Fornlämningar inom projekt

Se och vårda

Stenstuan på Gladsax Norrevång.

Foto: Österlens museum

Projektet Se och vårda
Under hösten 2011 startade Österlens museum projekt Se och vårda. Projektets syfte är
att vårda och tillgängliggöra fornlämningar på Österlen, samt att inventera och underhålla
informationsskyltar. Vi har avtal med Länsstyrelsen i Skåne län där uppdraget är att vårda 19
fornlämningsmiljöer i Simrishamns kommun mot ett bidrag. Därtill vårdar vi Yxornas häll, som
ligger under Statens Fastighetsverk. Numrering av vårdobjekten följer kartans numrering, se
karta på sista sidan.
I uppdraget ingår även att se över skyltningen av fornlämningar och att underhålla skyltarna,
samt att i samråd med länsstyrelsen plocka bort, alternativt byta ut de skyltar som inte
uppfyller kravet för god skyltning. Omkring 25 st informationsskyltar har inventerats och
underhållits.

Kapellet i Sankt Olof under utgrävning 2013

Foto: LarsJönsson, Österlenarkeologi

1. Skärabäcksdösen eller Dös i hög (RAÄ Rörum 5:1)

Skärabäcksdösen

Foto: Lars Jönsson, Österlenarkeologi

Skärabäcksdösen ligger strax väster om Nyhems-området i Vik, ca 1 km nordväst om
fiskeläget Vik. Dösen ligger i en hög som är oval, ca 18 x 12 meter stor och en meter hög. På
högen finns en ca 12 x 6 meter stor krets av 18 klumpstenar. Av dessa är tio resta och
åtta liggande. Döskammaren är rektangulär (ca 2,3 x 0,35–0,65 meter stor och 0,8 meter hög)
och består av två kantställda hällar. Dösen utgör ett impediment i en tidigare fruktodling.
Omkring 140 meter söder om Skärabäcksdösen finns en gånggrift i hög.

2. Tågarpsdösen (RAÄ Östra Tommarp 4:1)

Tågarpsdösen

Foto: Lars Jönsson, Österlenarkeologi

Tågarpsdösen är vackert belägen invid Tommarpsån, strax utanför Östra Tommarp.
Tågarpsdösen är egentligen en gånggrift med hällbild. I muntlig tradition är graven dock
benämnd Tågarpsdösen. Högen med gånggriften är 12 meter i diameter och 1,5 meter hög.
Kammaren, vilken är 8 x 3,7 meter stor och 1,4 meter hög, består av tolv sidostenar och
tre takstenar. Gången, vilken leder från den östra långsidan, är fyra meter lång, två meter bredd
och en meter hög. Den består av sex sidostenar och två takstenar. På det södra takblocket
över kammaren finns 22 skålgropar (älvkvarnar).
Gånggriften undersöktes 1970 av arkeologiprofessor Märta Strömberg. Fynden från graven
var främst av mellanneolitisk karaktär. Öster om gånggriften framkom sex härdar och rikligt
med krukskärvor.
Tågarpsdösen ligger i den nordöstra delen av en ca 200x80 meter stor boplats (RAÄ Östra
Tommarp 74:1). Inom boplatsen har Märta Strömberg funnit skörbränd sten, avslag och
andra fynd av flinta samt keramik. I den sydvästra delen av boplatsen, ca 150 meter
sydväst om Tågarpsdösen, finns resterna av en hög (RAÄ Östra Tommarp 17:1), bestående av
en svag förhöjning som är ca 25 meter i diameter. Tidigare markägare ska ha försökt jämna
ut högen på 1880-talet och 1950-talet. Enligt Erik Lönnberg skall man ha funnit en stor grav
med sporrar eller stigbyglar och vapen i högen. Högen kallas i folkmun för Tuggebars hög.

