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SAMMENDRAG 
 
Kulturhistorisk museum udførte i tidsrummet 27. oktober samt 29.-30. oktober 2009 en mindre 
sikringsundersøgelse af en opløjet brandgrav (id. 119527-11) beliggende i dyrket mark på Ljøgot, 137/3, 
Ullensaker kommune, Akershus. Graven ligger ca. 80 meter vest for Raknehøjen og blev fundet under 
markrecognocering af Akershus fylkekommune i 2009.   
 
Undersøgelsen viste at brandgraven kan defineres som et brandplet. Graven havde en diamter på ca 3,5 m. 
Der blev påtruffet to brændte knoglehobe, som ikke umiddelbart kunne siges at stamme fra ét eller to 
mennesker. I blandt de brændte knogler, blev der fundet en kam, en kniv, og adskillige brændte 
jerngenstande som givetvis har været del af den afdødes bælteudstyr. Udover det personlige udstyr, blev 
der fundet relativt store mængder brændte korn og frø af linbendel. 14C dateringer af trekull og korn, gav 
en datering på sen merovingertid og tidlig vikingetid. 
 
Fundet belyser centrale spørgsmål omkring afgrænsning af gravfeltet på vestsiden af Raknehøjen. 
Datering af fundet til yngre jernalder, giver i derudover vigtig ny information om gravfeltets brugstid. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

LJØGOT, 137/3, ULLENSAKER KOMMUNE, 
AKERSHUS  

THEIS ZETNER TROLLE JENSEN 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
 
I forbindelse med en markrecognocering udført af Akershus fylkeskommune d. 13 Maj 
2009 på egendommen Ljøgot, 137/3, Ullensaker kommune, Aksershus, blev der i dyrket 
mark, fundet en oppløjet brandgrav (id. 119527-11). Lokaliteten er tidligere observeret i 
fladen fra flyfotos over området. Graven var synlig på overfladen, i form af en ansamlig 
brændte knogler og trækul, i et område med oppløjet undergrund. Materialet var spredt over 
en radius på 60-70 cm. Trækullet og de brændte knogler blev samlet ind og området blev 
dækket til. Efter aftale med grundejer og forpagter, blev det besluttet at al arbejde nær 
fundstedet skulle udsættes, indtil der var gennemført yderligere undersøgelser på fundstedet 
(Gaut 2009). 

Efter aftale mellem Aksershus fylkeskommune og Kulturhistorisk museum, blev knoglerne 
sendt til NIKU for analyse. Trækullet blev sendt til artsbestemmelse hos statsstipendiat 
Helge I. Høeg, og derefter til Beta Analytical til datering. Trækullet blev dateret til 680-890 
AD (1230+/-40 BP). Knoglematerialet udgjorde tilsammen 56 g. NIKU’s undersøgelser 
beviste at størsteparten var brændte menneskeknogler, og at de stammede fra et voksent 
individ. Samtidig blev der påvist i alt 11 fragmenter, af en genstand lavet af dyreben eller 
horn. Spor af paralelle linjer og jernnagler indikerer, at fragmenterne kan stamme fra en 
kompositkam.  

For at sikre at graven ikke blev ødelagt af yderligere pløjning, blev det besluttet at der 
skulle foretages en nødudgravning, med hjemmel i kulturmindelovens § 11 b, af fundstedet 
i efteråret 2009. Udgifterne til undersøgelsen blev dækket af Riksantikvaren samt 
Aksershus fylkeskommune.  

Kulturhistorisk museum informerete Riksantivaren pr. brev d. 13 november 2009, at de 
nødvendige sikringstiltag på fundstedet id. 119527-11 blev gennemført.  
 

2. DELTAGERE, TIDSROM 
 

Undersøgelserne blev foretaget af Bjarne Gaut, Akershus fylkeskommune og Hege 
Damlien, Kulturhistorisk museum i tidsrummet 27. oktober samt 29.-30. oktober 2009. 
Helan Recasens Sala, Akershus fylkeskommune, deltog også på undersøgelsen den 29.-30. 
oktober 2009.  
Vejret var i perioden pænt med sol, og inden dage med nedbør. Der var lav sol og 
vanskelige lysforhold. Temperaturen var fra -2˚C til -10˚C, hvilket medførte en del frost i 
bakken.  
 



Gnr. 137/3, Ullensaker kommune                                 Saksnr. 2009/17480 

 3 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

3. FORMIDLING  
 
Et indslag om udgravningen blev sendt på NRK Østlandssendingen den 27. oktober 2009. 
Der udover blev der også bragt en artikel om udgravningen i Eidsvoll Ullensaker blad den 
12. desember 2009, og der er publiceret en mindre artikel om fundet i tidsskriftet Historiske 
glimt fra Ullensaker (Gaut og Damlien 2010). 
 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 
 
Graven ligger i dyrket mark ca 80 meter vest for Raknehaugen, og ca 70 meter sør-sørvest 
for gården Ljøgot. Det berørte kulturminde ligger i et rigt kulturlandskab med adskillige 
kulturminder, her blandet andet Raknehaugen fra 500-tallet, som er en af Nordens største 
gravhøje. En gammel færdselsvej, Ljòðgata, må oprindeligt have passeret nær denne 
gravhøj, og er formentlig delvist bevaret, i form af en private gårds vej, der går gennem 
landbrugsjord til gårdsplassen på gården Ljøgot og Ljøgottjern nær Raknehaugen - begge 
sandsynligvis opkaldt efter vejen.  
 

 
  Figur 1. Ljøgot. Oversigt over registrerede fortidsminder og undersøgte arealer.     
  Kort udarbejdet af Akershus fylkeskommune. 
 
Selve vejen kan dermed være fra ældre jernalder, eller eventuelt ældre. Området mellem 
Hovin skole, Hovin kirke og Raknehøjen har givetvis været et stort og sammenhængende 
gravfelt, med dusin tilhørende, nu overpløjede gravhøje. I skolegården ved Hovin skole ca 
700 meter sørvest for Ljøgot ligger stadig den dag i dag en monumental gravhøj (diameter 
ca. 16 m, højde 2,5 m), lokalt kalt Hertelshaugen. De fleste af de kendte gravhøje i 
området, kan have været bevaret frem til den omfattende pløjning der startede i midten af 
1800-tallet, og herfor foreligger der sandeligt også et betydeligt antal løsfund fra området 
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(fortrinsvis fra yngre jernalder, altså merovinger-vikingetid, ca. 600-900 e.Kr.), som 
sandsynligvis stammer fra disse overpløjede grave. Nordøst for Hovin skole og mellem Rv 
178 og den nord-sydgående Ljøgotvej, findes resterne af to gravfelter, der hver består af i 
omegenen af et dusin gravhøje. Direkte øst for Hovin kirke, nord for Hovin, skal en 
monumental langhøj (ca. 30 m lang, og ca. 2 m høj) kaldet Bonnhaugen (”Barnehøjen”), id. 
3193, være blevet stærkt beskadiget i forbindelse med udvidelse af kirkegården, samt 
byggeri af en kartoffelkælder direkte i højen. Ifølge et lokalt sagn skal fire kongebørn, være 
gravlagte i denne grav; heraf navnet.  
 
