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Omslagsbild: Invigning av Jätteleden den 6 juni 2019, ett evenemang som lockade en publik på 120 
personer. Foto: Göran Tuesson, Österlens museum. 
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Bakgrund  
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. År 
2012 genomfördes vårdinsatser vid fornlämningarna Munkabacken (Gladsax 15:1-2 och 82:1), Ekenäs 
(Gladsax 9:1-4) och Gladsaxehus (Gladsax 12:1). Dessutom genomfördes vårdinsatser vid ytterligare 
fyra fornlämningar; Dös i hög (Rörum 5:1), Tågarpsdösen eller Stenkammargrav med hällbild (Östra 
Tommarp 4:1), Stenkilsristningen eller Hällristning (Simrishamn 15:1) och Bragestenarna eller Hällrist-
ning (Östra Nöbbelöv 5:4). Dessutom upprättades skötselplaner för de båda hällristningslokalerna; 
Stenkilsristningen och Bragestenarna. Vidare inventerades och underhölls flertalet av de 25 fornläm-
ningsskyltar som fanns på länsstyrelsens lista. År 2013 utökades vårdobjekten med kapellet i Sankt 
Olof (Sankt Olof 2:1). 
 

Ytterligare vårdobjekt tillkom 2017: Gånggrift Skärabäck (Rörum 8:1), Stenstuan (Gladsax 8:1, 8:2), 
Hammenhög/Hammundahögen (Hammenhög 1:1), Gånggrift Hammenhög (Hammenhög 2:1), Sten-
hed (Ö Herrestad 1:1). Avtal med markägare ingicks under hösten 2017 avseende vård av Dansarens 
häll (Järrestad 13:1 m.fl.) samt omgivande gravhögar. 
 

Under 2018 tillkom fyra nya vårdobjekt: Jarladösen (Järrestad 7:1), Pittjestenen (Gladsax 43:1), Sten-
stuan i Gröstorp (Gladsax 42:1) och Kvejsahöj (Gladsax 41:1). De tre sistnämnda sammanbinds med en 
ny vandringsled som fått namnet Jätteleden, efter en lokal sägen som berättar att det vilar en jätte i 
landskapet. Jätteleden invigdes 2019 på nationaldagen med en för Österlens museum traditionsenlig 
kulturarvsvandring.  

2019-års arbete 
För år 2019 upprättades 2019-02-20 ett nytt avtal (länsstyrelsens dnr. 435-32060-2018) mellan Läns-
styrelsen i Skåne län och Simrishamns kommun (Österlens Museum). Avtalet avser vård av utvalda 
fornlämningar och tillgängliggörande av kulturmiljöer inom Simrishamns kommun. Vården ska i hu-
vudsak omfatta slåtter av gräs och röjning av sly en eller ett par gånger per säsong för att tillgängliggöra 
miljöerna. Rengöring och vård av hällar ska utföras så att ristningarna kan skönjas. I uppdraget ingår 
även skötsel av informationsskyltar som Länsstyrelsen producerar och är kopplade till kulturmiljöer i 
kommunen. Säsongen har varit betydligt mer nederbördsrik än föregående år och tillväxten har varit 
mycket kraftig i början av sommaren med manshögt gräs som krävt en stor röjningsinsats. Mycket 
arbete har lagts ned på att iordningsställa den nya vandringsleden Jätteleden.  
 

Liksom under år 2018 så genomfördes vårdinsatser av två högar och en stensättning på Munkabacken 
(Gladsax 15:1-2 och Gladsax 82:1), en gånggrift i hög, benämnd Ekenäs (Gladsax 9:1-4), en borgruin, 
benämnd Gladsaxehus (Gladsax 12:1), en dös i hög, benämnd Skärabäcksdösen (Rörum 5:1), en sten-
kammargrav med hällbild, benämnd Tågarpsdösen (Östra Tommarp 4:1), en hällristning, benämnd 
Stenkilsristningen (Simrishamn 15:1), en hällristning, benämnd Bragestenarna (Östra Nöbbelöv 5:4) 
samt ett kapell i Sankt Olof (Sankt Olof 2:1). Dessutom genomfördes insatser enligt skötselplanerna för 
de båda hällristningslokalerna Stenkilsristningen och Bragestenarna (se bilaga 1 till 2012-års rapport. 
Även ett 20-tal informationsskyltar som är kopplade till kulturmiljöer underhölls. Fem nya vårdobjekt  
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tillkom under 2017: Gånggrift Skärabäck (Rörum 8:1), Stenstuan (Gladsax 8:1, 8:2), Hammenhög/Ham-
mundahögen (Hammenhög 1:1), Gånggrift Hammenhög (Hammenhög 2:1), Stenhed (Ö Herrestad 1:1). 
Avtal med markägare ingicks under hösten 2017 avseende vård av Dansarens häll (Järrestad 13:1 m.fl.) 
samt omgivande gravhögar. Under 2018 tillkom fyra nya vårdobjekt: Jarladösen (Järrestad 7:1), Pitt-
jestenen (Gladsax 43:1), Stenstuan i Gröstorp (Gladsax 42:1) och Kvejsahöj (Gladsax 41:1). De tre sist-
nämnda sammanbinds med en ny vandringsled som fått namnet Jätteleden, efter en lokal sägen som 
berättar att det vilar en jätte i landskapet.  
 

Arbetet med Jätteleden har innefattat röjningsarbeten för framkomlighet i ett fullåkerslandskap, väg-
visningsskyltar som tillverkats och satts upp längs leden, en ny stor informationstavla samt en folder 
som berättar om området, fornlämningarna och sägnen om jätten har producerats med text av Maria 
Heijbel och illustration av konstnär Aron Landahl. Foldern finns tillgänglig i en brevlåda vid informat-
ionstavlan vid vandringsleden samt i Österlens museums butik och på Turistbyrån. Ett vykort med Aron 
Landahls illustration av jätten i landskapet finns till försäljning i museibutiken. Vandringsleden invigdes 
på nationaldagen den 6 juni 2019 med ett publikt evenemang. Foldern till den andra vandringsleden 
mellan Yxornas häll och Stenkilsristningen har fått tillägg i form av översättningar till engelska och 
tyska, med hänsyn till det stora antalet internationella besökare.  
 

År 2015 tillgänglighetsanpassades Stenkilsristningen söder om Simrislund genom att en stig, eller 
mindre vandringsled, skapades mellan Yxornas häll och Stenkilsristningen. I år underhölls vandringsle-
den ytterligare och ett antal nya markeringspinnar sattes upp för att underlätta vandringen längs sti-
gen. Under 2017 fortsatte arbetet med förbättrad genomgång över stenmuren samt nya fjädergrindar 
vid stängselgenomgångarna. 
 
