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Kjære alle sammen 
Velkommen til den årlige opptakt til nyttårsfeiringen i Bærums største kulturminne - Skuibakken.  
Først vil vi takke Skui Brass for en flott Nyttårskonsert Vi gir de solid applaus! 
 
Til minne om Bjørn André Hole 
Det er veldig trist at Bjørn A. Hole brått og uventet gikk bort 20.12. Han var en svært aktivt og sentral 
og god medhjelper helt fra starten for å holde Skuibakken i hevd og vedlike.  
Han er også arkitekten bak Skui Grendehus.  
Nå må og vil vi sette vår ære i å klare å holde Skuibakken i hevd uten ham, men med å ha de mange 
god minnene om ham med oss i tankene til inspirasjon. 
Bjørn bisettes onsdag 6.1.16 kl. 11 i Tanum Kirke.   

 
Skuibakken er under konstant restaurering takket være støtte fra  
Riksantikvaren, Akershus Fylkeskommune og god støtte fra Bærum kommune og  
ikke minst alle medlemmene, bedrifter og støttespillere. Morsomt at flere av de som drev med 
bakken før har dukket opp igjen. «Bakken er jo bedre nå enn da vi sluttet - - « 
 
Hovedpunkter: HVA HAR SKJEDD: Dommerhusets Ny tilførselkabel og takgesimser 
- Unnarennet og Fartsstillas: Kontinuerlig sikring av rekkverk i trapper i unnarennet og platting 

ved dommerhuset er skiftet.  Det er nå fire nye plattinger i avsatser i Fartstillaset 
- Hoppteknisk utstyr: Prepperullen har fått ny styreski og plastbelegg slik at den ikke kladder. 

Vinsjen er vedlikeholdt og justert og brems og sikkerhetsutstyr OK Sporsetteren fra Marikollen 
- Kongetribunen: Sist men ikke minst Kongetribunen er renovert innvendig, det er selvfølgelig til 

ære for Skui Brass, -  MEN DEN ER BLITT EN KONGE VERDIG: 
- Nå håper vi på å få støtte så vi kan få malt den utvendig det er minst 30 år sidens sist. Samt flere 

andre prosjekter for restaurering og vedlikehold av bakken ang hoppteknisk utstyr  
 
Vi håper at arbeidet med å ta vare på Skuibakken kan inspirere yngre til å drive med skihopping 
og andre spektakulære øvelser på ski flott om flere av småbakkene kan komme i aktivitet igjen 
 
Det er derfor morsomt og se at anlegget blir brukt både vinter og sommer-  
Trappene er fantastiske å trimme i og de er tilgjengelige for alle.  
Restaureringen gir «Skuibakken Kulturarena» nye muligheter for bruk  
 
At Skuibakken har sjel har den vist ved sin levende historie og store betydning for Norsk 
hoppsport. 
Også i år er det utgitt bok om hoppsportens historie som vi selger til inntekt for Skuibakken.   
- Halvor Næs «Trysilgutten» som ble nr. 4 i OL 1952 etter å ha kvalifisert seg i Skuibakken. 
- Erling Kroken Sigdølen som likte Skuibakken så godt at han gjorde Bæring av seg.  

Erling Kroken vant i Skui 1951 med bakkerekord på 83,5m og 1955 med lengste hopp på 84 m  
Begge bøkene er skrevet av Hans L. Werp og gir en Tidsreise i tillegg til ski og hopphistorie og 
samfunns og miljø beskrivelse– til de glade 50-årene!  Da folk gledet seg over lite 

Tak kontakt! Vi har også DVD med filmopptak fra Skuirenn og begivenheter i bakken. 
 
Men idag er det en ruvende skikkelse og ildsjel i Skuibakkens historie som skal hedres. 
Harald Økern  
Utpå 1920 tallet var Bærum Skiklubs stolthet, Solbergbakken, ifølge hopperne selv, blitt for tam. 
Hans Kleven i BSK som var oppvokst her på Kleiva tok med seg klubbkameraten Harald Økern til 
Svartoråsen og viste ham et imponerende bakkeemne!: Harald Økern var allerede en habil skiløper 
både i langrenn og hopp og ikke minst han hadde gode kontakter og han hadde innflytelse kombinert 
med evne til å fremme en sak han brant for. 
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Etter en del frem og tilbake ble det vedtatt i styret at bakken skulle bygges. Det ble gjort på dugnad 
med HÅNDKRAFT og med «økonomisk støtte av «enkelte menn»». 
Noen mente at nå hadde klubben tatt seg vann over hodet. Men bakken ble innviet 18. mars. 1928 og 
det viste seg at «den var ualminnelig lett å stå i, og at all forutgående engstelse var helt overflødig 
av 18 hopp bare to fall!». Harald Økern vant rennet og Ivar Stendahl satte bakkerekord på 67,5 m. 
At Skuibakken har vært morsom og god og hoppe i har blitt bekreftet mange ganger bl. a. i NM 1950 
hvor det var 330 hopp og bare 4 fall. Etter ombyggingen i 1963, (dagens) ble den enda mer populær. 
 
I norsk skiidrett fra 20 tallet er det enkelte familienavn som har festet seg gjennom tidene, som 
Bergendahl. Bjaaland, Haug, og her fra Bærum ikke minst Økern.  
Født i 1898 - d. 1977, 3 døtre Reidun, Randi og Marit som har vært gode idrettsutøvere, Marit har 2 
kongepokaler. Gårdbruker på den 83 dekar store Søndre Økern gård  (77/14). 
Harald Økern toppet ikke premielistene som gutt, men han var sterk, ivrig og hadde en innbitt vilje til 
innsats når det trengtes. 
Slo igjennom i 1918 med førsteplass i klasse B både i Holmenkollen og i Hovedlandsrennet på Rjukan. 
Det er ikke godt å si hva som var hans sterkest øvelse - kombinert eller langrenn.  
 
Hovedlandsrennet i Elverum 1920 illustrerer Harald Økern (Ref Fembindsverket Norsk Skiløpere) 
Det var en skikkelig fight mot navngjetne Torleif Haug, Drammen, som da var i sin beste toppform og 
Drammenserne hadde satt opp et gullur til bestemann i kombinertrennets langrennskonkurranse. – de 
følte seg nok sikre på at Haug tok dette. 
Harald Økern dro avgårde på 17 km etter oppskriften «Gå hardt ut og øk etter hvert» og han slo Haug 
som ble nr. 2 og gulluret var Økerns! 
Før søndagens hopprenn var det diskusjoner «Hvordan går dette?» Haug var mer en revansjesugen. 
Økern hadde et utmerket første hopp og ville med et stående 2 hopp sikre seg kongepokalen også. 
Han ble rådet til ikke ta sjanser, men dette var ikke etter Økerns smak og lynne. Han sparket ifra, tok 
kraftig fart og satset alt han kunne og resultatet ble at han hoppet nesten bakken ned. Han sto støtt som 
fjell og Kongepokalen var hans. 
De som var tilstede mener at de aldri har hørt maken til jubel, hverken før eller siden Slik var Harald 
Øker! Aldri noe «lusing», men alltid yte sitt beste. 
 
Harald Økern tok en mengde premier, av de gjeveste er nok de 6 kongepokalene. Og også 4. plass i OL 
i kombinert i Chamonix i 1924 
Holmenkollmedaljen sikret han seg også i 1924 
Har over 100 skipremier, hvorav to annenplasser i 5-mila i Holmenkollen. 
Æresmedlem i Bærum Skiklub 
Harald Økern vant mange venner ved sin reale fremtreden og ved sin sunne innstilling til idretten. 
 
Fra Harald Økern sluttet som aktiv var han bakkesjef i Solbergbakken og ikke minst her i Skui i en 
mannsalder. Han stod her oppe på hoppet med det store røde spisse flagget og ga klarsignal. 
Det var derfor ikke til å undre seg over at BSK ville hedre en av sine beste utøvere, talsperson og 
arrangør med et relief på bakken han er «Far» til 

"Relieffet av Harald Økern, som nå er dekket av Bærum Skiklubs klubbgenser, ble 

laget i 1979 av Erling Saatvedt" en meget anerkjent billedhugger  
(Den gang avduket av barnebarnet Harald Økern (jr)) 

 
Med dette vil jeg få introdusere Kommunaldirektør Kultur og fritid, i Bærum kommune,  
Kultursjef Berit Inger Øen som skal forestå den offisielle avdukingen.  
 

Jeg vil også benytte anledningen til å ønske dere alle et Godt Nytt År! 

Værsågod Berit - hoppfronten er din!! 