Lokaliteten er tidligere undersøgt vha. luftfotografering. Her blev der påvist adskillige 
strukturer, som bl.a.: langhuse, en mulig hulvej og fodgrøfter som har omkrænset gravhøje i 
området.  
De på luftfotografiet synlige fodgrøfter, kan altså give en indikation på konstruktion, 
udformning og størrelse på den heri behandlede grav, selvom de fysisk levn i dag er 
forsvundet. 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figur 2. Ljøgot. Luftfoto taget i 2003. Raknehaugen ligger i det træbevoksede      
  område i den vestlige del af billedet (Dagfinn Skree/Akershus fylkeskommune –  
  http://www.akershus.no/tema/kulturminne/manedenskulturminne/?article_id=24057) 
 
Hovin kirke fremstår i dag som en tømret korskirke, og er Ullensaker kommunes ældste 
kirke. Denne blev indviet i 1695, men har erstattet en ældre kirke af træ fra 1300-tallet. Der 
har med stor sandsynlighed, været kirke her i Hovin siden 1300-tallet, og måske helt tilbage 
til 1000-tallet. Tidligkristne kirker blev i hovedsageligt bygget som private kirker på 
storgårde, og på stormændenes initiativ (jfr. Reitan 2006, 2007). En middelalderkirke man i 
nogen udstrækning betragtes som udtryk for et relativt rigt og fornemt kulturmiljø, noget 
som understreges af de mange og tildels imposante gravminder fra førkristen tid.  

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Der var ikke udarbejdet projektplan før undersøgelsen blev påbegyndt. Fundet vil kunne 
belyse centrale spørgsmål omkring afgrænsning af gravfeltet på vestsiden af Raknehøjen. 
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Datering af fundet til yngre jernalder, giver i derudover vigtig ny information om 
gravfeltets brugstid.  

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   
Indledningsvis blev muldlaget fjernet manuelt, ved hjælp af spade og hakkejern for at 
afdække til undergrund. Muldlaget havde en tykkelse på op til 40 cm. Undergrunden bestod 
af fint sand. Der blev benyttet hakkejern og graveske til oprensning af strukturen. Derefter 
blev denne beskrevet og dokumenteret i fladen ved tegning og fotografering. Graven blev 
derefter snittet og profilen blev dokumentert ved tegning og foto.  
Undervejs i gravningen blev fund samlet ind, nummereret og fundstedet tegnet ind på 
plantegningerne. Profilen blev beskrevet og dokumenteret. Der blev taget kulprøver og 
makrofossilprøver. Stederne der blev taget prøver fra, blev afmærket på tegningerne.  

         5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
I forbindelse med undersøgelsen blev det vurderet, at det var nødvendigt at fjerne 
muldlaget i det fundrige område, da der sandsynligvis kunne ligge flere fund in situ  under 
muldlaget. Der blev derfor manuelt afdækket et området på ca. 4,5 x 4,0 meter. Under 
muldlaget blev der påtruffet en brandgrav, ca. 3,5 m i diameter. På trods af dybdepløjning 
var dele af brandgraven relativt godt bevaret. Brandgraven blev dokumenteret og undersøgt 
i fladen. I forbindelse med udgravningen blev graven inddelt i seks graveenheder; NV, NM, 
NØ, SV, SM og SØ som refererer til himmelretningerne. De sydlige graveenheder (SV, SM 
og SØ) blev fjernet først, så der kunne etableres en øst-vest orienteret profil gennem 
graven. Det var før udgravningens start planlagt af vandsolde masserne under 
udgravningen. Frost og kulde umuliggjorde imidlertid dette. De udgravede masser blev 
derfor samlet i poser, som blev soldet indendøre i forbindelse med efterarbejdet.  
Der blev indsamlet store mængder brændte knogler, fragmenter af en benkam, en kniv af 
jern, samt et stort antal genstandsfund af jern. Der blev desuden udtaget makrofossilprøver 
fra samtlige graveenehder.  
Under brandgraven blev der påvist et ældre dyrkningslag. Der blev udtaget jord- og 
kulprøver fra dette. Efter endt undersøgelse blev det udgravede område genfyldt med jord.  
Tegninger og prøver blev tildelt fortløbende numre.  
 
Der blev benyttet et C-nummer, C57686 som fund og prøver blev katalogiseret under.  
Billeder fra udgravninger er katalogiseret under Cf34378 i KHMs fotobase.  
 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 
Graven ligger i dyrket mark og pløjning i området har skadet del af graven, specielt i den 
sydlige del. Der blev observeret pløjsespor som gik igjennom graven i forbindelse med 
undersøgelsen. Graven var på trods af dette relativt godt bevaret. Grundet tidspresset mht. 
selve udgravningen, kan vital information ang. gravens strukturelle og indholdsmæssige 
elementer være oversete eller ikke dokumenteret. 
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5.5 UTGRAVNINGEN 
På gården Ljøgot, 137/3, blev der påtruffet en overpløjet grav i forbindelse med 
overfladerekognocering. Lokaliteten lå på dyrket mark, på et fladt højdedrag med god 
udsigt til alle kanter. Mod nord grænser marken op til gårdspladsen på gården Ljøgot og 
Ljøgotvejen, og i syd og vest fortsætter marken op mod Hovin kirke. Stik øst ligger 
Raknehaugen og Ljøgotkæret. Undergrunden består i stor grad af gulbeige sand. Pløjelaget 
blev fjernet ned til en dybde af 30 til 40 cm.  
 

 
  Figur 3. Ljøgot. Oversigtsbillede over udgravningsområdet, brandgraven efter snitting. 
Sett mod Nord (Akershus fylkeskommune). 

5.5.1 STRUKTURER OG FUNNMATERIALE 

BRANNGRAV 
I udgravningsfeltet, der udgjorde 4,5 x 4,0 m, blev der gjort fund af spredte knogler fra 
pløjelaget og ned til en dybde af 30-40 cm. Niveauet på 30-40 cm i dybden må regnes som 
værende den oprindelige dybde på graven, da knogler i dette niveau blev fundet i hobe og 
derfor tænkes at være in situ. Graven kan defineres som en brandgrav, da den/de døde blev 
kremeret på stedet. Brandgraven målte 3,0 x 3,5 m, orienteret øst-vest og var tydeligt 
forstyrret i den sydlige kant og har derfor antageligt været noget større.  
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Figur 4. Ljøgot. Plantegning af branngrav. 

 
Der blev ikke iagttaget direkte spor efter kiste, eller andre strukturer, til trods for adskillige 
nagler og søm. I sydvestlige og syd-midterste del af det udgravede område, blev der 
imidlertid iagttaget to større brændte stykker træ. 
Træstykkernes karakter og beliggenhed i forhold til hinanden, kan antyde en form for 
konstruktion. Om det drejer sig om en båre, platform eller kiste, lader sig ikke besvare.  
Desuden var der spredte koncentrationer er trækul over det meste af udgravningen.  
Selve brandlaget bestod af kulholdige koncentrationer i et mørkt kulspættet sandlag. 
Graven defineres udfra det mørke fundførende kulturlag. Laget havde en dybde på 10 cm 
på det dybeste. Eventuelle strukturer kan være forsvundet pga. intensiv pløjning i nyere tid. 
 
Orienteringen af den/de døde, kan hypotetisk set baseres på baggrund af placeringen af 
kraniefragmenter i kulturlaget der vedrørte graven - grundet mangel på strukturelle 
elementer i kulturlaget. Der blev fundet kraniefragmenter fra et eller to individer, og disse 
blev gjort i henhodsvis den nordvestlige og nordøstlige del af graven (jf. oesteologiske 
rapport ved Per Holck). Den/de brændte kan have været orienteret Nordsyd. Midt i det 
fundførende lag, lå der en hånd- til hovedstor sten.  
 
I det følgende er udført et eksperiment med ligbrænding – der er dog benyttet en død gris, 
og ikke et menneske.  
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Figur 5. Forsøg med ligbrænding efter Henriksen 2009:fig: 56, 57.  

 
Forsøget kan måske give en idé om, hvordan selve kremeringen har fungeret.  
Der blev dog i forbindelse med Ljøgot udgravningen, ikke fundet spor efter nedrammede 
stolper.  
 
