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O m

J ä t t e g r y t o r  1 Sverige.

.IHMär och der„ icke sällsynt , förekomma i de 
Sökand inaviska urbergen mer eller mindre vida, 
clIIjupa och symmetriska urhålkningar, hvilka man 
frirån urminnes tider gifvit benämningen J ä t t e -  
g; r y l  or. Sjelfva detta namn antyder, att till de 
såeå benämnda ienoinenens danande tyckes hafva er- 
fixordrats krafter vida utöfver vanliga menniskokraf- 
teeer. Sålunda hafva dessa granitbergens förunder» 
lijijga utsvarfningar, så väl som de flesta andra da- 
n iiingar, vittnande om öfvermenskligt uppliof, t i 1 ! - 
sklkrifvits Jättarne —. dessa urinnevånare, om livil- 
kf.tt ieke blott våra. Skandinaviska, utan nästan 
h t ’varje lands sagohäfder veta att tala. Det var ie- 
kcce underligt således om folktron länge, ja kanske 
änn  i dag, tillskref dessa ofta vidunderliga skapel- 
see^r ett slägte, öfver oss i kroppskrafter, ett jätte- 
slillägte af förmodad, utomordentlig styrka och ko.nst- 
fäiiirdighel. Och i sanning, om vi rimligtvis skulle



kunna tillerkänna dessa lapidariska fenomener någoit 
nienskligt ursprung, så erfordrades det visserligem 
sagans ocli pliantasiens förenade åtgärder, att d ik 
ta ett jälteslägte med för oss ofattliga krafter oclh 
förvånande konstfärdighet. Det är väl sannt at:t 
större konstverk och mera gigantiska m innesmär
ken hafva menniskokrafter äfven i fjällen inhuggit., 
än dessa; vi behöfve icke ens nämna de Egyplit
ska katakomberna och de Hinduiska lempelgrottor- 
na, hvilka likaledes dessa länders nuvarande i n 
nebyggare tillskrifva undanträngda jätte-folkslagss 
konstskicklighet. Men hvad åtminstone de Egyp
tiska katakomberna beträffar, så äro de ularbetadte 
i berg af en ojemförligt lösare beskaffenhet än the 
urberg, i hvilka våra jättegrytor lorekomma. Sonn 
sagd t är: såsom namnet antyder, tillskrifver tradi
tionen deras uppkomst åt jättar, eller förhindeir 
den dermed vissa vidskepliga meningar, såsom up
penbarelser af elfvor omkiing deras bräddar ----
h var före de äfven stundom b 1 i IV i t benämnda K if— 
k ä l l o r ;  —  eller, der de förekomma vid hafss;län
derna, tror skärkarlen sig der hafva varse! >1 i fV i It 
sjöfrun, sittande vid dess kant och sköljande sinat 
hafsgröna fotter i dess bad; eller också har inani 
i dem hittat mynt, nålar och dylika småsaker, be
vittnande alt vidskepelsen äfven i dem nedlaggtt 
sina offer; eller också far man stundom se lolk 
som ifrån aflägsna orter infinna sig vid dem, förr 
att i flaskor hem ta af det der samlade regnvatt
net , förmenande att det vore ett magiskt helso— 
vatten, eller — hvartill det oftast a n v ä n d e s ----



te l t  helande ögonvatten. Kort sagdt: vantro och 
oöfvertro tyckas hafva förmenat, alt underverk 
sskulle kunna bedrifvas vid bräddarna af dessa un- 
dlergrytor, hvilkas uppliof man tillskrifvit ett fa- 
lbelaktigt jätteslägte. Ja, till och med hafva andra 
ffolkslag gått så långt uti vidskepelse, att de an- 
sœtt dem såsom minnesmärken efler Gudar eller 
TTroll. Hvad iiro väl Ceilonesarnes S r ip a  da , eller 
l n e l ig a  f o t s p å r ,  *— öfver h vil ka de byggt sina 
p)agoder, och till hvilka de med frotn andakt vall- 
fiarda, anseende dem vara trampade af Buddha 
sjjelf1) ;  —  om icke dylika jättegryts-formationer?

