstanden i Glomma er på det laveste. Her ble detplukket opp en del løsfunn.Undersøkelsen ble gjennomført utelukkende med manuelle metoder. Vi ryddet først
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området for tømmer og vegetasjon, og konstruerte to enkle såldeanretninger (fig. 11). Små såldpå 50 x 50 cm som ble påsatt håndtak og hengt i to trær ved hjelp av rep. Massene, som bestod avsand og grus, kunne dermed tørrsåldes og videre vannsåldes i elva med svenskesåld, for å unngåat det havnet store mengder sand i elva. Etter hvert fikk vi også satt opp en pumpe med slangefor vannsålding. Profil og sjakter ble tegnet på millimeterpapir samt dokumentert med vanligfoto og fotogrammetri. I slutten av den andre uka ble snitt, sjakter og løsfunn målt inn digitalt avSteinar Kristensen. Til sist ble sjakten gjenfylt og området ryddet og tilbakeført til slik det så utfør inngrepene. Profilet på den mest utsatte tuften ble midlertidig sikret ved at vi dekket den medveiduk. Til sist la vi på stein for å holde duken på plass (fig. 15).Magne Samdal, Steinar Kristensen og Per Persson utførte supplerende innmålinger avgropene på holmen den 31/8-15 (fig. 12). På Sandholmen forekommer det både runde groper ogplane flater som ser ut til å være delvis nedgravde. De to som ble undersøkt i 2015 er begge avden siste typen. De runde gropene ligger oppe på den høyeste delen av holmen og de er sværttydelige og velavgrenset. Gropene som ligger lenger ned mot NØ og SV er mer utydelige ogavgrensningen av disse medfører en stor grad av subjektiv tolkning. Det er også vanskelig å få etoverblikk på grunn av den tette vegetasjonen. Det finnes tre tidligere kartfestinger av gropene,som er gjengitt i figur 1. Det er dårlig samsvar mellom disse og de innmålingene som KHM hargjort. Fylkeskommunen har tidligere gjort et forsøk på å måle inn tuftene med en håndholdt GPS(fig. 1, nederst til høyre). Denne innmålingen har blitt upresis fordi GPS-signalene ikke fungerernede i gjelet og med tett vegetasjon. Ut fra tidligere erfaring besluttet vi derfor å gjøre eninnmåling med totalstasjon. Fastpunkter ble målt inn med GPS ute på holmens sørvestre strandmot Glomma, der mottaksforholdene var relativt bra. Deretter ble totalstasjonen brukt til å måleinn synlige tufter og for å overføre fikspunktene oppe på holmen. Totalstasjonen måtte flyttes treganger for at det skulle være mulig å måle inn alle gropene. Det var også nødvendig å rydde enhel del vegetasjon for å få siktlinjer.Ved denne innmålingen ble det målt inn 25 groper, men noen av disse er usikre som tufter.Det kan være mulig å oppdage flere groper tidlig på våren når vegetasjonen er mindre. Detydeligste er de gropene som ligger samlet høyst oppe midterst på holmen. Disse er også dedypeste. Gropen i midten er den dypeste av alle; 0,9 m. Ni av gropene er mer enn en halv meterdype, markert på figur 1. Flere av gropene på kanten er små og grunne, og det er mulig at disse ererodert av elven eller havet. Dette kan ikke avgjøre uten en mer omfattende arkeologiskundersøkelse.I de to ukene undersøkelsen pågikk var været gjennomgående kjølig med en del vind, ogdet varierte mellom regn, tåke og klare dager. Vi hadde verken brakke eller toalett, og det varkaldt å vannsålde i elva. Det var mye stein i undergrunnen, slik at arbeidet var tungt ogtidkrevende.

Figur 8. Det er langt fra nærmeste kjørbare vei, og bratt og ulendt ned til Sandholmen. Alt utstyr
måtte derfor fraktes inn med båt. Joachim Åkerstrøm var skipper på «skuta». Til venstre: Frida
Espolin Norstein (foto: A. Mansrud/KHM). Cf34907_120
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Figur 9. Vannstand i Øyern, middelverdi (svart), maksimum og minimum for 10-års-perioden 2005-
2014 (Kilde NVE, illustrasjon P. Persson/KHM).

5.3 KILDEKRITISKE PROBLEMERBankene utenfor Sandholmen undersøkt av dykkere, og det kunne fastslås at erosjonen avstrandlinjen er kontinuerlig i hele reguleringsomfangets høyde og stadig akselererende(Nævestad 2007). Videre observerte dykkerne flere anlegg, blant annet konstruksjoner som kantenkes å være rester etter faste fiskeinnretninger. Det ble også funnet en mulig fløtningsbåt.Tømmerfløtere brukte også stedet som oppholdsplass i perioden etter 1924. Hydrografiskeanalyser viser ifølge Nævestad, at lokaliteten har hatt en ideell beliggenhet for fiske med fastefiskeinnretninger. Som figur 16 viser benyttes Sandholmen hyppig som rasteplass forsportsfiskere og andre naturinteresserte. Et sentralt kildekritisk spørsmål er derfor om gropene har blitt anlagt i nyere tid, foreksempel i forbindelse med tømmerfløtingen på 1800- eller 1900-tallet, eller i sammenhengoppføringen av Solbergfoss kraftverk i 1924. Det kan ha ligget en strandbundet boplass som harblitt gjennomgravd av seinere aktivitet. Hadde så vært tilfelle skulle en kunne anta at flinten harsamlet seg ut mot elven der massene mest trolig ble kastet. Det har knapt vært noen tilvekst avhumus siden boreal tid, og erfaringsmessig samler funnene fra åpne boplasser seg i de øvrejordlagene, gjerne med en fortetning fra underkant av torven og i de øverste 10-20 cm. (se foreksempel Solheim og Damlien 2013). I de tilfellene en har påvist tufter er spredningsbildetmotsatt, ved at funnene samler seg innenfor hyttekonstruksjonen (Solheim og Olsen 2013:209-214). Får å undersøke denne problemstillingen gravde vi tre prøvestikk innenfor og et utenforgropens voll. Det ble da påvist store mengder funn innenfor vollen, men knapt gjort funn utenfor(se tabell 4). Videre viste den vertikale spredningen at funnmengden var jevnt fordelt i lagene (setabell 5). Selv om det bare er gravd få prøvestikk, støtter disse observasjonene at det dreier segom en tuft som er anlagt i eldre steinalder.Det ser dermed ut til at Sandholmen i liten grad er forstyrret av moderne inngrep, menseinere tids graving og andre aktiviteter i området kan dog ha forstyrret de øvre lagene i tufta.Det har ikke vært dyrket her, og omgjøringen av området til naturreservat på 1990-tallet harmedført begrensninger på inngrep i området. Statusen som naturreservat har imidlertid ført tilen voldsom aktivitet av bever på Sandholmen (fig. 16). Dette medførte store problemer for denarkeologiske undersøkelsen, blant annet var det ikke mulig å få frem hele Tuft B i plan da den vardekket av store trefall som ikke kunne flyttes ved hjelp av håndkraft. Det ville også innebære farefor at andre trær kunne velte.
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Figur 10. Innmålte strukturer og undersøkte ruter på Sandholmen (innmåling v/Steinar Kristensen,
illustrasjon P. Persson/KHM)



Sandholmen, Askim kommune Saksnr. 2014/9802

16

Figur 11. Til venstre: Frida Espolin Norstein tørrsålder sandmasser med Per Perssons spesiallagede
såldeanretning. Det ble satt håndtak på et 50 x 50 cm stort såld og festet øyekroker i hjørnene.
Gjennom krokene festet vi tau som kunne festes rundt et tre. Et bord ble gravet ned i bakken på
undersiden og fungerte som støtte for såldet (foto: A. Mansrud). Cf34907_031. Til høyre: Profilet
rettes opp på den eroderte tuft A. Frida Espolin Norstein og Sigrid Mannsåker Gundersen fra Østfold
fylkeskommune graver og sålder (foto: A. Mansrud/KHM). Cf34907_048

Figur 12. Magne Samdal og Steinar Kristensen fjerner vegetasjon og måler inn de resterende tuftene
på Sandholmen i august 2015 (Foto: P. Persson/KHM). Cf34907_144
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6 UTGRAVNINGSRESULTATER