Ett fornvårdslag bildades i Österlens museums regi 2017, under ledning av projektledare Göran 
Tuesson. Antalet fornfaddrar har efter hand tunnats ut på grund av ålder mm. vilket innebär att det 
krävs en större arbetsinsats av fornvårdslaget. 

Projektgrupp 2019 
Liksom föregående år är Österlens museum och Simrishamns kommun ansvarig för projektet. Projekt-
gruppen består av; Lena Alebo (museichef Österlens museum), Ulrika Wallebom (arkeolog/antikvarie 
Österlens museum), Göran Tuesson (projektledare fr.o.m. 2017 Österlens museum) och Maria Heijbel 
(informatör, berättare och museipedagog Österlens museum). 

Fornfadderprojekt 
Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i Sydöstra Skåne ansökte under år 2011 om 25 000 kro-
nor hos Greta och Gösta Ehrnbergs stiftelsefond. I 2012 beviljades medlen. En del av dessa användes 
år 2013 i ett fadderprojekt med koppling till projekt Se och vårda. Syftet med fadderprojektet var att 
arbeta upp ett fornfaddersystem där intresserad allmänhet, markägare och byalag kunde hjälpa till i 
arbetet med att vårda fornlämningar. I år har ca sju fornfaddrar, såväl privatpersoner, markägare som 
byalag varit behjälpliga med vården av fornlämningarna. Två vårdobjekt sköts i huvudsak av fornfadd-
rar och en delvis. Efter fjolårets osäkerhet om vårdansvaret vårdades i år S:t Olofs kapell av S:t Olofs 
byalag med hjälp av byns kyrkvaktmästare.  
 

Det planeras för en fadder- och markägarträff med visning av Österlens museums nya magasin och 
information om vad som hänt under året och planer för framtiden.  



9 
 

Fornvårdslaget 
Göran Tuesson är från och med 2016-11-01 anställd av Österlens museum som projektledare för Se 
och vårda. Han bildade under 2017 ett fornvårdslag med personal från Österlens museum bestående 
av Per-Olof Kronvall och Fredrik Johansson. Under 2019 har fornvårdslaget bestått av Per-Olof Kronvall 
och Inga Nilsson.  

Program för allmänheten 
Österlens museum bidrar till att tillgängliggöra vårdobjekten i sin programverksamhet för att sprida 
kunskaper om våra fornlämningar och forntiden på Österlen. Söndagen den 2 december 2018 invigdes 
utställningen Uppdrag hällristningscentrum på Österlens museum. Arkitektstudenten Alex Svärd hade 
som examensarbete vid Lunds Tekniska högskola diskuterat kring och utarbetat ett förslag till ett 
skånskt hällristningscentrum med tänkt placering vid det gamla stenbrottet vid Yxornas häll. Alex 
Svärds tanke är att binda samman hela området vid Horsahallen i en historisk vandring där centrum, 
hällristningar och framkomlighet samspelar. Utställningen pågick över årsskiftet fram till den 8 februari 
2019 och modellen över hällristningscentret har också visats på kommunhuset i Simrishamn. I sam-
band med detta förevisades även modellen över det tänkta hällristningscentret för kommunstyrelsen, 
som fick information om projektet av museichef Lena Alebo och arkitektstudent Alex Svärd. 
 

 
 
Den 6 juni anordnade Österlens museum en kulturarvsvandring i Gröstorp som lockade en publik på 
120 deltagare. Vandringen gick längs den nyanlagda vandringsleden Jätteleden, som härmed fick sin 
publika invigning. Under vandringen besöktes Pittjestenen (Gladsax 43:1), Stenstuan i Gröstorp 
(Gladsax 42:1) och Kvejsahöj (Gladsax 41:1). Vandringen leddes av museichef Lena Alebo, berättare 
och museipedagog Maria Heijbel, museipedagog Veronica Jeppsson, arkeolog och arkivarie Ulrika Wal-
lebom och Göran Tuesson, projektledare för Se och vårda. Markägaren Göran Bengtsson deltog i vand-
ringen och uppmärksammades för sina insatser som markägare med tacktal och en gåva. Dagen avslu-
tades med lurblåsning i bronsålderslur från toppen av Kvejsahöj. 
 

Detalj av Alex Svärds modell för ett 
skånskt hällristningscentrum vid 
Horsahallen i Simrishamn. Foto: Alex 
Svärd. 
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Veronica Jeppsson, museipedagog vid Österlens museum, har under juni och juli haft publika visningar 
av Dansarens häll samt en vandring mellan Yxornas häll och Stenkilsristningen i samband med som-
marsolståndet på midsommarafton den 21 juni. Vidare har Österlens museum haft ytterligare ett eve-
nemang Hällristningar By Night den 14 september, då hällristningarna på Yxornas häll och Stenkilsrist-
ningen visades publikt i släpljusbelysning.  
 

I samband med Gladsaxdagarna 3 - 4 augusti deltog personal från Österlens museum. Arkeolog och 
antikvarie Ulrika Wallebom höll föredrag om resultaten av de arkeologiska utgrävningarna av Gladsax-
ehus.  
 

Jätteleden har uppmärksammats med ett eget kapitel i nya boken ”Trollskog och älvdans i Skåne. 
Vandra till gåtfulla platser” av Caroline Alesmark (Roos & Tegnér, 2019) och i artikeln ”Vad finns runt 
knuten?” i Österlenmagasinet 20 juni 2019. 

Det administrativa arbetet 
Det administrativa arbetet bestod under året av markägarträffar för genomförandet av anläggandet 
av Jätteleden, ansökningar av fondmedel för att utveckla Jätteleden och producera en fornläm-
ningsapp, utarbetande och uppdaterande av informationsmaterial och broschyrer, minnesanteck-
ningar, hemsidestexter, rapporterande, rekvirering av bidrag och undersökning av möjligheter att hitta 
ytterligare finansiering (landsbygdsstöd, medel ur Gustaf VI Adolfs minnesfond samt Region Skånes 
miljövårdsfond). Kontakt har tagits med markägare och nya avtal har ingåtts gällande vård av fornläm-
ningar och planering av vandringsled. Projektet har fått uppmärksamhet i bygden och förfrågningar 
från markägare har inkommit till projektledare Göran Tuesson om vi har möjlighet att åta oss vård av 
fornlämningar på deras marker. På Simrishamns kommuns hemsida, under Österlens museum, finns 
information om projekt Se och vårda och de fornlämningar som vårdas i projektet, de två vandrings-
lederna och Österlens hällristningar under tre olika menyer. Där finns också projektets tryckta broschy-
rer som nedladdningsbara PDF-filer. Broschyren Fornlämningar inom projektet Se och vårda finns 
också till försäljning i museibutiken. 

