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Bredarör på Kivik, »Den märkvärdigaste af våra
stenristningar» (Sjöborg 1830, s. 142), har allt
sedan slutet av 1700-talet intagit en särställning
inom den nordeuropeiska arkeologin. Det beror
till lika delar på rösets storlek och de fascineran -
de hällbilderna (fig. 1) som den mening som his-
toriker, antikvarier och arkeologer tillskrivit det -
ta mytiska monument (jfr Nordén 1942; Rands-
borg 1993; Kristiansen & Larsson 2005; Gold-
hahn 2009). Oavsett om det gäller hällbil dernas
innebörd, deras datering eller den framväxande
kulturminnesvården, så har Bredarör stått i cent -
rum för debatten. Det är till exempel talande att
Bredarör var det första monument som både
Nils Henrik Sjöborg (1767–1838) och Sigurd Cur-
man (1879–1966) lät restaurera se dan de fått be -
fogenhet att värna om fäderneslandets fornmin-
nen. Sjöborg gjorde detta egenhändigt 1814 me -
dan Curman agerade mera i bakgrunden då Bre -

darör undersöktes och restaurerades mellan 1931–
33 (Pettersson 2001; Baudou 2004; Åman 2008).

Vad det gäller Bredarörs hällbilder har de allt
sedan Carl Georg Brunius (1792–1869) och Axel
Emanuel Holmbergs (1817–1861) dagar stått i
centrum för diskussionerna om både hällbilder-
nas kronologi och deras innebörd. Brunius dat-
erade merparten av Skandinaviens hällbilder till
sten åldern medan Holmberg menade att de bor-
de dateras till järnåldern. Båda var dock överens
om att Bredarörs hällbilder tillhörde brons åldern
och att häll nr 1 var den viktigaste för dateringen
(Gold- hahn 2005 m. ref.). Hällen med sina in -
huggna bilder av ett skepp, två spjutspetsar (?)
och två yxor, allt arrangerat på ett närmast he -
raldiskt vis, dokumenterades flera gånger under
1700-talet (fig. 2), men den var försvunnen då
Sjö borg besökte Kivik år 1800. Ihärdiga rykten
pe kade ut en fänrik Hjort från Mellby som den
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ansvarige och det sades att han hade använt den
som underliggare till en brännvinspanna.

Efterkommande generationer av arkeo loger
har lagt samma tonvikt på bilderna från denna
för svunna häll (fig. 1). Hans Hildebrand (1873),
Oscar Montelius (1898), Arthur Nordén (1942)
och Carl-Axel Althin (1945) menade alla att häl -
len avbildar yxor av skogstorpstyp. Nordén (1942,
s. 16) daterade yxorna och därmed röset till
slutet av period II, medan Althin (1945, s. 68)
daterade dem till slutet av period III (även Bro-
holm 1944, s. 154). Montelius (1917, s. nr 883,
884) daterade skogstorpsyxorna till period II
och Andreas Oldeberg (1974) daterade dem till
övergången mellan period III och IV. Koen Ver-
laeckt (1993:9–13, fig. 6) å sin sida anser att
skogstorpsyxorna skall jämföras med yxor av
Brøndested Skov-typ från Jylland och norra

Själland samt från ett fynd från Galstad i Väster -
götland. Eftersom den senare yxan påträffades
tillsammans med fem halsringar av wendeltyp
(se Stenberger 1964, s. 286) daterar Verlaeckt yxor-
na på häll nr 1 till period IV/V (Verlaeckt 1993,
s. 11). Sverre Marstrander (1963, s. 330), å sin
sida, intog en annan hållning och menade att
»...slike økser ikke synes å være begrenset til en
enkelt periode, men strek ker seg over et tidsrom
som spenner over den største delen av bronse -
alde ren» (se även Sjöberg 2008).

Liknande resonemang har förts kring skepps-
motivet på häll 1 (se fig. 1, jfr Marstrander 1963;
Glob 1969; Malmer 1981; Kaul 1998; Kris-
tiansen 2005; Ling 2008).