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER

6.1.1 TUFT A (C59937)Arbeidet startet med opprensing av profilen i Tuft A. Som figur 7 og 10 viser, hadde erosjonen fravannet skapt en ujevn profil gjennom gropen, og trolig er opp mot 50-70 cm forsvunnet.Profilkanten ble jevnet ut, og vi fikk dermed frem et snitt slik at vi kunne undersøke jordlageneog stratigrafien. Profilet ble renset opp for hånd, og prøvestikk og sjakter ble avtorvet og gravdmed spade og graveskje. Profilkanten ble inndelt i metersruter (A0-A7, fig. 10). Hver meter blegravd og såldet for seg. Det fremkom mye flint i profilet. Av tidsmessige årsaker ble det ikke gjortnoen vertikal oppdeling, men fig 10. gir en pekepinn om volumet. Fig. 10 angir det fjernedearealet i plan og dybden på profilet er 74 cm. Tabell 3 viser at det var få funn i tuftens utkanter,rute A0 og A7, og større funnmengde innenfor avgrensningen. Flest funn ble gjort i rute A1.Profilet ble renset frem (fig 14), fotografert og det ble gjort en skissetegning. 3D-modellutfra fotogrammetri ble ikke ferdig i tide for denne rapporten uten kommer i rapporten for 2016.Vi kunne ikke observere noen form for nedgravning eller kulturlag i profilet. Markoverflaten varplan, og i profilet under fantes ingen spor som tyder på at det har ligget et gulv dypere ned. Istrandsonen er det ikke mye vegetasjon, og derfor har det ikke blitt dannet noe mørkfargetvegetasjonslag før etter boplassens brukstid, da det vokste frem skog på stedet. Et eventueltkulturlag har i så fall blitt vasket helt vekk i den porøse, minerogene undergrunnen påSandholmen. Undergrunnen på Sandholmen består av sand og morenemasse med mye stein ivarierende størrelser. Vi antar at gropene er fremkommet ved rydding av stein, heller enn vedgraving. Ikke noe av den oppgravde steinen var klart skjørbrent. Det ser altså ut til å være enannen type konstruksjon enn de klassiske «skjärvstensvallarna» fra yngre steinalder (foreksempel Boaz 1995, se også diskusjon i Fuglestvedt 2006:52-53), der vollen er bygget opp avskjørbrent stein som har blitt ryddet ut av boligen. Med utgangspunkt i noen få prøvestikk er detikke mulig å si så mye om de øvrige konstruksjonsdetaljene, men i form kan den minne om demellommesolittiske tuftene som er anlagt på Vega i Nordland. Disse er også delvis nedgravdegroptufter anlagt på rullesteinstrand hvor steiner er lagt opp som en bred veggvoll (se Bjerck1990: 9-13).For å avgjøre om gravingen var relatert til anleggelsen av en tuft eller tilkommet seinere,ble det bestemt å grave et prøvestikk inne i tuften. Tidligere undersøkte tufter viser et mønsterder den littiske funnmengden som oftest er betydelig større inne i boligene enn utenfor (jf. Bjerck1990:10, Fuglestvedt 1999:349, Hernek 2006, Solheim og Olsen 2013). De tre mest funnrikeprøvestikkene i tuft A lå innenfor gropens avgrensning (tabell 4). Dette støtter at det dreier segom en tuft. Funnmengden er jevnt fordelt nedover i lagene, ikke konsentrert til de øverste 10-20cm., slik det er vanlig på en åpen boplass. Funnmengde per 10 cm. lag varierte fra 165 på detmeste (lag 3) til 31 funn i lag 6 (tabell 5). Volumet var imidlertid mindre i lag 5-6 i prøvestikk2/3, på grunn av en større blokk som dekket arealet. Funnførende lag fortsetter trolig endadypere, men det var ikke mulig å grave dypere enn 6 lag. Det kunne ikke identifiseres fyllskifter iprøvestikkene, men det ble funnet noe brent bein og hasselnøttskall i bunn.Et tidlig funn av et plattformavslag, en core-tablet, karakteristisk for flekketeknologi medkonisk kjerne (fig. 23), styrket vår antagelse om at bosetningen kunne være mellommesolittiskog strandbundet. Det ble sendt inn tre prøver for datering fra et av prøvestikkene i tuft A.Prøvematerialet utgjøres av hasselnøttskall (UBA-29478, 8379±66/ 7580-7198 f.Kr.), trekull frafuru (UBA-29479, 7255±62/6232-6015 f.Kr.) og to små biter av brent bein (Ua-51254,7735±41/6640-6479 f.Kr.)(f.Kr.=kalibrert med 98 % sannsynlighet) (fig. 17). Prøvene daterermed andre ord tuften til mellommesolitikum og overgangen mellom/seinmesolitikum, men visersamtidig at lokaliteten ikke vært strandbundet. Tufta har ligget mellom 16 og 41 meter oversamtidig havnivå under bosetningsperioden (fig. 25).
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Figur 13. Tuft A på Sandholmen. Markeringen viser gropens indre omkrets. (Foto: A. Mansrud,
illustrasjon: P.Persson/KHM).

Rute Antall funn

A0 2

A1 198

A2 61

A3 16

A4 73

A5 67

A6 51

A7 6

Tabell. 3. Funnfordelingen i profilet på Tuft A. Funnmengden er jevnt fordelt nedover i lagene, ikke
konsentrert til de øverste 10 cm., slik det er vanlig på en åpen boplass.

Prøvestikk 1 150

Prøvestikk 2 261

Prøvestikk 3 262

Prøvestikk 4 1

Tabell. 4. Den totale funnmengden i alle lag, i prøvestikk relatert til Tuft A. Funnmengden er jevnt
fordelt i prøvestikkene innenfor tuften, mens det bare ble gjort ett funn i prøvestikket utenfor.
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Lag Antall funn

1 134

2 92

3 165

4 148

5 103

6 31

Tabell. 5. Vertikal funnfordeling i prøvestikkene lag 1-6 i Tuft A. Funnmengden er jevnt fordelt
nedover i lagene, ikke konsentrert til de øverste 10 cm., slik det er vanlig på en åpen boplass.

Figur 14. Profilet, tuft A, mot NØ.

Figur 15. Profilet på Tuft A ble midlertidig sikret ved at vi dekket den med veiduk og fylte opp med
usortert stein for å holde duken på plass (foto: A. Mansrud/KHM). Cf34907_117, Cf34907_119
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Figur 16. Spor etter bever på Sandholmen. Ti venstre: et nylig anlagt ildsted på toppen av profilet i
Tuft A (foto: A. Mansrud/KHM).

Figur 17. C14-dateringene fra Tuft A.6.1.2 TUFT B (C59938)Tuft B lå noen meter nord for Tuft A (fig 10). Den nordre delen av tuften var skjult under størretrær som var felt av bever. Det var derfor ikke mulig å komme til å grave her, og det var ogsåvanskelig å få tatt gode oversiktsbilder. Tuft B ble undersøkt gjennom at vi avtorvet en halvmeter bred sjakt gjennom gropen og den antatte steinvollen som lå mellom tuft A og tuft B (fig.18-20). Etter avtorving kom denne steinvollen tydelig frem, sammen med et steinfritt områdesom kunne tenkes å være gulvet i tuften. I dette området ble det gravd to prøveruter på 100x50cm; R159 og R160. Det ble gjort 385 funn innenfor denne 2 meter lange og 50 cm brede delen av
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sjakten. Disse to prøverutene ble gravd til bunns, og man støtte på grunnfjellet ved en dybde påca. 60 cm (fig. 18). Vollen ble ikke gjennomgravd, men det ble gravd prøveruter på utvalgtesteder for å undersøke funnfordelingen. De øvrige tre prøverutene som lå i steinvollen; R149,R153 og R155, ble gravd ned til ca. 50 cm. dybde. Det var få funn i disse prøverutene, henholdsvis1, 8 og 15 funn. I likhet med hva som er beskrevet for tuft A er det altså en større funnmengdeinnenfor vollen, hvilket støtter at også denne gropen er en tuft.

