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DÅRSKILDS HÖGAR 
ett  
besökmål i 
EKOMUSEUM 
GRÄNSLAND

Ett Gravfält med långa och spen-
nande sägner. Och ett av dom 
vakraste fornminnesområden i 
gråanstrakterna beliggende  
naturskönt i högrest tallskog. En 
vandringsled slingrar sig fram och 
tar besökaren runt till  

gravminnerna. Skogsvägen är säkert urgammal och utgjorde en gång kyrkvägen upp 
till Skee kyrka. Ett par gravar har en stenkantad ”processionsväg” mellan sig. I fantasin 
blir den fylld av folk. Vid vandringsledens början kan man även ta sig norrut, uppför 
Brureberget. Här ligger ett imponerande bronsåldersröse och här lever ännu en sägen, 
om bruden...(!) 

RESLIG TALLSKOG GÖMMER SÄGNER 

En sägen brerättar om en kung Dårskild som sägs ha härskat i trakten långt, långt tillbaks i tiden. Det 
var bakom åsen som kungen förskansade sig under en blodig drabbning, långt tillbaks i vår forntid. 
Dårskilds namn och historia är annars okänd för forskningen. Kung Dårskild och hans män led neder-
lag, de förlorade striden och samtliga dog. De sägs ha blivit begravda i högarna närmast parkeringen.

DOMARRINGER och GRAVHÖGER

Det speciella med området är alla domarringar, några dessutom ovanligt storaI söder ligger en impon-
erande domarring, hela 18 meter i diameter och med 19 klumpstenar i ringen. I Sverige finns domar-
ringar koncentrerade till landets södra och västra delar. Norra Bohuslän har ovanligt många domarrin-
gar som här vid Dårskilds högar. Det udda antalet stenar i gravcirklarna har länge uppmärksammats. 
För det mesta innehåller de sju stenar, men i Bohuslän finns ringar med nio stenar eller fler. Det udda 
antalet har förbryllat forskningen, känt är dock att det i folktron finns många exempel på det udda 
talets mystik. Från utgrävningar på annat håll vet vi att dessa domarringar är gravar. Ofta finner man 
rösen och stensättningar från bronsåldern tillsammans med domarringar från bronsålder och äldre 
järnålder. Sammanlagt finns det över 35 synliga gravar här på moränåsen.

Gravfältet ligger mycket typiskt i landskapet. I närheten av den dåtida bebyggelsen, på upphöjd 
moränmark och med åkermark runt omkring. Det är vanligt att högarna ligger så att de syns på långt 
håll och har en vid utsikt över omgivningen. Ofta gick en färdväg genom gravfälten, precis som här.

GRÄNSMARKERING eller OFFERPLATS? 

Tallriksstenen är namnet på en uppseendeväckande ensamliggande sten som enligt den lokala tra-
ditionen haft betydelse sedan lång tid tillbaka. Här sammanstrålade – och gör så än idag - flera fas-
tighetsgränser. Kanske var stenen känd som viktig gränsmarkering redan då järnålderns människor 
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levde sina liv nedanför åsen? På tallriksstenen 
finns ristningar i form av skålgropar och rännor. 
Här har man kanske offrat och låtit blodet rinna 
utefter stenen?

BRURERÖSET och BRUDESTENEN

Oppe på Brureberget norr för Dårskild högar 
ligger Brureröset som är ett av Bohusläns 
största grravröser. Höjden är anslagsvis fyra 
meter och när 15 meter i diameter. Röset består 
av runda stenar, rullstenar, av ett mannslöfts 
tyngde.

Sägnet berättar att en ung kvinna fallit ut-
för fjället och fant sin död där (Brurestenen). 
Hon blev begraven i röset uppe på det som 
blev hetande Brurefjället etter den tragiska 
händelsen.

KYRKVÄGEN

En tidlös berättelse om en mångtusenårig väg 
över mo och myr, berg och dal från Rämne till 
kke kyrka. Denna sträcka av 1, 5 mil har mån-
ga avtryck av menneskelig verksamhet i ulika 

tidsåldrar – stenålder, bronsålder, järnålder, medeltid fdram till våra dagar. Israndsbildningar,  
 
mötet mellan hav och den stora isbrreen över Skandinavia för 12 000 år sedan, dannet raet som ”Östra 
Skee kyrkväg” fölger samtidigt som raet var en barriär mot västerhavet. Kyrkvägen går genom dette 
stor gravfältet Dårskilds högar.

VÄGEN DIT – LANDSKAPET 

Från Skee samhälle kör man ca 5 km österut förbi den vackra kyrkan på väg 985 och 988 mot 
Krokstrand. Skyltar visar in på mindre grusvägar. I detta uppseendeväckande fornlämningsområde 
finns parkeringsplats, torrtoa och vandringsled med informationsskyltar. 
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