Låt emedlertid vara, att folktron hade 
räitt, att resar och tnenskliga vidunder verkligen 
slkulle hafva kunnat åstadkomma dessa våra berg- 
lurgröpningar, så återstår dock, att i sådant fall 
åtdagalägga något r im ligt ändamål dermed* Då icke 
niågot sådant tillfredsställande, oaktadt många för- 
söik, kunde uppges, foil man redan i förra hälften 
aff lS : le  århundradet på deu i början vidunderlig 
föirefallande tanken , att hafsvattnet vore det sann- 
slkyldiga upphofvet till dessa skapelser* En icke 
olbetydlig meningsstrid fördes derOire mellan 17 
lnundradetalets geologer och fornforskare, huruvida 
deassa jättegrytor borde anses såsom blotta natur- 
femomener, eller såsom historiska konstverk och 
nuenskliga minnesmärken. Det var Dalinj som 
föirfäktade den förra åsigten, eller jättegrytornas

l)  P alm blad , Geographie, III. D. s. 721.



aquatila upphöf, anförande delsamma såsom bc\ is 
för den af honom med förkärlek omfattade valtiu- 
minskningstheorien. Det var måhända förnämlli- 
gast em.edan jättegrytornas vattusvarfning tyck lies 
stöda den obevisliga och kanske orimliga vattiu- 
minsknings-suppositionen, som Dalin_, äfven i siin 

f åsigt om Jättegrytornas tillkomst fick flere m o t
ståndare, hvilka aktade sig att underskrifva hams 
i detta sednare fall naturliga åsigt, hvilken i dlc- 
vas tanke tycktes gifva ett fruktad t stöd åt den af 
dem bestridda, orimliga d i  m i n u t i o  a q u a r u m . .

Striden fördes då mera om n am n , än om saik. 
Ty utan att antaga en småningom skeende, änmu 
fortfarande va 11 u m in  sk n i n g, i ordets egentlijga 
bemärkelse, måste man dock antaga en tempor är 
och lokal va t t u s  j un  k n i  n g, eller kanske rättaire 
landupphöjning. Denna är af erfarenheten nner 
än väl bevisad och af naturliga grunder alltför v.äl 
förklarad, för att vi här ytterligare skulle behöf va 
utreda densamma. För att nu tillämpa denna viat- 
tusvarfnings-, såväl som land- och således äfvien 
berg-upphöjnings-theori på Jättegrytornesuppkomsst, 
skulle desamma hafva tillkommit på tider, då dle
ras lokal, numera högt öfver vattenytan upphöjtd, 
varit af hal vet öfversvallad, så att vattnets i liviirf- 
vel verkande krafter ifrån början i någon bergskred- 
va kringfört der samlade stenar, som ? jiå samrma 
gång de sjelfva till rundning afslipats, älven svaivf- 
val urgröpningen i berget. Ännu i dag ser mani,



sili soi u t. ex. i Dalelfven *}, vid Ronneby i Bldkinge 
o«ch llerestädes i forsar och strömfåror, exempel af 
siådanu s'phseroidiska utslipningar. Det oaktadt var 
ämnu Sjöborgj obegripligt af livad anledning, vill- 
riådig, huruvida han skulle våga tillskrifva vall
inet, jättegrytornas daning, hvaremot han höll san- 
molikare, att de till vissa ekonomiska bruk, eller 
neligiösa ceremonier blifvit af mennisko-hand konst- 
gjjorda. Detta skulle man väl kunna hålla möjligt, 
så\ länge man blott sett jättegrytor af några få fots 
diiameter och djup; men när man träffar på dem 
sui gigantiska, som de nyligen på Muskön i Söder- 
nnanlands skärgård upptäckta2} , så finner man det

1)-Dalelfven h a r ,  så väl vid Gradan, som vid Avesta, 
ämdrat sitt forntida lopp, och i den öfvergifna flodbäddens 
häillar har man funnit dylika jättegrytor.

