
 Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19  E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se 

 Telefon: 0611-34 90 00       www.lansstyrelsen.se/vasternorrland 

Detta material är framtaget i samband med länsstyrelsens översyn av riksintresseområden för kulturmiljövården under 2015. För mer inform-

ation eller frågor kontakta Samhällsbyggnadsenheten eller gå in på länsstyrelsens webbplats under Samhällsplanering och kulturmiljö. 

 1 

 

Id: Y 1 

Namn: Njurundakusten  

Kommun: Sundsvall  
Socken: Njurunda 

Huvudsaklig karaktärstyp: Fornlämningsmiljö 

Andra karaktärstyper: - 

 

Riksintressebeskrivning beslutad av RAÄ 2018:  

Motivering:  

Fornlämningsmiljö. Kuströsemiljö med några av Medelpads mest välbevarade gravrösen. 
Gravmonumenten i området ingår i det band av rösen och stensättningar från brons- och järnålder 
som finns utmed hela Norrlandskusten. Gravarna ligger i karaktäristiska lägen och har anlagts under 
en lång tidsperiod i direkt anslutning till den forntida strandlinjen. Dessa spår av mänsklig aktivitet 
åskådliggör landhöjningsprocessen, vilken tydligt kan utläsas i landskapet. 

 

Uttryck för riksintresset:  

På de skogsklädda höjderna och på de mot havet vända hällmarkerna finns en koncentration av 
gravar i form av rösen och stensättningar. Gravarna ligger vanligen samlade i grupper eller större 

gravfält och har ursprungligen varit strandbundna, men ligger idag på nivåer mellan 15-45 m över 

havet. Gravarna uppvisar stor formvariation och har ofta bevarade konstruktionsdetaljer som 

hällkistor och kallmurade kanter . 

Njurundakusten [Y 1] 

Detta är en värdebeskrivning som ska förklara och förtydliga värdena 
inom riksintresset. 
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Utbredning och landskap: Flackt och delvis svagt kuperat kustlandskap med skogsklädda höjder, 

kala hällmarker och däremellan liggande myrstråk, myrar, tjärnar och sjöar (uppgrundade 

havsvikar). Riksintresset sträcker sig från Bergafjärden i norr till Lubban i söder.   

 

Utdrag från RAÄ ordlista med landskaps– och miljötyper:  

Fornlämningsmiljö: Miljö vars kulturhistoriska betydelse främst konstitueras av fasta 

fornlämningar, deras relation sinsemellan och till naturmiljön.  
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Riksintressets värden:  

• En representativ och åskådlig norrländsk kuströsemiljö med stråk (grupperingar) av brons- 

och järnåldersrösen och stensättningar med stor formvariation.  

• En miljö där spåren av mänsklig aktivitet följer landhöjningsprocessen och tydligt kan utläsas i 

landskapet. 

  

Riksintresset Njurundakusten ingår i det band av rösegravar som finns utmed hela Norrlandskusten. 

De många gravarna berättar om en långlivad begravningstradition bland de människor som levde 

här och att de ingått i en större kulturkrets.  

Gravarna består till största delen av rösen och stensättningar, varav några är riktigt stora och 

spektakulära gravmonument. Gravarna är olika till både form och storlek. De flesta är runda, men 
det finns också ovala, skeppsformande, rektangulära och kvadratiska gravar. På flera av gravarna 

syns konstruktionsdetaljer, såsom stenkistor och kallmurade sidor.  

Många av gravarna dateras till bronsåldern och de ligger i traditionella lägen, 30–35 meter över 

havet exponerade mot den forntida strandlinjen. Här finns också yngre gravar, från järnåldern, på 

lägre nivåer i terrängen närmare dagens strandlinje.   

Förståelsen för gravarnas placering i det forntida landskapet i förhållande till dagens kustlinje, gör 

att landhöjningsprocessen lättare går att avläsa i det nutida landskapet. Något som ger riksintresset 

ett stort pedagogiskt värde.   

