Kulturminnevandring Skuidalen rundt
«Gård-i-mellom»
Søndag 16. oktober 2022
Fremmøte: Kl. 11:00 Sletta til Skuibakken
Arrangør: Skuibakkens Venner i samarbeid med Skui Vel
Turleder og historieforteller: Harald Kolstad
Høstens vandring er den 14. i rekken som Skuibakkens Venner arrangerer i samarbeid
med Skui Vel siden Skuibakken ble fredet av Riksantikvaren 24. februar 2009.
Årets tur er en lettgått rundtur mellom gårder i dalføret.
I år tar vi vandringen fra Skuibakken der hvor Nordre
Skui lå og videre en rundtur til en del av gårdene i Vestre
Bærum og tilbake til der vi stater.
Vi stopper ved gårdene og forteller litt om den enkelte
gård. Vi går langs Gamle Tanum kirkevei, Gamle
Jarenvei, hvor det har vært gårdsdrift siden jernalderen.
Ved det fredete Vinsvollstabburet fra 1795 på
Ståvihøgda tar vi en ekstra stopp. Så går turen videre
langs den gamle
kirkeveien mot
Tanumveien, som vi
krysser og går ned til
Nordre Skui gård sett fra Skuibakken ca 1950-60
foten av
Kirkerudbakken.
Vi går videre over Isielva og
opp til Wøyen gård, hvor vi tar
en rast. Kanskje vi tar en titt
på veggmaleriene fra 1720 i
Vinkelgården. Om Wøyen
gård, med bosetting fra yngre
steinalder, kan sies mye, men
vi tar et lite tverrsnitt. Ferden
videre går forbi den store
Vinsvollstabburet fra 1795
røde låven på Wøyen. Mellom
jordene og over til Harald Økerns gård. Han var opphavsmannen til
byggingen av Skuibakken, som han kunne se fra sitt hjemsted.
Deretter langs Brenneveien til Økrigårdene, ned Økribakken, hvor vi
tar av forbi Frognergårdene og så tilbake til Skuibakken.
Bøkene:
«Skuibakken – en kongelig hoppbakke»
«Tanumplatået – Bærums vakre og innholdsrike kulturlandskap»
Med bl.a. beskrivelse av gårdene på Tanumplatået fås kjøpt på
Skuibakkensletta før og etter turen!
.

På Wøyen gård blir det kafferast, og mulighet til å grille
medbrakt.

Wøyen gård porten og innredning
fra 1700 tallet

g
Turen er ca. 10 km på grusvei og ca. 5 timer med stopp og rast.
Ref. kart side 2.
Ta med niste, ev. noe å grille og godt fottøy.
26.9.2022 Harald Kolstad/Morten Heldal Haugerud