2) Pä Muskön upptogos under förleden vinter, af Br. Pa- 
trcon L evin  3:ne jättegrytor, helt nära utmed hvarandra be- 
läggna, af hvilka 2:ne ega 24  fots höjd öfver vattenytan; men 
dem tredje, svarfvad i sluttningen af berget, ligger några 
fott nedanför de andra. Dessa märkvärdiga jättegrytor äro 
de: största man hittills känner heskrifna- i Sverige. Af de 
baida öfre grytorna håller  den ena 9 foLs diameter och 13 
fotts d jup , samt är af eu  så ovanlig slipning, att dess botten 
inttages af tvenne, bredvid hvarandra liggande, smärre gry- 
toir, Den andra eger G fots diam. och 14 fots djup; om 
hvrilken dessutom är a l t  anmärka, att utom mångfaldiga 
smiärre, låg på dess botten en kullerslipad sten af minst 6 
Lissp:s tyngd. Emedan den tredje är utsvarfvad i den slut- 
tamde bergbranten, är dess ena sida vid pass 8 fot högre 
än den andra ; och höjden ifrån grytans botten till den hö- 
grcc sidans brädd utgör ÿ_ke mindre än 17 fot; diametern är



knappt antagligt, alt men n iskokraft er på tider, då 
bvarken krutsprängning eller jevnverktyg voro kän
da, och i ett land, der krafterna på en föga frukt
bar jords odlande och till de nödvändiga niiungs- 
omsorgerna nästan uteslutande påkallades, likväl 
skulle på så ändamålslösa minnesmärkens utarbe
tande förslösats; hvaremot det förefaller naturligare, 
att de genom en i längre tider oafbrutet fortfa
rande sten- och vattensvarfning, utan rnennisko- 
handens åtgärd, blifvit danade. Härtill kommer, 
att nämda Muskö-jättegrytor, så väl som de flesta 
andra nyupptagna, hyste uti sig stenar, mer eller 
mindre klotformiga och rundslipade, hvilken ste- 
narnes afslipning otvifvelaktigt åstadkommits på 
samma gång och i samma mån, som bergsgrytan 
af dem ursvarfvats.

Såväl enligt forntida, i bergen vid bafskusten 
inhuggna, vattumärken, hvilka i sednare tider blif
vit afvägda, så ock genom nyare vetenskapsmäns 
observationer och jemförelser O  har man i frågan 
oin hafsvattnels successiva sjunkning kommit till

7 fot, Alla dessa grytor voro fyllda med större eller smär
re ,  samt mer eller mindre rundslipade stenar, åtskilliga nä
stan aldeles spheriska, jemte grus, sand, lera och öfverst 
matjord; dessutom växte i den ena en tall och en gran ,  
hvardera af  vid pass 13 à 14 fets höjd.

I) Jemf. ”Anmärkningar och uppgifter rörande V atlen- 
minskningen vid Sveriges kuster,” af N . Brunei ona och C. 
P . H ällström , införda i Wetensk. Akademiens Handlingar 
år  1823 s. 21.



diel rcsuIlat, att Åtminstone under de sednare år- 
lhuiulraden det seculara Leloppet af vattenytans 
siänkning inom Östersjön utgjort vid pass 3 fot. 
bYu förekomma i de Skandinaviska bergen Jätte
g ry to r  till mer än 400 fots höjd öfver den uuva
nande hafsytan 3) , hvilket, —  ifall den progressiva 
v/attusjunkningen skulle hafva jemt fortfarit i lika 
imän, och om vi antage att hafsvattnet verkligen 
uitarbetat jättegrytorna —  skulle förutsätta, att de 
samima vore mångtusen-åriga. Vi känne ej, om 
dlen progressiva gången af vattusjunkningen är full- 
Lomligt enahanda sekel från sekel, om hafsvattnet 
siänkes enformigt lika, eller periodiskt olika, allt- 
elfler locala, climatiska oeli atmospheriska inflytel- 
ster. Vare härmed huru som heldst: otvifvelaktigt 
bilir det dock, att såväl Skandinaviens, som alla 
amdra länders högsta berg —  och således äfven 
allla nuvarande Jättegrytors localer — en gång i 
uirtiden öfverflutits utaf liafvet. Denna opinion om 
ein allmän vattuflod finner man, mer eller mindre 
utttryckligt, uttalad såväl i den heliga Skrift, som 
a f  flere forntidens skalder:

”’In  principio . .. Spiritus Dei ferebatur super
aquas.” (Genesis.) 