Gravgods  
 
Kam 
I en større benhob i den sydvestlige del af graven, blev der fundet en brændt kam af 
dyreknogle. Kammen består af 104 fragmenter, hvoraf en del af disse er, hvad der kan 
karakteriseres som grove tænder. På flere af fragmenterne, er der indridset ornamentik, der 
består horisontale og vertikalt løbende linjer. Materialet kammen er gjort i, menes at være 
rensdyrknogle (pers. meddelse Inger Margrete Eggen). Kammen er opbygget som en 
trelagskam, hvor flere små nagler har holdt selve kammen fast på det ornamenterede 
håndtag.  
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Kniv 
Under udgravningen blev der i den syd-midterste del, fundet en brændt enægget jernkniv 
(F21). Kniven var stærkt korroderet, men optræder i nogenlunde oprindelig udformning, 
efter endt konservering.  
Knivens totale længde er 15 cm, hvilket udgøres angel på 10 cm og en kort æg på 5 cm. 
Der er et næsten 90 graders afsat hak fra angel til æg, på den ikke skærende side, og et 
svagt afsat hak på den skærende. Æggen er stortset plan, og hvilket ikke vidner om slid 
eller sekundær tilslibning. Et mindre stykke jernfragment, hører til enden af knivens tange, 
og har et mindre ombuk, hvilket kan tolkes som værende til ophæng. Dette ses også på 
andre knive fra denne periode (Schetelig 1912: fig:, 413, 456)   
Ved Hovin Skole er der udgravet en mindre overpløjet høj med fodgrøft datert til 
merovingertid/vikingtid, hvor der blev fundet en kniv nøjagtig magen til. Om der er tale om 
samme smed, er en plausibel tanke. Kniven er dog tolket som værende en pilespids 
(Skogsfjord & Simonsen 2008: 9).  
 

 
Figur  6.  Kniv fra henholdsvis Hovin Skole (Skogsfjord & Simonsen 2008: 
C56310/1) og Ljøgot (F21).  

 
På røntgenfotografien kan der anes, i hvert fald syv indridsede linjer på skæftet. Linjerne 
danner, hvad der kunne ligne en rune. Detaljeret billede er forevist James Knirk, som ikke 
umiddelbart mente, at der var tale om en rune/runer, men derimod en eller anden form for 
ornamentik (pers. meddelse).  Der foreligger desværre ikke røntgenbilleder af kniven fra 
Hovin skole.  
 



Gnr. 137/3, Ullensaker kommune                                 Saksnr. 2009/17480 

 10 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

 
   Figur  7.  Ljøgot. Kniv (F21) med ornamenter skematiseret til højre.  

 
Pincet 
Fundet af en jernpincet (F31) blev gjort i gravens nordvestlige del. Selve pinsetten er gjort 
af et stykke jern. Den måler 5,6 cm og har i et øje i den ene ende, som er dannet ved, at det 
hele stykke jern er ombukket på midten, og øjet herved dannet. Den er efter konservering 
stadig forholdsvis korroderet. 
På røntgenbilledet af pincetten, ligger der under selve pincetten, hvad der kunne betegnes 
som en remløber. Tilstedeværelsen af denne så tæt på pincetten, kan tolkes som værende et 
hægte, til at hænge pincetten i et bælte.  

 

 
   Figur  8. Ljøgot. Pincet og hægte? 

 
Bælte udstyr 
Hvad angår denne kategori, er dette baseret primært på tilstedeværelsen af et 
remspænde/bæltespænde (F52) og flere hele (F4/31/34), eller fragmenterede remløbere 
(F8/22/36). Remspændet eller bæltespændet er rektangulært og på selve spændet er der 
rester af organisk materiale (uld? og træ). Som vist på røntgen herunder, ses desuden en 
jernplade med to huller i, som må have været nittehuller, til fastgørelse af en læderrem. 
Spændet er konserveret. 
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 Figur 9. Ljøgot. Røntgenbillede af remspænde.  
  
Der er mulighed for, at der er tale om et smalt bælte, hvor remløberne kan have været 
hægter til personligt udstyr. 

 
Søm, nagler og andre fragmenter 
Udover de førnævnte genstande, blev der i forbindelse med udgravningen, fundet adskillige 
andre jerngenstande. Flere af disse er visuelt katalogiseret, enten på baggrund af rønten, 
eller deres fysiske udseende, som værende nagler og søm.  
Der blev også fundet to nagler, som er af en form for kobberlegering. Disse må betegnes 
som værende nitnagler, og har altså ikke indgået i en form for konstruktion.  
Der blev fundet syv mere eller mindre hele jern nagler, hvor største mål er 3,4 cm og 
mindste mål er 1,7 cm. Derudover blev der fundet 17 mere eller mindre fragmenterede søm, 
hvor største mål er 4,9 cm og mindste mål er 1,1 cm. 
 

  
Figur 10. Ljøgot. Bilde til venstre: et utvalg nagler og søm fra graven. Bilde til 
venstre: nagler av kobberlegering. 

 
Disse kan tænkes at have indgået, i en form for konstruktion til den/de afdøde. Der synes 
dog ikke at fremstå nogen direkte logisk forklaring på dette, taget naglerne og sømmenes 
placering i graven i betragtning. En anden mulighed er, at der er tale om materialer, der har 
hidrørt et lille skrin.  
Der er enkelte andre genstande, hvis funktion det ikke umiddelbart lades besvare. F37 og 
F51 er to ringe. F51 stadig har et stykke ombukket jern omkring naglen, og kunne 
hypotetiskset dreje sig om en ringnål.    
F16 er to genstande der passer sammen. På selve stilken er der omviklet en form for tråd, 
hvis materiale det ikke er muligt at afgøre, dog er der nok tale om jerntråd. Det er muligt, at 
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der er tale om en fibel, hvor det omviklede tråd, kan være del af selve fjedermekanismen på 
en bøjlefibel.  
 

 
  Figur 11.  Ljøgot. Genstand med omviklet tråd.  
 
F3 og F38 er begge to slanke jerngenstande, hvor der på røntgen, kan ses et ombuk af 
enderne. Dette kan være to dele der hører sammen, og evt. kan have tjent som ildstål (pers. 
meddelse Hege Damlien). Muligheden for tilstedeværelsen af en nøgle, er ligeledes tilsted. 
F3 og F38, som tidligere er tolket som værende mulige fragmenter af et ildstål, kan ligeldes 
rent morfologisk set, på baggrund af det ombukkede øje, være en nøgle, hvor nogle af de 
krampe lignede genstande, kan være delen der stikkes ind i en låsemekanisme 
F25 lyser kraftigt hvidt på røntgenfotografiet, hvilket kan være pga. et kraftigere smedet 
jernmateriale, og kan af udseende ligne en syl.   
Der blev også fundet enkelte stykker brændt ler, som det umiddelbart ikke lader sig afgøre, 
om har været deciderede gravgaver. Udover det brændte ler, blev det også fundet tre 
stykker forglasset ler. Komponenterne i ler smelter først ved 1040 grader, så sofistikeret 
ventilation har herfor været nødvendig. Denne lille genstandsgruppe kan tænkes at være 
deciderede gravgaver, men reelle paraleller mangler. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 
 
Der blev under overflade recognoceringen, af Akershus fylkeskommune, indsamlet kul som 
blev vedartsundersøgt af Helge I. Høeg, og dette blev derefter sendt til datering hos Beta-
Analytical. Det indsamlede knoglemateriale blev sendt til NIKU for analyse.  
I forbindelse med selve udgravninge blev der indsendt seks prøver til makrofossilanalyse 
ved Annine S. A. Moltsen, Natur og Kultur. En prøve af korn er datert ved NTNU. 
Knoglemateriale blev sendt til osteologisk undersøgelse ved Per Holck. Alle de 
udarbejdede analyserapporter er vedhæftet under vedlæg. 
 
