10 års jubileumsvandring med Skuibakkens Venner
Kulturminnevandring fra Franskleiv til Skuibakken.
Søndag 14. oktober 2018
Fremmøte: Kl. 10:30 Sletta til Skuibakken
Busstransport fra Skuibakken til Franskleiv kr 50,-.
Arrangør: Skuibakkens Venner i samarbeid med Skui vel
Turleder og historieforteller: Harald Kolstad
Høstens vandring er den 10. i rekken som Skuibakkens Venner har arrangert i samarbeid med Skui vel
siden Skuibakken ble fredet av Riksantikvaren 24. februar 2009. Årets tur er lettgått, og passerer steder
med dramatiske hendelser.
Jubileumsvandringen starter med busstur fra Skuibakken til Franskleiv ved
Vestmarksetra. Derfra blåmerket sti til Rolihølet, husmannsplass for Øvre
Ringi gård og ryddet på 1850 tallet. Videre til Ståvivollen som tidligere var
seter for Ståvi, Kveise og Butterud
gårdene. Den siste seter i Vestmarka.
Langs vestsiden av Ramsåsen til
Langåshytta, som var en av MILORGs
skjulesteder under krigen, men
Ståvivollen 1915
aldri ble avslørt. Egentlig husvære
for tømmerhuggere bygget i 1934. Nå utleid til IL Jutul. Ved den velholdte
hytta
blir det kafferast og grillen er varm så du kan grille medbrakte godsaker.
Langåshytta
Foto Harald Kolstad
Nedover øker dramatikken da vi i «Peters Klev» passerer stedet hvor Peter Olsen Ringeneie med øks drepte sin
hustru. Han ble for drapet, som den siste i Asker og Bærum, henrettet på en løkke ved Østre Jong gård i Sandvika
fredag 22.oktober 1847.
Videre nedover møter vi den
lystelige klukkingen og bruset fra
Urselven som vi følger ned
Skosliteren, en bratt klev bygget
for tømmerkjøring ca. 1850.
Urselven i V-dalen med både
fossefall og stryk, demning for
vannledning til Ståvivannet og
Skosliteren
rester av sagbruk, har mye å
Demning i Urselven for vannledning
fortelle. Etter ca. 1km er vi nede ved gamle Persbråten gård og tar
veien nordover gjennom den fredelige og stemningsfulle Ursdalen, med kulturlandskap og dyr på beite. En liten
fantastisk dal, som et stykke Bærum før urbaniseringen. Snart er vi ved Skuibakken med sin 90 årige historie og med
vidt utsyn over Vestre Bærum. Trappene langs et nyrestaurert unnarenn tilbringer oss tilbake til utgangsstedet.

Ved Langåshytta blir det kafferast med bålkaffe og mulighet til å grille medbrakt.
Turen er ca. 8 km på god blåmerket sti og noe grusvei.
Ta med niste, noe å grille og godt fottøy. Husk: Til bussen En 50 lapp eller betale på VIPPS 15362
Restene av
Ursdalsaga
Skovlehjulet
er borte, men
navet og
remskiven
står igjen.
Ursdalen

17.9.2018 Harald Kolstad/Morten Heldal Haugerud Foto når ikke annet er angitt: Morten Heldal Haugerud

