
Velkommen til
Bergeråsen 
bygdeborg

Denne kollen viser tydlige rester 
etter istiden i Våler. Pilene viser “skurestriper”som 
er sliasje etter stein som har ligget inne i isen og 

har beveget seg frem og tilbake.

Bergeråsen sett fra vest

Utsikt fra Bygdeborgens sydside mot Vansjø

Bergeråsen består geologisk av bergarten
Migmatitt og fremstår som en markert bratt
kolle i landskapet. De loddrette fjellveggene
på vestsiden blir benyttet til fjellklatring med tau.
Skog og annen vegetasjon er svært variert
og frodig og tyder på næringsrik grunn.

Dyr og fugleliv er også variert med bl.a.
rådyr som nyter godt av mange skjulesteder 
i det ulendte og frodige terrenget.

Bergeråsen er et fint turmål i nærområdet,
men tenn ikke bål her. Husk å rydde etter
deg.

Denne brosjyren er utarbeidet av:
Frivilligsentralen i Våler og finansiert av
Sparebank1,Våler..

 



Rester etter forsvarsmurer i syd.

Bergeråsen 
bygdeborg

Bergeråsen bygdeborg
Bergeråsen med bygdeborgen ble utnevnt
til Vålers Tusenårssted i 1998.
Restene av borgmurene ble avdekket for
mose slik at de kom bedre frem.
Opplysningsskilt og andre merker ble satt
opp og stiene ryddet i regi av fylkeskonser-
vator, kommune og grunneier.

Ordet assorieres vel med tårnlignende hus
og høye murer, men det er det ikke i denne
sammenheng.
Denne type forsvarsenhet ligger naturlig i
“terrenget”og er supplert med lave stenmurer
og var ganske enkle. En litt vanskelig
tilgjengelig fjelltopp eller bergkolle utgjorde
“borgen”. Muren kunne være opptil 2 meter
høy og forskning tyder på at det kan ha
vært tømmerpalisader på toppen. For å gjøre
det vanskligere for fienden å angripe, har
muranleggene hatt utstikkende, skråstilte,
spisse stokker (se forsiden).

Vanntilgang var også en livsnødvendig 
faktor for hvor de anla sine borger. På
Bergeråsen er det to naturlige brønner.
Bygdeborgenes funksjoner er ikke kjent i
detalj. Det er imidlertid ikke gitt at anlegg-
ene har vært et tilfluktssted for bygdas inn-

byggere, man kan i like stor grad se på dem
som kontrollpunkter for landskapet de ligger i.
Bygdeborgen blir følgelig en posisjon man
utøver makt fra, og ikke nødvendigvis et
sted man bare flykter til. Bygdeborgene
kan altså ha vært befestede sentra for å
kunne utøve kontroll over bygdas befolkning.
Det er usikkert hvor gamle de er, men man
tror de er fra Folkevandringstiden, 400-600
etter Kr., eller Romertiden som var  
tidsepoken før og etter kr. fødsel.
I Østfold er det ca. 70 bygdeborger,
hvorav 6 i Våler.
Når en ser på utbredelsen skiller det seg ut
tre grupper eller typer.
De blir kalt “gårdsborger”som ligger ved
gamle storgårder,“veiborger”, som voktet
naturlige veilinjer og ferdselsstier.
Og sist “skjulestedsborger”som lå gjemt
langt inne i utmarken, også de lå langsmed
veifar, stier og rideveier som idag ikke har
noen betydning, men som var viktige ferdsels-
årer i den tiden.Så egentlig var det bare to
slags borger, gårdsborger og veiborger for
mange av borgene har vært plassert slik at
de har dekket alle behovene.

Folkestien har merket turløype rundt
borgen.


