
Dagens tur til Røverkulåsen med bronsealdergravrøyser, fra Skuibakken 
 

Søndag 11. oktober kl. 11:00 

Fremmøte: Skuibakkens slette www.skuibakken.no 
 

Turen starter i Skuibakken og får en orientering om den stolte 

bakken. Med Harald Kolstad som turleder tar vi trappene i 

unnarennet som en oppvarming, og turen går innover i den idylliske 

og tilbaketrukne Ursdalen, med et spesielt lys og stemning.  

Vi følger veien til 

Persbråten og tar 

derfra traktor-

veien oppover 

langs Urselva med 

sine stryk og 

fossefall. Her er 

det spor etter 

saga som ble drevet av elva og også restene av demningen der 

vannet ble ledet i rør til Stovivannet for å sikre vannforsyningen 

til Vestre Bærum.  Turen følger her en gammel ferdselsåre, 

oldtidsvei, fra Wøyen til Holsfjorden.  
 

Vi følger veifaret opp Risfjellkastet og mot Røverkulåsen 

med 5 gravrøyser fra Bronsealderen.  Disse har gitt åsen 

sitt navn. Ikke fordi det var røvere der, men fordi grav-

røysene har vært plyndret for lenge siden. Gravrøyser ble 

ofte anlagt langs ferdselsårer og slik at det var utsyn. Og 

her en flott utsikt mot Tanumplatået og Vestre Bærum. 

Kanskje er en av høvdingen i området gravlagt her. 

Gravhaugene er antagelig eldre enn gravhaugene ved 

Tanum kirke. Det er mange sagn og myter rundt dette 

stedet. 

 

Vi tar derfra turen ned til Kastethytta til skiklubben 

Starkad der har vi kaffebål og grilling.  

Skiklubben Starkad ble stiftet i 1897 av skiglade 

ungdommer fra Oslo. Familiene driver fortsatt stedet.  

 

Deretter går vi nordøstover til en annen liten hytte, Sjåinn, 

med vid utsikt over Ursdalen. Den ble bygd av vaktmesteren 

på Skui Skole, Ragnar Lien. Sjåinn ble brukt av Milorg under 

siste krig. Her hadde de oversikt over ferdselen i dalen.  

Fra Sjåinn følger vi sti og en flott anlagt steintrapp ned ura. Så fortsetter vi stien nedover Risfjellet og kommer ned 

på Sleppenjordet nær Lindbråtan. Navnet kommer antagelig av at her ble det lastet om fra slep til kløv for å 

komme opp over åsene. Vi passerer plassen Lindbråtan, hvor eieren, murer Karl Kristiansen, i begynnelsen av 

1900 tallet holdt voksendåp i Urselva for Pinsemenigheten. Derfra tilbake til Skuibakken. 
 

Turen gir fine og spennende opplevelser av natur og kulturminner både fra nyere tid og tilbake til bronsealderen.  

Turen arrangeres i et samarbeid mellom Skuibakkens Venner og Skui vel.  
 

Turen er ca. 6 km, ca. 3t pluss rast. Ta med det niste, det du eventuelt vil grille og husk godt fottøy. Vel møtt! 
Alle foto: Morten Heldal Haugerud 
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