Figur 18. Øverst: Joachim Åkerstrøm og Frida Espolin Norstein sålder masser fra sjakt 1 (foto: A.
Mansrud/KHM). Nederst: Per Persson, Joachim Åkerstrøm og Frida Espolin Norstein graver
prøveruter i sjakt 1 (foto: A. Mansrud/KHM). Cf34907_084, Cf34907_086
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Figur 19. Frida Espolin Norstein graver prøverute 160 N og160 S inne i tuft B (C59938) på
Sandholmen. I bunnen ses grunnfjellet (foto: A. Mansrud/KHM). Cf34907_090

Funnkontekst Lag 1 Lag 2 Lag 3

R160N 1,13 0 0

R160S 0,83 0,64 0,24

R159N 0 0,25 0,38

R159S 1,1 0 0

R155N 1,24 0,6 0,04

R155S 0,35 0 0

R153 0 0 0

Totalt 4,65 1,49 0,66

Tabell 6. Oversikt over skjørbrent stein i de undersøkte enhetene tuft B på Sandholmen.
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Figur 20. Profilet i sjakt 1 samt prøvestikk (tegning: Joachim Åkerstrøm, rentegning P.
Persson/KHM).
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Figur 21. To av prøvestikkene, PS 1 til venstre og PS4 til høyre (foto: Anja Mandstrud/KHM).
Cf34907_100, Cf34907_0666.1.3 FUNNOMRÅDE TUFT C (C59939/)Tuft C ble registrert på østsiden av Sandholmen. Det ble ikke gravd her, men 137 funn ble plukketopp i overflaten.

Figur 22. Funnområdet på østsiden av Sandholmen med tuft C. Løsfunn, blant annet en fin slipeplate
(foto: A. Mansrud/KHM). Cf34907_008, Cf34907_009



Sandholmen, Askim kommune Saksnr. 2014/9802

25

6.2 FUNNMATERIALE

Det littiske materialet fra Sandholmen utgjøres av i alt 1714 funn. Flint utgjør 96 % av det totalefunnmaterialet med i alt 1648 flintartefakter (tabell 7). 112 funn har cortex (6,7 %) og 23 % (379funn) er varmepåvirket. En stor del av flinten er fragmentert (brent/frostsprengt) og patinert,disse er samlet i én kategori. Dette er gjort for å kunne si noe om flintens fragmenteringsgrad.Flinten er av varierende type og kvalitet, men er i hovedsak middels finkornet til finkornet.

Tabell 7. Oversikt over alt flintmaterialet fra Sandholmen (C59937, C59938, C59939). I tabellen er
materialet fra alle tre C-nummer slått sammen.
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56 funn (herav 31 flint) (3,4 %) er sekundærbearbeidet. I tillegg er det registrert sjustikler, hvorav fem er produsert på flekker samt 10 flekker med retusj. Av de retusjerte flekkeneer fem katalogisert som «linjaler» eller «firkantkniver» (dvs. intensjonelt knekte flekker medbruksspor i hjørnene). Den øvrige sekundærbearbeidede flinten består av en skraper ogavslag/fragmenter med retusj.Det primærbearbeidede flintmaterialet, 1617 totalt funn, domineres av avfallsmateriale(avslag, fragment, splint) som utgjør (93 %). Videre er det 38 flekker og 68 mikroflekker.Kjernematerialet er lite og utgjøres av én mikroflekkekjerne, én kjerne med én plattform, trebipolare kjerner og et kjernefragment. Til kategorien kjernefragmenter kan også regnes fireplattformavslag, hvorav to hele core-tablets (fig. 23). Videre er 15 avslag klassifisert somhengselavslag. Dette kan tenkes å stamme fra plattformpreparering (fasettering). Seks avslag erprimæravslag (= en side helt dekket med cortex).Ulike kvartsvarianter inkludert gjennomskinnelig bergkrystall er katalogisert som kvarts.Kategorien utgjør 3 %. I tillegg er det katalogisert en slipeplate av sandstein, fire bergartsavslagog en pimpstein.

Tabell 8.  Oversikt over kvartsmaterialet fra C59939Funnmateriale Tuft A (C59937)C59937 inkluderer alle funn fra opprensing av profilet, samt tre prøvestikk inni selve tufta. Tilsammen var det 1150 funn, hovedsakelig av flint (tabell 9), men også noe kvart/bergkrystall. 69% av flinten kommer fra Tuft 1.Funnmateriale Tuft B (C5993)C59938 utgjøres av alle funn fra sjakt 1. Noen av rutene i sjakt 1 ligger i Tuft B (kontekst-ID R159og R160). De øvrige (kontekst-ID R149, R153, R155) er prøveruter som ligger rett sør for t uft B.foruten flint (tabell 10) er det registrert to avslag og ett fragment av bergart samt 24 fragmenterav kvarts.Funnmateriale Tuft C (C59939)C59930 utgjøres av alle løsfunn fra østsiden av Sandholmen, som ble samlet inn mensvannstanden var på det laveste og området lå eksponert. Det er registrert en tuft i dette områdetpå holmen, og de oppsamlede løsfunnene er relatert til denne. Foruten flint (tabell 11) er detregistrert to avslag og ett fragment av bergart samt 24 fragmenter av kvart (tabell 9).
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Tabell 9. Oversikt over funnmaterialet av flint fra tuft A
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Tabell 10. Oversikt over funnmaterialet av flint fra C59938 (tuft B og sjakt 1).
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Tabell 11. Oversikt over flintmaterialet fra C59939, tuft C.

