
Kulturminnevandring Risfjellet rundt 
Fra nåtid til bronsealder 

 

 Søndag 17. oktober 2021 
Fremmøte: Kl. 11:00 Sletta til Skuibakken 
Arrangør: Skuibakkens Venner i samarbeid med Skui Vel 

 Turleder og historieforteller: Harald Kolstad 
 

Høstens vandring er den 13. i rekken som Skuibakkens Venner arrangerer i samarbeid med Skui Vel siden 
Skuibakken ble fredet av Riksantikvaren 24. februar 2009. Årets tur går på vei og sti, byr på fantastisk 
utsikt og et historisk tverrsnitt fra bronsealder til nåtid. 
Vandringen starter på sletta til Skuibakken. Vi går opp trappene i 
unnarennet og får en orientering om Skuibakken ved hoppet. Vi 
går vestover gjennom den fredelige Ursdalen forbi Lindbråtan 
bygd i 1905 hvor eieren, murer Karl Kristiansen, i begynnelsen av 
1900 tallet holdt voksendåp i Urselva for Pinsemenigheten. 
Makeskifte fra Lindbråtan sikret areal til fartsstillaset i Skuibakken. 
Vi tar sti og steintrapp opp til Sjåinn-hytta og som også var en 
populær møteplass.  
Videre til Kastethytta 
bygd av Persbråten i 
1906 for skiklubben 
Starkad fra 1897, som 
fortsatt eier hytta. Her 
sitter hjemmefront-
historie i veggene. Mye 
skjedde i denne delen 
av Bærum under krigen.  
På det flotte tunet blir 
det kafferast med bålkaffe og grilling av medbrakt. 
 

Turen går opp til de fem bronsealderrøysene (1800-550 f.Kr.), med en flott utsikt over Jaren og Tanum. Herfra hadde 
de gravlagte høvdinger utsikt over sitt «rike»?. Hvordan de er bygget og hvor all steinen kommer fra, er fortsatt et 
mysterium. Nordover kommer vi ned på Svartvannsveien og tar av blåsti mot Økrisetra over Risfjellet. Derfra ned til 
Solstad og Jammerdalen med to husmannsplasser, søndre plass under Skui og den nordre under Bjørum. Vi går 
nedover forbi Sølvhølen, Bærums eneste canyon, Skuis svar på Aurlandsdalen. Deretter krysses Isielva mot Bjørum 

og forbi IL Jutuls gamle klubbhus, en ombygd tyskerbrakke fra krigens dager. 
Rett syd for denne lå hoppbakken Breskebakken. Det var lysløype i den 
løvskogkledde skråningen mot Isielva. Vi krysser igjen Isielven og turen avsluttes i 
Skuibakken. 
 

Bøkene: 
 «Skuibakken – en kongelig hoppbakke» 
 «Tanumplatået – Bærums vakre og innholdsrike kulturlandskap»  
fås kjøpt på sletta ved avslutning på turen! 
. 

På Kastethytta blir det kafferast, servering av bålkaffe og mulighet 
til å grille medbrakt. 
 

Turen er ca. 7 km på grusvei og blåmerket sti.  Ref. kart side 2. 
 Ca. 4-5 timer med rast. 
 
Ta med niste, ev. noe å grille og godt fottøy.  
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