Det praktiska arbetet 
De 16 platserna , med sammanlagt 24 fornlämningar och de båda vandringslederna som var aktuella 
för projektet under år 2019 var Skärabäcksdösen (Rörum 5:1) norr om Vik, gånggriften vid Ekenäs 
(Gladsax 9:1-4) norr om Gladsax, Tågarpsdösen (egentligen en gånggrift) (Östra Tommarp 4:1) utanför 
Östra Tommarp, Stenkilsristningen i Simrislund (Simrishamn 15:1), Bragestenarna (Östra Nöbbelöv 5:4) 
utanför Gislöv, gravfältet på Munkabacken i Gladsax (Gladsax 15:1-2), stensättning på Munkabacken 
(Gladsax 82:1), Gladsaxehus borgruin (Gladsax 12:1), kapellet i Sankt Olof (Sankt Olof 2:1), Gånggrift 
Skärabäck (Rörum 8:1), Stenstuan (Gladsax 8:1, 8:2), Hammenhög/Hammundahögen (Hammenhög 
1:1), Gånggrift Hammenhög (Hammenhög 2:1), Stenhed (Ö Herrestad 1:1), Jarladösen i Järrestad (Jär-
restad 7:1, Pittjestenen (Gladsax 43:1) utanför Gröstorp, Stenstuan i Gröstorp (Gladsax 42:1, Kvejsahöj 
(Gladsax 41:1) och Dansarens häll samt omgivande gravhögar (Järrestad 13:1 m. fl.), vandringsleden 
mellan Yxornas häll och Stenkilsristningen samt Jätteleden. Fyra olika tidsperioder, fyra olika vårdbe-
hov och olika lägen i landskapet.  
 

Årets vårdande inleddes med att samtliga fornlämningar som ingår i projekt Se och vårda inventerades 
i syfte att kontrollera fornlämningarnas status och vårdbehov. Informationsskyltarna invid fornläm-
ningarna har inventerats och rengjorts. Därefter upprättades ett arbetsdokument och en vårdplan för 
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fornlämningarna. I arbetsdokumentet sammanställdes en planering för arbetsinsatserna; när arbetsin-
satserna skulle ske och vilka åtgärder som behövdes för respektive fornlämning. Därefter påbörjades 
vårdinsatserna. Sammanlagt lades 680 vårdtimmar i fält under 2019. Projektledning och rapportskriv-
ning har tagit 400 timmar i anspråk. 

Skyltningen av fornlämningar i Simrishamns kommun 
En inventering av fornminnesskyltarnas status samt vård av skyltarna utfördes under 2019. I avtalet 
ingår att rengöra och bevaka 24 stycken fornlämningsskyltar i Simrishamns kommun. I år sattes två nya 
informationsskyltar upp, vilken ersatte de gamla skyltarna. Dessa var: 
 

• Gladsaxehus 
• Grevlunda, lunden vid gravarna 

 

Samtliga skyltar har rengjorts och fotograferats under 2018. Dessa kommer på nytt att läggas ut på 
Österlens museums nya hemsida för att ytterligare lyfta fram fornlämningar och kulturmiljöer i land-
skapet som är värda att besöka samt underlätta för allmänheten att ta del av den information som 
framgår av skyltarna. 
 

Sammanlagt lades 20 timmar på inventering, rengöring, byte och fotografering av skyltar under 2019.  
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Bragestenarna (RAÄ Östra Nöbbelöv 5:4) 
Bragestenarna ligger strax söder om byn Gislöv. Hällen är på väg att försvinna in under den omgi-
vande grässvålen, och därför behöver kanterna hållas tillbaka. Hällristningsområdet består av två häl-
lar med grässvål emellan; en större häll med bl.a. 10 skepp och 70 skålgropar och en mindre med 
bl.a. fyra skepp och sju skålgropar. Det ska även nämnas att hällristningarna är grunt ristade och där-
för svåra att observera under dagtid. I släpljus framträder de desto tydligare.  

Hällarna spritades i november 2017 med god effekt, ny spritning av hällarna är planerad framöver. 
Fornvårdslaget har från och med 2018 tagit över vården av fornlämningen. Gräset runt hällarna slogs 
två gånger under sommaren 2019, den 24 juni och den 28 augusti. Vårdinsatser sattes även in på den 
låga gravkullen, som ligger i anslutning till hällarna. Slutligen borstades hällarna med en mjuk borste 
och klippet samlades upp och bortforslades. 
 

Fornvårdslaget lade ner sammanlagt 5 timmars arbete på vård av Bragestenarna och intilliggande 
gravkulle under år 2019. 
 

 
 

 

Bragestenarna (RAÄ Östra Nöbbe-
löv 5:4) efter vårdinsatsen den 24 
juni 2019. Foto: Göran Tuesson. 
 

Bragestenarna (RAÄ Östra Nöbbe-
löv 5:4) före vårdinsatsen den 24 
juni 2019. Foto: Göran Tuesson. 
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Kapell i Sankt Olof (RAÄ Sankt Olof 2:1) 
En av de fornlämningar som krävde mest vårdåtgärder inom projekt Se och vårda år 2013 var kapellet 
i Sankt Olof. Detta år utfördes en storröjning av platsen för kapellet tillsammans med ett antal forn-
faddrar. Bl.a. sågades ett av träden ned och meterhögt sly och decimeterhögt gräs i underkanten av 
slyn röjdes. Dessutom klipptes en del trädgrenar bort. I juli 2013 utfördes även en arkeologisk under-
sökning av kapellet. 
 

Från och med 2019 är det klart att byalaget ansvarar för vården i samarbete med ortens kyrkvaktmäs-
tare. Fornlämningen har blivit vårdad vid två tillfällen, bland annat i anslutning till S:t Olofsdagen i 
slutet av juli.  
 

Totalt lades 1,5 antal timmar på vård av kapellet under 2019. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kapellet i Sankt Olof (RAÄ Sankt Olof 2:1) efter säsongens vårdinsatser 2019. 
Foto: Göran Tuesson.   
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Skärabäcksdösen eller dös i hög vid Vik (RAÄ Rörum 5:1) 
Dösen i Nyhemsområdet ligger ca 1 km nordväst om fiskeläget Vik. Dösen som vårdas (Rörum 5:1) 
ligger i en hög som är oval, ca 18 x 12 meter stor och en meter hög. På högen finns en krets av 18 
klumpstenar. Döskammaren är rektangulär och består av två kantställda hällar. Dösen ligger på privat 
mark, där markägaren tagit på sig ansvaret att avlägsna skräpet efter vårdandet av dösen.  
 

Fornvårdslaget har utfört tre vårdinsatser av dösen och högen under 2019. Vid den första insatsen den 
1 juli röjdes gräs och sly med röjsåg. Vid den andra vårdinsatsen den 9 augusti röjdes sly bort med 
röjsåg. Ytterligare en vårdinsats gjordes den 9 september.  
 

Röjning och kontinuerlig vård av dösen har lett till att gullvivor åter etablerat sig på platsen. 
 