3. Ekenäs eller Gånggrift i hög (RAÄ Gladsax 9:1-4)

Ekenäs

Foto: Björn Andersson

Gånggriften (RAÄ Gladsax 9:1) ligger ca 170 meter väster om gården Ekenäs, som i sin tur
ligger ca 700 meter nordväst om Gladsax. Gånggriften ligger i en hög, som är 14 meter i
diameter och 1,5 meter hög. I sydväst finns en kantkedja bestående av sju stenar. Stenarna är
resta med ca 0,5 meter mellanrum. Kammaren är närmast rund, två meter i diameter, med två
synliga sidohällar och en takhäll som delvis fallit in i kammaren. Gången leder från kammarens
sydöstra del, och är tre meter lång, 1,5 meter bred och 1,15 meter hög. I den nordöstra sidan
finns tre sidohällar, och i den sydvästra sidan finns en sidohäll. Över gången ligger en takhäll.
På takhällen över gången finns åtta skålgropar (älvkvarnar) (RAÄ Gladsax 9:2). På en av
stenarna till kantkedjan, ca 2,5 meter sydväst om takhällen till kammaren, finns ytterligare
två skålgropar (älvkvarnar) (RAÄ Gladsax 9:3). På kammarens takhäll finns slutligen ett stort
antal hällristningar, bestående av tre fotsulor, 233 skålgropar (älvkvarnar) och en avlång
fördjupning (RAÄ Gladsax 9:4). Fotsulorna är 18-23 cm långa och 5-8 cm breda. De är helt
uthuggna med en älvkvarn i hålen. Den avlånga fördjupningen är 5x12 cm lång och 0,5 cm
djup.

4. Bragestenarna eller Hällristning (RAÄ Östra Nöbbelöv 5:4)

Bragestenarna
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Bragestenarna ligger strax söder om byn Gislöv. Hällristningsområdet, vilket är ca 9 x 2 meter
stort, utgörs av två hällar med grässvål emellan. Hällristningarna är grunt ristade och därför
svåra att observera under dagtid. I släpljus framträder de desto tydligare.
På den större hällen finns 10 skepp, två ringkors, två människofigurer, en yxfigur, 12
obestämbara figurer, nio fragment, fyra rännor och 70 skålgropar. Skeppen är 21-50 cm
långa, åtta av dubbellinjetyp varav sju med bemanningsstreck, av dessa har tre även
spantstreck. Ett skepp är helt uthugget med bemanningsstreck och ett är av enkellinjetyp.
Ringkorsen är 16 och 40 cm i diameter, där det större har en skålgrop i varje kvadrant,
medan det mindre har en utgående linje. Människofigurerna är 21-25 cm långa och av
strecktyp. Yxfiguren är 13 cm lång. De obestämbara figurerna är 14-62 cm långa och 10-55 cm
breda.
På den mindre hällen finns fyra skepp, en ring, elva fragment och sju skålgropar. Skeppen är
25- 52 cm långa, tre av dubbellinjetyp med bemanningsstreck varav två med lurblåsare därav
en även med spantstreck. Ett skepp är av enkellinjetyp. Ringen 7 cm i diameter.
Omdelbart söder om hällristningsområdet finns en rest av en hög, i vars södra del det finns
ett nutida odlingsröse (RÄA Östra Nöbbelöv 5:2). Omkring 60 meter söder om
hällristningsområdet finns ytterligare en hög (RAÄ Östra Nöbbelöv 5:1). Denna är rund, ca 25
meter i diameter och två meter hög. I högens södra del finns en grop efter en brytestuga.
Slutligen finns det ytterligare en hög ca 120 meter söder om hällristningsområdet (RAÄ Östra
Nöbbelöv 5:3). Denna eventuella hög är helt övertorvad, ca fyra meter i diameter och 0,3 meter
hög. I en av högarna har det påträffats en hällkista samt fynd av bl.a. människoben, en lans och
en nål av brons.