Märkligt i sammanhanget är att denna vikti-
ga häll har varit försvunnen sedan slutet av 1790-
talet. Ändå har dess inhuggna bilder ansetts som
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Fig. 1. Hällbilderna från bronsåldersröret Bredarör på Kivik i Skåne, dokumenterade av Harald Faith-Ell 1942
(ATA). —Rock art on the inside of a stone cist at the centre of a Bronze Age burial cairn at Kivik in Scania.
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de viktigaste för dateringen av hällbilderna från
Bredarör på Kivik. Än idag går det envisa rykten
i trakten om vart denna häll skall ha tagit vägen.
Det finns till och med hus och skorstenar ut -
pekade. Åtminstone en skorsten har rivits på
jakt efter den hägrade hällen. Jag har själv om -
huldat tanken om hur fantastiskt det vore att
återfinna den, inte minst som den har varit så
väsentlig för diskussionen om gravens och häll-
bildernas ålder. Sedan människobenen från häll -
kistan i Bredarör har analyserats och daterats
med AMS-metoden (Goldhahn 2005) är hällen
inte längre så viktig för dateringen av graven,
men trots det – »den fattas oss».

Eller gör den det? I en opublicerad arkivrap-
port från Kivik framförde Gustaf Hallström
(1932) åsikten att hällen förmodligen återfanns
av Sjöborg 1814. I min pågående forskning om

Bredarör har jag fördjupat mig i frågan och
kommit fram till att detta måste vara sant.

Sjöborgs restaurering 1814
Sedan Sjöborg blivit utsedd till riksantikvarie
1814 ställde han kosan till Kivik (för biografiska
noter, se Nordbladh 2006). Syftet var först och
främst att restaurera det märkvärdiga fornmin-
net. Året därpå publicerade han ett »Försök till
en nomenklatur för Nordiska fornlemningar»
(Sjöberg 1815), som var en omarbetad version
av hans banbrytande arbete från 1797 »Inled-
ning til kännedom af fäderneslandets antiqui-
teter». I det förra arbetet diskuterar han Bre -
darör på Kivik ingående under klassificeringen
»Stenrör».

Vid Sjöborgs besök 1814 saknades hällarna
nr 1, 4 och 8 (fig. 1). Enligt uppgifter från Carl
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Fig. 2. Dokumentation av häll nr 1 från 1700-talet (efter Nordén 1942). —18th century documentation of slab
no 1.
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Fredrik Fallén (1764–1830) på Esperöds Herr -
gård, där Sjöborg bodde vid sitt besök på Kivik
(Bringeus 2000), hade häll nr 8 smusslats bort
av värmlänningen och mjölnaren Jonas Jonas-
son. Han hade fört den till Esperöds kvarn för
att använda den som byggnadsmaterial. Detta
bör ha skett mellan 1791 och 1798 (Bringéus
2000, s. 179–190, 255). Enligt egen utsago efter-
sökte Sjöborg hällen på ort och ställe 1814, men
utan framgång. Delar av häll nr 8 återfanns dock
1915 då möllan revs (Tillväxten 1916 i Fornvän-
nen 1917, se Nordén 1942; Randsborg 1993).

Vad gäller de andra hällarna som saknades
var Sjöborg mera framgångsrik: han fann dem i
rännan under Fänrik Hjorts brännvinspanna i
Mellby.

Innan vi ger ordet till Sjöborg själv kan det
vara värt att notera att han numrerar hällarna i
det följande citatet från 1815 på annat vis än vad
som är gängse idag (se fig. 1). För att förvirra
saken än mer så stämmer heller inte hans nu m -
rering i citatet med hans egen dokumentation