Makrofossilanalyse 
Fra undersøgelsen blev der indsendt seks prøver til makrofossilanalyse. Disse blev 
undersøgt og analyseret af Anine S. A. Moltsen. Alle prøverne er udtaget fra brandgraven. 
Prøverne var på forhånd floteret på Kulturhistorisk museum.  
Graven blev opdelt i seks felter, der er angivet ved deres placering i forhold til 
verdenshjørnerne.  
Analysen viste at alle korn og frø var forkullede, altså har alt dette indgået i selve 
ligbrændingen, og er ikke deponeret efter brændingen. Koncentrationerne af hvidbrændt 
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knogle var stort set ens i de seks prøver, dog med en lidt større koncentration i prøverne fra 
felterne sydvest og syd-midt. De små klumper der i struktur ligner brændt fedt/kød, må 
ligeledes stamme fra selve liget eller måske medgivne animalske produkter. I tre af 
prøverne blev der fundet lidt forglasset/smeltet ler med den største koncentration i prøven 
fra felt sydvest. Komponenterne i ler smelter først ved 1050 grader. Så høje temperaturer 
opnås kun i lukkede eller velventilerede anlæg, hvorfor tilstedeværelsen i graven er noget 
besynderlig. Smeltet ler er fundet i enkelte urnegrave fra Danmark, men det er desværre 
ikke muligt ud fra de forliggende data at finde en plausibel forklaring på dette (jf. NOK-
rapport nr. 42).  
Af korn var det overvejende byg (Hordeum vulgare) der blev fundet i prøverne. Ganske få 
af disse, havde stadig avnerne hæftet til kernerne. Det må derfor være afskallede korn, der 
har været klar til at anvende i husholdningen.  
Udover byg, blev der fundet enkelte kerner af spelt (Triticum spelta) og emmer (Triticum 
dicoccum), hvilket formentligt har vokset på marken med byg.  
Der blev gjort enkelte fund af havre familien (Avena), men da avnerne ikke var komplette, 
kan det ikke afgøres om det er den domesticerede havre (Avena Sativa), eller den vilde art, 
flyve-havre (Avena fatua), der er tale om.  
Den største koncentration af korn, blev fundet i det sydvestlige felt, efterfulgt af nord-midt. 
I prøven fra nordvest blev der fundet fragmenter af brændt læder, der måske kan have været 
brugt til opbevaring af kornet.  
Den dominerende ukrudtsart var spergel, linbendel (Spergula arvensis), der har olieholdige 
frø. Den art der forekom næst-hyppigst var bidende pileurt, vassepar (Persicaria 
hydropiper). Spergel forekommer i store koncentrationer i specielt syd-midt og sydøst, hvor 
der stortset ikke forekom nogen korn. Dette giver mistanke om, at frøene af spergel har 
været isoleret i en seperat beholder. Denne type ukrudt er fundet på andre jernalder 
lokaliteter, og kan have indgået i husholdningen, grundet de olieholdie frø (jf. NOK 
rapporten) 

 
Radiologiske dateringer 
Før udgravningens start, forelå der allerede en datering fra lokaliteten. Dateringen blev målt 
på trækul, som Akershus fylkeskommune havde indsamlet under markrekognoceringen. 
Målingen blev udført af Beta-Analytical, og gav en datering på 1230+/-30 BP (680-890 
AD) (se vedlæg).  
Videre blev der indsendt ydereligere en prøver til datering hos NTNU. Dette drejede sig om 
forkullet byg fra selve graven. Denne måling gav en datering på 1210+/-25 BP (790-870 
AD) (se vedlæg).  
Altså ligger begge dateringer i overgangen mellem sen merovingertid og tidlig vikingetid.   
 
Kontekst Reference Materiale Lab. Id.  14C BP Kalibreret 

alder AD δ13c 

Brandgrav Akershus 
fylkeskommune 

Korn, byg Tra-2560 1210+/-25 790-870 -24,1 

Trækul fra 
pløjelag 

KHM Trækul Beta-260273 1230+/-40 680-890 -23,3 

 
Osteologisk analyse af knoglematerialet 
Akershus fylkeskommune fandt under deres markrekognocering, en mindre samling 
knogler (56 g) i pløjelaget. Disse blev sendt til NIKU og blev analyseret af Berit J. 
Sellevold. Analysens resultat viser at der forekommer menneskeknogler. Største mål på det 
største knoglefragment er 36,3 mm. Fragmenterne stammer fra et voksent individ. Det er 
ikke muligt at bestemme køn.  
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Blandt menneskeknoglerne fandtes 11 fragmenters af en genstandet, som enten er lavet 
dyreknogle eller gevir. Genstanden kan have været en kam. Største mål på det største af 
disse fragmenter er 28 mm. På to af fragmenterne ses indridsede tynde, parallelle linjer med 
2,2 mm afstand. På den ene ende af det største fragment, ses resten af en lille jernnagle, og 
der er små rustspor på enkelte af de andre fragmenter.  

  
I forbindelse med utgravningen ble det indsamlet i alt 4428 g brændte knogler, i varierende 
størrelse. Knoglematerialet var kommet i syv forskellige æsker, der hidrørte de udgravede 
enheder og fordelte sig således; NØ, NM, NV, SØ, SM, SV og en enkelt prøve markeret 
”S1 opprens”. Knoglematerialet blev sendt til osteologisk analyse af Per Holck, Avdeling 
for anatomi. Analysens resultat lyder som følger: 
 
NØ: Moderat brændte knogler, vægt 768 g, desuden 18 g knogler i en seperat post. Her er 
knoglefragmenter af en voksen, yngre person, antageligt i alderen 25 – 30 år, bedømt ud fra 
kraniesuturene. Der er tale om relativt kraftige knogler med afrundede øjenhulekant, hvilket 
tyder på mandligt individ. Der er rustspor på enkelte af knoglestykkerne.  
NM: Moderat brændte knogler, vægt 1224 g, dertil knogler i seperat post med en vægt på 
69 g. Knoglemændgen er stor, men består hovedsageligt af dyreknogler (forskellige dyr, 
bl.a. kvæg og fugl), hvoraf et med parteringsspor er lagt i seperat pose. Der er også enkelte 
knogler fra et voksent menneske, usikker alder og køn.  
NV: Moderat til stærkt brændte knogler, vægt 99 g. Det synes at være knogler fra en 
voksen kvinde (stykke af øjehule med skarp kant), usikker alder. To tandrødder i seperat 
pose. Desuden enkelte fragmenter af dyreknogler.  
SØ: Moderat brændte knogler af et voksent menneske, vægt 301 g. Kan ikke køn eller 
alders bestemmes. Enkelte dyreknogler iblandet.  
SM: Moderat brændte knogler, vægt 920 g. Består hovedsageligt af dyreknogler, men 
menneskeknogler er også tilstede. Voksen person med relativt markerede muskelfæster 
(mand?).  
SV: Moderat brændte knogler af menneske, vægt 390 g. Kan ikke køn eller alders 
bestemmes. Dyreknogler iblandet.  
S1 opprens: Moderat brændte knogler, vægt 438 g. Fragmenter af dyreknogler samt fra et 
voksent individ, hvor alder og køn ikke kunne bestemmes. Rustspor på enkelte af 
knoglerne.  

 
Der kan ikke konkluders noget eksakt omkring de afdøde. Det er dog bemærkelsesværdigt, 
at der synes at optræde to individer, hvoraf den ene kan være en kvinde. Mængden af 
knogler synes ikke at stemme med ideen omkring to individer, dog skal det holdes in mente 
at meget af knoglematerialet kan være pløjet væk fra selve deponeringsstedet.  

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  
På Ljøgot, 137/3 påviste Akershus fylkeskommune under overfladerekognocering en 
brandgrav id. 119527-11. Ved udgravningen blev den påviste struktur undersøgt.  
 