5. Stenkilsristningen eller Hällristning (RAÄ Simrishamn 15:1

Stenkilsristningen

Foto: Lars Jönsson, Österlenarkeologi

Den 20 x 15 meter stora hällen ligger i de södra delarna av Simrislund, strax söder om
Simrishamn. Stenkilsristningen är belägen ca 500 meter sydväst om den välkända
hällristningen Yxornas häll (RAÄ Simrishamn 23:1) i den södra delen av hällristningsområdet
Horsahallen. I anslutning till hällen finns en flack grav från bronsåldern.
Stenkilsristningen består av 27 skeppsfigurer, fyra människofigurer, sju yxor, två djurfigurer,
fem ringfigurer, sex obestämbara figurer och sju älvkvarnar (skålgropar). Skeppen är 30-110
cm långa, två av enkellinjetyp, tre av dubbellinjetyp varav 15 med bemanningsstreck och två
helt uthuggna. Människofigurerna är 23-47 cm långa, och av streckgubbetyp. Tre av
människofigurerna bär yxor, medan den fjärde står upp i ett skepp. Djurfigurerna, vilka är
fyrbenta och av linjetyp, är 17-20 cm långa. Yxfigurerna är 50-68 cm långa. Cirkel- eller
ringfigurerna är 12-23 cm i diameter, varav fyra hjulkors och en ring med en skålgrop (älvkvarn)
i mitten.
Vid Yxornas häll finns en parkering. Från Yxornas häll kan man sedan ta sig vidare till
Stenkilsristningen.

6. Munkabacken (RAÄ Gladsax 15:1-2 och 82:1)

Munkabacken

Foto: Lars Jönsson, Österlenarkeologi

På Munkabacken, strax väster om fastigheten Munkaberg i Gladsax, finns två gravhögar (RAÄ
Gladsax 15:1-2) och en stensättning (RAÄ Gladsax 82:1). Den största högen är 14 meter
i diameter och 0,6 meter hög. Högens sydvästra del är utplanad och svåravgränsad. I högens
västra del är en radiomast uppförd, och direkt väster om högen står en mindre stuga. Strax
söder om den stora högen finns en mindre hög som är tio meter i diameter och en meter hög.
I ytan finns ett flertal stenar, vilka är 0,3-1 meter stora. Möjligtvis är ett par av dessa i
högens mitt flata takhällar. På högen finns rester av en radiomastanläggning.
Något sydost om de två gravhögarna finns även en svåridentifierad stensättning (RAÄ Gladsax
82:1). Stensättningen är oregelbunden och övertorvad, ca 8 x 5 meter stor och 0,15 meter
hög. Stensättningen är skadad i den sydvästra delen av äldre täktverksamhet och erodering.
Från Munkabacken har man en fantastisk utsikt över både hav och land.

7. Gladsaxehus eller Borgruin (RAÄ Gladsax 12.1)

Gladsaxehus

Foto: Lars Jönsson, Österlenarkeologi

Av den forna riksborgen Gladsaxehus återstår idag endast ruinen av ett stenhus ovan mark.
Ruinen ligger omedelbart öster om Gladsax kyrka och kyrkogård.
Första gången byn Gladsax nämns i de skriftliga källorna är 1322. Detta år utfärdade ärkebiskop
Esger Juul ett privilegiebrev och bekräftade tidigare bestämmelser, att fyra kyrkor skulle
läggas under Tommarps kloster, bland dem ”ecclesiam sancti Jacobi in Glathsyas”.
Den 11 augusti 1398 testamenterade Ide Pedersdatter Falk sin sätesgård i Gladsax, så att denna
skulle utgöra grund och säte för ett planerat kloster för dominikanernunnor. Hon insatte sin
personliga vän Drottning Margarete som testamentsexekutor. Drottningen och biskop Peder
Jensen Lodehat insåg dock platsens strategiska läge som en viktig motpol till ärkebiskoparnas
Åhus och Hammershus på Bornholm. De lyckades erhålla påvens medgivande att överflytta
klosterstiftelsen till Gavnø på Själland. Sätesgården ändrades därmed till den kungliga länsoch riksborgen Gladsaxehus. Gladsax län kom att räknas som ett av huvudlänen i Skåne. Under
cirka 200 år residerade länsherrar på Gladsaxehus över Gladsax län. Gladsax utgjorde ett eget
län fram till år 1621, då länet uppgick i Kristianstad län.
Åren 2002–2004 utfördes arkeologiska undersökningar inom delar av borgområdet.
Undersökningarna visade att Gladsaxehus varit en oregelbunden borganläggning, med ett
rektangulärt stenhus i flera våningar centralt placerat på borgområdet. De arkeologiska
lämningarna och fyndmaterialet antyder att stenhuset uppfördes senast vid mitten 1300-talet.
Det har även konstaterats att flera hus och verkstäder legat på borggården. De arkeologiska
undersökningarna visade att ringmuren uppfördes i samband med privatborgens omvandlande
till riksborg vid 1400-talets början. Det konstaterades även att borgen hade anlagts på ett
område som omgavs av en mindre våtmark, och att ringmuren anlades på kanten av våtmarken.

