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9. Gusland grend. med 5 gårder og et lite bo-

sted fra gammelt av. Her var smie, byggmester, snekker 

og skomaker. Gårdene er i tredje eller fjerde genera-

sjons eie. Den gamle kommuneveien gikk gjennom 

gårdstun og forbi nybygget enebolig mot Skoppum. Sør-

over gjennom gårdstun og skog gikk gammel ferdselsvei 

til Stenbjørnrud. Denne er fremdeles farbar til fots. Vi 

følger Pauliveien et lite stykke og tar av til venstre på 

gammel vei og kommer fram til Åsen, et gammelt vei-

dele. 

10. Åsen. Gammelt veidele. Her var en liten stue, 

grunnmuren var synlig helt til vannledningen til Skottaas 

ble anlagt. Maren Åsen bodde her, omtalt av bygdefolket 

helt fram til 1930-årene. 

11. Gusland Nordre med gammel byggmester-

slekt. Siste eier drev gartneri og planteskole. Her sto et 

gammelt framhus som ble revet etter nybygg, ca. 1945. 

Nok et framhus er bygd for få år siden. 

12. Grustak. Ved uttak av grus i skråningen mot 

Skottaas, ble det ca. 1963 gjort oldfunn. Dette ble dess-

verre ikke undersøkt nærmere eller registrert. Også på 

Gusland Nordre gikk veien tidligere gjennom gårdstunet, 

men lagt utenom hagen i samme tidsrum. Gammel, men 

ikke farbar vei mot vest rundt Skottaas. 

13. Vannbassenget som forsyner hele Horten 

med trykkvann fra Farrisvannet. Bassenget rommer 8 

millioner liter, og toppen er 125 meter o.h. Ble bygget i 

1985. Utsikten viser Borrebygda, Bastøy og en del av 

Østfold med Jeløy, Moss og landet sydover. Videre 

innover Skottaas noen hytter, men ingen tilgjengelig 

utsikt. Veien over åsen er farbar til fots, og man 

passerer da Varden, åsens høyeste punkt med tårn på 

stiens venstre side, høyde 145 m.o.h. 

 

 

 

Adkomst til området med bil er Pauliveien fra 

Skoppum eller Moskvilveien (som går over i Pauliveien) 

fra Kopstadkrysset. 

1. Sagbruk. Parkering. Her var en gang store løs-

masser, små grus og stein, høyden på grusen sees på 

skrenten ved murveggen, en utekjeller sør for saga som 

ble bygget og brukt før nytt uthus ble bygget på gården 

1944-47. Sagbruket kom i bruk 1963, eslet til foredling 

av tømmer fra egen skog, nå bare sporadisk i bruk. På 

andre siden av veien ser vi lysløypa på Nykirke. 

2. Skaug gård er den eneste Skaug-gården i 

Borre. Skaug er en gammel gård, et lite bruk i skogen, 

senere utvidet ved tilkjøp av tilstøtende arealer av jord 

og skog. Grenser til 14 naboer. Nord for gården, 

Nordtoppen, høyest beliggende offisielle enebolig i Borre. 

Gammel ferdselsvei nordover til Åsrud og videre til 

Nykirke. Gården eies nå av tredje generasjon. 

 

3. Gammel gårdsvei vestover, utvidet til bilvei i 

1953. Kommunegrense, med Horten på nordsiden og Re 

på sørsiden av veien. På neste bakketopp passeres 

grensen igjen og man er i Horten. 

4. Øgården og Bergan. Øgården til høyre, fra 

gammelt av en del av Pauli. Øgården var opprinnelig en 

ødegård kalt Skog, og var eid av stamhusbesitter Wedel-

Jarlsberg helt opp til 1919. Nå enebolig i landlige 

omgivelser. Videre passerer vi Bergan, før et lite 

selvstendig bruk til ca. 1990. Jord og skog ble solgt som 

tillegg til andre gårder. Husene og 5 da mark og tun er 

nå en fin bolig i landlige omgivelser. Veien gikk gjennom 

tunet fram til ca 1990. 

5. Gammel vei vestover til Pauli langs eiendoms-

grensene. Her gikk ferdselen fra de vestre gårder og 

grender før Pauliveien fikk sin nåværende trase. Vi skal 

følge veien videre mot øst over Brekke-Gusland. Pauli og 

Moskvil i vest og nord. 

 

6. Pauliveien. Her krysser vi igjen kommune-

grensen, Horten mot nord og Re syd for veien. I skogen 

mot nord spor etter veien fra Pauli. På alle de veier som 

vi ferdes på her var det et utall av grinder over veien. 

Den nye veien over åsen og ned til dalene på begge 

sider ble tatt i bruk i 1946-47. Flaar og Hasle i Undrums-

dal i sør-vest, rett i vest Kjettorp og Fossøla. Nærmest 

mot vest en Bergangård. 

7. Brekke Nedre og Øvre. Først Brekke 

Nedre. Her kom en gammel vei fra Flaar over Bergan/ 

Skaug og videre østover som vi siden skal se. 

Brekke Øvre og Nedre er gamle slektsgårder med fjerde 

generasjon som eiere og brukere. Vei videre mot Skop-

pum. 

8. Brekka. Guslanddal-Brekkedal, gamleveien ble 

kalt Brekka, og er godt synlig på høgre siden av veien 

mot dalen. En herlig vinterlekeplass med ski og kjelke. 

Skaug godt synlig i nord og Skottaas i nordøst. Bekken 

er kommunegrense. 

 

 

 

 

14. Utsyn Støkkegrenda. Gårdsvei går nord-

over, Støkkegrenda til høyre. 

15. Granli hage (Hagen / Tørkop) er en liten gård 

som nå blir drevet sammen med gården Berg på Løs. 

Her treffer vi igjen veien fra Flaar til Rygland. Den gikk 

gjennom tunet her og over til Lindhjem. Denne parsell er 

ikke lenger farbar. 

16. Vei til Skottås. Her går veien opp til Skott-

aas. Det første huset en kommer til er en laftet hytte fra 

ca. 1910. Hytta ligger i Re kommune. Eier ved bygging 

var dr. Jansen. Han planla å bygge og drive et sanator-

ium her. Han eide Skaug gård og kjøpte inntil jord og 

skog fra omkringliggende gårder så det kunne skaffes 

mat og brensel til et slikt foretak. Dr. Jansen døde og 

enken solgte gården ca. 1917, men beholdt hytta og 

hagen og litt skog. Konduktør Pedersen overtok ca. 

1933.  

17. Gammel hage og skogeiendom tilhørende 

eier av laftet hytte på Skottaas. Her var i sin tid full drift 

med frukt og bær og opptil tretti bikuber. Hagen ble opp-

arbeidet av daværende eier, konduktør Joh. Pedersen 

(Ca. 1933). 
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