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Fra Bronsealder til nåtid med Skuibakkens Venner. 

Start fra sletta i Skuibakken søndag 16. oktober 2011 kl 11.00. 

God parkeringsplass. 

Spennende tur fra bronsealder til nåtid til for hele familien.   

 

Turleder Harald Kolstad 

 

Turen starter fra sletta til Skuibakken medorientering om restaureringen av bakken og hva som skjer. Vi blir 

med Harald Kolstad som turleder nordover via Jutulsletta til Smestad hvor vi går forbi Sølvhølen, Bærums 

eneste canyon, Skuis svar på Aurlandsdalen. Derfra opp til Jammerdalen med to husmannsplasser, søndre 

under Skui og norde under Bjørum opp på Risfjellet hvor vi følger blåmerket sti over Økrisetervollen med 

rester etter setra. Kommer ut på Svartvannsveien som vi følger 500m og går østover til Røverkulåsen med 

Bronsealder røyser. Der er 5 gravrøyser fra Bronsealderen (1800-550 f.Kr.), med en flott utsikt over Jaren og 

Tanum som kanskje var de gravlagte høvdingers hjemsted. Så ned til den tidligere husmannsplassen Kastet 

med skiklubben Starkads hytte, som også var møteplass under krigen. Her blir det bålkaffe, saft og vann og 

anledning til å grille hva du måtte ha med deg.  

 

Vi går ned den gamle bratte stien, forbi et forsøkskjerp under Kastet, til bunden av Skosliteren over ”nedre 

vad” i Urselven med rydningsrøyser like ved. Her møter vi oldtidsveien mellom Wøyen og Holsfjorden. Lenger 

ned i Urselven var det tidligere sagdrift. Fra Urselven tar vi den historiske ”vinterveien” under Ramsåsen med 

flere kølabonner hvor det ble lagd trekull til Bærums verk. Vi følger ”vinterveien” nord for skytebanen videre 

til Jordbru med gravhaug fra bronse/jernalder og mange rydningsrøyser fra tidligere tiders åkerbruk med 

husmannsplass og Bakke gård. Jordbru var husmannsplass under Horni. Her har flere familier bodd fra 1865 

med Ole Hansen og kone Karen Hansdatter som de første. På 1930 tallet var det dampsag her. Teodor Nilsen 

fra Høland bodde der med sin kone og 5 barn frem til ca 1955. Den røde Jordbrustua ble revet på 1970 tallet. 

På Jordbru reiser den mektige Ramsåsen seg med Ramsåsen naturreservat. Området er rikt på fredede 

kulturminner og biologisk mangfold. Kulturlandskapet på Jordbru er gammelt og holdes i dag i hevd ved 

grasproduksjon og beiting. 

 

Vi følger IL Jutuls lysløype et lite stykke og setter så kursen nordover over den idylliske Kuåsen med utsikt over 

Ursdalen mot Ramsåsen og Risfjellet og følger Svartoråsen med rester av flere gammel bosetting. Svartoråsen 

har Bærums største lind. Vi kommer nå tilbake til imponerende Skuibakken som flere ganger har vært verdens 

største hoppbakke. Her kan du oppleve bakken på nært hold. Rett syd for Skuibakken ligger Kleivaløkka og på 

Kleiva nord for bakken bodde Hans Kleven som pekte ut bratthenget hvor Skuibakken ble åpnet 1928. 

Dette er en smakebit om steder vi passerer og som det fortelles mer om. 

 

Turen gir fine og spennende opplevelser av natur og kulturminner fra nyere tid og helt tilbake til 

bronsealderen og arrangeres i samarbeid mellom Skuibakkens Venner, Asker og Bærum Historielag og Skui 

Vel.  

 

Ta med det niste og husk godt fottøy! 

 

Vennlig hilsen Skuibakkens Venner 

Morten Heldal Haugerud, leder 

 

Se også annonsering i Bæringen nr. 8 - 22. sept 2011 og Budstikka Pluss 16.10 ”Ut på Tur” ved Olav Harlem  



 

 

Rundtur ”Fra bronsealder til nåtid” fra Skuibakken 

 
Stedsnavn og betegnelser langs turen 

 