8. Kapell i Sankt Olof (RAÄ Sankt Olof 2:1)

Sankt Olof kapell

Foto: Lars Jönsson, Österlenarkeologi

Platsen för kapellet ligger ca 300 meter norr om kyrkan i Sankt Olof. Platsen för kapellet
är markerat på ett flertal äldre kartor, t.ex. på en geometrisk uppmätning från 1698 och
på en enskifteskarta från 1883. Kapellet är dessutom omnämnt i historiska källor under
1400- och 1500-talen.
I april 1973 utfördes en arkeologisk undersökning av kapellet, men tyvärr har materialet från
den undersökningen försvunnet. Kvar finns endast några tidningsartiklar om utgrävningen.
Med anledning av ett symposium i Sankt Olof i juli 2013, med titeln Pilgrim S:t Olof 800 år,
utfördes en ny arkeologisk undersökning av kapellet. Eftersom dokumentationsmaterialet är
borta kändes det angeläget att göra en förnyad undersökning av kapellet och att mäta in
byggnaden med GPS.
Vid undersökningen konstaterades att byggnaden var ca 6,6 x 5 meter stor och placerad i
öst- västlig riktning. Murarna var mellan 0,7-0,8 meter breda, vilket tyder på en manifest
byggnad, möjligtvis i flera våningar. Byggnaden har även varit putsad på insidan med kalkputs.
Ingången till byggnaden kunde lokaliseras i dess västra gavel. Golvet var lagt med relativt
stora stenar, men dessvärre kunde endast en mindre del tas fram eftersom man vid
undersökningen 1973 hade tagit bort merparten av golvet.
En tolkning är att det förmodade kapellet uppfördes i samband med att Sankt Olofs kyrka
utvidgades på 1300- och 1400-talen. Utvidgningen kan ha skett med anledning av den ökade
pilgrimsvandringen till Sankt Olof, eller Lunkende som byn hette under medeltiden. Den ökade
tillströmningen av pilgrimer kan ha skapat ett behov av ett eget kapell för pilgrimerna. Denna
kan då ha uppförts intill den gamla pilgrimsvägen mot norr. Kapellet kan möjligtvis även ha
fungerat som ett kombinerat kapell och härbärge för pilgrimerna, där de kunde övernatta
innan de fortsatte sin färd till nästa pilgrimsort.