’”Alltc mare et terras > et quod tegit omnia coelum t 
VJnus erat toto naturce vultus in orbej

a) Se C. a f  Forsell y Beskrifning öfver Mariestails Län s. 
30J. Dessa jättegrytor ligga åtminstone 450 fot öfver liafvet.



Nec a d h u c ..............• • brachia longo
Margine terrarum porrexerat Amphitrite.”

”Omnia pontus erant, deerant quoque litera ponto."
(Ovid. Metamorphoseon lib. 1 .) 

Namque canebat uti . . . .
. . . tener mundi concreverit orbis j
Tum  durare solum et discludere Nerea ponto
Coeperit.”

(Virgil. Eel. V I.)

Det var ickç blott forntiden som omtalade en 
sådan allmän öfversvämning, äfven sednare tiders 
vetenskapliga forskningar instämma deruli, att den 
verkligen måste hafva egt rum, och dess ford na 
tillvaro kan således anses obestridlig. Emedlertid 
är det oafgjordt, huruvida Jättegrytorna härleda 
sig ifrån denna totala urtids-öfversvänniing, eller 
ifrån någon sednare allmän eller partiell flod.

Det är nemligen en supposition, i sednare ti
der uppkommen, angående Jättegrytornas daning, 
och hvilken vi ej heller här kunna förbigå, att de 
samma skulle ega p e t r i d e l a u n i s k t  upphof, d. 
v. s. härleda sig ifrån den s. k. petridelauniska 
eller rullstensfloden. Till suppositionen om en rull- 
sJ.ensflod har man blifvit ledd vid betraktande af 
dess ännu i bergen synbara verkningar, de s. k. 
riillstens-väfllorna.

Redan 1700:talets Svenska mineraloger, isynner- 
nerhet T  ilas x Cronstedt, von Swab oöh Bergman



anmärkte, att tie i Sverige funnit rafflade berg- 
liällar, utan att de dock vidare gjorde sig reda tor 
orsaken till detta phenomen, Äfven utländska mi
neraloger, Brongniart*), Hall 3 Buck land*') Sed g-, 
wick, och Saussure m* 11. hafva anmärkt dylika 
räfflor i Norrige, Scottland, England och på Al
perna; men i synnerhet är det i Norden som det
ta phenomen är i ögonen fallande, och i Sverige 
har det på sednarc tider noggrannare bestyrkts af 
Erih. Berzelius och Prof. Sefström,

Den förmodade geologiska tilldragelse, hvilken 
Sefström  benämnt r u l l s t e n  s f l o d 3) ,  skulle, upp
kommen a f  okänd anledning, bestått deruti, att 
en öfyermåttan våldsam, allmän flod, i riktning 
ifrån norr till söder, framgått öfver Skandinavien, 
hvilken i sin framfart medfört lösryckta stenar, 
grus och sand, hvarunder stenarne dels räfllat den 
berggrund hvaröfver de framryckts, dels, i farten 
rullande mot hyarandra, åstadkommit hvarandras 
afnötning och rundning, i följd hvaraf de äf\en 
blifvit kallade r u l l s t e n a r  (Gerölie). Likasom

i) INolice su r  les Btocs de Roches des Terrains de Trans

port en Suède, pa \' A lex. Brogniart. Annales des .Sciences Nat. 

