
Kulturminnevandring over Ramsåsen til Skuibakken. 
 

 Søndag 13. oktober 2019 

Fremmøte: Kl. 10:30  Sletta til Skuibakken 

Busstransport fra Skuibakken til Franskleiv og Haugsvollen, kr 50 -. 
 

Arrangør: Skuibakkens Venner i samarbeid med Skui vel 

Turleder og historieforteller: Harald Kolstad 
 

Høstens vandring er den 11. 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, byr på en fantastisk 
utsikt og passerer historiske steder med dramatiske hendelser. 

Jubileumsvandringen starter med busstur fra Skuibakken til Franskleiv 

ved Vestmarksetra og inn til Haugsvollen. Derfra blå-merket sti mot 

Ramåsen og Ramåshytta, bygget under krigen som privat skjulested. 

Videre over Ramsåsdalen til Ramsåsutsikten, (døpt «Haralds plass 

under 50-årslag.) Her er et fantastisk og vidt skue utover Bærum fra 

Holmenkollen og utover fjorden.  

Vi er nå i Ramsåsen naturreservat opprettet 1982. 

Her kommer IL Jutuls motbakkeløpet «Opp Kantebakk» opp. Rekorden 

er imponerende 11min 24sek fra Jordbru og opp bratthenget. 

Ramsåsen har storslått utsikt over Bærum med Holmenkollen bak Kolsås og utover fjorden. Stovivannet midt i bildet. 
 

Etter en liten rast forsetter 

vi langs utsikten forbi 

Tjennshaugpytten ved 

Ramsåsen høyeste topp 

Tjennshaug 420moh 

(Kolsås er 379moh).  

Urselven krysses ved Øvre 

Vad og vi stopper på 

Kastethytta til skiklubben 

Starkad, brukt av MILorg. 

Her blir det servert skaukaffe og du kan grille medbrakt. Kastethytta har mange historier å fortelle.  

Turen går ned sti og traktorvei langs den ville Urselva med sag og demning etter vannledningsforsøk til Stovivannet, 

Bærums første vannanlegg. Ved Persbråten er vi nede i fredelige Ursdalen med kulturlandskap og dyr på beite, som 

et stykke Bærum før urbaniseringen. Vi passerer Lindbråtan som murer Karl Kristiansen kjøpte i 1905. Han var 

pinsevenn og derved ble det dåp i Urselva. Rett over åskammen er vi tilbake til Skuibakken med vidt utsyn over 

Vestre Bærum.  Trappene ned langs et nyrestaurert unnarenn bringer oss tilbake til utgangsstedet. 
 

Ved Kastethytta blir det kafferast med bålkaffe og mulighet til å grille medbrakt. 
 

Turen er hittil korteste med ca. 7 km på god blåmerket sti og litt grusvei. Ca.3-4 timer med rast.  

Ta med niste, noe å grille og godt fottøy. Husk: Til bussen En 50 lapp eller betale på VIPPS 15362 
 

Ramsåshytta  Alle foto Morten Heldal Haugerud 

Ståvivollen 1915 



 26.8.2019 Harald Kolstad/Morten Heldal Haugerud Alle foto: Morten Heldal Haugerud  


