www.storfors.se

PÅ UTFLYKT
Om Rövarkulorna vid Ulverud, några
kilometer norr om Bjurbäcken, finns
det många skrönor. Det sägs att rövare bodde här på 1600-1700-talen
och att de rövade silver och mat från
gårdarna i trakten. Det finns också en
historia om torparna som bodde på
Ulverudshöjden och inte hade någon
husa. Då rövade de en ung flicka
från byn och använde grottområdet
till att gömma både henne och sig
själva.
En historia säger också att det var
här rövarna gömde sig när de rånat
postiljoner i trakten. Området är hur
som helst vackert och man kan få
sina egna fantasier om vad som kan
ha tilldragit sig här för hundratals år
sedan när man kliver runt bland de
enorma klippblocken. Här och var
finns hålor som skapats när inlandsisen skuffat blockterrängen under
sig.

RÖVARKULORNA

Skogen är trolsk och räcker för många timmars lek.
= vandring

Lite läskiga är de mörka grottorna.

Fin vandring längs
asfaltsvägen

Vandringen går genom vacker skog.

ATT GÖRA

Lätt vandringsled
går längs
kanalbanken.
2,5 km till
Källsfallet,
4 km till Asphyttan.
Drygt 1 km till
kulturområdet

Ca 3 km vandring
till Rövarkulorna
Asphyttans sluss från Bjurbäcken.
Ca 700 meter
(uppför) från
Badplats
grusvägen.
Vindskydd
Källsfallets
nivåsluss

Rövarkulorna

Bjurbäckens
kulturområde

liten grusväg

Bjurbäckens
slussar

l Undersöka klippgrottorna.
l Grilla vid vindskyddet ca 20 minuters
promenad från grottorna.

l Vandra vidare längs lederna mot Badsta
eller mot Prästbäcken - Silvergruvorna. Vid
Prästbäcken finns servering, minigolf och
möjlighet att hyra roddbåt eller kanot.
l Gör en avstickare till badplatsen vid
Asphyttan efter besöket vid grottorna. Där
slussar man flera gånger per dag i den
mycket höga (fem meter) slusskammaren.

En bit norr om grottorna ligger vindskyddet ovanför en liten tjärn. Här finns det
möjlighet att grilla.

Utgångspunkter:

l Parkera vid Bjurbäcken och följ den skyl-

tade leden mot Rövarkulorna. Vandringen
blir då drygt tre kilometer fram till grottorna
och ytterligare drygt 500 meter upp till
vindskyddet.
l För den som inte kan eller vill gå så långt
är tipset att svänga in på en liten grusväg
(till höger) drygt tre kilometer före Bjurbäcken. Liten blå skytt visar vägen. Följ
grusvägen nästan tills den är slut, strax före
en vändplan finns en liten parkering för tre
bilar på vänster sida vägen. Där löper stigen
uppför. Härifrån är det drygt 500 meter till
grottorna - mestadels uppför.
l Man kan också vandra leden från Edsberg nära Prästbäcken och upp på höjden.
Det är den gamla vallstigen där man förr
drev boskapen upp på skogen för bete.

Fantasieggande klippor och grottor.

Skylt Rövarkulorna