Vol. XIV. pp. 5— 22.
u) PV. Buçklcifiil, Reliquiae Diluyianae, or Obss. on the ca-- 

Vfi§, lissures, and diluvial gravel. Loud. 1824.
3) S e fs trç m  har meddelat resultatet af sina undersökning 

gar angående rullstcesffodeu i Vetenskaps Akademiens Hand

lingar för å r  1836 s. 41 :  "Undersökning af de räfflor, hvar

a f  Skandinaviens berg äro med bestämd riktning fårade, 

samt om deras sannolika uppkomst.”



våra vanliga sandåsars uppkomst måste tillskrifvas 
denna rullstensflod —  så neml., att, när denna 
flod i sin fart mött något högre berg, skulle de 
stcnai, som deiölvei kunnat framvältas, jemle grns 
och sand samlats till en, i rullstensflodens rikt
ning, fortlöpande, långsträckt hög, eller ås ,  på 
på bergets andra läsida — likaså skulle derernot 
de stenar, som, i anseende till något af berget 
framskjutande hinder, icke. utaf floden kunnat vi
dare framvältas eller upplyftas, samlats i någon 
bergskrefva nedanför detta motstående hinder, livar- 
est deras rörelse i kastlinie genom vattnets inver
kan förvandlats till gyration eller hvirfvelrörelse, 
livarvid Jättegrytorna genom den i tiders längd 
fortsatta svarfningen åvägabringats. Denna hypo- 
thes om Jättegrytornas daning, huru mycket den 
kan liafva för sig, tyckes dock icke vara allmän
giltig eller tillräcklig att förklara tillkomsten af al
la dylika fenomener. Ty nu är förhållandet det, 
att det icke alltid är på bergens norra sluttningar, 
eller stötsidan emot rullstensfloden, som Jättegry
tor förekomma, ulan ofta anträffas de äfven dels 
på bergens högsta toppar, der intet hinder tyckes 
liafvakunnatmöttrullslensiloden, förorsakande livirf- 
velrörelsen, dels på bergens läsida, hvarest flod- 
kraften måste liafva verkat efter andra lagar än på 
stötsidan. Med ett ord: åtminstone icke alla Jätte
grytor tyckes vara petridelauniska, utan kanske 
många bildade genom en vattenflods åverkan un
der dess fall, ehuru dock Prof. Sefström  anser de 
flesta ega sitt upphof ifrån rullstensfloden. Såsoin



märklig anföres den vid Trollhättan så bekante 
G r o t t a n  vara en art af dem man måste tillskrif- 
va petridelaunisk uppkomst. —  Den Jättegryta der- 
emot, som inneslöt den fordom så beryktade F å n 
g e s te n e n  vid Landsort, synes ej stå i samman
hang med rullstensfloden, utan vara sednare ver- 

!kad utaf hafsvattnet, som måhända ej så längesedan 
öfversvallade densamma.

På en ö, Ö jan ,  den yttersta i Södermanlands 
iskaren, på hvars södra udde den s. k. Landsorts 
Jfyrhåk är belägen , tinnes en i sitt slag ganska märk
värdig Jättegryta, hvilken tyckes bevisa, att så- 

<dana utan petridelauniskt ursprung verkligen före
komma. Den är belägen på öns vestra kust och 
befanns år 1728, då den beskrefs >"), ungefär 15

i)  Uti en i Upsala 1728, under Er, A lstrins  præsidium, 

.•af F, P . Scharff' utgifven dissertation: ”De lapide captivo, 

^vulgo ”F å n g e - s t e n ” beskrifves denna Jättegryta p. 11; 

’”Est autem crypta hæc oblonga et quidem oviformis, ab 
japertura seu ostio in longitudinem protensa, canthari unius 

ccirciter c a p ax , alque rimam montis tam superne quam in- 
jferne, prope extremitatem sive latus suum orientale osten- 
cdens, quæ tamen argilla, arena terraque undique est referta. 
IJXe minima quidem cernitur in hac crypta asperitas; sed si- 
ccut omnes a se lapis protuberantia* abstersit, sic quoque 

