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GRAVRØYSFELTET PÅ 
BRASTADÅSEN
PÅ DE SØRVESTVENDTE  
FLABERGENE PÅ 
BRASTADÅSEN LIGGER ÅTTE 
GRAVRØYSER. ENKELTE 
LIGGER SPREDT, ANDRE I 
SMÅ KLYNGER. MANGE AV 
RØYSENE I GRAVFELTET 
ER LAVE OG DELVIS 
SKJULT UNDER LYNG OG 
MOSE. GRAVRØYSFELTET 
UTGJØR EN DEL AV ET 
STØRRE KULTURMILJØ 
I BRASTADMARKA. 
GRAVRØYSENE VAR 
EN VIKTIG DEL AV 
JORDBRUKSKULTUREN, 
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Gravrøysfeltet på Brastadåsen
Gravrøysfeltet på Brastadåsen
På de sørvestvendte  fl abergene på Brastadåsen ligger ått e gravrøyser. Enkelte 
ligger spredt, andre i små klynger. Til dels har gravrøysene en monumental 
utf orming, der store steiner har vært brukt i et sentralt gravkammer eller der 
steinene kan ha vært en del av fotkjeden med kantsti lte stein langs gravrøysens 
ytt erside. Mange av røysene i gravfeltet er lave og delvis skjult under lyng og 
mose. 

Gravrøysfeltet utgjør en del av et større kulturmiljø i Brastadmarka. Gravrøysene 
var en vikti g del av jordbrukskulturen, som etablerte seg i Lier i yngre steinalder 
og bronsealder (ca. 4000 – 500 f.Kr.). Typisk for bronsealderens gravminner er at 
de ligger høyt, fritt  og langs gamle ferdselsårer eller langs skipsleia. De kan også 
ligge langs elver og innsjøer, allti d med vid utsikt. Oft est lå bronsealderens gravfelt 
et stykke unna dati dens bosetning. På Brastadåsen syntes røysene å henvende seg 
mot  sør og øst, der det kan ha eksistert en gammel ferdselsåre mot  Lierskogen. 
Gravrøysene kan imidlerti d også ha hatt  en ti lknytning  ti l sjøen. I Bronsealderen 
sto havet ca. 20 m. høyere enn i dag og Drammensfj orden strakte seg da nesten 
helt opp ti l Egge. Fra røysene har man da hatt  utsikt ti l sjøen i vest og sør.

Bronsealderen i Lier (1800-500 f.Kr.)
Bronsealderen har fått  sitt  navn fordi bronse ble brukt i våpen, redskaper og 
smykker i denne ti den. Bronse fremsti lles av kobber og ti nn. Metallene ble 
utvunnet der råstoff ene forekom, derett er omsatt  som råvarer, halvfabrikata 
eller som ferdige gjenstander gjennom et stort europeisk nett verk. Kontroll over 
dett e nye metallet ga makt og høy sosial status. Imidlerti d fortsatt e folk å bruke 
steinredskaper ti l hverdagslig bruk. Både bronsegjenstandene og gravrøysfeltene 
peker på et samfunn som utviklet store sosiale forskjeller og et helt nytt  sett  av 
religiøse og ideologiske foresti llinger. 

Områder i Norge der de fl este bronsealderfunn er gjort er i Oslofj ordområdet, 
på Lista, Jæren og på fl atbygdene ved Trondheimsfj orden. I Buskerud er det gjort 
funn i Lier, Hurum og ved Tyrifj orden.  I Lier er det funnet skaft hulløkser spredt 
over hele kommunen, men få funn som kan knytt es ti l bosetning. Gravrøysene i 
Brastadmarka er derfor vikti ge spor ett er den ti dlige jordbruksbosetningen i Lier. 

Burial mounds at Brastadåsen  

Burial mounds at Brastadåsen  

There are eight burial mounds on the southwest-facing rocks at 

Brastadåsen. Some are spread out, others are in small groups. Some of the 

burial mounds were designed as monuments, with large stones used in a 

central burial chamber or where the stones may have been part of a ring of 

verti cal stones round the outer edge of the mound. Many of the mounds in 

the burial ground are small and parti ally hidden under heather and moss. 

The burial ground is part of a major cultural environment at Brastadmarka. 

The burial mounds were an important part of the farming culture which 

established itself in the younger Stone Age and the Bronze Age (approx. 

4,000–500 BC). Bronze-Age burial monuments are typically in elevated open 

places situated along old pathways or shipping channels. They can also be 

found next to rivers and lakes and always with an open perspecti ve. Bronze-

Age burial grounds were usually some distance from the sett lement of the 

ti me. At Brastadåsen the mounds appear to face south and east, where there 

may have been an ancient pathway towards Lierskogen. The burial mounds 

may however also have been linked to the sea. In the Bronze Age the sea 

was approx. 20 metres higher than it is today and Drammensfj ord stretched 

almost all the way to Egge. There would have been a view of the sea to the 

west and south from the mounds.

The bronze age in Lier (1,800–500 BC)

The Bronze Age has gained its name because bronze was used in weapons, 

tools and jewellery. Bronze is made from copper and ti n. The metals were 

extracted where the raw materials were found and then traded across a 

large European network as they were, as semi-fi nished products or in their 

fi nal form. Having control over this new metal conferred power and high 

social status. But people conti nued to use stone tools for everyday tasks. 

Both the bronze items and burial mounds indicate a society where there were 

great social diff erences and a completely new set of religious and ideological 

concepts. 

The areas in Norway where most Bronze-Age fi nds have been made are 

around Oslo Fjord, at Lista, Jæren and in the low-lying areas close to 

Trondheim Fjord. In Buskerud fi nds have been made at Lier, Hurum and 

next to Tyrifj orden. In Lier socketed axes have been found spread over the 

enti re municipality, but there have been few fi nds which can be linked to 

sett lements. The burial mounds at Brastadmarka are therefore important 

traces of early agricultural sett lements in Lier. 

 Skaft hull øks   Foto: Buskerud Fylkeskommune
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Brastadåsen moderne tid Brastadåsen ca. 1500 f. Kr.

Symboler
  Gravrøyser/Burial mounds/Grabhügel
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