Brandgraven havde en udstrækning 3,5 x 3,0 m. Da undersøgelsen havde til formål at sikre 
og dokumentere selve brandgraven, blev der kun afdækket et område på 4,0 x 4,5 m, og det 
er derfor uafklaret, hvorvidt graven har været dækket af en jordhøj som nu er bortpløjet. I 
graven blev der fundet en dekoreret kompositkam af gevir, en kniv, en pinset og rester af 
bæltetøj. Der blev også fundet to nagler af kobberlegering, syv jernnagler, 17 søm, samt 
flere genstande af jern, som pga. korrossion ikke kunne funktionsbestemmes. Fund af store 
mængder brændt korn og linbendel, tyder på at dette har været medgivet den døde som 
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gravgave. Der blev også fundet tre små stykker slagge (forglasset materiale), samt lidt 
brændt ler. Det tilbageværende af graven blev efterfølgende totaludgravet, og der blev 
indsamlet 4428 g brændte knogler. Knoglerne blev artsbestemt, og hovedparten til at være 
fra et eller flere mennesker, men derudover også knogler fra kvæg og fugl.  
En egentlig kønsbestemmelse er problematisk.  
 
En kulprøve og et brændt korn fra graven blev radiologisk dateret. Trækulprøven fik en 
datering på 680-890 AD og kornet en datering på 790-870 AD, hvilket ligger på 
ovargangen mellem merovingertid og vikingetid.  
 
Flere store undersøgelser af overpløjede gravhøje er gjort i Akershus. På Garder i 
Ullensaker undersøgte Gardermoprojektet et felt hvorpå der var 10 overpløjede gravhøje, 
der også var omkranset af fodgrøfter. To grave var bevaret og de blev dateret til 
folkevandringstid, og tolket som værende kvindegrave, men gravfeltet er brugt både i ældre 
og yngre jernalder. På Venjar i Eidsvoll undersøgte Gardermoprojektet et felt med seks 
overpløjede gravhøje markeret med fodgrøfter, samt 10 gruber hvilke blev tolket som 
mulige brandgrave. Der blev gjort fund af brændte knogler og kul, samt genstande som 
pilespidser, ildstål, andre genstande af jern, skår af kleberkar og bryner. De brændte 
knogler blev hovedsageligt bestemt til at være dyreknogler. En tolkning er, at de eventuelt 
er spor efter måltider i forbindelse med begravelserne eller offernedlæggelse. Feltet er 
dateret til yngre jernalder (Helliksen 1997:110). 
 
I 2008 undersøgte KHM i samarbejde med Akershus fylkeskommune en flademarksgrav 
fra vikingetid på Drognes i Nes kommune. Graven var en lille brandgrav på ca. 1 m i 
diameter som indeholdt bl.a. kleberkar, hængebryne, nagler og en økse af jern (Simonsen in 
prep.). I 2010 undersøgte KHM to brandgrave i form af en brandplet og en brandgrube på 
gården Jaer østre i Fet kommune. Brandpletten blev dateret til folkevandring/merovingertid 
og brandgruben til vikingetid (Eggen 2011).  
Ved Hovin skole undersøgte KHM i 2007 et område, hvor der blev fundet en lignende grav, 
dog var denne ikke en brandgrav, så skeletmaterialet yderst fragmenteret. Her blev der dog 
fundet en kniv, der er næsten identisk med den fundet på Ljøgot (Skogsfjord & Simonsen 
2008). 
 
Undesøgelser af gravminder blev udført i stort omgang i slutningen af 1800-taller og 
begyndelsen af 1900-tallet, og genstandsmaterialet fra gravene var grundlæggende for den 
senere udvikling af de kronologiske grundlag for jernalderen. I de senere år er der sket et 
skifte, hvad angår gravenes indhold og herved betydning. Interessen er ikke længere 
fastlagt genstandsmaterialet, men også på selve gravens udformning, dens ydre form, dens 
beliggenhed i landskabet og forholdet til en eventuel bosættelse. Gravene opfattes som spor 
efter ritualer i forbindelse med begravelser, og de indeholder information om menneskenes 
tro, sæd og skik. I mange tilfælde er de udtryk for den dødes religiøse, politiske, 
økonomiske og sociale status i samfundet. Nyere analyser af gravmaterialet har i større 
grad, koncentreret sig om elementer som ligbrænding og gravkonstruktioner, som ledetråd 
til tolkning af tro, religion og dødekult under de forskellige perioder i forhistorien. 
Placeringen af gravminder i landskabet, i forhold til de samtidige bosættelser, har også 
været genstand for forskning.  
 
Brandgraven som blev udgravet på Ljøgot, kan defineres som en brandplet, og falder 
dermed ind under det gængse mønster for gravskik i merovingertid og vikingetid. I 
vikingetiden var både brændte og almindelig flademarksgrave almindelige. Brandgravene 
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var oftest brandpletter, og de blev oftest dækket af en jordhøj (Solberg 2000). Det er 
imidlertid uafklaret, hvorvidt den undersøgte grav har været dækket af en høj. Vækstspor 
efter fodgrøfter er dog synlige på luftfoto fra området, hvilket måske kan give en indikation 
på strukturen.  
 
Der var relativt meget gravgods i graven. Man kan antage at der har været flere genstande i 
graven, som nu er forsvunet pga. intensiv pløjning. Enkelte af genstandene, som kammen 
og kornet har været udsat for ild. Det tyder herved på, at de har været med på ligbålet. Både 
kam, pinset og bæltet kan betegnes som personlige egendele og har antageligvis indgået i 
den afdødes beklædning.  
 
Anlægget fra udgravningen ligger i et kulturlandskab præget af gamle gårdsnavne og 
nævneværdige kulturminder som Raknehaugen og Hertelshaugen. Fra fundstedet er der 
udsigt mod alle kanter, og kan i forhistorien ikke være valgt ubevidst. Fra luftfoto er der 
også i agttaget langhuse i nær tilknytning til dette store felt. Kulturminderne i nærområdet, 
set i sammenhæng med gårdsnavnet Hov, viser at stedet har haft tilknyttet bebyggelse. 
Ordet hov er i førkristen tid brugt om en bygning, et slags tempel, hvor mennesker kom 
sammen for at dyrke sine guder. Ordet kan dog have flere betydninger. Det kan også 
benyttes om en forhøjning (Harsson 2006). Altså kan ordet hov, refererer enten til en stor 
høj (Rakneshaugen?), eller være reference til det kultiske aspekt.   
Om alle disse variabler kan sidestilles et decideret magtcentrum er en nærliggende tanke, 
men yderligere undersøgelser er stadig nødvendige, for at få belyst området i sin kulturelle 
helhed. Set i sammenhæng med dette, har fund og dateringer fra udgravningen stor værdi 
ved vurdering af området som helhed. Udgravningen belyser vigtige elementer vedrørende 
bosættelsesmønstre og gravskik i jernalderen i Ullensaker. Fundet belyser centrale 
spørgsmål omkring afgrænsning af gravfeltet på vestsiden af Raknehøjen. Datering af 
fundet til yngre jernalder, giver derudover vigtig ny information om gravfeltets brugstid. 
 

6. KONKLUSJON 
Der blev udført en mindre sikringsundersøgelse på Ljøgot, 137/3, Ullensaker kommune, 
Akershus. Ved udgravningen blev der undersøgt én struktur, som man på forhånd 
formodede var en brandgrav. Brændte knogler og dele af en benkam var på forhånd 
opsamlet i pløjelaget, under markrecognocering af Akershus fylkekommune.   
 