Tabell 12. Oversikt over løsfunn innsamlet på Sandholmen i forbindelse med innmålingen i august
2014 samt ved en annen befaring. Mesteparten av funnen er samlet inn i strandsonen på østsiden,
men det ble også plukket opp noe på sør- og nordsiden.
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6.3 TYPOLOGISK DATERINGSom diagnostiske artefakter fra østnorsk mellommesolitikum regnes mikrolitter, koniske ogsemi-koniske kjerner og regulære flekker med parallelle sidekanter og rygger (Ballin 1999,Jaksland 2001, Mansrud 2013, Solheim 2013). Videre forekommer prikkhuggede økser med sliptegg, huleggede økser, slipeplater og køller/hakker av bergart (Solheim 2013). Somfunngjennomgangen viser er det nesten ingen diagnostiske gjenstandstyper i materialet fraSandholmen. Et funn er katalogisert som en mulig lansettmikrolitt. Dette en funntype som erkarakteristisk for tidligmesolitikum, men formvariasjonen er stor (Fossum og Jaksland 2014).Mikrolitter forekommer på de fleste mellommesolittiske lokalitetene fra Øst-Norge, men utgjørbare om lag en promille av det littiske inventaret på den enkelte lokalitet. Strengt tatt er dermedgjenstandstypen av mindre betydning både for den østnorske kronologien og forståelsen avperiodens teknologi enn hva tidligere studier har antydet (Mansrud 2013). Den store mengdenintensjonelt knekte regulære, flekker viser at ulike typer komposittredskaper, tilvirket av bein ogmed flintegg, har vært viktigere enn mikrolitter som sådan i periodens teknologi. At en slikteknologi er til stede på Sandholmen antydes ved at det er det registrert sju stikler, hvorav fem erprodusert på flekker samt 10 flekker med retusj. Av de retusjerte flekkene er fem katalogisertsom «linjaler» eller «firkantkniver» stikler/linjaler/firkantkniver, det vil si flekker som erintensjonelt knekt, og har bruksretusj i bruddkantene. Eksperimentelle forsøk og arkeologiskefunn har vist at slike flekker også kan ha vært brukt til å tilvirke furer i beinspisser somflinteggene så kunne settes inn i (Sjöström & Nilsson 2009).Teknologiske attributter ved avfallsmaterialet kan gi utdypet informasjon om hva som bleprodusert, gi innsikt i ulike metoder og teknikker, råstoffstrategier, reduksjonssekvenser ogromlig organisering innad på en lokalitet (se for eksempel Damlien 2014, Eigeland 2012, Soressi& Geneste 2011). Den mellom- og seinmesolittiske fasen kjennetegnes av ulik råstoffbruk og deter tidligere dokumentert teknologiske forskjeller i littiske reduksjonsstrategier mellom denmellom- og seinmesolittiske fasen (Eigeland 2015). Tuft A på har en C14-datering til nettoppdenne overgangsperioden, og et økt fokus på avfallsmaterialet fra kan dermed bidra til avklaringav kronologiske forhold og kulturhistoriske tilhørighet. Som nevnt ble det identifisert fire plattformavslag, hvorav to hele core-tablets (fig 23).Den mellommesolittiske flekketeknologien karakteriseres av flekkeproduksjon på koniske ogsemi-koniske kjerner. Core-tablets med fasetterte plattformer er et karakteristisk for denneteknologien. Plattformfasettering innebærer intensjonelle avslag med hengselterminasjoninnover plattformen for å forberede og perfeksjonere slagpunktet (Damlien 2014, Eigeland2015). Lengden og bredden på flekker og mikroflekker gir også informasjon om konseptet forproduksjonen og hvilke kjernetyper som er benyttet (Eigeland 2012, 2015). Ved konisk teknologivil jevnlig plattformfornying gradvis redusere størrelsen på kjernen og flekkene (fig. 23). Bruk avseinmesolittiske håndtakskjerner gir derimot en jevn lengde og bredde på mikroflekkene,ettersom kjernen ikke mister høyde underveis (Eigeland 2012) (fig. 24). Standardisertmikroflekkeproduksjon på håndtakskjerner er et diagnostisk trekk for seinmesolitikum fase 3(nøstvetfasen). Konseptet opptrer først fra ca. 6300 f. Kr på Østlandet og er deretter kontinuerligi bruk frem til om lag 4500 f. Kr. (Glørstad 2004; Melvold & Persson 2014). Breddemål for flekkerog mikroflekker har noen platåer for mikroflekkene i målet 0,6-0,8 cm., men er ellers jevntstigende. Tentativt kan dette tyde på at det gjennomgående er anvendt konisk teknologi. Deteknologiske aspektenes betydning for kronologi og fasetilhørighet vil kunne utdypes ved å gjøreen teknologisk analyse av materialet. KHM har innvilget forskningsmidler til å foreta en slikanalyse. I materialet fra Sandholmen er 15 avslag klassifisert som avslag fra fasettering avplattformer. Plattform- og hengselavslagene, breddemålene på flekker samt de uregelmessigemikroflekkene antyder altså en mellommesolittisk datering. På typologisk grunnlag tilsiermaterialet en datering innenfor tidsrommet 8300-6300 f. Kr., men eldre og yngre faser kan ikkeutelukkes.
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Figur 23. Øverst: et fasettert plattformavslag, en core-tablet, funnet på Sandholmen i tuft A. Slike
plattformavslag er karakteristiske for konisk flekketeknologi av østlig type (foto: Anja Mansrud,
KHM). Cf34907_022, Cf34907_024
Nederst: en kjerne av denne typen, eksperimentelt  produsert av Svein Vatsvåg Nielsen (foto: Svein
Vatsvåg Nielsen).
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Figur 24. Mikroflekker og kjerner fra nøstvetlokaliteter undersøkte av Vestfoldbaneprosjektet. Disse
viser hvordan bruk av håndtakskjerne-teknologi fører til økt standardisering og jevn bredde/høyde
på mikroflekkene. (foto: Ellen C. Holthe/KHM).

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER

7.1 VEDARTSANALYSEVedartsanalyser av de to små innsamlede kullbitene ble foretatt av Helge Irgens Høeg. Det bleikke skrevet noen rapport på analysene.
7.2 C14-DATERINGTre prøver, samtlige fra prøvestikk 2 og fra lag 5, er C14-datert (fig. 17). Disse tre prøvene, somutgjøres av henholdsvis hasselnøttskall, trekull fra furu og to små biter av brent bein, var deteneste materialet for C14-datering som ble påtruffet under utgravningen. Beina kunne ikkeartsbestemmes. Prøvematerialet utgjøres av hasselnøttskall (UBA-29478, 8379 ±66/ 7580-7198f.Kr.), trekull fra furu (UBA-29479, 7255±62/ 6232-6015 f.Kr.) og to små biter av brent bein(Ua51254, 7735±41/6640-6479 f.Kr.)(f.Kr.=kalibrert med 98% sannsynlighet). Prøvene daterermed andre ord tuften til mellommesolitikum og overgangen mellom/seinmesolitikum, Prøven avhasselnøttskall ga den eldste dateringen, og trekullet den yngste. Ett trekull av furu kanimidlertid ha høy egenalder, slik at det finnes en mulighet for at denne prøven er yngre. Om manbetrakter den yngste dateringen som for sein og som resultat av en kontaminasjon, så har så harallikevel de to gjenstående dateringene en spennvidde på 1000 år. Selv med høyde fortilfeldighetene spill med et så lite prøvemateriale, kan dette tyde på bosetning over et lengretidsrom. En langvarig bosetning på kan forklares med at Sandholmens beliggenhet har gjortplassen har vært gunstig i lang tid, se diskusjon under punkt. 9.
7.3 STRANDLINJEDATERINGDet finnes ingen lokal strandforsyvningskurve for Askim, og nærmeste kurve er Ski-kurven somble utarbeidet av Rolf Sørensen på 1970-tallet (fig. 25). (Sørensen 1979). Det har blitt gjort en delmindre justeringer de seinere år, og den siste oppdateringen er fra 2005 (Bargel og Sørensen2005). De tre C14-dateringene fra Sandholmen havner godt over kurven, fig. 25. Det betyr at
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lokaliteten har ligget et stykke fra det samtidige havet, se fig. 26. Om kurven er korrekt så stårhavet mellom 85 og 60 meter høyere enn i dag i tiden for C14-dateringenes tidsangivelse. Deundersøkte tuftene ligger i dag på 101 meter over havet og lå således mellom 16 og 41 meterover samtidig havnivå under bosetningsperioden.Kurven er gammel og nøyaktigheten kan diskuteres. Det finnes en del arkeologiskundersøkte boplasser i dette området som kan være interessante å nevne i dennesammenhengen. Ved Vinterbro ligger lok. 12 på 99-100 moh., lok. 9 på 90-92 moh och lok. 3 på75-73 moh (Jaksland 2001). Ved Vestby ligger Trosterud på 69 moh, Kvestad på 66 moh. (Berg1997) og Sundby søndre med to funnkonsentrasjoner, en på 87 moh. og en på 84 moh.(Eymundsson 2013). På Hurum ligger Storsand R43 på 86 moh. (Ballin 1998). Det er interessantå notere at blant disse lokalitetene forekommer bergartsøkser kun på de laveste: Vinterbro lok. 3,Trosterud og Kvestad. Den nylig undersøkte lokaliteten på Elgsrud på grensen mellom Ski ogOslo har bidratt med ny informasjon om den eldste delen av Ski-kurven. Lokalitetene ligger på193-195 moh. Rett i nærheten ble det funnet en skjellbanke, beliggende 196-197 moh. Denne fikkdatering til ca. 9000 f. Kr. og daterer indirekte boplassene til 8950-8700 f. Kr. dersom de varstrandbundet (Eymundsson og Mjærum 2015:10-11, Sørensen 2015). Funnmaterialet fra Elgsruder klart tidligmesolittisk, mens både teknologi og gjenstandsinventar viser at lok. 12 Vinterbro ermellommesolittisk.Det er mulig at det har vært eldre, strandbundet bosetningsfase på Sandholmen. Det erogså mulig at kurven er for lav i forhold til bosetning på Sandholmen og at havet gikk opp tillokaliteten ved tiden for den eldste dateringen. Men selv om så skulle være tilfelle, spennerdateringene over 1000 år og i løpet av denne tiden synker havnivået med ca. 25 meter. Dersomboplassen opprinnelig lå ved havet, så ble den raskt en innlandslokalitet når havet trakk segtilbake.
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Figur 25. De tre C14-dateringene fra Sandholmen i relasjon til strandforskyvningskurven for Ski.
Marin grense er ca. 215 moh. Sandholmen ligger ca. 100 moh og den kalibrerte
sannsynlighetsfordelingen for dateringene er plassert på den høyden. Det fremgår av figuren at
under den perioden som dekkes av C14-dateringene har Sandholmen ligget mellom 15 og 40 meter
over samtidig havnivå, som er 85 respektive 60 meter over dagens. Dette er markert med piler i
figuren.

