
Forngravar i Skatans omgivningar 

Det kan vara intressant att besöka gamla gravrösen från bronsåldern, närmare 3000 år gamla. De 
gjordes av de allra första människorna som kom till Skatans omgivningar. 

De mest kända och äldsta gravrösena finns på Omsberget och Konnsjöberget. De är daterade till 
1000-500 f. Kr. (Mellersta bronsåldern) De ligger på ca 30-35 m ö h. Att ta sig till Omsberget är 
tämligen enkelt. Du kan parkera bilen på dansbanans parkering. Sen promenerar du vidare förbi 
dansbanan ca 200 m, tills du kommer till vägkorsningen. Tar av till vänster uppför backen. Sedan 
direkt till vänster och följer en skyltad bred stig som snart viker av åt vänster igen till en smal stig. 
Följ den och var uppmärksam för att se träpilen som visar, att du ska ta av upp till vänster på en fin 
liten stig som leder upp på berget. Det finns informationsstolpar som berättar om gravarna. Tre 
stora rösen tronar högt uppe på-berghällarna. Dessutom har du en fin utsikt ända ut till havet. 

 

Till Konnsjöberget kan du åka bil ända fram om du fortsätter förbi dansbanan ca 2 km efter gamla 
Skatavägen. Berget syns tydligt på höger sida om de två små stugorna i Konnsjörå. Strax bortom 
stugorna går du upp en bit efter sandvägen, tills du ser en liten stig som leder upp på nordvästra 
sluttningen av berget. Där ligger ett samlat gravfält med ett imponerande långröse på 21 meter 
och två rösen ytterligare. I långröset finns flera mindre gropar som visar, att det begravdes fler i 
samma röse. I mitten är en grop, där man ser delar av stenkistan. På den sydöstra sluttningen av 
berget finns ytterligare två stora välbevarade gravar, som man ser tydligt från vägen. Om vi låter 
tankarna färdas bort genom tiderna till årtusendet närmast före Kristi födelse, när dessa rösen 
uppfördes, så kan vi för vårt inre se, hur vågor sköljde hällarna på Omsberget och skvalpade i 
stenarna vid Konnsjöberget.  

 

Se vidare Emil Lövgrens poetiska beskrivning av dåtidens begravningssätt! Våra äldsta likkistor" ur 
boken "Det gamla Njurunda". 

 

Gravrösen Omsberget 

 

 
 

 

 



 

Gravrösen Konnsjöberget 

 

Gravrösen här också


