menneskene med åpne armer. Man regner med at
det ofte kunne komme til kamp når lokal-

ble gjerne bygd på steder hvor topografien

gjorde det lett å forsvare seg.

gårdene som samlet sammen alt de hadde av
verdi og rømte til Fosskollen når fiendtlige skip
ble sett på fjorden. Prøvde noen å angripe kollen
gjennom å klatre opp de bratte sidene, forsvarte
lokalbefolkningen seg med steiner og rullende
stokker. Kom det til nærkamp var folk utstyrt
med piler, spyd, klubber og andre stikk- og slagvåpen. Sisterna var nok god å ha hvis man måtte
oppholde seg i borgen over

en sammenhengende rygg, og på et punkt er

denne ryggen sterkt innsnevret. Ved denne

innsnevringen ble det bygget en mur med port.

Muren ble sannsynligvis forsterket med spisse

stokker (palisade). Utenfor denne innsnev-

ringen vider åsen seg ut og danner selve

Fosskollen. Selve platået er ca 120x90 meter

(ca 10 daa), og det finnes rester etter noe som

sannsynligvis har vært ei sisterne.

I dag er det ikke mye tilbake
av forsvarsverket, men man
ser restene etter muren på
nordsiden av kollen.

stammer fra folkevandringstiden (400-600

eKr). I denne perioden etter romerrikets fall

herjert hunnerne på kontinentet. Urolighetene

førte til at store folkegrupper kom på vandring.

lengre tid.

denne tiden. Det kan ha vært folket på disse

går det an å komme opp på kollen. Her går det

De fleste bygdeborgene man har undersøkt

Vi vet at det lå flere storgårder i ytre Lier på

Fosskollen fra sør, øst og vest. Bare fra nordøst

befolkningen ville verne om avling og husdyr.

trange kår, tok neppe imot disse vandrende

forsvarsverk – en bygdeborg. Bygdeborgene

De bratte skrentene gjør det vanskelig å bestige

Lokalbefolkningen, som fra før levde under

På Fosskollen finner vi rester av et gammelt

Bygdeborgen på Fosskollen
Fosskollen

Ill. utlånt fra Lier kommune, kulturkontoret

