VÅRVANDRING 21. MAI 2022 I REGI AV ØH
og Borge og Torsnes Historielag.

Oppmøte skjer ved Metaberget på Husvik – kl. 11.00.
Hit kommer en, når du kommer fra Fredrikstad sentrum, ved å kjøre Habornveien (vei 22), og så ta av Ml
venstre inn på Torsnesveien (vei 107).
Kommer du fra Halden, tar en av fra E6 ved Solbergtårnet og følger OldMdsveien (Haldenveien) mot
Fredrikstad frem Ml skilt som viser avkjørsel Ml Torsnes Ml venstre forbi Borge Barneskole.
I nærheten av Torsnes Sykehjem er det avkjørsel mot Nes (Herregårdsveien). Følg Herregårdsveien, og ta
så eVer hvert Ml høyre inn på Husvikveien. Denne følger du frem Ml du møter historielagets folk der ved
Husvik.
Oppmøtestedet har koordinater(WGS84): 59°9'41.5"N 11°1'16.7"E.

Kort beskrivelse av vandringen
Fra oppmøtestedet vil vi følge vei/sM – først Ml Røde Roppestad, der det vil bli orientert om stedet – og
dereVer via Gata Ml Store-brakka.
Det vil bli informert om stedets historie. Ta med SITTEUNDERLAG 😊 .
Her tar vi en rast, slår av en prat og roer ned – før vi følger vei/sM videre via et typisk storbrøV, over
Husvik\ella og så ned Ml Metaberget, der vandringen startet. Der får vi en orientering om anlegget som
tyskerne etablerte her under 2. verdenskrig – og også her mulighet for rast, prat osv. 😊 .

LiV info om vandringens «stoppesteder»:
Røde Roppestad (inkl. Roppestaddammen):
Gårdstunet ble revet på sluVen av 30-tallet, slik at det i dag bare er tuaene Mlbake. Man kan fortsaV se
grunnmurene eVer stua, bryggerhuset og \øset, samt den gamle kjelleren, stengjerder og syrinbusker.
Kjellertrevet og dammen er for øvrig restaurert, og lokalhistoriker Svein Åstrøm skjøVer området på
gammelt vis. Rikt biologisk mangfold og et ﬁnt ucluktsmål.
Her ﬁnner vi også bl.a. en idyllisk dam, insektshotell mv.

Storebrakka:
Tuaer eVer arbeiderbrakke oppført av stenﬁrmaet Georg LüVensee AS i 1892. Den brant imidlerMd ned Ml
grunnen i 1917. På det meste kunne det bo mellom 30 og 40 personer i brakka. De var fordelt på ﬁre
leiligheter, to i hver etasje, og trolig bodde det også Mdvis folk i husets alkover.
Stedet er ﬂoV istandsaV av grunneieren, lokalhistoriker Svein Åstrøm, og er et mye benyVet turmål.

Bunkeren i Ulvika:
Under 2. verdenskrig ble det her på Metaberget bygget bunker, løpegraver og to skytesMllinger her.
Fra stedet er det meget godt utsyn i ﬂere retninger.
Å mete er en ﬁskemetode.
Historielaget har på dugnadsbasis restaurert stensejngen av løpegravene, og stedet blir benyVet av
mange som et ﬂoV turmål.

Informasjonskilde:
Hovedsakelig Kulturhistorisk turkart for Torsnes utgiV av Torsnes Lokalsamfunnsutvalg og Fredrikstad
Skiklubb.

Grovskisse over turen/vandringen:

