
ORIENTERING OM KULTURMINNER I SKÅRERBERGET OG 

BÅRHAUG SKOG. 

Dette området er fra gammelt av bebodd og utnyttet på flere måter. I den 

senere tid er det benyttet mest til skogsdrift, tur- og trimaktiviteter. 

Terrenget er kupert, frodig og uoversiktlig. Det går stier på kryss og tvers i 

skogen her. Flere av stiene er opparbeidet til trimformål, men det finnes 

mange mindre stier som er brukt av folk og fe fra gamle dager av. Det som 

er mindre kjent er at det finnes mange kulturminner i området. Flere av 

disse er fortsatt synlige, mens andre steder er sporene fjernet eller blitt 

borte over lang tid.  

 De fleste kulturminnene finnes i nærheten av Bårhaug og har sikkert vært 

knyttet til garden i en eller annen form. Her finnes rester etter bygdeborg, 

boplasser, tjæremile, gravhauger, brønner, gardsteglverk og anna som 

viser at området har vært godt utnytta i eldre tider. Også Skårer var 

tidligere en sentral gard her, sammen med Bårhaug og Ås.  

Inngang kan være fra flere steder. Det vises til kart og inntegnet sti med 

flere alternative ruter. Hvert kulturminne er nummerert og avmerket på 

kartet. Se egen oversikt over kulturminnene i dette området.  

Vi takker grunneierne for bidrag og tillatelse til å bruke terrenget til denne 

kulturstien. Vis hensyn til naturen og unngå å tråkke på dyrka mark.                                              

God tur!  

Velkommen som medlem i Skogbygda historielag. Innmelding skjer ved betaling 

av kr 100 til konto 1271.22.78526, merkes med tydelig navn og adresse.  

Besøk vår hjemmeside www.skogbygdahistorielag.no. 

 

 

Kulturminner/kultursti i Skårerberget/Bårhaug skog.  

 
I denne folderen finner du en orientering om kulturminnefunn i        

området, kart med inntegnet trimløype/kultursti og kulturminnesteder. 

Arbeidet med kulturminnekartleggingen er utført av Skogbygda 

historielag og stien er opparbeidet og merket i samarbeid med Halmsås 

& Omegn skilag, som vil ha flere trimløypealternativer her. 

Kulturstien har de fleste kulturminnene nær Bårhaug gård. 

Noen av stedene kan nås raskest fra hovedvegene. 

Takk til alle som har bidratt med opplysninger om området! 

God tur! 

http://www.skogbygdahistorielag.no/


Kulturminner/kultursti i Skårerberget/Bårhaug skog. 

Vi viser til kart over området, kultursti/trimløype vist som prikket linje og nummererte 

steder. Følg blåmerket sti, skiltet som «Kultursti/trimløype». Stien forbi Bårhaugtjernet er 

ei kortere rute. Det satt opp pilskilt til hvert kulturminne, merket med vår logo, 

runetegnet R - symbol for kulturminne, kulturminnenavn. Bårhaug er et godt startsted. 

Stien til kulturminnet er hvitmerket.  Ved kulturminnet finnes en orienteringsplakat. Fra et 

par av stedene må samme sti brukes tilbake til kulturstien. Mange av disse kulturminnene 

er nå knapt synlige, men ved noen finnes fortsatt rester igjen.                                                       

Vi minner om at det ikke må røres ved noe på stedene! 

1. Sagåsen hoppbakke – nedlagt. Unnarenn og påler synlig. 

2. Kaffekoker’n – lavvo, satt opp av Skogbygda Vel. 

3. Russersteiner- gjemmested for russiske fanger. 

4. Rester etter sølvgruve ved Grønlia – merket fra Åsvegen. 

5. Bårhaug gardsteglverk – ned til Verkensbakken/Åsvegen.  

6. Rolandsbakken, gammel hoppbakke – nedgrodd. 

7. Kjensholen boplass, kjellermur synlig. 

8. Østlia boplass – ute på jordet, kun rester etter stabbur. 

9. Tjæremile – godt synlig ved stien. 

10. Vestby boplass, rester etter grunnmur synlig. 

11. Martin-brønn. 

12. Gravhaug ved bygdeborgen, opphøyd i terrenget. 

13. Bygdeborg «Gudbrandsberget» – kun skrent igjen. 

14. Utekjeller og brønn(nå tom) ved Skårer, godt synlig.  

15. Fangstgrav – gå videre fra utekjeller ved Skårer, litt synlig.  

16. Gravhaug på Geitryggen – ved oppkjørsel til Bårhaug. 

17. Utekjeller – ved oppkjørsel til Bårhaug, godt bevart.  

18. Pilspissfunn – inn fra Åsvegen, skjult under lavvo. 

19. Skårer gardsteglverk – bak Skytterhuset. Rester av teglstein.  

20. Bårhaugtjernet.  

21. Heyerdahlshytta/Nora-ila – murrester synlig/ila synlig.  

 Kart over området med inntegnet kultursti, kulturminner og stedsnavn. 
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