Ovenfor til høyre er en utdrag av et geologisk kart som viser stadier i isens tilbaketrekning rundt
Oslofjorden (Ramberg et al. 2006). Sandholmen er markert med blå prikker på kartet. Rødt angir
endemorener og det fremgår av kartet at Sandholmen ligger umiddelbart sør for den endemorenen
som kalles Ski-trinnet. Det er derfor rimelig å anta at standforskyvningen ved Sandholmen har vært
omtrent den samme som ved Ski. Strandforskyvningskurven er omarbeidet etter Bargel og Sørensen
2005.



Sandholmen, Askim kommune Saksnr. 2014/9802

35

Figur 26. Sandholmens beliggenhet ved tre forskjellige havnivåer (illustrasjon: P. Persson).
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8 SAMMENFATNING DATERINGDet utgravde gjenstandsmaterialet fra Tuft A og B samt de innsamlede funnenes typologiske ogteknologiske trekk samt C14-dateringene fra Tuft A peker mot datering til mellommesolitikumog første del av seinmesolitikum. Sammenholdes dateringene med nærmeste strand-forsyvningskurve for Ski ligger dateringene over kurven, og dette angir at lokaliteten har liggetmellom 16 og 41 meter over samtidig havnivå under bosetningsperioden. Innenfor den daterteperioden har altså Sandholmen vært en innlandslokalitet, relatert til elva. Eldre eller yngrebosetningsfaser kan heller ikke utelukkes. Kartet fra 1924 viser at de undersøkte delene avboplassen lå ca. 10 m øver Glommas før regleringen.
9 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJONMålet med undersøkelsen var først og fremst å sikre tuftene mot ytterligere erosjonsskade oggjennomføre midlertidige sikringstiltak. Ettersom en permanent sikring potensielt kunne blikostbar var det også av betydning å forsikre seg om at gropene faktisk representerer tufter.Tidligere undersøkelser av tufter har vist et funnspredningsbilde der funnene samler seginnenfor hyttekonstruksjonen (Solheim og Olsen 2013:209-214). Undersøkelsen på Sandholmengav et slikt spredningsbilde. Selv om det bare er gravd noen få prøvestikk, støtter observasjonenehypotesen om at gropene er steinaldertufter. Ut fra den begrensede undersøkelsen antar vi atgropene er fremkommet ved rydding av morenestein som danner brede veggvoller (jf. Bjerck1990: 9-13). Det ble også prioritert å få frem dateringsmateriale som kunne belyse lokalitetensalder og kulturhistoriske tilhørighet. Det fremkom både gjenstandsfunn og dateringer som viseren eldre bakre datering for lokaliteten enn antatt, nemlig til mellommesolittisk tid ca. 7400 f. Kr.Ytterligere to dateringer ligger i slutten av mellommesolitikum og begynnelsen avseinmesolitikum. Videre viste sammenligning av dateringene med nærmestestrandforsyvningskurve at lokaliteten ikke har vært strandbundet under den datertebosetningsperioden, men ligget i tilknytning til elva, mellom 16 og 41 meter over samtidighavnivå. Ingrid Fuglestvedt (2006) har således rett i sin tolkning at boplassen ikke har vært hav-strandbundet, men relatert til et stryk eller en foss. Den bakre dateringen er eldre ennFuglestvedts dateringsforslag, men verken eldre eller og yngre bosetningsfaser kan utelukkes. Under KHMs nye innmålinger ble det påvist 25 groper. De store gropene på toppen avholmen er nokså sikkert også tufter, mens andre groper er noe mer vage og udefinerte. På grunnav vegetasjon og beverfelte trær er det vanskelig å fastslå antallet med sikkerhet. Resultatenetyder uansett på at det har vært omfattende steinalderaktivitet over et lengre tidsrom påSandholmen, da det skiller ca. 1000 år mellom yngste og eldste datering fra samme tuft, i sammelag. Sandholmen seg dermed på mange måter fra samtidige lokaliteter med tanke på beliggenhet.De fleste lokalitetene fra mellommesolitikum er påvist i områder som har ligget i skjærgårdenunder brukstiden dersom de har vært strandbundet, men det forekommer unntak. Spor ettermellommesolittisk aktivitet er påtruffet ved Rena elv i Hedmark. Rena elv og Rødsmoen iHedmark (Boaz 1995, Stene (red) 2010) samt ved Andelva i Eidsvoll Minnesund (Melvold 2012).Muligheten er absolutt til stede for at flere mellommesolittiske bosetninger har ligget lengre innei fjordene, i områder som i mindre grad er undersøkt av arkeologer.Det finnes få lokaliteter fra eldre steinalder med sikre spor etter tufter iOslofjordsområdet, og et bosetningsområde med mange, mulige samtidige tufter er en uniksituasjon. Undersøkelsen bekrefter at Sandholmen er en svært interessant plass, vel verdt å sikremot fremtidig erosjon. Funnene åpner også opp for interessante problemstillinger for videreforskning. Boligstrukturer har kun i enkelte tilfeller blitt påtruffet på sein- og mellommesolittiskelokaliteter på Østlandet (Boaz 1997, Jaksland 2002:50; Mikkelsen m.fl. 1999, Solheim og Olsen2013). Nord i Finnmark samt Sverige, Finland og Russland er det påvist mange lokaliteter medmesolittiske groptufter (Hallgren 2011, Norberg 2008). Disse lokalitetene danner viktigetolkningsrammer i den videre utforskningen av Sandholmen.En langvarig bosetning kan kanskje forklares med at Sandholmens beliggenhet har gjortplassen har vært gunstig over et langt tidsrom. Beliggenheten medfører at plassen vært et godtutgangspunkt for fiske i nyere tid, og det er funnet mulige spor av fiskeanlegg fra historisk tidutenfor holmen. I løpene mellom skjærene er det påvist installasjoner, som muligens er rester avfaste fiskeinnretninger i elveløpet. Ifølge Hartvig Huitfeldt-Kaas klassiske avhandling"Ferskvandsfiskenes utbredelse og indvandring i Norge" (1918) finnes samtlige norskeferskvannsfisker i Øyeren med unntak av røie, lagesild og muligens 3-pigget stingsild og sørven(1918:22). Det betyr att det finnes 21 fiskearter i Øyeren, deriblant ørret, sik, abbor, lake, gjeddeog harr. I seinere tid forekommer laks bare i Glomma opp til Sarpsforsen i Sarpsborg. Et viktigspørsmål er hvorvidt det tidligere har vært laks lengre opp i elven. Ifølge Erling Johansen fantes
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det en mindre foss i Sarpsborg ved 2500 f.Kr. Sarpsfossen vokste i takt med landhevingen, og skalved Kristi fødsel ha vært ca. 14 meter høy (Johansen, Opstad, & Dehli 1976). Dette betyr at lakshar kunnet ta seg forbi fossen i hvert fall frem til slutten av neolitikum. Det er rimelig å anta atdet har vært laks i elva under steinalderen, og dette kan ha utgjort en betydelig ressurs. De smålakseynglene vandrer ut i Atlanterhavet hvor de feter seg opp og er dermed ikke avhengige avden lokale bioproduktiviteten. Den europeiske laksen vandrer tilbake ut i havet etter parring ogkan returnere til fødeelva flere ganger. En norsk villaks kan veie over 30 kg (Schandy & Røed2002). Laksen vandrer opp elvene under sommeren for å leke på slutten av høsten. En laksehunnkan legge flere tusentalls egg og selv om en stor andel dør innen de kommer tilbake til fødeelvensom voksne, er det en anselig mengde laks som kan fanges før bestandens reproduksjon står ifare. Ifølge Huitfeldt-Kaas fantes det også ål i Glomma i historisk tid. Han nevner også at detfantes åletrapper ved Sarpfossen og at man flyttet yngel derfra til ulike innsjøer. I likhet med lakser det rimelig å tro at det fantes ål i Glomma frem til Sarpsfossen ble for høy. At Sandholmen kanha vært en sesongboplass for laks og eventuelt ålefiske også i forhistorisk tid er en teoretiskmulighet, men fravær av beinmateriale fra Sandholmen gjør det vanskelig å belyse dissespørsmålene. Nylig ble det påvist et mulig fermenteringsanlegg for ferskvannsfisk på østkystenav Sverige; Norje Sunnansund, datert til mellom ca. 7600-9000 f. Kr. (Boethius 2016). Statistiskeberegninger av det omfattende osteologiske fiskebeinsmaterialet angir at det kan ha vært fangetog konservert ca. 60 tonn fisk, noe som kan ha ernært en større befolkning over flere år. Funneneviser den store betydningen innlandsfiske kan ha hatt i den tidlig- og mellommesolittiskeperioden3 , og åpner også muligheten for en mer sedentær bosetningsform enn man tidligere harantatt for den tidligmesolittiske fasen. Ut fra tidligere osteologiske funn har det primært værtantatt at jakt på terrestriske pattedyr som har vært fødebasisen ved Maglemose-kulturensinnlandsboplasser. Som nevnt innledningsvis har Ingrid Fuglestvedt (2006:58-59) diskutert hvorvidt områdetkan representere noe annet enn regulær boplassaktivitet, og foreslått at stedet kan ha fungertsom et sosialt møtested for ulike grupper. I den anledning ble det søkt etter, men ikke påvist,helleristninger utenfor holmen. En kan imidlertid tenke seg at flere aspekter; både deervervsmessige, de sosiale og ikke minst den strategiske beliggenheten i forhold til elva somtransport og reisevei, utgjør momenter i årsaken til den intensive aktiviteten på Sandholmen.
10 SAMMENDRAGSandholmens ble oppdaget av lokalhistorikeren Per Hansen på 1990-tallet. Hansen registrerte 13groper på holmen, og tolket dem som mesolittiske groptufter fornminnetype som da er kjent fraundersøkelser ved Svevollen lenger opp i Glomma, og ved Rødsmoen i Hedmark. På bakgrunn avstrandlinjen på 90 moh. daterte han dem forsøksvis til seinmesolitikum. ca. 6000 f. Kr. En mernøyaktig oppmåling viser at tuftene ligger på 101 meter over havet. Ingrid Fuglestvedt publisereren artikkel om Sandholmen i 2006. På bakgrunn av likheter med de tidligere undersøktegroptuftene, samt funn av en mikroflekke av flint, foreslår Fuglestvedt en tentativ datering tilseinmesolittisk fase: 4650-3800 f. Kr. Det ble gjort flere befaringer på Sandholmen, og det kunneobserveres to av tuftene var utsatt for kraftig erosjon fra eleven. I 2104 ble det vedtatt ågjennomføre en sikringsundersøkelse. Undersøkelsen foregikk i perioden 27-04 til 08.05 2015.Den primære målsetningen var å sikre tuftene mot ytterligere ødeleggelse. Andreproblemstillinger var knyttet til lokalitetenes alder og kulturhistoriske tilhørighet. Underundersøkelsen fremkom gjenstandsfunn og dateringer som viser en betydelig eldre bakredatering for lokaliteten, nemlig til mellommesolittisk tid: 8300-6300 f. Kr. Tufter med en så tidligdatering er i seg selv sjeldent, og ikke noe sted i Norden kjennes det til en så stor ansamling avtufter innenfor et lite område. De to erosjonsskadde tuftene ble benevnt Tuft A (C59937) og TuftB (C59938). I tillegg ble det oppdaget ytterligere en tuft, Tuft C på østsiden av Sandholmen. Herble det plukket opp en del løsfunn (C59939). Det littiske materialet utgjøres av 96 % flint. Det bleblant annet funnet to hele core-tablets med fasetterte plattformer. 3 prøver fra lag 5 inne i denene tuften; tuft A, ble C14-datert. Prøvematerialet utgjøres av hasselnøttskall (UBA-29478,8379±66/ 7580-7198 f.Kr.), trekull fra furu (UBA-29479, 7255±62/ 6232-6015 f.Kr.) og to småbiter av brent bein (Ua-51254, 7735±41/6640-6479 f.Kr.)(f.Kr.=kalibrert med 98 %sannsynlighet). Ut fra dateringene har lokaliteten ikke vært strandbundet, men ligget mellom 16og 41 meter over samtidig havnivå under bosetningsperioden. Kartet fra 1924 viser at deundersøkte delene av boplassen lå ca. 10 m over Glomma før reguleringen.
3 Etter sørskandinavisk kronologi faller C14-dateringene innenfor tidligmesolittisk Maglemosekultur
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12 VEDLEGG
12.1 TILVEKSTTEKST, C59937

