
Morhommer er et fint 
utsiktspunkt i nærheten 
av Birkeland sentrum og 

skolene. På toppen  kan man skue 
utover bygda mot Flakkefossen, 
Berse, Flaksvann, Strøget og 
Nordåsen.

Løypebeskrivelse:
Løypa starter ved Birkeland skole 
og følger stien sør for Valtjønn. 
Man går gjennom boligfeltet Tøane 
og følger stien mellom husene 
til toppen. Ned igjen kan man 
returnere samme vei  eller man kan 
gå stien ned til snuplassen innerst i 
Morhommer byggefelt. 

Lokalhistorie:
Fra rundt 1900 og fram til like 
etter andre verdenskrig ble 
Morhommer  brukt som festplass 
for innbyggerne på Birkeland og 
har derved et historisk preg. - I 
1905 ble unionsoppløsningen feiret 
av 600 mennesker som gikk i tog 
til toppen. - 1. nyttårsdag år 2000 

ble det arrangert tusenårsmarsj fra 
sentrum til Morhommer og over 
500 mennesker ble med. På toppen 
tente speiderne et kjempebål som 
kunne sees fra mange kanter av 
bygda, ordføreren talte og mange 
fikk øynene opp for at dette var en 
fantastisk utsiktsplass.  Det er også 
blitt arrangert ”Syng våren inn” på 
Morhommer med sang og musikk. 

Selve navnet Morhommer kan bety 
”morgenfjellet”, altså fjellet der 
sola skinner tidlig om morgenen. 
Den høyeste fjellknatten kalles 
”Talerstolen”. Herfra holdt de 
talene når det var festsamlinger på 
Morhommer.

Hvordan komme dit:
Tøane byggefelt ligger sør for 
Birkeland sentrum mot Tveide. Hvis 
man har bil anbefales det å parkere 
ved Birkeneshallen og følge stien 
sør for Valtjønn mot Tøane.

Route description
Morhommer is a small 
summit/viewpoint nearby 

Birkeland centre. View over the 
district, Flakk waterfall, Lake Berse 
and Flakksvann. The path starts by 
Birkeland School, it goes round the 
southern end of Valtjønn Lake and 
passes through Tøane housing estate to 
the top.
Until World war 2 Morhommer was 
used as a place for celebrating differ-
ent events such as our national day 
(see picture of 17.mai parade on their 
way to the top in 1918) New Years Eve 
2000 was celebrated here, more than 
500 people took part and a huge fire 
was lit.
Starting point
Tøane estate is located to the south of 
Birkeland towards Tveide. Recom-
mended parking by the sports centre 
near the schools.

Morhommer ist eine kleine 
Spitze/Aussichtspunkt über 
Birkeland Zentrum. Der Pfad 

fängt an Birkeland Schule an, geht um 
das südliche Ende der See Valtjønn und 
passiert durch Tøane Baugelände bis 
zur Spitze.
Bis zum zweiten Weltkrieg fungierte 
Morhommer als eine Stelle, wo man 
verschiedene Ereignisse feierte, zum 
Beispiel unseren Nationaltag, Der 
Silvesterabend im 2000 wurde auch 
hier gefeiert und mehr als 500 Leute 
nahmen daran teil. 
Anfangspunkt: Tøane Eigentum ist 
südlich von Birkeland gegen Tveide 
zu finden. Parken wird empfohlen am 
Sportzentrum an den Schulen.

MORHOMMER
TOPPTUR:  98 moh

BiRkElands gaMlE fEsTPlass
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Utsikt fra Morhommer:

Syng våren inn på Morhommer!

Skoleklasser er ofte på toppen og 
skriver seg inn i boka og nyter utsikten 

over hjembygda
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Ved Birkeneshallen eller ved 
”Gamle Valstrand”

Løypa går i lett terreng. Litt bratt 
opp til selve toppen.
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