Brandgraven kan defineres som et brandplet. I en dybde af ca. 30 – 40 cm, blev der 
påtruffet to brændte knoglehobe, som ikke umiddelbart kunne siges at stamme fra ét eller to 
mennesker. I blandt de brændte knogler, blev der fundet en brændt kniv, og adskillige 
brændte jerngenstande som givetvis har været del af den afdødes bælteudstyr. Udover det 
personlige udstyr, blev der fundet relativt store mængder brændte korn og frø af linbendel. 
14C dateringer af frø og korn, gav en datering på sen merovingertid og tidlig vikingetid. 
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8. VEDLEGG 

8.1. FUNN OG PRØVER 
 
Funnliste C57686 

Unr. F.nr Gjenstand Materiale 
Antall 
gjens. 

Antall 
frag. Beskrivelse Gram 

1 43 nagle Kobberlegering 1   

Liten nagle av kobberlegering, trolig pyntenagle. 
Flatt rundt hode, 1 cm i diamter og roe med 
rektangulær formet plate.    

2 19 nagle Kobberlegering 1   

Nagle av kobberlegering, halve stilken er bevaret. 
Flatt rundt hode med en diamter på 1,9 cm. På 
hode er det en U-formet fordypning. Trolig en 
pyntenagle.    

3 21 kniv jern 1 1 

Skefte: 10 cm. Egg: 5 cm. Avsatt rygg på den ikke 
skjerende side.  
 
Konserveret.    

4 31 pinsett jern 1   

Pinsett av jern. Pinsetten er dannet av et stykke 
jern. Den måler 5,6 cm og har et øye i den ene 
enden, som er dannet ved, at det hele stykke er 
ombukket på midten.    

5 52 remspenne jern 1 3 

Rektangulær remspenne, trolig del av beltespenne. 
På selve spennen er det rester av organisk 
materiale (ull? og tre).  
Utover spennen er det tre mindre gjenstander 
(festesøm?).   

6 37 ring jern 1 1 Jernring, bestemt på bakrunn av røntgen.    

6 51 ring jern 1   
Jernring som sitter i øyet av et fragmentert beslag. 
Inngår trolig også som en del belte.    

7 31 belte jern 1 3 Trolig remløper til belte.    
7 4 belte jern 1   Trolig remløper til belte.    
7 34 belte jern 1   Trolig remløper til belte.    

7 36 belte jern 2   

Disse to gjenstander er ikke røntgenfotografert. 
Visuelt lar de seg kategoriseres som del av 
remløpere til belte.   

8 41 nagle jern 7 7 Nagler til sammensatt trelagskam.   
8 53 nagle jern 5   Nagler til trelagskam.    
9 17 nagle jern 1 5     
9 40 nagle jern 1 1     
9 24 nagle jern 1 3 Rester av brent knokkel på naglehode.    
10 33 spiker jern 1 1 Spiker/søm med bøyd ende   
10 29 spiker jern 1 1     
10 46 spiker jern 1 8 Fragment av spiker/søm   

10 35 spiker jern 2 5 
En spiker/søm og en mindre bøyd gjenstand av 
ubestemt funksjon.   

10 7 spiker jern 2       
10 9 spiker jern 1 4 Regulær spiker/søm med hode.   
10 38 spiker jern 1   Spiker med opprullet/brukket ende.    
10 32 spiker jern 1 6     
10 28 spiker jern 1 3 Spiker/søm med regtangulært smalt hode   
10 27 spiker jern 1 2 Stilk og hode av spiker/søm.    
10 55 spiker jern 1 3 Stilk til spiker/søm.   
10 60 spiker jern 1 2 Stilk og hode til spiker/søm.    

11 10 fragment jern 1   

Beslag eller del av en kniv. Smalner inn i den ene 
enden.  Korroderet bort, analyseret på baggrund af 
røntgen.    

11 12 fragment jern 1 1 Stilk til spiker/tange kniv?  Samlner inn i en ende.   
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Flat rektangulært tverrsnitt. 

12 13 fragment jern 1 5 

Mulig fragment av en form for jernlist. Flad og 
regulær. De fire mindre delene passer sammen. 
Den større delen passer umiddelbart ikke i 
forlengelse.    

13 22 fragment jern 1 2 Fragment av søm/krampe?   
13 22 fragment jern 1 2 Mulig remløper til belte.    
14 2 fragment jern 1 1 Mulig fragment av et naglehode.   
14 16 fragment jern 7 7 Sterkt korrodert jernnagle   
14 42 fragment jern 1 1 Muligt fragment av et naglehode.   
14 39 fragment jern 1 1 Mulig fragment av en nagle.   
14 3 fragment jern 1 1 Jernstilk med opprullet ende. Nål/søm/knivtange?   
14 5 fragment jern 1 1 Fragment av søm eller nagle.    
14 1 fragment jern 1 1 Fragment av søm/nagle.    
14 55 fragment jern 1 4 Fragment av søm.   
15 25 fragment jern 1 1 Mulig fragment av søm/syl?   

16 16 fragment jern 1 2 
Gjenstand av ukjent funksjon. På "stilken" er det 
omviklet tråd av ukjent materiale.   

17 44 fragment jern 1 1 Mindre stykke sterkt korrodert jernfragment   
17 14 fragment jern 0       
17 8 fragment jern 2 3 To krampelignende gjenstander.   
17 7 fragment jern 1 1     
17 26 fragment jern 0 2 Ubestemmelige jernfragmenter.   
17 23 fragment jern 1 4 Ubestemmelig jernfragment.    
17 18 fragment jern 1 1 Ubestemmelig jernfragment.   
17 30 fragment jern 0 1 Ubestemmelig jernfragment.    
17 49 fragment jern 1   Fragment av ukjent gjenstand.    
17 45 fragment jern 0 1 Fragment av ukjent gjenstand.    

18 20 fragment jern 0 4 
Plate/beslag. Uviss funksjon. Korrodert bort.  
Iagttagelser gjort på bakgrunn av røntgen.    

19 65 brent leire Brent leire 
 

  Brent leire fra NM. 6,8 
19 63 brent leire Brent leire 

 
  Brent leire fra SV 0,4 

19 62 brent leire Brent leire 
 

  Brent leire fra "S1 opprens". 0,9 

20 56 kam reinhorn 1 104 

Fragmenter av sammensatt trelagskam, trolig av 
reinsdyrhorn. Parallel linjeornamentik. Grove 
tenner.    

21 61 bein, brente brent bein 
 

  

Moderat brente bein fra seks graveenheter samt 
opprensing av graven. Osteologisk bestemt av Per 
Holck.  4428 

21   bein, brente brent bein 
 

  

Samlet inn av Akershus fylkeskommune under 
registrering. Osteologisk analyse av B. Sellevold. 
Analysen viste at størstedelen av materialet var 
menneskeknokler (voksent individ).  56 

22 62 bein, brente brent bein 
 

  
Brente bein fra opprensning av graven. Ikke 
analysert.  375 

23 57 slagg slagg 
 

      
23 58 slagg slagg 

 
      

23 59 slagg slagg 
 

      
24 KP4 prøve, kull trekull 

 
  Kullprøve fra grav (SM).  10,8 

24 KP5 prøve, kull trekull 
 

  Kullprøve fra grav (NM). 26,5 
24 KP6 prøve, kull trekull 

 
  Kullprøve fra grav (NV) 2,6 

25 KP7 prøve, kull trekull 
 

  

Trekullprøve samlet inn av Akershus 
fylkeskommune i forbindelse med registrering. 
Vedartsbestemt av Helge Høeg til furu (pinus), c14 
dateret til 1230 +/- 40 BP (680 - 890 AD) (Beta-
260273)   

26 KP3 prøve, kull trekull 
 

  Kullprøve fra dyrkningslag 0,1 

27   
prøve, 
makro   

 
  

6 makrofossilprøver ble tatt ut fra de ulike 
graveenhetene. Prøvene er analysert av Annine 
Moltsen ved NOK.    
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Liste over kullprøver 

Prøve
nr. 