C59937/1-17
Katalogisert av: Anja Mansrud.
1) 7 stikler av flint. B: 0,9-1,2 cm, L: 1,1- 2,0 cm.
2) 8 flekker med kantretusj av flint. B: 0,1-1,8 L: 0,7-2,1 cm.
3) 2 mikroflekker med retusj av flint. B: 0,6-0,8 L: 1,9-2,5 cm.
4) 2 avslag med kantretusj av flint. Stm: 2,5-3,9 cm.
5) 6 fragmenter med kantretusj av flint. Stm: 1,8-3,0 cm.
6) 1 bipolar kjerne av flint. Stm: 1,8 cm.
7) 1 kjernefragment av flint. Fragment av mikroflekkekjerne. Stm: 2,3 cm.
8) 3 plattformavslag med plattformkant av flint, hvorav en core tablet. Stm: 2,0-3,5 cm.
9) 30 flekker av flint. B: 0,9-1,7 L:0,9-5,5 cm.
10) 44 mikroflekker av flint.B: 0,5- 0,8 L:0,9-2 cm.
11) 192 avslag av flint, hvorav fem primæravslag (heldekket med cortex), 14 mulige hengselavslag fra
plattformpreparering og ett stikkelslag).
12) 467 fragmenter av flint.2) 7 fragment av flint.
13) 372 splinter av flint.
14) 1 avslag av bergart.
15) 16 fragmenter av kvarts.
16) 1 pimpstein.
17) 1 trekullsprøve, kull. Vedartsbestemt av Helge Høeg til furu (pinus).Vekt:<0,1 g. 

12.2 TILVEKSTTEKST, C59938

C59938/1-14
Katalogisert av: Anja Mansrud.
1) 2 stikler av flint. Stm: 1,2-2,3 cm.
2) 1 flekker med kantretusj av flint. B: 1,8 L: 1,5 cm.
3) 1 plattformkjerne med én plattform av flint. Stm: 4,2 cm.
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4) 2 bipolare kjerner av flint. Stm: 1,5-1,7 cm.
5) 1 kjernefragment av flint. Sannsynligvis fragment av konisk kjerne. Stm: 4cm.
6) 6 flekker av flint. B: 0,9-1,3, L: 0,7-2,2 cm.
7) 17 mikroflekker av flint. Mål: B: 0,4-0,8 L: 0,8-2,3 cm.
8) 53 avslag av flint, hvorav ett mulig hengselavslag fra plattformpreparering.
9) 159 fragmenter av flint.10) 138 splinter av flint, hvorav 15 med slagbule.
11) 2 avslag av bergart.
12) 21 fragment av kvarts.

12.3 TILVEKSTTEKST C59939

C59939/1-16
Katalogisert av: Anja Mansrud.
1) 1 lansettmikrolitt av flint. Flekke med skrå kantretusj i proksimalenden. Mål: B: 1,2 L: 4,2 cm.
2) 1 flekke med kantretusj av flint. Gjenstandsdel: medial. Mål: B: 1,6 L: 1,8 cm.
3) 1 mikroflekke med kantretusj av flint. Gjenstandsdel: proksimal. Mål: B: 0,5 L: 1,3 cm.
4) 1 avslag med kantretusj av flint. Mål: Stm: 2,4 cm.
5) 3 flekker av flint. Gjenstandsdel: proksimal. Mål: B: 0,9-1,8 L: 1,5-3,4 cm.
6) 4 mikroflekker av flint. Mål: B: 0,5-0,8 L: 1,2 -2,5 cm.
7) 1 plattformavslag av flint. Mål: Stm: 3,3 cm.
8) 38 avslag av flint. To mulige avslag fra plattformpreparering
9) 64 fragment av flint.
10) 23 splinter av flint.
12) 1 kjerne kjernefragment av kvarts. Mål: Stm: 2,7 cm.
13) 2 flekker av kvarts, hvorav en mulig ryggflekke. Mål: B: 1,1-1,2 L: 3-3,5 cm.
14) 1 avslag av kvarts.
15) 16 fragmenter av kvarts.
16) 1 slipeplate av sandstein. Mål: Stm: 16,5 cm.