 

Så här syns riksintressets värden i landskapet:  

Riksintresseområdet ligger i länets sydligaste del och består av en ca 2 km bred kuststräcka mellan 

Bergafjärden ned till Lubban i söder. Riksintresseområdet med alla gravlokaler ligger delvis i ett 

relativt oexploaterat landskap. Framför allt rör det de lokaler som ligger lite indraget från den 

nuvarande kustremsan där fritidsbebyggelsen breder ut sig. Det har medfört att 

fornlämningsmiljöerna till stora delar inte påverkats av exploatering.   

Fornlämningarna i landskapet och kopplingen till vattnet 

Det finns ett 70-tal registrerade gravar inom riksintresseområdet och många syns väl i landskapet. 

Kuströsena har en stark koppling till vattnet och är uppförda i välexponerade lägen, ursprungligen 

väl synliga från de omgivande vattenvägarna.  På några lokaler är detta tydligt tack vare en öppen 
och någorlunda orörd kustmiljö och gravarnas höga placering. Exempel på detta är Rödbergen och 

Omsberget. Det går då lätt att få en uppfattning om hur landskapet såg ut under forntiden, eftersom 

rösena har kvar den visuella kontakten med strandlinjen nedanför.  Många av gravarna ligger nu i 

skogsmark och kopplingen till havet är inte alldeles tydlig. Om man ser på alla sjöar, tjärnar och 

myrdrag som fornlämningarna är lokaliserade till kan man ändå få en uppfattning om det forna 
landskapets alla havsvikar och strategiskt viktiga sund.  

Gravarna i form av rösen och stensättningar är tydligt avläsbara både som enskilda lämningar och i 

förhållande till varandra. Gravarna visar ett begravningsskick som var utbrett i området och längs 

kusterna i Sverige, Finland och Norge.  

Vad berättar gravarna? 

Gravarna varierar i form och storlek. Här finns allt från monumentala runda rösen över 22 meter i 
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diameter och upp till 21 meter långa så kallade långrösen, till mindre runda, rektangulära, ovala och 

skeppsformiga varianter. Gravarna ligger på hällmarker och berg eller på dess sluttningar, och 

förekommer ensamma, i grupper eller i större sammanhängande gravfält. De är byggda av 
hopsamlade stenar. I mitten kan det ofta finnas en stenkista av flata hällar och ibland syns 

kallmurade kanter eller brätten av sten. Eftersom många gravar har plundrats genom årtusenden, 

har konstruktionsdetaljer försvunnit och många gravar är utrivna eller har plundringsgropar i mitten 

där stenkistorna ibland är blottlagda. Med årstidernas växlingar har vatten trängt ner och påskyndat 

nedbrytningen av ben och metallföremål, varför man sällan hittar några fynd. Några gravar i 
området undersöktes under slutet 1800-tal och tidigt 1900-tal. Det finns inga dateringar men fynden 

av brända ben indikerar yngre bronsålder eller äldre järnålder. 

Rösena och stensättningarna är mycket likartade inom ett stort område längs kusterna i Sverige, 

Finland och Norge, vilket tyder på att människorna hade en gemensam trosuppfattning. Under äldre 

bronsålder begravdes de döda tillsammans med personliga ägodelar och gravgåvor. Kropparna lades 
i kistor av sten eller trä som täcktes med stenar till rösen. Under yngre bronsålder förändrades 

gravskicket och man började kremera de döda. Ibland anlades graven direkt på kremeringsplatsen 

eller så samlade man ihop resterna från gravbålet i en behållare av trä, näver, keramik, skinn eller 

tyg, som sedan täcktes över av sten till en tydlig grav. På samma sätt gjordes under äldre järnåldern 

och innehållet i de kustnära järnåldersgravarna skiljer sig inte från de jordtäckta gravhögarna i de 
mer agrara miljöerna. Ibland kan det finnas fler än en begravning i samma röse/stensättning. 

Tydligast syns det i långrösena där man kan se flera stenkistor liggande på rad i samma grav. Det var 

inte ovanligt att redan befintliga gravar användes för nya begravningar, så kallade 

sekundärbegravningar.  

