
 

TURORIENTRINGA I ÅS 2021, ÅS IL og NMBUI  

GRATISPRØVE - BREIVOLL 
Turorienteringa i Ås har 50 poster ute gjennom sommeren og høsten – spredt over hele Ås kommune. Postene er 

markert med oransj-hvite flagg. Man finner postene (midt i ringen på kartet) ved hjelp av kartet, og noterer en 

kodebokstav. Ta utskrift av gratisopplegget her.  

Hele opplegget fås kjøpt i bokhandlene i Ås og NMBU og på BREIVOLL.  

 I 2021 besøker vi i alt 32 steder der det har ligget HOPPBAKKER i tidligere tider. Bakkene beskrives i detalj. I 

tillegg er vi innom to steder der det har ligget skifabrikker. De to største fabrikkene i Nordby; «O.P: Hansen» og 

«Nilsen & Johansen» produserte til sammen over 100.000 par ski! 

Utsnitt av o-kart Breivoll: 

Målestokken på originalkartet (kan kjøpes på 

Breivoll): 1:7.500, Ekvidistanse 5 meter. 

 

Notér kodebokstav på posten. Tar du alle postene 

(eller i alle fall noen) har du (i alle fall alle barn som 

er med) krav på en vaffel på Breivoll (hvis åpent) 

eller noe annet snask som premie. Turfølget ditt (de 

voksne) betaler! 

nr Beskrivelse Kontr. 

35 Søkk 

Nord for sik-sak-stien 
 

36 Kolle, sør på 

Ved ny sti mot Fåle. Pollen, 

Tusenfryd og Sjøskogen.  

 

37 Mellom koller 

Ganske trangt skar 
 

38 Søkk, nederst 

 
 

39 Grasslette, sør 

SAGBAKKEN 
 

40 Søkk 

I sør ligger «Svartlagodden» 
 

 

SAGBAKKEN 

«Sagbakken» er beskrevet som «skikkelig hoppbakke» 

fra før 1930 og flere 10-år utover. Vi tror øverste avsats 

var på berget sørøst for «Ruggesteinen» (som du kan få 

til å rugge ved å dytte taktfast opp-ned i det vestre 

hjørnet) - ovarenn ned kleiva der den nye turstien går – 

hopp nedafor stisvingen (posten) - og så ut i lufta minst 

20 meter. Slette ut over den gamle sagbrukstomta (nå bak 

COOP) ved dammen. På østsiden av Mosseveien lå O.P.        

   Hansens skifabrikk. 

SVARTLAGODDEN 

I sør ender denne åsen i «Svartlagodden». «Odde» i navnet forstår vi. Ved et «lag» lå båtene fortøyd mens de ventet på å laste på 

Nesset. «Svart» kan komme av svart berg, svartfarge på jorda eller noe annet mørkt i området. Moss jernverk hadde utlasting av 

trekull fra Nessetområdet (1790-1850), og noe mer kølsvart enn køl finns ikke. Mørk nikkelmalm fra Rom gruver i Askim ble 

også utskipet fra samme område på 1870-tallet. Men «svart» kan også beskrive noe negativt… Som tidlig på vinteren 2021, kan 

isen på Bunnefjorden ligge blank og dønn solid fra Bånn til Svartskog brygge, MEN ved Svartlagodden sprekker den og gir 

farlige forhold – og det som bare svarte! Kanskje var strømmen rundt odden vanskelig også for skipene?   
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