12.4 TILVEKSTTEKST C60228

Funnomstendighet: Løsfunn gjort av Per Persson og Tom Heibreen under to befaringer påSandholmen. Funnene kommer fra tre steder i strand/erosjonssonen henholdsvis øst, sør ognord på holmen.
Katalogisert av: Anja Mansrud.

1) 1 flekke med kantretusj av flint. Mål: B: 1,4 L: 1,2 cm. 
2)1 mikroflekke med kantretusj av flint. Mål: B: 0,4 L: 1,4 cm. 
3) fragment med rett og konveks retusj av flint. Mulig tangefragment Mål: SM: 1,1 cm. 
4) mikroflekke av flint. Mål: B: 0,4 L: 1,6 cm. 
5) 1 kjernefragment av flint. Sannsynligvis fra flekkekjerne: Stm: 3,0 cm. 
6) 23 avslag av flint. 
7) 26 fragmenter av flint. 
8) 8 splinter av flint. 
9) 1 avslag av bergart. 
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12.5 DATERINGER

12.6 TEGNINGER ORIGINALSjakt 1, tuft B. Plan og profil, se figur 20 og .Plan over gravde kvadratmeter rute i tuft A, se figur 10.Profil PS 1 og 4 (ikke bruket i rapporten)
12.7 GIS - INNMÅLINGIntrasis prosjekt: KHM2015_Sandholmen204954.idf
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12.8 FOTOLISTEFilnavn Motiv Settmot Fotograf Opptaksda-toCf34907_001.JPG Tåkete morgenstund på Sandholmen SV Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_002.JPG Tåkete morgenstund på Sandholmen. Sørsiden avholmen. V Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_003.JPG Bevergnag på Sandholmen Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_004.JPG Tåkete morgenstund på østsiden av Sandholmen N Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_005.JPG Tåkete morgenstund på østsiden av Sandholmen N Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_006.JPG Tåkete morgenstund på østsiden av Sandholmen N Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_007.JPG Tåkete morgenstund på østsiden av Sandholmen N Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_008.JPG Slipeplate og flintfunn fra nordsiden av holmen Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_009.JPG Tuft C, uregistrert tuft på nordsiden av øya. Her erdet gjort mye løsfunn av flint og en slipeplate,katalogisert under C59939. SV Anja Mansrud 29.04.2015
Cf34907_010.JPG Blåveis på Sandholmen Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_011.JPG Utsikt fra Tuft A på sørsiden av holmen. Utsikt motSolbergfoss SV Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_012.JPG Profil gjennom den skadde Tuft A før opprensing Ø Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_013.JPG Profil gjennom den skadde Tuft A før opprensing Ø Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_014.JPG Profil gjennom den skadde Tuft A før opprensing N Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_015.JPG Utsikt fra Tuft 1 på sørsiden av holmen. Utsikt motSolbergfoss SV Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_016.JPG Joachim Åkerstrøm og Frida Norstein og Thea. Påprofilkanten ses det nyere tids ildstedet S Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_017.JPG Tuft 1 før rydding og opprensing. På profilkantenses det nyere tids ildstedet SØ Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_018.JPG Tuft 1 før rydding og opprensing, med målestokk. Ø Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_019.JPG Bukta lengst øst på øya, mot fastlandet. Ø Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_020.JPG Joachim og Frida renser profilet V Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_021.JPG Joachim og Frida renser profilet. Per Perssoninstruerer N Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_022.JPG Fassettert core tablet fra Sandholmen, dorsal side Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_023.JPG Fassettert core tablet fra sandholem, ventral side Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_024.JPG Fassettert core tablet fra Sandholmen,plattformkant Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_025.JPG Joachim Åkerstrøm og Frida Espolin Norsteinrenser profilet på tuft A NV Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_026.JPG Flintfunn i profilet på tuft A Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_027.JPG Tuft 1 under rydding og opprensing, medmålestokk. N Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_028.JPG Tuft 1 under rydding og opprensing, medmålestokk. Ø Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_029.JPG Tuft 1 under rydding og opprensing, medmålestokk. Ø Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_030.JPG Detalj av profilet, tuft 1 under rydding ogopprensing. Posene markerer flintfunn NØ Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_031.JPG Frida Espolin Norstein tester såldesystemet påSandholmen Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_032.JPG Glad prosjektleder Per Persson med båten Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_033.JPG Frida Espolin Norstein og hunden Thea i båten Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_034.JPG Sandholmen-Skipper Joachim Åkerstrøm Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_035.JPG Frida, Thea og Per i båten Anja Mansrud 29.04.2015
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Cf34907_036.JPG Sandholmen sett mot sør S Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_037.JPG Frida Espolin Norstein, hunden Thea og PerPersson i båten. Sandholmen i bakgrunnen Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_038.JPG Bevervelt på Sandholmen Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_039.JPG ErosjonsskaddeTuft A sett fra båten SØ Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_040.JPG ErosjonsskaddeTuft A sett fra båten SØ Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_041.JPG Per Persson legger til land på Sandholmen Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_042.JPG Bevergnag på Sandoholmen Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_043.JPG Frida Espolin Norstein tester Per Perssonssåldeinnretning Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_044.JPG Joachim Åkerstrøm og Per Persson sjekker såldet Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_045.JPG Joachim Åkerstrøm konstaterer fornøyed at det ermye funn i profilet fra Tuft A Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_046.JPG Frida Espolin Norstein tester Per Perssonssåldeinnretning Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_047.JPG Frida Espolin Norstein tester Per Perssonssåldeinnretning Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_048.JPG Frida Espolin Norstein undersøker profilet på TuftA. I bakgrunnen sålder Fylkesarkeolog i ØstfoldFylkeskommune; Sigrid Mannsåker Gundersen, S Anja Mansrud 29.04.2015
Cf34907_049.JPG Store mengder stein ble plukket at av profilen påtuft A. Steinen er ikke skjørbrent Ø Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_050.JPG Fylkesarkeolog i Østfold Fylkeskommune; SigridMannsåker Gundersen, hjelper til med såldingenpå Sandoholmen Anja Mansrud 29.04.2015
Cf34907_051.JPG Graving av prøvestikk 1 i Tuft A, med mye stein NNV Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_052.JPG Graving av prøvestikk 1 i Tuft A, med mye stein NNV Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_053.JPG Prøvestikk 1 i Tuft A, med mye stein S Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_054.JPG Joachim Åkerstrøm legger målestokk på profiletgjennom tuft A SV Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_055.JPG Profil Tuft A SV Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_056.JPG Profil Tuft A V Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_057.JPG Profil Tuft A N Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_058.JPG Frida Espolin Norstein har startet på et prøvestikki Tuft A Ø Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_059.JPG Tuft A sett mot øst med påbegynt prøvestikk Ø Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_060.JPG Tuft A med påbegynt prøvestikk S Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_061.JPG Tuft A med påbegynt prøvestikk S Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_062.JPG Tuft A med påbegynt prøvestikk S Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_063.JPG Tuft A med påbegynt prøvestikk Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_064.JPG Tuft A med profil og påbegynt prøvestikk. FridaEspolin Norstein graver Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_065.JPG Frida Espolin Norstein graver det førsteprøvestikket i Tuft A Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_066.JPG Det første prøvestikket i Tuft A, sett mot SV SV Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_067.JPG Detalj av det første prøvestikket i Tuft A, sett motSV. Det er mye stein i undergrunnen, ogsåinnenfor tufta NØ Anja Mansrud 29.04.2015
Cf34907_068.JPG Tuft B før påbegynt undersøkelse Ø Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_069.JPG Tuft B før påbegynt undersøkelse, utsyn motGlomma V Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_070.JPG Tuft B før påbegynt undersøkelse S Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_071.JPG Frida Esolin Norstein vannsålder med svenskesåldi Glomma Anja Mansrud 29.04.2015
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Cf34907_072.JPG Per Persson har fått i gang pumpesystemet, ogvannsålder i egenkonstruert såldeinnretning Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_073.JPG Båttur Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_074.JPG Sandoholmen speiler seg i Glomma. Østsiden avSandoholmen sett mot S Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_075.JPG Nordsiden av Sandoholmen med bevervelt, settmot SØ. lengst til høyre i bilde ses en åpning hvorTuft 2 ligger Anja Mansrud 29.04.2015
Cf34907_076.JPG Tuft B før påbegynt undersøkelse, sett fraGlomma. V Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_077.JPG Profilet i Tuft B, sett fra båten NØ Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_078.JPG Store mengder stein fra prøvestikket i Tuft 1 Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_079.JPG Det kunne knapt påvises skjørbrent stein i profileller prøvestikk, her viser Per Persson frem noenav de mulig skjørbrente steinene Anja Mansrud 29.04.2015
Cf34907_080.JPG Frida Espolin Norstein graver i sjakt 1 Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_081.JPG Joachim Åkerstrøm og Frida Norstein forlengersjakten gjennom Tuft B Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_082.JPG En glad prosjektleder Per Persson konstaterer atdet er en steinvoll Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_083.JPG Flint in situ, foran graveskeia Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_084.JPG Per Persson, Joachim Åkerstrøm og Frida Norsteinforlenger sjakten gjennom Tuft B Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_085.JPG Området ryddes for å underlette innmåling ogfotodokumentasjon Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_086.JPG Joachim Åkerstrøm og Frida Norstein sålder Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_087.JPG Frida Norstein sålder Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_088.JPG Joachim Åkerstrøm sålder Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_089.JPG Frida Norstein graver i Tuft B NØ Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_090.JPG Frida Norstein klipper røtter i Tuft B SV Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_091.JPG Tuft B før under utgravning, sett fra Glomma. NØ Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_092.JPG Profilet i Tuft A, sett fra båten NØ Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_093.JPG Profilet i Tuft A, sett fra båten NØ Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_094.JPG Besøk av Ole Risbøl fra Riksantikvaren, PerHansen som oppdaget tuftene og kona Eirin, samtGunnar Halstvedt fra Askim Historielag Anja Mansrud 29.04.2015
Cf34907_095.JPG Besøk av Ole Risbøl fra Riksantikvaren, PerHansen som oppdaget tuftene og kona Eirin, samtGunnar Halstvedt fra Askim Historielag Anja Mansrud 29.04.2015
Cf34907_096.JPG Besøk av Ole Risbøl fra Riksantikvaren, PerHansen som oppdaget tuftene og kona Eirin, samtGunnar Halstvedt fra Askim Historielag Anja Mansrud 29.04.2015
Cf34907_097.JPG Besøk av Ole Risbøl fra Riksantikvaren, PerHansen som oppdaget tuftene og kona Eirin, samtGunnar Halstvedt fra Askim Historielag Anja Mansrud 29.04.2015
Cf34907_098.JPG Besøk av Ole Risbøl fra Riksantikvaren, PerHansen som oppdaget tuftene og kona Eirin, samtGunnar Halstvedt fra Askim Historielag Anja Mansrud 29.04.2015
Cf34907_099.JPG Besøk av Ole Risbøl fra Riksantikvaren, PerHansen som oppdaget tuftene og kona Eirin, samtGunnar Halstvedt fra Askim Historielag Anja Mansrud 29.04.2015
Cf34907_100.JPG Foto av prøvestikk 4, tatt utenfor tuft A, påsørsiden Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_101.JPG Foto av prøvestikk 1, tatt inni tuft A Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_102.JPG Frida Norstein utvider prøvestikk 2 inne i tuft A NØ Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_103.JPG Foto av R 153, prøverute gravd i sørenden avsjakten gjennom Tuft B. SØ Anja Mansrud 29.04.2015
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Cf34907_104.JPG Foto av R 153, prøverute gravd i sørenden avsjakten gjennom Tuft B. NØ Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_105.JPG Foto av R 155, prøverute gravd i sjakten gjennomTuft B. NØ Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_106.JPG Foto av R 155, prøverute gravd i sjakten gjennomTuft B. SØ Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_107.JPG Foto av R 159, prøveruter gravd i sjakten gjennomTuft B. NØ Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_108.JPG Foto av R 159, prøveruter gravd i sjakten gjennomTuft B, nærbilde Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_109.JPG Joachim Åkerstrøm tegner profil Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_110.JPG Bøtter og graveutstyr Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_111.JPG Til venstre fylkesarkeolog Sigrid MannsåkerGundersen og til høyre utgravningsleder AnjaMansrud, ser på funn. Foto tatt for avisenSmaalenene
Anja Mansrud 29.04.2015

Cf34907_112.JPG Til venstre fylkesarkeolog Sigrid MannsåkerGundersen og til høyre utgravningsleder AnjaMansrud, ser på funn. Foto tatt for avisenSmaalenene
Anja Mansrud 29.04.2015

Cf34907_113.JPG Flekke fra prøvestikk 3 inni tuft A på Sandholmen Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_114.JPG Utgravningsleder Anja Mansrud foran Tuft B. Fototatt for avisen Smaalenene Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_115.JPG Utgravningsleder Anja Mansrud foran Tuft B. Fototatt for avisen Smaalenene Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_116.JPG Joachim Åkerstrøm i arbeid med å sikre profilenpå Tuft A Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_117.JPG Joachim Åkerstrøm i arbeid med å sikre profilenpå Tuft A Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_118.JPG Profilet på Tuft A dekket med fiberduk og stein Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_119.JPG Profilet på Tuft A dekket med fiberduk og stein Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_120.JPG Avreise fra Sandholmen med fullpakket båt. MedFrida Norstein Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_121.JPG Avreise fra Sandholmen. Med Frida Norstein ogJoachim Åkerstrøm Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_122.JPG Sigrid Mannsåker Gundersen fra ØstfoldFylkeskommune graver prøvestikk i tuft A Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_123.JPG Sigrid Mannsåker Gundersen fra ØstfoldFylkeskommune graver prøvestikk i tuft A Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_124.JPG Avreise fra Sandholmen. Med Joachim Åkerstrøm Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_125.JPG Avreise fra Sandholmen. Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_126.JPG Lagbilde: utgravningeleder Anja Mansrud, JoachimÅkerstrøm og Frida Espolin Norstein poserer medbåt Anja Mansrud 29.04.2015
Cf34907_127.JPG Lagbilde: utgravningeleder Anja Mansrud, JoachimÅkerstrøm og Frida Espolin Norstein poserer medbåt Anja Mansrud 29.04.2015
Cf34907_128.JPG Lagbilde: utgravningeleder Anja Mansrud, JoachimÅkerstrøm og Frida Espolin Norstein poserer medbåt NV Anja Mansrud 29.04.2015
Cf34907_129.JPG Prøvestikk i sjakten 1, Tuft B (R155), gravd i trelag Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_130.JPG Oversiktsbilder av Sandoholmen etteropprydning. Sjakt 1. Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_131.JPG Oversiktsbilder av Sandoholmen etteropprydning. Sjakt 1. Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_132.JPG Oversiktsbilder av Sandoholmen etteropprydning. Sjakt 1. Anja Mansrud 29.04.2015
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Cf34907_133.JPG Oversiktsbilder av Sandoholmen etteropprydning. Sjakt 1. Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_134.JPG Oversiktsbilder av Sandoholmen etter opprydning Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_135.JPG Oversiktsbilder av Sandoholmen etteropprydning. Sjakt 1. Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_136.JPG Oversiktsbilder av Sandoholmen etteropprydning. Sjakt 1. Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_137.JPG Oversiktsbilder av Sandoholmen etteropprydning. Sjakt 1. Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_138.JPG Oversiktsbilder av Sandoholmen etteropprydning. Sjakt 1. Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_139.JPG Oversiktsbilder av Sandoholmen etteropprydning. Sjakt 1. Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_140.JPG Oversiktsbilder av Sandoholmen etteropprydning. Sjakt 1. Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_141.JPG Profilet på Tuft A dekket med fiberduk og stein Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_142.jpg Magne Samdal og Steinar Kristensen fjernervegteasjon og måler inn tuftene på Sandholmen iaugust 2015 Anja Mansrud 29.04.2015
Cf34907_143.jpg Magne Samdal fjerner vegetasjon og måler inntuftene på Sandholmen i august 2015 Anja Mansrud 29.04.2015Cf34907_144.jpg Steinar Kristensen fjerner vegeteasjon og målerinn tuftene på Sandholmen i august 2015 Anja Mansrud 29.04.2015




