
Kulturminnevandring fra Sollihøgda til Skuibakken. 

 Søndag 15. oktober 2017 

Fremmøte: Kl. 10:30  Sletta til Skuibakken 

Busstransport fra Skuibakken opp til Bråtan kr 50,-. 
 

Arrangør: Skuibakkens Venner i samarbeid med Skui vel 

Turleder og historieforteller: Harald Kolstad 
 

Høstens vandring starter med busstur fra Skuibakken til Bråtan, syd for Sollihøgda. Bråten er sannsynligvis ryddet av 

finner rundt 1650 og har vært bebodd siden. Vi går sydover 

og passerer «Pottitbråten» hvor det på 1800 tallet ble drevet 

vekselbruk med potet og hvete. Lenger syd kommer vi til 

Lindeberget, husmannsplass under Toverud gård i Sylling. 

Det gamle våningshuset brant 1941, men var ikke assurert. 

En innsamlingsaksjon i Aftenposten gjorde at oppsitter Karl 

Toresen fikk bygget nytt. Allerede på 1920 tallet var det 

servering for turfolk som nøt den flotte utsikten. 

Vi fortsetter mot sydøst forbi tuftene på Burås, hvor OL-

mester i slalåm fra Lillehammer 1994, «Burre» Burås, har sin 

oldefar. Plassen ble fraflyttet på 1800 tallet. 

 

 Etter ca. en kilometer kommer vi til Mikkelsbånn som, 

navnet viser, var en kølamile. Stedet er et meget populært 

knutepunkt for turgåere hele året, med høysesong på 

vinteren. Lions club Bærum Vest har bygget opp flere buer i 

forskjellige eldre lafte- og byggeteknikker og holder åpent 

for servering i utfartshelger.  

 

Ved Mikkelsbånn blir det kafferast med 

bålkaffe og mulighet til å grille medbrakt. 

 
Derfra går vi til idylliske Svartvann og Svartvannshytta med 

sin dramatiske historie fra krigen da den, som et av 

hjemmefrontens hjemmesteder, ble «pepret» og brent. Tar 

veien østover og inn på stien over Røverkulåsen, ned til 

Risfjellkastet med tømmerhytta til Skiklubben Starkad. 

Derfra ned i den stille og fredelige Ursdalen og snart er vi 

tilbake på Skuibakken med vidt utsyn over Vestre Bærum.  

Turen er på ca. 9 km og går på god sti og litt på grusvei. Ta med godt fottøy, niste og noe å grille. 
  

  

Lindeberget den gang det var servering 

Grunnmuren på Burås.  Foto Harald Kolstad 

Svartvannshytta ca. 1940. Fra boken av H. Utter 

om Ø. Guderud, «Gutten som lurte Gestapo» 
Gravrøys på Røverkulåsen.  Foto Harald Kolstad 



 

 
Kart Kulturminnevandring fra Bråtan til Skuibakken 15-10-2017  Harald Kolstad/Morten Heldal Haugerud 

 


