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#2 Skiphelle – Skanseåsen 

Turen går i granskog, varmekjær løvskog, lys, åpen furuskog og kulturlandskap.  

Her finner du en helleristning, en heller (overheng i fjell), hulveier, 

steinalderboplasser, fangstgroper og en bygdeborg fra eldre jernalder. Området 

brukes av skoleklasser og barnehager. Langs stiene har elever bygd tre 

gapahuker som er i bruk året rundt. Et unikt område, hvor også kommende 

generasjoner må få muligheten til å vandre i sine forfedres fotspor. Du starter fra 

Skiphelle parkering. Fra 1800-tallet het det Skiphelle og var en plass under Elle. 

Skiphelle har helt fra 1600-talletvært bosted for strandsittere og husmenn. I 

1840-årene bygget og drev N. M. Bugge et teglverk her. Leire ble hentet stedlig 

og på Bergholmen. Det ble også anlagt en isdam. Elle var i tidligere tider en 

naturlig utskipingsplass for tømmer fra gårdene Elle, Øierud og Røis. Gå på 

østsiden av Odalsbekken; hulveien her er en gammel ferdselsåre som har slitt 

ned terrenget. Etter ca. 300 m passerer du en steinalderboplass. I Stinadalen 

ligger restene av en finneboplass på østsiden av stien. Etter ca. én km kommer 

du til jordet “Pytten”. På vestsiden av stien ligger det en heller brukt i 
steinalderen. Her brant jegerne bål og stekte vilt. I motsetning til det primitive 

livet i Frogn, hadde innbyggerne i Roma på den samme tiden flotte byer med 

vannklosett. Elever ved Sogsti skole har sammen med gårdbruker Svein Holsen 

satt opp en fin gapahuk her. Fra Røis parkeringsplass: Turen går vestover langs 

jordene ned mot Pytten. Etter 200 m passerer du en gravrøys på en liten “øy” ute 
på Røisjordet. Du går forbi hulveier og forbi Røisplassen, og ankommer helleren 

og gapahuken ved Pytten. Resten av turen er identisk med turbeskrivelsen over. 

Stien krysser Vestbyveien. Om du starter fra Skorkeberg: Følg blåmerket sti 

sydover fra Lindebakken barnehage. Ned mot Trolldalen passerer du etter 500 m 

stedet hvor Lindebakken barnehages gapahuk lå tidligere. Etter å ha krysset 

Odalsbekken, som er gytebekk for sjøørret, går stien bratt opp et par hundre 

meter østover, før den bryter av sydover mot Røispytten. I stidelet, 200 m før du 

kommer til Vestbyveien, følger du stien mot Skanseåsen. Oppe i bratthenget 

finner du en helleristning som kan være av nyere dato. Snart går du inn i 

Kolstad-området, hvor det er flere steinalderboplasser og et stort 

fangstgropsystem. Området er dessverre ikke ryddet og merket, grunnet 

manglende avtale med grunneier, og er derfor litt vanskelig å finne frem i. Vi 

håper imidlertid at kommunen skal få på plass en avtale for rydding, skilting og 

merking. Snart kommer du til bygdeborgen Skanseåsen. Der har du utsikt 

nordover mot Klommestein og sydvestover mot Hurumlandet. Et flott sted å 

innta lunsj.  




