
Romertidas høvdinger
- krigere fra Haug, Foss og Lunde

Fra de første århundrene av jernalderen er det gjort få funn på Eiker, i likhet med andre bygder på
Østlandet. Dette er derfor en periode som det knytter seg mange ubesvarte spørsmål til. Ble jernet
allemannseie skapte sosial utjevning, eller var det forbeholdt en liten overklasse? Er funnene så få
fordi samfunnet var fattigere, eller er årsaken at gravene fra denne perioden er vanskeligere å finne?

Fra århundrene rett etter Kristi fødsel er det derimot gjort mange funn som kan kaste lys over
utviklingen. I denne perioden var våpen og redskaper av jern ganske utbredt, men samtidig er det
helt tydelig at det var store forskjeller i status og makt. Funnene viser også at det må  ha vært utstrakt
kontakt med germanske stammer på Kontinenten, som igjen hadde kontakt med Romerriket. Kan-
skje har også krigere fra Eiker vært i tjeneste hos den romerske keiseren som leiesoldater?

Over hele Europa kalles perioden fra 0 til 400 e.Kr. for «romersk jernalder». I denne perioden ble
det igjen mer vanlig å bygge hauger over de døde, og de som ble gravlagt fikk med seg gravgaver
som forteller om sosial status. Flere av funnene levner liten tvil om at det var mektige høvdinger
som bodde på Eiker i denne perioden.

På gården Lunde ble de brente levningene etter en slik høvding gravlagt i en stor bronsekjele, som
kan dateres til 200-tallet og antagelig er laget i Italia. I grava ble det også funnet ei bronsespenne, en
spiralring av gull og et flott gullsmykke. Smykket er antagelig produsert lokalt.

Ei liknende grav er blitt funnet ved Haug prestegård, men her er kjelen omtrent hundre år yngre og
av en helt annen type, som er lite vanlig på denne kanten av landet. Derimot er det funnet mange
slike kjeler på Vestlandet. Opprinnelig stammer de fra området rundt Aachen i Tyskland, som den
gangen var en romersk provinsby. I graven ved Haug ble det også funnet et jernsverd, et leirekar og
et trespann med bronsebeslag.

Dette er bare to av de gravene som forteller om Romertidas krigerklasse på Eiker. Liknende funn er
gjort på blant annet Besseberg, Fossesholm, Solberg og Ås.

Den gravlagte

krigeren fra

Lunde lå i

denne

kobbergryta..

Dette flotte gullsmykket viser at

eikværingene hadde kontakt med

germanske stammer i området

rundt Østersjøen..

Alt tyder på at den romertida var en

periode da krig og krigere spilte en

viktig rolle også på Eiker.


