EIKHOLA rundt

PRØV SPENNENDE BRU VED VRANGEFOSS
Løypebeskrivelse:
Stien starter innerst
ved Flakke loner og går forbi
skytebanen. Den går oppover langs
Dige-elva.Noen kaller denne dalen
for fossenes dal -du går nemlig forbi
mange fossefall i ulik størrelse.
Den første store fossen du kommer
til, heter Brattefoss. Du kommer
også forbi en meget spesiell
jettegryte.(skiltet)
Ved Vrangefoss svinger stien mot
øst mot den gamle husmannsplassen
Eikhola og videre ned mot
husmannsplassen Homslia.

Vrangefoss kommer fra den tida.
Det var nemlig en vanskelig foss å
få tømmeret gjennom. Tømmeret
kilte seg ofte fast. Det finnes fortsatt
rester etter den gamle tømmerrenna
som ble laget her ved Vrangefoss.
I Eikhola ser du rester etter en
gammel husmannsplass (flott mur
i hogd naturstein). Utenfor muren
ligger dørhella. Et årstall og 4
bokstaver er risset inn; OKSM
1909. Det er også noen andre
utydelige tall/bokstaver her. Kan du
tyde dem?

Hvordan komme dit:
Fra Birkeland sentrum er det ca 3
km å spasere. Man kan kjøre bil dit.
Kjør gjennom Birkeland sentrum
mot Herefoss, ta ned til venstre mot
Mosfjell. Kjør over Teinefossbrua
og følg veien til venstre mot Flakk.
Følg denne veien bortover slettene,
oppover forbi Flakkefossen og kjør
til endes forbi skytebanen.

Fra Homslia kan man gå på
høydedraget mot Flakke loner eller
man kan gå ned mot Digelva.
Rundturen kan gåes i begge
retninger , men det anbefales å gå
som beskrevet. - Stien kan være noe
bratt og kronglete langs elva.(glatt
på vinterstid).

Lokalhistorie:
Før i tida ble det drevet tømmerfløting i denne lille elva og navnet
EIKHOLA – the valley of
waterfalls (round trip)
The path follows the Digeelva
river. At Vrangefoss the path turns east,
passes by the remains of the old cotters
farm of Eikhola and reaches another called
Homslia. From here you can either follow
the ridge down to the starting point or
you can follow the path towards Krossvollmyra. - From the 16th century until
about 1950 this small river was very important for floating timber. Starting point:
about 2 km. to walk from Birkeland centre
to starting point. By car: Pass northwards
through Birkeland centre, turn left to Mosfjell, cross bridge and turn left, follow road
up past waterfall, continue past rifle range
to roads end . - Caution! The path is steep
in sections and can be slippery.
SPOT THE TROLL IN VRANGEFOSS..

Vrangefossbrua er spennende
Eikehola
– Die Eichehöhle
Die Tour im Tal des Wasserfalles entlang. Der Pfad fängt bei Flakke loner
an, an den Schiess-Stand vorbei. Man
geht Digeelva entlang. Von Homslia
kann man gegen Flakke loner oder Digeelva gehen, in beide Richtungen.
Anfangspunkt:
Von Birkeland Zentrum wandert man
3 km, kann aber Auto fahren. Man
fährt durch Birkeland Zentrum gegen
Herefoss, biegt links gegen Mosfjell ab,
fährt über die Teinefossbrücke und folgt
dem Weg gegen Flakk. Man fährt dem
Weg der Ebene entlang, Flakkefossen
vorbei und an den Schiss-Stand vorbei.
SUCH DIE TROLLE IN VRANGEFOSS...

Ved ruinene etter husa i Eikhola
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Ved skytebanene på
Flakke loner
Kronglete stier i høyden langs
Digeelva. - Løypa kan event.
gåes i motsatt retning.
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