Kontekst U-nr. Lab.nr. Gram Treslag Kommentar C14-dat. 

KP4 Grav (SM). 24  10,8    
KP5 Grav (NM). 24  26,5    
KP6 Grav (NV) 24  2,6    

KP7 Grav 25 
Beta-

260273  Furu AFK 1230 +/- 40 BP 
KP3 Dyrkningslag 26  0,1    

 
Liste over makroprøver 

Prøvenr. Cnummer Kontekst Gram Kommentar 
MP 1 C57686/27 Grav, NV   

MP 2 
C57686/27 

Grav, NM  
Korn (bygg) 14C-datert til 1210+/-25 BP (790-870 AD) 
(TRa-2560). 

MP 3 C57686/27 Grav, NØ   
MP 4 C57686/27 Grav, SV   
MP 5 C57686/27 Grav, SM   
MP 6 C57686/27 Grav, SØ   

 
Tilveksttekst 

 
C57686/1-27 
Gravfunn fra vikingtid fra LJØGOT (137/3), ULLENSAKER K., AKERSHUS.  
 
Funnomstendighet: Kulturhistorisk museum gjennomførte i tidsrommet 27.10. samt 29.-
30.10.2009 en arkeologisk sikringsundersøkelse av en branngrav, mulig dobbeltgrav for 
mann og kvinne i dyrket mark på gården Ljøgot 137/3. Graven ble påvist i forbindelse med 
åkervandring utført av Akershus fylkeskommunen i mai 2009 (Gaut 2009). I forbindelse 
med undersøkelsen ble det manuelt avdekket et område på ca. 4,5 x 4,0 meter. Under 
matjorda ble det påvist et brannflak, ca 3,5 meter i diameter. Under utgravningen ble 
graven inndelt i seks graveenheter (NV, NM, NØ, SV, SM, SØ). Det ble samlet inn store 
menger brente bein, fragmenter av en beinkam, en kniv av jern samt et stort antall nagler og 
spiker. Under branngraven ble det påvist et eldre dyrkningslag. Det ble tatt ut jord- og 
kullprøver fra laget. Før utgravningens start, forelå en datering av trekull fra graven, som 
Akershus fylkeskommune hadde inn samlet under registreringen. Datering ga 1230+/-30 
BP (680-890 AD) (Beta-260273). Videre er det innsendt en prøve av brent korn (bygg) til 
datering hos NTNU. Kornet ble datert til 1210+/-25 BP (790-870 AD) (TRa-2560) (DF-
4393). Seks makrofossilprøver er analysert av Anine S. A. Moltsen ved NOK (NOK 
rapport nr. 42-2010). Det ble samlet inn 4428 g brente bein. Beinmaterialet er analysert av 
Per Holck. Beinmaterialet inneholdt i hovedsak menneskebein fra 1-2 individer (fra en 
yngre person, antagelig i alderen 25-30 år, trolig mannsindivid og enkelte fragmenter trolig 
fra en kvinne) samt dyrebein blant annet fra storfe og fugl.  
 
Orienteringsoppgave: Graven ligger i dyrket mark ca 80 meter vest for Raknehaugen, og ca 
70 meter sør for låven på gårdstunet til gården Ljøgot.  
Kartreferanse: ØK, CR050-5-2 Projeksjon: NGO1948 Gauss-K; Akse 3, N: 239137, Ø: 
23129.  
LokalitetsID: 119527-11.  
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Litteratur:  
Gaut, B. 2009. Rapport fra åkervandring, 13. mai 2009 på Ljøgot 137/3 i Ullensaker 
kommune. Akershus fylkeskommune. KHMs arkiv. 
Jensen, T. Z. T. & H. Damlien 2012. Rapport. Arkeologisk utgravning av branngrav. 
Ljøgot 137/3 i Ullensaker kommune, Akershus. KHMs arkiv. 
Moltsen, A. 2010: Makrofossilanalyser fra Ljøgot, 137/31, Ullensaker kommune, Akershus, 
Norge. NOK rapport nr. 42-2010. KHMs arkiv. 
 
1) Liten nagle av kobberlegering, trolig pyntenagle. Flatt rundt hode, 1 cm i diamter og roe 
med rektangulær formet plate. Mål: Stm: 1,0 cm.  
2) Nagle av kobberlegering, halve stilken er bevaret. Flatt rundt hode med en diamter på 
1,9 cm. På hode er det en U-formet fordypning. Trolig en pyntenagle. Mål: Stm: 2,8 cm.  
3) Kniv av jern. Skjefte: 10 cm, egg: 5 cm. Avsatt rygg på den ikke skjærende siden.  
Konserveret. Mål: Stb: 1,8 cm. Stt: 0,4 cm. Stm: 15,0 cm.  
4) Pinsett av jern. Pinsetten er dannet av et stykke jern. Den måler 5,6 cm og har et øye i 
den ene enden, som er dannet ved, at det hele stykke er ombukket på midten. Mål: Stb: 0,9 
cm. Stm: 5,6 cm.  
5) Rektangulær remspenne av jern i tre fragmenter, trolig del av beltespenne. På selve 
spennen er det rester av organisk materiale (ull? og tre).  Mål: Stl: 4,9 cm. Stb: 2,3 cm.  
6) 2 ringer av jern. Den ene er festet til et fragmentert beslag. Inngår trolig som en del av 
beltet. Den andre er kun bestemt på bakgrunn av rønten. Mål: Stb: 1,2 cm. Stm: 2,5 cm.  
7) 4 tilnærmet hele og 3 fragmenter av remløpere eller hekter trolig til belte. Mål: Stb: 0,5 
cm. Stm: 2,0 cm. De fleste har individuelle F-nr. som gjør det mulig å gjenfinne deres 
opprinnelige plass i graven. 
8) 12 nagler av jern, til trelagskam. Mål: Stb: 0,8 cm. Stm: 1,4 cm.  
9) 9 nagler av jern, hvorav 4 med hode. De fleste har individuelle F-nr. som gjør det mulig 
å gjenfinne deres opprinnelige plass i graven. Mål: Stb: 1,4 cm. Stm: 2,9 cm.  
10) 38 spiker/fragmenter av spiker av jern. De fleste har individuelle F-nr. som gjør det 
mulig å gjenfinne deres opprinnelige plass i graven. Mål: Stm: 3,5 cm.  
11) 2 fragmenter av jern. Begge har individuelle F-nr. som gjør det mulig å gjenfinne 
deres opprinnelige plass i graven. F10: trolig beslag eller del av en kniv. Smalner inn i den 
ene enden. Korroderet bort, dokumentert på røntgen. F12: trolig stilk til spiker eller tange av 
kniv. Samlner inn i den ene enden. Flat rektangulært tverrsnitt. Mål: Stb: 0,9 cm. Stm: 4,9 
cm.  
12) 5 fragmenter av jern, trolig fra en form for jernlist. Flat og regulær. Mål: Stb: 0,8 cm. 
Stm: 6,4 cm.  
13) 4 fragmenter av jern, trolig fra remløpere til belte. Mål: Stb: 0,6 cm. Stm: 1,1 cm.  
14) 17 fragmenter av jern, trolig hoder/stilker fra nagler/spiker. Mål: Stb: 1,5 cm. Stm: 3,4 
cm. 
15) Fragment av jern, trolig syl? Mål: Stb: 0,5 cm. Stm: 3,2 cm.  
16) 2 fragmenter av jern fra ukjent gjenstand. På "stilken" er det omviklet tråd av ukjent 
materiale. Mål: Stb: 1,8 cm. Stm: 2,8 cm.  
17) 15 ubestemmelige fragmenter av jern. Mål: Stm: 2,2 cm.  
18) 4 fragmenter av jern, trolig fra plate/beslag. Tapt. Iagttagelser gjort på bakgrunn av 
røntgen.  
19) 3 prøver av brent leire. Vekt: 0,4-6,8 g.  
20)  104 fragmenter av sammensatt trelagskam av gevir/horn i hovedsak funnet i gravens 
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søndre del. Parallel linjeornamentik. Grove tenner.  
21) Brente bein, 4428 g fra seks graveenheter. Osteologisk bestemt til i hovedsak bein fra 
menneske. I tillegg ble det identifisert dyrebein blant annet fra storfe og fugl.  
21) Brente bein, 56 g. Samlet inn av Akershus fylkeskommune under registrering. 
Osteologisk analyse av B. Sellevold.  
22) Brente bein, 375 g fra opprensning av graven. Ikke analysert.  
23) 3 funn av slagg. Mål: Stm: 3,0 cm.  
Kullprøver 
24) Fra grav (NM) (KP5). Vekt: 26,5 g.  
24) Fra grav (NV) (KP6). Vekt: 2,6 g.  
24) Fra grav (SM) (KP4). Vekt: 10,8.  
25) Innsamlet av Akershus fylkeskommune i forbindelse med registrering (KP7). 
Vedartsbestemt av Helge Høeg til furu (pinus), 14C-dateret til 1230 +/- 40 BP (680-890 
AD) (Beta-260273). 
26) Fra dyrkningslag (KP3). Vekt: 0,1 g.  
27) 6 makrofossilprøver fra brannflak, en fra hver av de seks graveenhetene. Analysert av 
Annine Motlsen. Det ble funnet korn (bygg, spelt, emmer, havre) og frø (spergel, linbendel, 
vassepar, bidende pileurt) i samtlige prøver. Korn (bygg) fra nordre del (NM) av graven  er 
14C-datert til 1210+/-25 BP (790-870 AD)1900±55 BP, (TRa-2560).  
 
