
Simrishamn på Österlen

Välkommen att 
vandra Jätteleden

GAMLA SÄGNER BERÄTTAR att det ligger en jätte begravd i Gröstorp. Jätten sträcker ut  
sig i både tiden och landskapet, från våtmarken vid Tommarpsån och upp över kullarna 
norrut. Stenstuan, jättens hjärta, är en gånggrift från stenåldern. Kvejsahöj, jättens huvud, 
en gravhög från bronsåldern och jättens ädlare del en sten som restes under järn åldern. 
Våtmarkerna vid jättens fötter fanns här genom hela forn tiden och det viskas om guld
ringar som hittats här. Det vilar en jätte i landskapet. 
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Gustav VI Adolfs fond och 
Region Skånes Miljövårds fond



Mitt i odlingslandskapet reser sig brons-
åldershögen Kvejsahöj. Högen är 35 
meter i diameter och 7 meter hög. Den 
här typen av gravhögar uppfördes under 
äldre bronsåldern, för ca 3 500 år sedan. 
Ofta har de byggts på i flera omgångar 
och använts flera gånger som begrav-
ningsplats. Under bronsåldern förändra-
des samhället och blev mer socialt upp-
delat. Handeln med övriga Europa 
ökade och de viktigaste handelsvarorna 
var koppar och tenn, som behövdes för 
att tillverka det åtråvärda materialet 
brons. Makten koncentrerades till den 
grupp som kontrollerade handeln och 
det var samhällets övre skikt som lät upp-
föra de stora gravhögarna. Kvejsahöj 
grävdes ut 1877 av arkeolog N.G. Bruze-
lius, som på tre meters djup fann ett 
tjockt brandskikt och brända ben. 
Längre ned hittades en sekundär grav i 

form av en hällkista av klumpstenar och 
flata hällar. Hällkistan innehöll brända 
ben och kol samt en gravgåva i form av 
ett skinnklätt fodral med små bronsföre-
mål som en rakkniv, en pincett och en 
kniv. 
 Sitt lokala namn har Kvejsahöj fått av 
det dialektala ordet ”kvejs” som betyder 
kvissla. Förmodligen tyckte lokalbefolk-
ningen att högen stack upp som en stor 
kvissla, eller finne, i det odlade landska-
pet. Under Andra världskriget placera-
des en kulspruta på toppen av Kvejsahöj. 
Än idag finns en grop kvar efter kulspru-
tan. Från toppen av Kvejsahöj har man 
en fin utsikt över landskapet och häri-
från syns också kyrktornen i Simris, 
Östra Nöbbelöv, Tommarp, Järrestad 
och Gladsax. Längst i öster syns tornet 
från S:t Nicolai kyrka i Simrishamn.

Österlens museum vårdar fornlämningarna och vandringsleden i projektet Se och vårda, i samarbete 
med markägarna och med bidrag från Länsstyrelsens Skåne. Projektledare för Se och vårda är Göran 
Tuesson, Österlens museum. Kontakt: Österlens museum 041481 96 70 eller 041481 96 82.

Text: Maria Heijbel, Österlens museum |  Tryck: Österlens museum, Simrishamn 2021

Respektera allemansrätten. Jätteleden är en vandringsled som 
sträcker sig genom ett fullåkerslandskap. Den går i kanten av 
odlade fält och det är därför viktigt att följa den markerade 
leden, så att inte grödorna kommer till skada. Åkrar och odlad 
mark skyddas av allemansrätten. Lämna inget skräp efter dig 
när du är ute i naturen. Allemansrätten ger oss frihet under 
ansvar när vi vistas i naturen och gör det lättare för oss att på ett 
hänsynsfullt sätt vandra i landskapet. Välkommen att vandra 
Jätteleden!

Kvejsahöj



Flintdolk från yngre stenåldern, funnen i närheten av Stenstuan.  
Foto: Ulrika Wallebom

En rakkniv av denna modell hittades i en grav vid kanten av Kvejsahöj. Originalet, 
som finns på Statens Historiska museum, är i så dåligt skick att det inte ger en rätt
visande bild av fyndet. På bilden ett liknande fynd från Öland, bronsålder. 
Foto: Christer Åhlin

Dräktspänne från sen järnålder funnet i Gröstorp och samtida med Pittjesten. 
Foto: Görhan Hellström



I sägnen om jätten som vilar i landskapet 
utgör Stenstuan jättens hjärta. Stenstuan 
är en gånggrift från yngre stenåldern, 
3 350 år f.Kr. och därmed är den ca 
5 000 år gammal. Gravkammaren är 
uppbyggd av klumpstenar (numera del-
vis utrasade) och har ursprungligen 
täckts av två stora takblock, som nu ligger 
infallna i kammaren. En fem meter lång 
gång, numera fylld av jord, leder in till 
gravkammaren från östra långsidan. I 
gånggriften har en tunnackig flintyxa 
påträffats och i närheten av graven har 
flintbitar, krukskärvor och en flintdolk i 
fyra delar hittats. 
 Stenstuan är en så kallad megalitgrav  
i den betydelse att den är byggd av stora 
stenar. Ordet megalit kommer av grek-

Som en fallos reser sig Pittjestenen ur 
åkermarken. På arkeologispråk kallas 
den här typen av stenar för rest sten och 
är ett långsmalt stenblock som ställts upp 
i en grop packad med småsten för att stå 
stadigt. Pittjestenen är av granit och 
daterad till senare delen av järnåldern, 
150–1050 e.Kr. Den är 1,5 meter hög och 
0,8 meter bred vid basen och något 
avsmalnande uppåt. Den norra sidan av 
stenen har en mängd håligheter som är 

iskans mega = stor och lithos = sten. 
Megalitgravar förekommer i stora delar 
av världen och i Europa började man 
bygga den här typen av gravar under 
yngre stenåldern. Monumenten byggdes 
av en ny grupp av människor som flyt-
tade in till Europa och Norden. Denna 
nya grupp var jordbrukare och förde 
med sig ett nytt gravskick och en ny kul-
tur, av arkeologer kallad trattbägarkultu-
ren. Troligtvis har megalitgravarna fyllt 
flera funktioner. De har inte bara varit 
gravar utan också samlingsplatser för 
ritualer och fester, kanske har de också 
fungerat som en markering att området 
runtomkring tillhört en viss grupp eller 
släkt.

naturligt bildade. Resta stenar av den 
här typen kan utgöra en gravmarkering. 
Ofta förekommer den här typen av resta 
stenar på gravfält från järnåldern och 
kan ingå i monument som skeppssätt-
ningar, domarringar, treuddar och 
andra typer av stensättningar. Området 
kring Pittjestenen är inte utgrävt och 
därför vet vi inte så mycket om den och 
varför den en gång restes just här. 

Stenstuan Pittjestenen