Trots att det finns en stor mängd gravar i området så speglar det endast en minioritet av den troliga 
befolkningen här under forntiden. Man kan anta att endast någon person per generation har fått en 

tydligt markerad grav välvd över sig. Det var troligen en arbetskrävande insats och har fordrat både 

planering och samarbete. Vi vet inte varför eller vilka som var utvalda att få dessa gravmonument, 

men ett rimligt antagande kan vara att dessa haft en hög samhällsställning.  Majoriteten har 
förmodligen fått en enklare grav utan synlig markering ovan mark, vilket troligtvis har varit den 

vanligaste begravningsformen, men denna typ av gravar är inte så lätta att hitta.  

Järnålder i Björköviken 

Vid Björköviken är gravarna strategiskt placerade på höjder och vända mot det forna sund som 
funnits i Björkövikens förlängning över Lindbomstjärnen mot Björköfjärden. Det västra området där 

riksintressets största röse ligger är skyltat och tillgängliggjort med en rastplats. Det stora röset, som 

tydligt syns från vägen, är 22 meter brett och 2,5 meter högt. Röset ligger på en nivå av 15 meter över 

havet och kan med tanke på landhöjningen inte vara äldre än järnålder. Det undersöktes på slutet av 

1800-talet men inga fynd gjordes.  

På södra sidan om väg 560 ligger två stensättningar, även dessa på järnåldersnivå. Dessa är troligen 

undersökta samtidigt som ovan nämnda röse, och här hittades brända ben. På den östra sidan, på en 

höjd mellan Lindbomstjärnen och Dragetjärnen, ligger två rösen och en stensättning, även dessa på 

järnåldersnivå. Gravarna ligger i skogen och man kan idag inte uppfatta närheten till vattnet på 

grund av all växtlighet. 

Konnsjöberget och Omsberget 

I riksintressets centrala delar kring Konnsjön ligger ett spännande område med en koncentration av 

gravar. Till området leder en skyltad stig och det finns informationsstolpar intill gravarna. 
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I norr, på Konnsjöbergets sluttningar ligger både ett samlat gravfält och en grupp av gravar. På 

gravfältet finns två långrösen varav det ena är imponerande och välbevarat, 21 meter långt och 7 

meter brett. Det har haft kallmurade sidor och man kan se rester av det på några ställen. I mitten av 
röset är en grop där man ser delar av stenkistan. Det finns flera mindre gropar som indikerar att det 

finns fler begravda i röset. Intill finns ännu ett skeppsformigt röse, även det stort och välbevarat. 

Söder om Konnsjön högt lokaliserade uppe på Omsberget finns både på de kala och öppna 

hällmarkerna och i skogen en intressant och komplex miljö bestående av 15 gravar. I området finns 

också två terrasseringar. På slutet av 1990-talet genomfördes en mindre eko-arkeologisk 
undersökning på den ena för att försöka fastställa när den fasta jordbruksbebyggelsen etablerades i 

området och sambandet med gravrösena. Terrassen visade sig vara naturlig, men man hittade 

skärvsten vilket indikerar att människor bott på platsen. Samtidigt med terrassundersökningen tog 

man också pollenprov i en myr nedanför Omsberget. Resultatet visade att man under en kort tid 

mellan 1000-800 f Kr, det vill säga under yngre bronsåldern, bedrivit odling i området. Denna odling 
hör med största sannolikhet samman med de människor som byggde rösena över sina döda 

släktingar.  

Det finns fortfarande stora forskningsluckor var och hur bronsålderns människor bodde och vilken 

näring/ekonomi man levt av. Ny kunskap framkommer dock med jämna mellanrum och bilden av de 

människor som levde här blir såsmåningom tydligare. 

Gamla ortnamn 

Området innehåller inte några riktigt gamla ortnamn och vanligtvis brukar man inte kunna härleda 

gamla ortnamn längre tillbaka än järnålder. Men socknens namn Njurunda bör uppmärksammas. 
Forskarna tror att und-namnen som finns spridda över hela Skandinavien kan vara så gamla som 

bronsålder, lika gammalt som när de första rösegravarna byggdes i området. 

Att besöka riksintresset 

Flera av gravmiljöerna är vårdade och lätta att nå till fots via skyltade stigar. Några områden ligger 

intill befintligt vägnät. Många gravmiljöer har informationsskyltar som bland annat berättar om 

fornlämningarna. 