över samma grav från 1814 (fig. 3), vilket beror
på att denna dokumentation först kom i tryck i
hans skrift Samlingar för Nordens fornälska re från
1830. Denna förvirring är troligen en av anled-
ningarna till att häll nr 1 fortfarande anses vara
på vift (jfr Hildebrand 1873; Hallström 1932;
Nordén 1942; Randsborg 1993). För att under-
lätta en jämförelse mellan dessa källor har jag
valt att markera vilken häll som avses genom att
hänvisa både till Harald Faith-Ells dokumenta-
tion från 1942 i figur 1 [F-E nr 1, etc] och Sjö -
borgs dokumentation från 1814 i figur 3 [S nr 1,
etc] med hjälp av klamrar i citatet nedan. Sjö -
borg (1915, s. 114-115, med förtydligande stycke -
indelning): 

Jag vill nämna stenarna i den ordning, enligt
hvilken jag förklarar dem, och således kalla
den sten, jag anser som den första.

N:o 1 [F-E nr 2, S nr 4], som visar ett
skärgårds-fartyg med en besättning af 6 man, så
att man äfven kan urskilja deras hufvud: der -
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Fig. 3. Nils Henrik Sjöborgs avbildning av Bredarör på Kivik efter hans restaurering 1814. Teckning och
akvarell. Originalet förvaras i Kungliga Bibliotekets handskriftssamling. —N.H. Sjöborg’s picture of the
Bredarör cairn and cist after his 1814 restauration.
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öfver synes äfven kan urskiljas något tecken
till mast. Detta skall förmodligen gifva till -
känna en till orten ankommen flotta och ar -
méens landstigning: men denna sten är uti
Lagerbringska och Shumska Kopparsticket
ej fullständigt aftagen. Fartyget har mycken
likhet af Fig. XI och de som finnas ristade på
klipporna, se s. 15.

N:o 2 [F-E nr 3, S nr 3], fyra hästar
jemte flera prydnader,

N:o 3 [F-E nr 4, S nr 2], tvenne cirklar
med 2:ne korsande diametrar, dem jag anser för
hjul, föreställande stridsvagnar,

N:o 4 [F-E nr 6, S nr 8], tvenne dylika hjul
och deröfver tvenne stridsyxor utan skaft, och

N:o 5 [F-E nr 1] tvenne stridsyxor med
tillbaka böjda skaft, alldeles såsom S:t Olofs i
Norrska vapnet, och tvenne spjut, hvilka sist -
nämnde 4 stenar förmodligen äro symboler
af ett fältslag, som den Landstigne Här på
denna ort hållit.

N:o 6 [F-E nr 7, S nr 9] visar de märk-
ligaste figurer och det i trenne rader, hvaraf

den första föreställer ej otydligt, ehuru i en
högst enfaldig smak och utan teckning, en
menniska med en piska eller töm i handen,
stående på en vagn med 2:ne hjul, af samma
utseende, ehuru mycket mindre, än de förut-
nämnda cirklar. Före vagnen, som är med
2:ne hästar bespänd, går en person med ett
svärd eller spjut i handen, som har framför
sig 3:ne, hvilka tyckas hafva händerna fast-
bundna på ryggen. Andra raden visar 3:ne
liggande djur såsom slagtade (förmodligen
till offer), och tredje raden föreställer 8 per-
soner med framstående mössor och efterslä-
pande kåpor (förmodligen offerprester; men
Lagerbring anför, att då Landets Döttrar gå
under höstarbetet i det närmaste alldeles
oklädda, hade dessa långa vita figurer här af
de främmande blifvit aftecknade). Fram-
manföre presterna visar sig en person med
en klubba eller ett rökelsekar.