9. Skärabäcksgånggrift i Vik (RAÄ Rörum 8:1)

Skärabäcksgånggrift

Foto: Göran Tuesson

Gånggriften i Nyhemsområdet ligger ca 1 km nordväst om fiskeläget Vik. Högen är oval, 17 x
12 meter stor. Kammaren är helt täckt av högen. Fyra takblock är synliga. Gången är helt täckt
och det är svårt att avgöra dess storlek. Gånggriften är ej undersökt.
Skillnaden mellan en dös och en gånggrift är att dösen var avsedd för begravning av en person,
vid ett tillfälle, medan gånggriften var begravningsplats för flera personer och återanvändes
under en lång period. Både dösar och gånggrifter är megalitgravar – megalit betyder stor sten.
Megalitgravar restes under en relativt kort tid under forntiden, ca 3600-2900 f.Kr, och återfinns i
kustnära landskap i Skåne, Halland, Bohuslän och Falbygden. Det finns drygt 500 bevarade
megalitgravar i Sverige, varav 106 st. i Skåne. Här på Österlen finns det ca 25 megalitgravar
bevarade. Det har funnits mångdubbelt fler, men på grund av exploatering av marken har dessa
förstörts.
Dösarna är den äldsta formen av gravar, daterade till ca 3600 f.Kr. en period under
Trattbägarkulturen, bondestenåldern (Neolitikum). Gånggriften är en yngre begravningsform
och förekommer under perioden 3350-2900 f.Kr. Den jordbrukande befolkningen röjde mark för
odling och betesmark för boskap. Megalitgravarna var ett sätt för inflyttade bönder att markera
sina ägor, manifestera sin närvaro, sin religion och förfäderskult.

10. Stenstuan på Gladsax Norrevång (RAÄ 8:1-2)

Stenstuan på Gladsax Norrevång

Foto: Ulf Danell

Gånggriften består av en kammare av stenblock som bär upp ett takblock, med en lång gång till
själva gravkammaren. Graven var ursprungligen täckt med en jordhög, så att endast kammarens
takblock var synligt. Gånggrifter är de äldsta byggnadsverken i Sverige som fortfarande finns
kvar. Vid en arkeologisk utgrävning av Stenstuan 1978 hittades 4 000 keramikskärvor,
bärnstenspärlor, brända skal av hjärtmussla, knackstenar och delar av slipade flintyxor. På
takblocket finns hällristningar inhuggna. De består av sju stora skepp, en osluten cirkel, yxor med
eggarna riktade in mot cirkeln och omkring 90 skålgropar.

11. Gånggrift i Hammenhög (RAÄ Hammenhög 2:1)

Gånggrift i Hammenhög

Foto: Göran Tuesson

Högen är 9 meter i diameter. Takstenar saknas över både kammare och gång. Graven är undersökt
år 1854 varvid påträffades ett skelett, en flintdolk, en skafthålsyxa och en urna i den östra delen.
I den västra delen påträffades kol, harts, barnsten samt ben av ren, hund och ”ölandshäst”. I gången
fanns ett mindre, sittande skelett och en flintdolk. Gånggriften är restaurerad.

12. Hammens hög vid Hammenhög (RAÄ Hammenhög 1:1)

Hammens hög

Foto: Göran Tuesson

Bronsåldershög med välvd topp och tämligen branta slänter, i ytan finns enstaka stenar. Högen är
30 meter i diameter och 5 meter hög och är delundersökt på 1850-talet. Vid undersökningen
påträffades i högens mitt en hällkista innehållande fyra kranier, en flintkniv och en bronspjäs med
två hål. I jorden ovanpå kistan hittades dolkfragment av brons och en ”stenknapp”.

13. Stenhed skeppssättning vid Östra Herrestad, Ulriksbergs gård (RAÄ Östra
Herrestad 1:1)

Stenhed skeppssättning

Foto: Göran Tuesson

Skeppssättning, 52 x 14 meter, bestående av 30 klumpstenar placerade i nordvästlig-sydöstlig
riktning. I mitten av skeppssättningens sydöstra del ligger tre klumpstenar i rad. Ytterligare två
klumpstenar ska tidigare ha funnits. På andra stenen från sydöstra stäven finns hällristningar i
form av 15 älvkvarnar (skålgropar). I anslutning till Stenhed har tidigare funnits ytterligare en
skeppssättning vilken nu är bortodlad. Denna finns utmärkt som tingsplats på lagaskifteskartan
från 1910.
Stenheds skeppssättning är en gravplats från sen järnåldern, ca 600-1000 e.Kr.

