RØLLEND

en “fredet” plett langs Berse

Røllend (Rødlen) er et
nydelig sted på østsiden av
Berse - vannet som ligger
like syd for Birkeland sentrum.

det var både ulv og bjørn i skogen.
Fra stuevinduet så tippolderfaren til
Martin Birkeland en ulveflokk på
Berse rundt 1830.

Løypebeskrivelse:

Røllend ble også ofte brukt til
sankthansfeiring før i tiden.

Stien start er ved Birkeland
skole, går litt på den gamle
jernbanetraseen før den går ut
langs sørenden av Valtjønn, over
Tveideveien og inn på stien sør for
Tøane boligfelt. Her går det sti i
skogen ned mot vannet.
Man kan ta en avstikker til Piggvoll
hvis ønskelig. - Fra Røllend
går turstien gjennom skogen og
kommer ut igjen ved Tveideveien
og går langs Valtjønn tilbake til
skolen.

Lokalhistorie:
Navnet Røllend kommer av å rydde
land. Det er mye sannsynlig at her
har vært en gammel husmannsplass.

I 1974 gikk starten for
Sørlandsgaloppen i orientering her
med 1755 løpere fra 9 land!
Tøane byggefelt er bygget på
gammel slåttemark. Under siste
verdenskrig ble området brukt som
øvelsesfelt for utprøving av miner
og håndgranater.

Kveldssola er god å ha!

Det finnes flere interessante
historier fra området.

Hvordan komme dit:
Løypa starter foran Birkeland skole
som ligger ved Birkeneshallen,
sørøst for Birkeland sentrum. Man
kan også starte fra Piggvoll eller fra
Tøane boligfelt.

Husmannsplassene hadde som oftest
et par kuer, gris, sau og noen høns.
Husdyra måtte de passe godt på for
RØLLEND
Røllend is a scenic glade on
the eastern bank of lake Berse. The
name means ”clearing of land”. About
100 years ago there was a cotter’s farm
here. The livestock had to be guarded!
In 1830 a pack of wolves was spotted
on the lake. Start the walk at Birkeland
school. Follow the railway track and
take off to he right along the southern
bank of lake Valtjønn. Cross the road.
The path going into the woods on the
other side takes you to lake Berse.

Røllend

Det er mange idylliske steder langs
Berse

Røllend ist eine schöne Stelle,
die östlich von Berse südlich von Birkeland Zentrum liegt.
Anfangspunkt:
Birkeland Schule, man wandert da wo
die ehemalige Eisenbahn lag, biegt bei
südliche Teil von Valtjønn ab, kreuzt
Tveideveien und geht auf dem Pfad
südlich von Tøane Baugelände. Hier
geht ein Pfad im Wald gegen die See
Berse. Man kann auch von Piggvoll
oder Tøane Baugelände aufangen.

Stien går i lett skogsterreng
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Løypa går i meget lett
skogsterreng.