N:o 7 [F-E nr 8] är närmast intill den
föregående och, af de med figurer, närmast
utgången åt söder.
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Fig. 4. Häll nr 1, upp-och-ned-
vänd detalj ur fig. 3, N.H.
Sjöborgs bild av Bredarör från
1814. —Slab no 1 in 1814.
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Om stenarnas öden och äventyr skriver Sjöborg
(1815, s. 117–118): 

Grafvens sidostenar, som hade figurer, skola
ännu varit orubbade 1786, men 1800, då jag
första gång besåg stället, voro N:o 3, 5 och 7
borttagne och, såsom man sade, inmurade i
en ränna och under en panna uti bränneriet
vid en gård i Mälby. Sedan Kongl. Maj:t år
1814 täckts i nåder anbefalla mig vården och
inseendet öfver Rikets Antiqviteter, var jag
åter på stället, befann grafven så igenfylld,
att knappast spår dertill kunde skönjas, då
jag på Landshöfding-Embetets gynnande
föranstaltade och med benäget biträde af Kro -
nobetjening, ja äfven, efter Presterskapets ni -
tiska bemedlande, med tillhjelp af hemmans -
ägaren sjelf, uppbröt den nämnda brännvins  -
pannan och rännan i Mälby; upprensade och
granskade grafven vid Kivik; återfick stenar-
na N:o 3 [F-E nr 4, S nr 2] och 5 [F-E nr 1, S
nr 5]; insatte dem i sina fordna rum; upp -
reste passande stenar, der några felades; satte
allt, så vida görligt var, i sitt fordna skick;
upptäckte på östra sidan vid grafvens ingång
en annan mindre graf, såsom till ett barn,
med 2:ne täckstenar; aftecknade allt i sitt nu
varande skick [här fig. 3], och fogade anstalt
om Monumentets fridlysande. Några få ben
funnos i lilla, äfven som i stora graf ven. Ska-
da att stenen N:o 7 [F-E nr 8] nu är den enda
med figurer, som, äfven efter flera under-
sökningar i Kivik, ej kunde igenfinnas! Då
man för flera år sedan till en närbelägen
qvarn behöfvde en qvarnsten, tog man en
passande sten i Bredarör och försökte borra
den, men den brast i stycken, och lär det olyck -
ligtvis just varit denna märkvärdiga sten man
råkat.

Som framgår av dessa citat var Sjöborg själv säk-
er på att han återfunnit stenarna »N:o 3», det
vill säga F-E nr 4, och »5», det vill säga F-E nr 1.
Den fragmentariska hällen som återfanns till-
sammans med F-E nr 4 uppvisar också ett tyd -
ligt igenkännbart skeppsmotiv som liknar av -
bild ningarna av samma häll från 1700-talet (jfr
fig. 1, 2, 3 och 4). Redan 1830 ger dock Sjö borg
sken av att samma häll saknas igen. Han be -

skriver hällen från brännvinspannan med det
fragmentariska skeppsmotivet på följande vis:
»Stenen a har ännu några qvarlefvor af fartyg
med master» (Sjöborg 1930, s. 142), men menar
senare att den försvunna (?) hällen som skulle
ha stått där ännu var förlorad:

»En annan sten med figurer, den jag visat Pl.
13, Fig. 24, var äfven förstörd, och i dess
ställe satte jag Litt. m. Här såg man, enligt
Hilfelings ritning, ett skepp, ett spjut, 2:ne
pilspetsar och 2:ne stridsyxor, liknande de i
Norrige bruklige, och höra dessa figurer till
den del af bragdens Historia, som visar hvad
de på flottan ankomne medförde och hvad de
ämnade företaga” (Sjöborg 1930, s. 143). 

Redan Gustaf Hallström, som ägnade denna frå-
ga ett ingående studium under efterarbetet med
1931 års utgrävning, insåg som sagt att Sjöborg
hade funnit den gäckande hällen. Först var Hall-
ström skeptisk till Sjöborgs påstående, vilket
närmast bör karaktäriseras som ett personlig -
hetsdrag (Baudou 1997). I sin arkivrapport över
1931 års grävning skriver han: »Sjöborgs upp -
gift 1815 (Nomenklatur p. 117) att han året före
skulle ha återfunnit stenen och insatt den på sin
gamla vanliga plats, beror möjligen på en num-
merförväxling i hans anteckningar» (Hallström
1932, s. 26). Efter att själv ha studerat Sjöborgs
originalteckning på Kungliga Biblioteket kom
Hallström dock på andra tankar och menade att
den avbildade hällen »ha en omisskännlig likhet
med ristningarna å den försvunna sten 1».
Vidare skriver Hallström: »Utan att nu vilja in -
gå på en analys av denna ytterst intressanta möj-
lighet, vill jag här endast nämna, att jag finner
den mycket stor, samt att stenfragmentet ifråga i
så fall bör utgöra nedre vänstra delen av sten n:o
1, fastän av Sjöborg placerad upp och ned» (Hall-
ström 1932, s. 27). Både fyndsammanhanget och
Sjöborgs egna ord från 1815 tyder alltså på att
det är fragment av den förlorade hällen med
yxor och skepp som han fann under brännvins -
pannan i Mellby.