Totalt lades det ner 8 timmars arbete på vård av dösen under 2019. 
 

 
 
 

 

Skärabäcksdösen (RAÄ Rörum 
5:1) före vårdinsatsen 1 juli 2019. 
Foto: Göran Tuesson.
  

Skärabäcksdösen (RAÄ Rörum 
5:1) efter vårdinsatsen 1 juli 
2019.  Foto: Göran Tuesson. 
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Gladsaxehus borgruin (RAÄ Gladsax12:1) 
Gladsaxehus (RAÄ Gladsax 12:1) är en medeltida sätesgård och riksborg, av vilken endast delar av ett 
stenhus är synligt ovan mark. Gladsaxehus ligger väster om kyrkan och kyrkogården i Gladsax. 
Borgruinen ligger i en f.d. betesmark som de senaste åren skötts av jordbrukaren Hans Hansson i 
Gladsax som tar två vallskördar på det omgivande fältet. Han efterlämnade själva borgruinen att vår-
das ytterligare av fornvårdslaget. 

Den 24 juni 2019 utfördes en första vårdinsats av borgruinen. Vi röjde gräs med röjsåg runt om och på 
ruinen. Därefter såg den mycket välvårdad ut. I samband med röjningen upptäcktes en lökväxt som 
var okänd för fornvårdslaget. Efterforskningar gjordes av Österlens museums personal och det visade 
sig att det var backlök Allium oleraceum som hittats vid Gladsaxehus borgruin. Backlök hör hemma på 
medeltidsborgar, bl a Hammershus, och kan vara en potentiell kulturreliktväxt. I det här fallet kan det 
vara en medeltida växt som fått liv igen.  
 

Inför Gladsaxdagarna och 620-årsminnet av Fru Ide gjordes en andra extra noggrann vårdinsats den 23 
juli. Gräs och ogräs röjdes med röjsåg.  
 

Totalt lades det ner 7 timmars arbete på vård av Gladsaxehus under 2019. 
 

 
 
 

 

Gladsaxehus (RAÄ Gladsax 
12:1) före vårdinsatsen 24 juni 
2019. Foto: Göran Tuesson.
  

Gladsaxehus (RAÄ Gladsax 
12:1) efter vårdinsatsen 24 juni 
2019. Foto: Göran Tuesson. 
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Gånggriften vid Ekenäs (RAÄ Gladsax 9:1-4) 
Gånggriften ligger i en hög, som är 14 meter i diameter. I sydväst finns en kantkedja bestående av sju 
stenar. 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. På 
takblocket samt några av de övriga stenarna i gravens konstruktion finns bl.a. skålgropar inhuggna.  
 

Fornlämningen ligger i en vall- och betesmark och de nya ägarna till fastigheten är mycket intresserad 
av att hålla graven i gott skick och är mycket positiv till besökare. De nya markägarna ingår i fornfad-
derprojektet som är kopplat till projekt Se och vårda och från och med 2017 vårdar de gånggriften vid 
Ekenäs. Gånggriften är vårdad vid två tillfällen, den 29 maj och den 26 september 2019. I samband 
med inspektion kan konstateras att platsen är mycket välvårdad. 
 

Sammanlagt lades det ner 9 timmar på vård av Ekenäs gånggrift år 2019. 
 

                    
               
 
 

Gånggriften vid Ekenäs (RAÄ Gladsax 
9:1-4) norr om Gladsax före vård den 
29 maj 2019. Foto: Björn Andersson. 

Backlök Allium oleraceum fun-
nen vid borgruinen Gladsaxehus 
(RAÄ Gladsax 12:1) i samband 
med vård av fornlämningen i 
juni 2019. Foto: Göran Tuesson. 

Gånggriften vid Ekenäs (RAÄ Gladsax 9:1-4) norr om Gladsax efter 
vård den 29 maj 2019. Foto: Björn Andersson. 
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Stenkilsristningen (RAÄ Simrishamn 15:1) 
Denna relativt stora häll ligger i de södra delarna av Simrislund, strax söder om Simrishamn, ca 500 
meter sydväst om den välkända hällristningen Yxornas häll (Simrishamns 23:1) i den södra delen av 
hällristningsområdet Horsahallen. Stenkilsristningen består bl.a. av 27 skeppsfigurer, fyra människofi-
gurer och sju yxor. Vid hällen finns träd som behöver underhållas. Hällen spritades 2013, då den var 
starkt påverkad av lav och mossor. Hällen och vandringsleden dit sköts idag helt av Österlens museums 
fornvårdslag. Planeringen är att plocka bort träd som skuggar och förorenar hällen med löv, vilket bi-
drar till påväxning av hällen. 
 

Skötseln och vårdandet av Stenkilsristningen utförs från och med 2017 av fornvårdslaget. Fornfadder 
Steen Lind, som tidigare skötte hällen, har uttryckt mycket beröm för fornvårdslagets fortsatta skötsel 
av hällen. Under våren 2018 gjordes en större insats att röja bort buskar i anslutning till hällen för att 
minska skuggning och underlätta upptorkning av densamma.   
 

Hällen har under 2019 vårdats genom att klippa gräset i kanterna av hällen, ansa gräs, ogräs och ask-
fröer i hällarnas sprickor samt klippa grenar som hängt över hällen och sopa och borsta hällen vid be-
hov. Sprickorna har rengjorts och hällen och omgivningarna har vårdats vid tre tillfällen. En första vård-
insats genomfördes den 1 april, en andra den 29 juli och den tredje insatsen gjordes 6 augusti. Längs 
gångstigen mellan Yxornas häll och Stenkilsristningen har sly röjts bort och gräset klippts vid tre till-
fällen.  
 

Sammanlagt lades det ner 30 arbetstimmar på vård och skötsel av Stenkilsristningen år 2019.  
 

 
 

 

Våra sommarungdomar hjälper fornvård-
slaget med lukning av gräs i sprickorna på 
Stenkilsristningen (RAÄ Simrishamn 15:1) 
29 juli 2019. Foto: Göran Tuesson. 

Stenkilsristningen (RAÄ Simrishamn 
15:1) efter vårdinsats 29 juli 2019. 
Foto Göran Tuesson. 
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Munkabacken (RAÄ Gladsax 15:1-2 och Gladsax 82:1) 
På Munkabacken, strax väster om fastigheten Munkaberg i Gladsax, finns två gravhögar och en sten-
sättning som i fornminnesregistret benämns Gladsax 15:1-2 samt Gladsax 82:1. En mast står i den norra 
högen och har skadat den väsentligt. Ett elhus står intill masten och även den berör den norra högens 
ytterkanter. En av svårigheterna med detta fornlämningsområde är att identifiera stensättningen 
(Gladsax 82:1) som skall finnas i området. Enligt fornminnesregistret finns den något sydost om de två 
gravhögarna. Stensättningen är oregelbunden och övertorvad. Den är dessutom skadad i den sydvästra 
delen av äldre täktverksamhet och erodering.  
 