(careêrem totum ilä Isvigävit et polivit, ut sculptorem nec 

jpigrum nec imperitum esse oporteret, qui ejus generis lapi— 

(dem tam laevem efficeret. Situs cryptae horizontalis est, seu 

inquis, a quibus altitudine perpendiculari circiter 9 ped. et 

'longitudine 15 ped. distat, parallelus; quae utraque mensura 

j in tumescente mari decrescit, refluente vero augetur. Aper-



fut aflügsen ifrån stranden och 9 fot öfver vattnets°  I
dåvarande medelhöjd. Uti denna Jättegryta fanns 
en sten så besynnerligt innesluten, att den, större 
än Jättegrytans ingång, derifrån icke utan bergets 
söndersprängande kunde uttagas, hvårföre den, så
som innestängd i sitt bergfängelse, af åboerna kal
lades för ”F å n g e - s t e n . ” Stenen, som innehöll 
samma beståndsdelar som sjelfva berget1) ,  hade 
troligen vid någon jordstöt derefter afsöiulrals, 
livarefter den af det då ofversvallande hafvet kring- 
vridits och slipats i sin håla, hvilken således till 
fullkomlig släthet ursyarfvals på samma gång som 
stenen nära nog till klotfonn afrundats. Sedan haf- 
vet med tiden sjunkit undan, så att denna svarf- 
ning genom vattnets åverkan icke längre kunnat 
fortsättas, har deremot, märkvärdigt nog, vinden 
åstadkommit enahanda inverkan, i thy  att den
samma, i hålans nästan trattformiga ingång conden- 
serad inströmmande, derinom opererat, ehuru i 
svagare mått, dock efter samma lagar som förut 
vattnet. Sedan vattnet sjunkit undan, behöfde den 
numera runda och slipade stenen blott ett lindii-

tura carceris, quæ quadrangularis est, meridiei obverti tur,  
lata a parte extrema integrum pedcin , 3 dig. et 4 dec. alta 
qd dextrum 6 dig. ad sinistrum 3 dig, et 1 dec. ab interiori 
Vero parte , lata 3 dig. et 9 dec, alta i  dig. et 7 dec. est.” —

i ) Dersqmmastädes pag. 9 : ”Lapis hiç noster, quum pars 
sit montis, ex eadem quoque materia ac mons ipse constat, 
duro nempe et ponderoso saxi genere, multumque silicis 
continente, ut pyritæ etiam usum commode praestare valeat; 
yeliquuin vero arenaceum est.”



gare inflytande tilifrân, för alt i den redan glät
tade hålan bringas till omsvängning och sålunda 
foitsälla denna sv&rfningsprocess. Emedan grytans 
ingång befanns trtngre än stenens vidd, kunde 
naturligtvis denna ej i form af rullsten utaf någon 
yttre katastrof i sin båla blifvit inbragt, utan må
ste såväl stenens slipning som grytans svarfning 
bär bafva begvnts och fortsatts genom ömsesidig 
attrition. Detta sällsynta exempel tyckes således 
klart nog bevisa och tydliggöra sättet för kanske 
de flesta Jättegrytors daning, att de nemligcn ge
nom vattnets kraft, som bragt de i någon berg-
skrefva si» samlande stenar i rörelse, blifvit medelsto
den beständiga sten-attritionen utsvarfvade Det

i) Vidskepliga meningar angående denna fångestcn gingö

i svang kland öns lotsar och skärfolk. U r  stand att på na

turlig väj; Ikiinna förklara stenens tillkomst, föregaf man, 

att en flyktting, efter något begånget förskräckligt brott an- 

ländt till ön ,  för att bär stiga om bord på något skepp och 

med flykten undgå silt straff; men att han icke dessmindre, 

genom Allmaktens drabbande häm d, här blifvit förvandlad 

till en sten och innesuten i sitt bergfängelse; hvarföre iif- 

ven namnet f å n g e s t e n  blifvit honom gifvet. Äfven förme

nades med mycken tillförsigt, att stenen aldeles icke på nå

got sätt skulle ur sill fängelse kunna befrias, förr än vcrl- 

dens ände med detsamma förestod. — För att göra slut på 

alla de vidskepelser, som med den underbara stenen bedref- 

vos, och för att bevisa öboerna orimligheten af deras van

tro, utsprängdes densamma i slutet af förra århundradet — 

utan a t t  den förmenade verldsförslörelsen deraf bief en följd. 