Förlorad, funnen och försvunnen
Inte så sällan grusas de förhoppningar vi när
som arkeologer, men de överraskande fynd som
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ändå görs från tid till annan får ofta de förra att
blekna. Vid en jämförelse mellan häll nr 5 i
Sjöborgs dokumentation från 1814 (fig. 3) och
de dokumentationer av häll nr 1 som föreligger
från 1700-talet (fig. 2), så är likheterna slående
(jfr fig. 2 och 4). Jag håller det därför för troligt
att Sjöborg har löst gåtan om den försvunna häll
nr 1 från Bredarör på Kivik. Trots det är den se -
dan dess försvunnen. Troligen bortfördes den
redan innan 1849 då Nils Wiberg besökte Bre -
darör (Wiberg 1859). Vare sig Sven Nilsson,
handlare Anders Holm på Kivik, som aktivt bi -
drog till att delar av häll nr 8 kom till rätta 1915,
Gustaf Hallström eller Arthur Nordén lyckades
återfinna denna häll efter det att den återbör-
dats till Bredarör av Sjöborg 1814.

Troligtvis beror det på att traktens folk fort-
satte att tömma röset på sten. Bredarör fridlystes
visserligen redan 1814 på initiativ av Sjöborg, men
denna fridlysning berörde endast den smyckade
hällkistan. Enligt uppgift från Fallén på Es pe -
röds herrgård, daterad till 1821, så tillät Sjö borg
traktens bönder att fortsätta att ta sten från
röset så länge hällkistan lämnades i fred (Brin -
géus 2000, s. 109). Då piren i fiskeläget byggdes
1896 lär man till exempel byggt en temporär
järnvägsräls för att forsla sten från Bredarör som
då fungerade som ett stenbrott.

Arkeologins vedermödor påminner inte säl-
lan om Sifysos släpande av sten. Även om Bre -
darörs häll nr 1 länge var förlorad och senare av
Sjöborg funnen är den alltjämt försvunnen. Sö -
kandet fortsätter…

Mitt projekt om Bredarör på Kivik pågår mellan 2008
och 2011 och bekostas av Vetenskapsrådet, vilket här -
med tackas. Rådet är inte ansvarigt för de tankar som
här kommer till uttryck.
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Summary

This article discusses the famous slab no 1 from
the Bredarör Bronze Age cairn at Kivik that
researchers believe has been lost. It depicts two
axes, two spears, a conic feature and a ship mo -
tif, all arranged in an almost heraldic way. The
slab has been much discussed on the subject of
the date of the cairn’s original construction, as
the axes depicted can be classified as belonging
to the Skogstorp or Brøndested Skov types.
This, however, did not lead to consensus on any
close dating as the axe types in question appear
to have been productive over most of the Bronze
Age. Discussion of the dating issue has recently
taken a new turn when radiocarbon dates were 

produced for human bones from the cairn,
demonstrating an extended period of use and re-
use.

An unpublished 1932 excavation report by
Gustaf Hallström and renewed examination of
historical sources show that Nils Henrik Sjöborg
found fragments of slab no 1 in 1814 under a
spirit still near Kivik, together with slab no 4.
Both slabs were then in a fragmented state.
Sjöborg put them back in their original places in
the cist. Sometime between 1814 and 1849, the
remains of slab no 1 were then removed again
and lost once more.
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