14. Dansarens häll vid Wilhelmsberg (RAÄ Järrestad 13:1 m. fl.)

Dansarens häll

Foto: Maria Heijbel

Hällen är belägen längs vägen mellan Gladsax och Järrestad. Dansarens häll kan ha använts av
ortsborna under 1000 år. Hit kom man för att gång på gång knacka in nya bilder som kan tolkas
som symboler för makt, magi, fruktbarhet och tradition. Mest känd är den unika Dansaren, som
idag är svår att se pga skadegörelse. Här finns också inhugget över 200 fotsulor, som ibland tolkas
som gudarnas fotspår, samt skepp, ryttare stående på hästrygg, ormar, hjulkors, spiraler, yxor och
skålgropar.
Inom området finns också tre gravhögar. Dessa är undersökta på 1940-talet. I samband med
utgrävningen hittades brända människoben efter 6 gravlagda personer, samt gravgåvor i form av en
halsring av brons, en liten skålgropssten och nålar av brons och järn.
Hällristningar förekommer över stora geografiska områden och tillhör olika tidsperioder. Oftast
härstammar hällristningarna, som dem på Dansarens häll, från bronsåldern, 1800-500 f. Kr. och är
vanliga framför allt i Bohuslän, Uppland och Östergötland. Ristningarna finns vanligen på
berghällar, men förekommer också på lösa stenblock. Beteckningen hällristning är egentligen
missvisande, då figurerna oftast är inhuggna, inte ristade.

15. Jarladösen på gården Stendala utanför Järrestad (RAÄ Järrestad 7:1)

Jarladösen

Foto: Göran Tuesson

Dösen ligger på gårdstomten till gården Stendala och har fått sitt namn efter Jarlens hus, som
hittades i Järrestad i samband med ny vägsträckning. Döskammaren är rund, 3 meter i diameter
och 2,5 meter hög. Den består av sju klumpstenar och en takhäll i en storlek av 3 x 2,5 meter. I
väster saknas antagligen en klumpsten.

16. Kvejsahöj strax utanför Gröstorp (RAÄ Gladsax 41:1)

Kvejsahöj

Foto: Maria Heijbel

Mitt i odlingslandskapet reser sig bronsåldershögen Kvejsahöj. Högen är 35 meter i diameter
och 7 meter hög. Den är delundersökt och i samband med det hittades en del bronsföremål i
form av en pincett, en rakkniv, en syl, en kniv och ett fodral samt en rektangulär plattfibula.
Enligt sägnen bodde en jätte i utkanterna av området kring Jarlens hus och sägnen berättar att
Kvejsahöj är jättens huvud.
Efter den mycket uppskattade vandringleden mellan Yxornas häll och Stenkilsristningen har Se
och vårda-projektet vid Österlens museum nu planer på att göra ytterligare en vandringsled. Den
nya leden kommer att tillgängliggöra Kvejsahöj, Stenstuan utanför Gröstorp och Pittjestenen –
en vandring som omfattar stenåldern, bronsåldern och järnåldern i det österlenska landskapet.