Munkabacken vårdas numera av markägaren Jacob Schmidt. Ingen betesdrift förekommer längre på 
platsen, vilket har inneburit att både gräs och ogräs har växer betydligt mer än tidigare år.  
Jakob Schmidt har också satt upp en informationsskylt om fornlämningarna vid grinden närmast byn. 
Fornlämningarna har vårdats vid två tillfällen under juli månad, första tillfället den 5 juli, andra tillfället 
i slutet av månaden. Gräset och nässlorna på fornlämningsområdet höggs med röjsåg. 
 

Fornfaddern har hittills lagt ner 4 arbetstimmar på vård av högarna under 2019.  
 
 

 
 
 

    

Den stora högen (RAÄ Gladsax 15:1) 
på Munkabacken före vårdinsatsen 
i juni 2019. Foto: Jacob Schmidt. 

Den stora högen (RAÄ Gladsax 15:2) 
på Munkabacken efter vårdinsatsen 
i juni 2019. Foto: Jacob Schmidt. 
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Tågarpsdösen (RAÄ Östra Tommarp 4:1) 
Tågarpsdösen är en av de fornlämningar inom projekt Se och vårda som vårdas av fornfaddrar. Under 
2019 har vårdinsatserna gjorts i ett samarbete mellan markägaren Inger Assarsson och fornvårdslaget.  
 

Tågarpsdösen är egentligen en gånggrift med hällbild. I muntlig tradition är graven dock benämnd Tå-
garpsdösen. Högen med gånggriften är 12 meter i diameter och 1,5 meter hög. Kammaren är närmast 
rektangulär, och består av 12 sidostenar och tre takstenar. På det södra takblocket över kammaren 
finns en älvkvarnsförekomst, bestående av 22 älvkvarnar (skålgropar). 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. 
 

Den första vårdinsatsen utfördes den 25 juni 2019 av markägaren Inger Assarsson och projektledare 
Göran Tuesson. Då slogs dels gräset vid gånggriften med röjsåg. En andra vårdinsats utfördes den 11 
september av fornvårdslaget. Resultatet är en prydlig fornlämning, väl synlig från den intill liggande 
väg 11. 
 

Totalt lades det ner 5,5 timmars arbete på vård av Tågarpsdösen under år 2019. 
 

 
 

 

Tågarpsdösen (RAÄ Östra Tommarp 
4:1) före vårdinsatsen den 25 juni 2019. 
Foto: Göran Tuesson. 

Tågarpsdösen (RAÄ Östra Tommarp 
4:1) efter vårdinsatsen den 25 juni 
2019. Foto: Göran Tuesson. 
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Skärabäcksgångriften eller gånggrift i hög vid Vik (RAÄ Rörum 8:1) 
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. Tomter är utlagda runt gånggriften och bebyggelse 
planeras, därför var det angeläget att röja fram fornlämningen för att minska risken för skadegörelse i 
samband med nybyggnation i området. 
 

Under 2017 gjordes en omfattande vårdinsats för att frilägga fornlämningen. Fornvårdslaget har under 
2019 röjt gräs och sly vid tre tillfällen. Året första vårdinsats gjordes den 3 juli då gräs och sly röjdes. 
Vid en andra vårdinsats den 2 augusti röjdes sly. Vid årets tredje vårdinsats den 5 september röjdes 
gräs och sly.  
 

Fornvårdslaget har lagt ner 9,5 timmar på vård av gånggriften under 2019.  
 

 
 

 
 

Skärabäcksgånggriften (RAÄ Rörum 
8:1) före vårdinsatsen 3 juli 2019. 
Foto: Göran Tuesson. 

Skärabäcksgånggriften (RAÄ Rörum 
8:1) efter vårdinsatsen 3 juli 2019. 
Foto: Göran Tuesson. 
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Stenstuan eller gånggrift i hög och hällristningar på Gladsax Norrevång (RAÄ Gladsax 8:1, 
8:2) 
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 arkeolo-
gisk 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.  
 

Markägaren Göran Tuesson, som även är projektledare för Se och vårda, har vårdat fornlämningen 
under 45 års tid och den ingår från och med 2017 i Se och vårda. 
 

Den 16 oktober 2017 spritades takblocket, vilket var välbehövligt då påväxten var omfattande. Sten-
stuan har vårdats vid tre tillfällen, den 8 juni, den 17 juli och 28 september 2019, av markägaren. Gräs 
och sly har röjts bort. Markägaren har också klippt gräset på den grästäckta besöksparkeringen och 
markvägen ut till Stenstuan.  
 

Sammanlagt lades 11 timmars arbete på vård av Stenstuan under 2019. 
 

   
 

   

Stenstuan (RAÄ Gladsax 8:1) 
före vårdinsatser 17 juli 2019. 
Foto: Göran Tuesson. 

Stenstuan (RAÄ Gladsax 8:1) 
efter vårdinsatser 17 juli 
2019. Foto: Göran Tuesson. 
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Gånggrift i hög vid Hammenhög (RAÄ Hammenhög 2:1) 
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, bärnsten samt ben av ren, hund och ”ölandshäst”. I gången fanns 
ett mindre, sittande skelett och en flintdolk. Gånggriften är restaurerad.  
 

Fornlämningen ingår sedan 2017 i Se och vårda och vårdas av fornvårdslaget. Den har vårdats den 24 
juni och den 26 augusti 2019 av fornvårdslaget. Gräset har klippts och stubbskott efter trädfällning har 
röjts bort. Gräset i gångstigen från vägen in till fornlämningen har också klippts.  
 

Sammanlagt lades 9 timmars arbete på vård av fornlämningen under 2019.  
 
 

  
 
 

   
 

Gånggrift i hög vid Hammenhög (RAÄ 
Hammenhög 2:1) före vårdinsatser 
24 juni 2019. Foto: Göran Tuesson. 

Gånggrift i hög vid Hammenhög (RAÄ 
Hammenhög 2:1) efter vårdinsatser 
24 juni 2019. Foto: Göran Tuesson. 
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Hammens hög vid Hammenhög (RAÄ Hammenhög 1:1) 
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”. 
 

Hammens hög ingår sedan 2017 i Se och vårda och vårdas av fornvårdslaget. Gräs och sly har röjts på 
platsen vid 3 tillfällen i juni och tre tillfällen i augusti 2019. Högen är brant och full av kaninhål, detta 
gör att fornlämningen är svår att vårda.  
 

Totalt lades 25,5 timmars arbete på vård av Hammens hög under 2019. 
 
 

  
 
 

  

Hammenshög vid Hammenhög (RAÄ 
Hammenhög 1:1) före vårdinsatser i 
juni 2019. Foto: Göran Tuesson. 

