
Bronsealder og jernalder på Bollerud

Bronsealderen var den nesten tusen år lange pe-
rioden mellom steinalder og jernalder. Det er ikke 
funnet mange gjenstander fra denne epoken, og bare 
noen ganske få gravrøyser er kjent. Arekologene er 
ikke sikre på om denne røysa kan dateres til bron-
sealder eller jernalder, men både størrelsen og belig-
genheten kan tyde på at dette er en av de få bronse-
alderrøysene som er bevart.

På denne tida bodde det antagelig bare noen få 
hundre mennesker på hele Eiker. De var bofaste 
jordbrukere og levde sammen i grupper på 25-30 
mennesker eller mer. Men de de dyrket nok ikke 
den samme jorda i fl ere generasjoner på samme sted, 
slik det ble vanlig i det seinere bondesamfunnet. I 
bronsealderen manglet en tunge ploger, som kunne 
vende jorda skikkelig, og en hadde heller god nok 
kjennskap til betydningen av å gjødsle. Derfor var 
en avhengig av å stadig dyrke opp nye områder, noe 
som ble gjort ved å brenne ned vegetasjonen.

Denne måten å drive jordbruk på krevde at hver 
bosetning kontrollerte et nokså stort område. Det 
kan være en av årsakene til at gravrøysene fra 
denne perioden nesten alltid er plassert oppe på en 
åsrygg, der de var godt synlig fra fl ere kanter. Vi må 
regne med at Bollerudhaugen har vært en god del 

Gjennom hele bronsealderen var fortsatt stein et viktig 
materiale som ble brukt til redskap og våpen. Denne fl otte 
steinøksa, som ble funnet på Bollerud, må ha vært en 
verdifull gjenstand og et statussymbol  - akkurat som den 
nesten tusen år eldre Fiskumøksa. Slkike gjenstander viser 
at folk både i yngre steinalder og i bronsealderen har hatt 
kontakt med resten av verden, og at det var viktig å ha 
gjenstander som viste rang og status.

større enn de restene vi ser i dag, slik at den kan ha 
vært synlig helt fra Eikeren, Samtidig er det neppe 
tilfeldig at den ble plassert rett ved en gammel ferd-
selsåre. Den varslet folk som gikk langs veien om at 
de kom inn i et område der det bodde folk med makt 
og ressurser. På den måten kan gravrøysa ha vært 
med på å markere storfamiliens territorium.

I hele Europa var bronsealderen en periode med 
handel og kulturell blomstring. Både helleristninger 
og funn av gjenstander viser at Middelhavslandene 
hadde nær kontakt med folk Rogaland, 


