
Kulturminnevandring fra Skuibakken 12. oktober 2014 
 

Rundtur over Eineåsen til Solfjellstua med fantastisk utsikt  
over Vestre Bærum og ut Oslofjorden til Håøya 

 

Fremmøte:   Sletta til Skuibakken  søndag 12. oktober kl. 11:00 
Ta med: - Niste og gjerne noe å grille. - Godt fottøy - Turen tar ca 4 timer pluss rast og småpauser. 
 

Med Harald Kolstad som historisk guide går vi fra Skuibakken 

over Isielven og følger traseen for IL Jutuls gamle lysløype til 

Berghoffveien. Vi følger gårdsveien nordøstover jordene til 

Frognerhagen og gjennom denne frodige lindelunden til Enli. 

Derfra følges Busoppveien til bred blåmerket sti tar opp 

Eineåsen til Solfjellstua.  

 

På Solfjellstua blir det kafferast med grilling av 

medbrakt. Solfjellstua ble bygget i 1927 og var et 

populært serveringssted og hadde dansefester i 

helgene. I 1981 brant den dessverre ned. Solfjellstua 

har en fantastisk utsikt over vestre Bærum med 

kulturlandskapet Tandberg – Frogner, over Skuidalen 

med Tanumplatået og gårdene langs Jaren ned mot 

dalen. Stovivannet ligger som et hjerte på platået 

med Ringiåsen, Svartoråsen og mektige Ramsåsen bak. Her ser du Oslofjorden og Håøya i det fjerne. Oslo 

Paragliderklubb driver sin virksomhet fra en fjellhylle ved Solfellstua. Det er fin oppdrift under Eineåsen.  

Turen over Eineåsen bringer oss igjennom og langs to naturreservater, Enli med lindeskog og Isi med rike skogstyper. 

 

Fra Solfjellstua følger vi så en idyllisk og lettgått smal sti og veifar på Eineåsens sørvestkant mot husmannsplassen 

Roli fra ca. 1830, under Isi gård, ned mot Markebekk. Videre forbi Isi gårdssag hvor du også ser den gamle 

sagdammen for oppgangssaga som en gang stod der. Derfra går turen forbi Isi gård tilbake til Skuibakken. 

 

Turen er ca. 10 km og vi regner ca. 4 timer pluss stopp og rast. 
Ta med: Niste og noe å grille samt godt fottøy 
 

Turen arrangeres av Skuibakkens Venner i samarbeid med Skui vel og går både langs gårdsvei og på brede og smale 

stier i et flott kulturlandskap, gjennom skog og over åser med mange flotte utsiktspunkter. 

 

 
Utsikt over Vestre Bærum fra Solfjellstua mot Drøbaksundet, Kirkerud, Tanumplatået, Stovivannet, Ringiåsen, Skui mv 
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www.skuibakken.no 



 
 

Kartskisse: Rundtur fra Skuibakken til Eineåsen via Frogner, Enli, Solfjellstua, Roli og Isi 

 

 

Vel møtt til en hyggelig tur for alle aldersgrupper. 
 

Å bli bedre kjent i Bærum og i ditt nærområde 
gir både fine opplevelser, kunnskap og tilhørighet. 
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