Hammenshög vid Hammenhög (RAÄ 
Hammenhög 1:1) efter vårdinsatser i 
juni 2019. Foto: Göran Tuesson. 
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Stenhed skeppssättning vid Östra Herrestad, Ulriksbergs gård (RAÄ Östra Herrestad 1:1) 
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. 
 

Stenhed började vårdas 2016 av fornvårdslaget och ingår sedan 2017 i Se och vårda. Vårdinsatserna 
har bestått av gräsröjning vid två tillfällen under början av juli och slutet augusti 2019.  
 

Fornvårdslaget lades 23,5 arbetstimmar på vård av Stenhed under 2019. 
 
 

 
 

 

Stenhed vid Östra Herrestad (RAÄ 
Östra Herrestad 1:1) före vårdinsatsen 
i juli 2019. Foto: Göran Tuesson. 

Stenhed vid Östra Herrestad (RAÄ Östra 
Herrestad 1:1) efter första vårdinsatsen i 
juli 2019. Foto: Göran Tuesson. 
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Dansarens häll vid Wilhelmsberg (RAÄ Järrestad 13:1 m. fl.) 
Dansarens häll uppvisar 550 figurer och 700 skålgropar och är därmed Skånes mest figurrika hällrist-
ning. Mest känd är den stora figur som kallas Dansaren. Inom området finns också tre gravhögar. Dessa 
är undersökta på 1940-talet. I samband med utgrävningen hittades brända människoben efter 6 grav-
lagda personer, samt gravgåvor i form av en halsring av brons, en liten skålgropssten och nålar av brons 
och järn.  
 

Platsen är mycket välbesökt. Under hösten 2017 upprättades ett markägaravtal och fornvårdslaget tog 
över vården av Dansarens häll. I samband med detta gjordes ett omfattande röjningsarbete av Dansa-
rens häll, efter att platsen saknat vård under 20 års tid. Fornvårdslaget arbetade sammanlagt 308,5 
timmar under 2017 med att röja bort vildvuxna buskar, gräs och träd. Bengt-Göran Jönsson, aktiv forn-
fadder inom Se och vårda, gjorde en stor insats med motorsåg i samband med röjningsarbetet. Forn-
faddrarna bidrog med sammanlagt 44,5 timmars arbete under 2017. 
 

Under 2018 fortsatte det omfattande röjningsarbetet och fornvårdslaget la ner sammanlagt 305 tim-
mar på vård av Dansarens häll. De omfattande vårdinsatserna under 2017 och 2018 har gett goda 
resultat. Hällen och omgivningarna som hotades av igenväxning är nu öppna och hällen är frilagd. Skyl-
ten byttes ut 2018 och platsen för skylten och ingången till fornlämningen flyttades för att öka och 
förbättra tillgängligheten. Under 2019 har fornlämningen vårdats vid 3 tillfällen under juli, augusti och 
september. Vid det första tillfället vårdades området runt hällen under ett flertal dagar under första 
halvan av juli.  Gräs och sly röjdes bort med röjsåg. Vid det andra tillfället lukades ogräs i sprickorna på 
hällen och hällen sopats ren. Vid det tredje tillfället vårdades området runt hällen på nytt och gräs och 
sly röjdes bort med röjsåg.  
 

Hällen är i stort behov av spritning, vilket kommer att göras när ekonomin tillåter.  
 

Totalt har fornvårdslaget lagt ner 64,5 timmar på vård av fornlämningen under 2019. 
 

 
 
 

Dansarens häll (RAÄ Järrestad 
13:1 m.fl.) före vårdinsatsen i 
juli 2019. Foto: Göran Tuesson. 
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Dansarens häll (RAÄ Järrestad 13:1 m.fl.) efter vårdinsatser 2019. Foto: Göran Tuesson. 

Blomning vid Dansarens häll (RAÄ Järrestad 13:1 m.fl.) efter att oönskad vegetation har röjts 
bort. Foto: Göran Tuesson. 
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Jarladösen vid gården Stendala utanför Järrestad (RAÄ Järrestad 7:1) 
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 antagli-
gen en klumpsten.  
 

Jarladösen ingår sedan 2018 i Se och vårda och vårdas av fornvårdslaget. Under 2018 krävdes vårdin-
satser på sammanlagt 45 timmar, det var mycket sly och gräs som behövde röjas bort. Det omfattande 
röjningsarbetet har gett gott resultat och under 2019 har fornlämningen vårdats vid två tillfällen: 28 
juni och 29 augusti.  
 

Totalt har fornvårdslaget lagt ner 6 timmar på vård av fornlämningen under 2019. 
 

 
 

 

Jarladösen (RAÄ Järrestad 7:1) före 
första vårdtillfället 28 juni 2019. 
Foto: Göran Tuesson. 

Jarladösen (RAÄ Järrestad 7:1) 
efter vårdtillfället i juni 2019. 
Foto: Göran Tuesson. 
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Kvejsahöj strax utanför Gröstorp (RAÄ Gladsax 41:1) 
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 Kvej-
sahöj är jättens huvud.  

Kvejsahöj ingår sedan 2018 i Se och vårda och vårdas av fornvårdslaget. Fornlämningen hade då inte 
blivit vårdad på ca 20 år, den ligger omgiven av åkermark och har därför varit svår att besöka. Under 
2018 lades 136 arbetstimmar ner på att vårda Kvejsahöj, ett omfattande arbete som gett gott resul-
tat. Efter 2018 års vårdinsatser och anläggandet av vandringsleden Jätteleden har bronsåldershögen 
blivit tillgänglig för allmänheten.  

I samband med anläggandet av Jätteleden högs vegetationen ner runt Kvejsahöj den 21 maj 2019. 
Därefter har högen vårdats vid ett tillfälle under ett flertal dagar i månadsskiftet juli/augusti då växt-
ligheten putsades bort. På grund av sin höjd och lutning är vårdinsatserna mycket krävande.  

Totalt har fornvårdslaget lagt ner 28,5 timmar på vård av Kvejsahöj under 2019. 

 

 

Kvejsahöj (RAÄ Gladsax 41:1) 
före vårdinsatserna under 2019. 
Foto: Göran Tuesson. 

Kvejsahöj (RAÄ Gladsax 41:1) ef-
ter säsongens vårdinsatser 2019. 
Foto: Göran Tuesson. 
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Stenstuan utanför Gröstorp (RAÄ Gladsax 42:1) 
Stenstuan i Gröstorp är en gånggrift i hög som är närmast oval, 10 x 7 meter i diameter i öst-västlig 
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 lång-
sidan 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.  

En lokal sägen berättar att det bodde en jätte i utkanterna av området kring Jarlens hus och enligt 
samma sägen ska Stenstuan vara jättens hjärta.  

