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NYTTÅRSTALE SKUIBAKKEN: 
Velkommen til denne markeringen som er  
et samarbeid mellom Skuibakkens Venner og Bærum kommune.  
Det markerer en ny tid for Skuibakken og avslutningen på Kulturminneåret 2009. 
 
Kulturminneåret 2009 ble et viktig år i Skuibakkens 81-årige historie. 
Kulturminneåret fokuserte på ”dagliglivets kulturminner”, store som små.  
Som den nye Riksantikvaren Jørn Holme, sa ved fredningen av Folketeaterbygningen: ”Smak på 
ordet KulturMINNER”.  Kulturminnene innehar minner som betyr noe for mange, det inneholder 
røtter og det gir tilhørighet.  
Det er noe som de før oss har skapt som påvirker oss og har betydning for oss, derved har det 
betydning som ballast for fremtiden.  
 
12 kulturminner fra dagliglivet har blitt fredet av Riksantikvaren i 2009.  
Det er morsomt å legge merke til at det møtte frem 150 da Vigelandsparken ble fredet, mens det 
kom 300 da Skuibakken ble fredet. 
Skuibakken er Norges første fredede idrettsanlegg og det eneste i Bærum i Kulturminneåret 2009. 
Av Norges 430 kommuner er Bærum er derved en av de 11 kommunene anerkjent med fredning.  
Skuibakken symboliserer noe vesentlig i den norske folkesjelen, norsk nasjonal bevissthet, ski og 
skisport, ikke minst hopp som ”alle” drev med. 
 
Skuibakkens Venner har nå overtatt som eiere av Skuibakken fra Bærums Skiklub.   
Det er vårt ønske å bygge videre på de røtter, tilhørighet og begeistring som Skuibakken har skapt 
både ved sin størrelse og de mange nasjonale og internasjonale hopprenn. Vi skal få Bakken i god 
teknisk stand for små og store arrangementer 
Dette markerer en ny tid for Skuibakken et sted hvor det fortsatt vil skje ting som setter Skui på 
kartet. 
 
Varde-brenning eller ”vete” eller ”baune” er et lys-varslingssystem eldre enn jernalderen. Det ble 
brukt over hele Europa. I Norge er det spesielt to perioder som er kjent for vardebygging og 
vardetjeneste med vakthold.  
Den første er fra Håkon den godes tid frem til begynnelsen av 1300-tallet,  
mens den andre er fra Christian IVs tid til frem til 1814. 
Det første norske varde/vetesystemet strakte seg fra Båhuslen til Varangerfjorden. Med avgreninger 
inn i fjordene, derav Vettakollen - og nå også Skuibakken. 
 
Det varslet krig og ufred – om mobilisering. I dag er varder en veiviser for å lede på riktig vei og 
varsler det samhold og fest.   
La det også stå som symbol på det samhold og dugnadsånd som har brakt og som bringer 
Skuibakken over i en ny area.  
 
Vi takker Skui Brassband Nisseorkester for flott konsert og vil nå få introdusere Jenny Sørvold, 
Sandvika Videregående skole, som vil spile lur fra hoppkanten.  
Etterpå blir det tretrinns fyrverkeri fra fartsstillaset. 
 
Vi ønsker at dette blir starten på en god nyttårsfest for dere alle og en fin avslutning på det gamle 
året. 
 
GODT NYTT ÅR til DERE ALLE  