 

8.2. TEGNINGER 
1. Plan- og profiltegning 
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8.3. FOTOLISTE CF34378.   

Filnavn Motiv 
Retning 

mot Fotograf Dato 

Cf34378_001.jpg 
Undersøkelsesområdet før utgravning, 
Raknehaugen i bakgrunnen Ø Hege Damlien 27.10.2009 

Cf34378_002.jpg Undersøkelsesområdet før utgravning NNØ Hege Damlien 27.10.2009 

Cf34378_003.jpg Undersøkelsesområdet før utgravning SV Hege Damlien 27.10.2009 

Cf34378_004.jpg Arbeidsbilde, fjerning av matjorda   Hege Damlien 27.10.2009 

Cf34378_005.jpg Arbeidsbilde, graven under avdekking   Hege Damlien 27.10.2009 

Cf34378_006.jpg 
Oversiktsbilde over graven under 
utgravning N Hege Damlien 27.10.2009 

Cf34378_007.jpg Oversiktsbilde under utgravning NV Hege Damlien 28.10.2009 

Cf34378_008.jpg Arbeidsbilde, utvidelse av feltet NV Hege Damlien 28.10.2009 

Cf34378_009.jpg Arbeidsbilde, utvidelse av feltet Ø Hege Damlien 28.10.2009 

Cf34378_010.jpg Oversiktsbilde under utgravning S Hege Damlien 28.10.2009 

Cf34378_011.jpg Oversiktsbilde under utgravning SØ Hege Damlien 28.10.2009 

Cf34378_012.jpg Oversiktsbilde under utgravning SØ Hege Damlien 28.10.2009 

Cf34378_013.jpg Oversiktsbilde av brannflak, plan V Hege Damlien 28.10.2009 

Cf34378_014.jpg Oversiktsbilde av brannflak, plan V Hege Damlien 28.10.2009 

Cf34378_015.jpg Oversiktsbilde av brannflak, plan V Hege Damlien 28.10.2009 

Cf34378_016.jpg 
Detalj brente planker etter graving av S-
del S Hege Damlien 28.10.2009 

Cf34378_017.jpg 
Detalj brente planker etter graving av S-
del ØNØ Hege Damlien 28.10.2009 

Cf34378_018.jpg Detaljbilde brente bein og jernfunn, S-del N Hege Damlien 28.10.2009 

Cf34378_019.jpg Oversiktsbilde under utgravning av S-del N Hege Damlien 28.10.2009 

Cf34378_020.jpg Profi av brannflak etter snitting N Hege Damlien 28.10.2009 

Cf34378_021.jpg Profil etter snitting av grav, V-del N Hege Damlien 28.10.2009 

Cf34378_022.jpg Profil etter snitting av grav, Ø-del N Hege Damlien 28.10.2009 

Cf34378_023.jpg Detaljbilde av profil Ø-del, funn F21 N Hege Damlien 28.10.2009 

Cf34378_024.jpg Oversiktsbilde Raknehagen SØ Hege Damlien 29.10.2009 

Cf34378_025.jpg Oversiktsbilde over undersøkelsesområdet S Hege Damlien 29.10.2009 

Cf34378_026.jpg Brannflak etter snitting V Hege Damlien 29.10.2009 

Cf34378_027.jpg Oversiktsbilde etter snitting Ø Hege Damlien 29.10.2009 

Cf34378_028.jpg Oversiktsbilde etter snitting S Hege Damlien 29.10.2009 

Cf34378_029.jpg Oversiktsbilde under utgravning Ø Hege Damlien 29.10.2009 

Cf34378_030.jpg Oversiktsbilde under utgravning SØ Hege Damlien 29.10.2009 

Cf34378_031.jpg Oversiktsbilde under utgravning ØNØ Hege Damlien 29.10.2009 

Cf34378_032.jpg 
Profil av grav og eldre dykrningslag etter 
snitting N Hege Damlien 29.10.2009 

Cf34378_033.jpg 
Profil av grav og eldre dykrningslag etter 
snitting, Ø-del N Hege Damlien 29.10.2009 

Cf34378_034.jpg 
Profil av grav og eldre dykrningslag etter 
snitting, V-del N Hege Damlien 29.10.2009 

Cf34378_035.jpg Oversiktsbilde etter snitting V Hege Damlien 29.10.2009 

Cf34378_036.jpg Oversiktsbilde etter snitting V Hege Damlien 29.10.2009 

Cf34378_037.jpg Oversiktsbilde etter snitting V Hege Damlien 29.10.2009 

Cf34378_038.JPG 

Utvalg gjenstander fra branngraven.  
Øverst fra vestre mot høyre: F1-5 og F7. 
Nederst til vestre mot høyre: F13, F16-17.   Hege Damlien 25.11.2010 

Cf34378_039.JPG 

Utvalg gjenstander fra branngraven.  
Øverst fra vestre mot høyre: F12, F25, 
F27-29, F32. Nederst til vestre mot høyre: 
F35-36, F38, F46, F55.   Hege Damlien 25.11.2010 

Cf34378_040.JPG Gjenstandsfunn fra branngraven, F51.   Hege Damlien 25.11.2010 

Cf34378_041.JPG 
Gjenstandsfunn fra branngraven, F43 og 
F19.   Hege Damlien 25.11.2010 

Cf34378_042.JPG Kniv fra branngraven, før konservering.   Hege Damlien 25.11.2010 
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8.4. ANALYSER  
1. Makrofossil analyse fra NOK, ved Annine S. A. Moltsen.  
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2. Radiologiskdatering fra NTNU.   
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3. Osteologisk analyse af Per Holck, ved Institutt for medisinske basalfag, UiO. 

 
 



Gnr. 137/3, Ullensaker kommune                                 Saksnr. 2009/17480 

 32 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gnr. 137/3, Ullensaker kommune                                 Saksnr. 2009/17480 

 33 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

Kart over undersøkelsesområdet 
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