Stenstuan i Gröstorp ingår sedan 2018 i Se och vårda och vårdas av fornvårdslaget. Fornlämningen 
ligger mitt i odlingslandskapet och har tidigare inte gått att besöka under odlingssäsongen. De större 
vårdinsatser som gjordes under 2018 har gett goda resultat och Stenstuan ingår nu i den nya vand-
ringsleden Jätteleden. Tre vårdinsatser har gjorts under 2019: 20 maj, 23 juli och 2 september. Regel-
rätt vård har utförts och vegetation har röjts bort med röjsåg. 

Totalt har fornvårdslaget lagt ner 9,5 timmar på vård av Stenstuan under 2019. 

 

 

 

Stenstuan (RAÄ Gladsax 
42:1) före vårdinsatser 2019. 
Foto: Göran Tuesson. 

Stenstuan (RAÄ Gladsax 42:1) 
efter vårdinsatsen i juli 2019. 
Foto: Göran Tuesson. 
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Pittjestenen utanför Gröstorp (RAÄ 43:1) 
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 ädlare delar 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. Kvejsa-
höj, jättens huvud, är en gravhög från bronsåldern och Pittjestenen, jättens penis, restes under järn-
åldern. Våtmarkerna vid jättens fötter fanns där under hela forntiden och det viskas om guldringar 
som hittats där. Det vilar en jätte i landskapet. 

Pittjestenen ingår sedan 2018 i Se och vårda och vårdas av fornvårdslaget. Fornlämningen från järnål-
dern ligger omgiven av åkermark och har tidigare varit svår att besöka under odlingssäsongen. Pitt-
jestenen är numera tillgänglig för allmänheten tack vare den nya vandringsleden Jätteleden. Det har 
bara behövts en vårdinsats under säsongen och den gjordes den 13 maj.  

Totalt har fornvårdslaget lagt ner 1 timme på vård av Pittjestenen under 2018. 

  

 

 

Pittjestenen (RAÄ 43:1) efter vårdinsatser och anläggandet av vandringsleden Jätteleden under 2019. 
Foto: Göran Tuesson. 
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Jätteleden, vandringsled i Järrestadtorp 
Efter den mycket uppskattade vandringleden mellan Yxornas häll och Stenkilsristningen har Se och 
vårda-projektet vid Österlens museum nu iordningställt en ny vandringsled, Jätteleden. Den nya le-
den på Järreststadtorp tillgängliggör Kvejsahöj (RAÄ Gladsax 41:1), Stenstuan utanför Gröstorp (RAÄ 
Gladsax 42:1) och Pittjestenen (RAÄ 43:1) – en vandring som omfattar stenåldern, bronsåldern och 
järnåldern i det österlenska fullåkerslandskapet. Med den nya vandringsleden har nya möjligheter 
öppnats för allmänheten att ta del av Österlens forntid.  

En förutsättning för att anlägga vandringsleden har varit välvilja och gott samarbete med markägarna 
Christel Ask Bengtsson och Göran Bengtsson, Järrestadtorp. Fornvårdslaget har röjt längs stengär-
dena och tagit bort grenar, buskar och gräs så att man kan vandra längs åkrarnas kanter utan att för-
därva grödorna. Leden har försetts med hänvisningsskyltar och en stor informationsskylt som berät-
tar om fornlämningarna, allemansrätten, landskapet och sägnen om jätten med illustration av konst-
nären Aron Landahl.  En folder om Jätteleden har också producerats och tryckts upp och finns till-
gänglig på plats i en låda vid sidan av informationsskylten samt i museibutiken på Österlens museum 
och på Turistbyrån. Vandringsleden har en sträcka på 1,7 km. 

Österlens museum arrangerade den 6 juni 2019 en kulturarvsvandring som fick inviga Jätteleden. 
Guider på vandringen var museichef Lena Alebo, Se och vårdas projektledare Göran Tuesson, berät-
tare och museipedagog Maria Heijbel, arkeolog Ulrika Wallebom och museipedagog Veronica Jepps-
son. Publiken bjöds på berättelser om jättar och gudar både från trakten och från den nordiska myto-
login, möjlighet att slå egna guldgubbar med en replika av en patris som hittats vid utgrävningar i Jär-
restad, visning av bronsålderskläder, en mobil utställning av arkeologiska föremål från trakten samt 
information och fakta kring området, fornlämningarna och vården av dem. På nytt ljöd bronsluren 
över nejden från toppen av Kvejsahöj, som ett eko från forntiden. Evenemanget lockade en publik på 
120 personer och skapade intresse för forntidslandskapet, forntiden och fornminnesvård. 

Totalt har fornvårdslaget lagt ner 84 timmar på att röja och skylta vandringsleden under 2019. Totalt 
har 1 200 exemplar av foldern om Jätteleden tryckts upp och lämnats ut på angivna platser under 
2019. 

 

Informationsskylten och hänvisningsskyltarna 
kommer på plats inför invigningen av Jätteleden 
den 6 juni 2019. Foto: Göran Tuesson. 
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Omslaget till foldern om Jätteleden som tagits fram av Österlens museum i projektet Se och vårda 
2019. 

 

Jätteleden tillgängliggör tre fornlämningar mitt i ett fullåkerslandskap. Vandringen upp till bronsåldershögen 
Kvejsahöj går längs kanten av ett odlat fält. Foto: Göran Tuesson. 
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Vandringsled mellan Yxornas häll och Stenkilsristningen 
Stenkilsristningen söder om Simrislund tillgänglighetsanpassades år 2015 genom att en mindre vand-
ringsled skapades mellan Yxornas häll och Stenkilsristningen. Arbetet utfördes av familjen Nordh på 
Nordhs Lantbruks AB. Tillgänglighetsanpassningen genomfördes på följande sätt:  

• Röjning av grenar, sly och gräs mellan Yxornas häll och Stenkilsristningen.  
• Det sattes upp en övergång vid stenbrottet. 
• Stolpar sattes upp längs stigen. Stolparna markerades med färg på toppen. 
• Ett gammalt stängsel och några stora stenar där stigen började vid Stenbrottet togs bort. 
• Österlens museum satte upp en skylt med texten Fornminne där stigen börjar vid Yxornas häll. 

Under skylten sitter en låda, där det finns en broschyr med information om vandringsleden, 
om Stenkilsristningen och om ny forskning kring Österlens hällristningar. I broschyren finns 
även en avteckning över Stenkilsristningen med ristningarna samt en karta över vandringsle-
den.  

 
Tillsyn av hällarna, kopiering och påfyllnad av broschyrer i postlådan samt komplettering av ledmarke-
ringar, klippning av sly längs leden och gräsröjning vid två tillfällen med röjsåg har utförts av fornvård-
slaget under 2019.  
 
Broschyren om vandringsleden har under 2019 översatts till både engelska och tyska, en tjänst som 
Österlens museum köpte in, och den översatta versionen har funnits tillgänglig i museibutiken. Totalt 
har den svenska versionen av broschyren tryckts upp och lämnats ut i 1300 exemplar under 2019. Den 
översatta versionen har tryckts upp och lämnats ut i 100 exemplar av varje språk. 
 