17. Stenstuan utanför Gröstorp (RAÄ Gladsax 42:1)

Stenstuan i Gröstorp

Foto:Maria Heijbel

Stenstuan i Gröstorp är en gånggrift i hög som är närmast oval, 10 x 7 meter i diameter i östvästlig riktning och 1,5 meter hög. Kammaren är belägen i den västra delen av högen och är 6 x
4,5 meter stor. I västra långsidan finns tre klumpstenar, delvis utrasade. I östra långsidan finns
tre klumpstenar och en häll. I södra delen finns en gavelhäll. Två takblock ligger infallna i
kammaren. Från östra långsidan leder gången, 5 meter lång och 1,5 meter bred, gången är fylld
med jord.
En tunnackig flintyxa är påträffad i gånggriften och en flathuggen flintdolk i fyra delar i dess
närhet. Tidigare markägare fann 1967 några krukskärvor och flintbitar i närheten av högen.
Enligt sägnen bodde en jätte här i trakten och Stenstuan i Gröstorp ska enligt sägnen vara jättens
hjärta.
Efter den mycket uppskattade vandringleden mellan Yxornas häll och Stenkilsristningen har Se
och vårda-projektet vid Österlens museum nu planer på att göra ytterligare en vandringsled. Den
nya leden kommer att tillgängliggöra Kvejsahöj, Stenstuan utanför Gröstorp och Pittjestenen –
en vandring som omfattar stenåldern, bronsåldern och järnåldern i det österlenska landskapet.

18. Pittjestenen utanför Gröstorp (RAÄ 43:1)

Pittjestenen

Foto: Göran Tuesson

En säreget formad sten av granit restes under järnåldern. Idag står den mitt ute i odlad mark.
Stenen är 1,5 meter hög och 0,8 meter bred vid basen, något avsmalnande uppåt. Den norra
sidan av stenen har en mängd håligheter, vilka är naturbildningar.
Gamla sägner berättar att det ligger en jätte begravd i trakten utanför Gröstorp. Hans huvud
utmärks av Kvejsahöj, hjärtat av Stenstuan utanför Gröstorp och fötterna vilar i kärret vid
Tommarpsån. Till och med jättens penis utmärks av den falloslika Pittjestenen. Jätten sträcker
ut sig både i tiden och i landskapet. Stenstuan utanför Gröstorp, jättens hjärta, är en gånggrift
från stenåldern. Kvejsahöj, jättens huvud, är en gravhög från bronsåldern och Pittjestenen,
jättens penis, restes under järnåldern. Våtmarkerna vid jättens fötter fanns där under hela
forntiden och det viskas om guldringar som hittats där. Det vilar en jätte i landskapet.
Efter den mycket uppskattade vandringleden mellan Yxornas häll och Stenkilsristningen har Se
och vårda-projektet vid Österlens museum nu planer på att göra ytterligare en vandringsled.
Den nya leden kommer att tillgängliggöra Kvejsahöj, Stenstuan utanför Gröstorp och
Pittjestenen – en vandring som omfattar stenåldern, bronsåldern och järnåldern i det österlenska
landskapet.

19. Yxorna häll eller Simrislundsristningen (RAÄ Simrishamn 23:1)

Yxornas häll

Foto: Göran Tuesson

Simrislundsristningen eller Yxornas häll är en av de mest kända hällristningarna i Skåne.
Figurerna är bland de äldsta i Norden, de är inhuggna under äldre bronsåldern för cirka 3500 år
sedan. Bilderna består av 50 yxor, 45 skepp, djur – bland annat en häst – skålgropar, hjulkors,
och yxbärande män med fallos. Yxorna avbildar verkliga ceremoniyxor av brons. I sydöstra
Skåne har man funnit flera liknande yxor, bland annat i Borrby och Kivik. Arkeologiska fynd
har visat att yxor under bronsåldern var viktiga både som bruksföremål, statusföremål och
rituella föremål.
På Yxornas häll finns också en mantelristning med ett skepp, en häst, en orm och en skålgrop
samlade kring en mantelliknande figur. Det finns teorier om en bronsåldersmyt som berättar
om solens resa över himlavalvet om dagen och genom underjorden om natten. Enligt de
teorierna om myten får solen hjälp på färden av bemannade skepp, en häst och en orm. Kanske
är det myten om solens resa som berättas i mantelristningen på Yxornas häll.
Hällen upptäcktes så sent som på 1890-talet, då det på platsen fanns ett aktivt stenbrott. Den
räddades i sista stund från att förstöras och har vid flera tillfällen dokumenterats av svenska,
danska och italienska forskare.

Karta med fornlämningar som vårdas inom projektet Se och vårda vid
Österlens museum, Simrishamns kommun