Totalt har 26 timmars arbete lagts ned på vandringsleden under 2019. 

Invigningen av Jätteleden den 6 juni 2019 lockade 120 personer. Gruppen blev så stor att vi fick 
dela den i två mindre grupper. Här syns den ena gruppen vid Stenstuan, där arkeolog Ulrika Wal-
lebom visade fynd från området och berättade om platsen och tidigare arkeologiska utgräv-
ningar. Foto: Göran Tuesson. 
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Övrigt 
Som tidigare nämnts finns det även information om projekt Se och vårda på Simrishamns kommuns 
hemsida, under Österlens museum. Då hemsidan är ny från och med årsslutet 2018 byggs informat-
ionen om Se och vårda ut successivt. Vi upplever ett ökat intresse för fornlämningar och Österlens 
forntid. Detta märks inte minst på det ökande besöksantalet vid våra vårdobjekt i Se och vårda. Den 
arkeologiska förundersökningen och utgrävningen av Stenbergska tomten i centrala Simrishamn un-
der 2017 och 2018 är också en bidragande orsak till allmänhetens ökade intresse. Uppmärksamheten 
kring den nya vandringsleden Jätteleden har varit stor och efterfrågan på foldern kring leden ökade 

Framsidan på broschyr med information om stigen pryds 
av en karta över vandringsleden mellan Yxornas häll och 
Stenkilsristningen. 

En skylt och låda med broschyrer i början 
på vandringsleden mellan Yxornas häll. 

   

 

Ett parti av den nya vandringsleden. 
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efter invigningen den 6 juni. Fondmedel och andra typer av ekonomiskt stöd har sökts för att ut-
veckla Jätteleden som besöksmål samt som utflyktsmål för skolorna.  
 
I Simrishamn pågår just nu ett projekt för att inventera arkitektur och kulturmiljöer runt om i kom-
munen. Kultur- och fritidsförvaltningen, där Österlens museum ingår, bidrar med 100 000 kr till arbe-
tet med programmet och museichef Lena Alebo ingår i referensgruppen.  Projektet drivs av Samhälls-
byggnadsförvaltningen och syftar till att tydliggöra kommunens inriktning i arkitektur- och gestalt-
ningsfrågor, som ett tillägg till kommunens översiktsplan. 

På sin hemsida skriver Samhällsbyggnadsförvaltningen att arkitektur och kulturmiljöprogrammet ”ska 
på ett stimulerande sätt beskriva Simrishamns unika karaktärer och värden avseende bebyggelse, 
områden, kulturmiljöer och landskap samtidigt som det ger vägledning om hur kommunen kan ut-
vecklas med ny bebyggelse som bidrar till en långsiktig hållbarhet och god livsmiljö.” 
(https://www.simrishamn.se/bo-och-bygga/planer-och-utveckling/vara-oversiktsplaner) 
 

Broschyrer 
Under hösten 2014 startade arbetet med att göra en broschyr där samtliga fornlämningar inom projekt 
Se och vårda skulle lyftas fram. Målet med broschyren var dels att informera om fornlämningarna inom 
projektet och dels att, via en användbar karta över Österlen, få allmänheten och turisterna att besöka 
fornlämningarna. Broschyren färdigställdes inför Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i Syd-
östra Skånes 100-årsjubileum år 2016. Den finns nu som en utskrivningsbar pdf på Österlens Museums 
hemsida, med länk även från museet Facebook-sida, och i pappersformat till försäljning i museibuti-
ken. Broschyren har kompletterats med de vårdobjekt som tillkommit under 2017 och 2018, ytterligare 
kompletteringar har gjorts 2019 med information om att Kvejsahöj, Stenstuan i Gröstorp och Pittjes-
tenen ingår i vandringsleden Jätterundan. Vidare finns en broschyr om vandringsleden mellan Yxornas 
häll och Stenkilsristningen och en broschyr om Jätteleden i både tryckt och digitalt format. Vandrings-
leden mellan Yxornas häll och Stenkilsristningen får nu också ett nytt namn Hällristningsleden, för att 
förtydliga för besökarna att det är hällristningarna som står i fokus för denna vandringsled. Samman-
lagt finns 2019 tre broschyrer som producerats i projektet Se och vårda och som tillhandahålls och 
distribueras av Österlens museum.  

Projekt Se och vårda och ”Det gröna kulturarvet” 
Österlens Museum bevakar vad som sker inom ”det gröna kulturarvet” och har konsulterat biolog/bo-
taniker Magnus Jönsson i syfte att lyfta fram ”det gröna kulturarvet”.  I samarbete med Österlenarke-
ologi har ”det gröna kulturarvet” även integrerats i projekt Se och vårda. I juni månad 2019 hittades 
plantor av en växt som vi inte kände igen. Efter diverse efterforskningar visade det sig vara backlök vi 
funnit, en kulturrelikt växt som mycket väl kan härledas tillbaka till medeltiden, då den odlades och 
användes som kryddväxt. Backlök finns även i närområdet vid den medeltida borgen Hammershus. I 
vår broschyr om Jätteleden lyfter vi särskilt fram allemansrätten, detta med föranledning av att vi har 
avtal med markägaren och att vi uppmuntrar till vandring i ett fullåkerslandskap. Planer finns att även 
utöka broschyren om vandringsleden mellan Yxornas häll och Stenkilsristningen med information om 
allemansrätten. 

Kommentar till arbetet under 2019 
Projektets syfte och mål har med 2019 års insatser uppfyllts och har de sista åren expanderat. Se och 
vårda har blivit ett långsiktigt projekt med medel från Länsstyrelsen i Skåne där vi tillgängliggör och 
levandegör fornlämningarna, deras historia och fornlandskapet genom fornvård, vandringsleder, in-
formationsbroschyrer och pedagogik i fält. Bragestenarna och Stenstuan i Gladsax är spritade 2017 och 
i år har vi sett effekten av spritningen, påväxten på hällarna har försvunnit till stora delar. Vi kan se att 
en återkommande spritning behövs på samtliga hällar och har önskemål om ekonomiska resurser att 
utföra detta. Särskilt gäller detta Dansarens häll som aldrig har spritats.  
 

https://www.simrishamn.se/bo-och-bygga/planer-och-utveckling/vara-oversiktsplaner
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Bragestenarna (RAÄ Östra Nöbbelöv 5:4) innan spritningen av hällen 2017. Påväxten syns tydligt. Foto: 
Göran Tuesson. 

Resultatet av 2017 års spritning av Bragestenarna (RAÄ Östra Nöbbelöv 5:4) syns tydligt i juni 2019. Påväxten har 
till stor del försvunnit. Foto: Göran Tuesson. 
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