Stenen öfverlemnadcs sedermera af biskop Tingstadius till Veten- 

skaps-Societetcn i Upsala, i hvars Museum den nu förvaras.



ta förhållande bestyrkes ytterligare utaf deafF rih j.  
Fabian Löwen förledet år på Hästholmen, nära* 
Stockholm, påfunne och upptagne, samt af Frih.. 
Berzelius i Vetenskaps-Akademien samma år om
nämnda Jättegrytor, på hvilkas botten låg samladl 
en satts af sandstensmjöl, genom samma attritioni 
afnött af de äfven deruti befintliga sandstenar, så
som varande af lösare art än bergets granit. Hu
ruvida den forrnodade, serskildla rullstens-floden 
eller vattnets allmänna kraft vid dessa sed 11are Jä t— 
tegrytssvarfuingar varit principium molus muste; 
likväl, såväl som vid många andra likartade phe- 
nomener leninas oafgjordt. Korteligen : skenbart oli
ka, men dock i grunden enahanda orsaker —  nu
mera högst svårt, att vid hvarje serskild fall be- 
stämdt afgöra hvilkendera —  tyckas hafva åstad
kommit dessa, mer eller mindre underbara, bild
ningar i bergen, hvilka vi nu benämna Jättegrytor«

Inom Sverige är det förnämligast i Bohuslän, 
som dylika Jättegrytor förekomma ganska talrikt, 
såsom i trakten vid Uddevalla, der de finnas af 1 
till 3 fots djup, på Väröarna, de yttersta i Bohus
länska skären, på Orust, i Solenäs härad och Tös
sene socken, samt flerestädes. Dessutom förekom
ma de, mer eller mindre talrikt, serdeles i alla 
landets kustprovinser, såsom Halland, Skåne, Ble
kinge, Småland, Östergöthland, Södermanland och 
Upland Synnerligen talrika finnas de på öar-

1) Jfr. Sjöborg y Nomenclatur för Nord. Fornlenin. sid. 13.
- Salvius y Beskr. om Upland, s. 166. G ra u , Beskr. om W est- 

manland, s. 662 m. fl.



me uti Östersjön1)  och jemväl påträffas de hår och 
<der på öarne uti, samt vid stränderna omkring 
M ala ien2) ,  likasom i Dalsland, Vestergölhland äf- 
vvensom, ehuru sparsammare, i Rikets högre provin
sse!'. Allmogen benämner dem än for Jättefjät, äu 
fför S:t O l o f s  eller S i g fr id  s-källor, emedan de i 
Christendomens äldsta tider måhända begagnats vid 
dlop,efter att förut halva tjenat hedningarne till offer- 
kiällor och jemväl iniderstuiidom, såsom det tros , till 
g^rafplatser, emedan man någon gång i dem skall haf- 
wa funnit urnor, fyllda med aska och ben3).

På livad sätt som heldst de må liafva tillkom- 
miit och till livad bruk som heldst de sedan på 
oolika tider må liafva begagnats —  110g af, de äro 
nnärkvärdiga dessa naturens fornåldriga daningar. 
IDe tala om en urtid, äldre än att något historiskt 
nninnesmärke ifrån den skulle kunna qvarstå,och 
die tala om en urflöd, som i djupet af sitt sköte slu- 
tiit äfven de högsta af våra Skandinaviska urberg. 
F ö r  den , som dessutom känner till livad serskilta

1) P å  Gothland och Öland, såsom bestående af  yngre for- 
rrnationer, torde egentliga jättegrytor ej förekomma; ehuru 
Sjjöborg (Nomenclat. p. 14) omnämner en sådan på Olofs- 
htolmen.

2) Jemf. Fisc/ierslröm , beskrifning om Mälaren s. 349; 
saainme författare omtalar en jättegryta på Svartsjölandet i 
Stkå socken, på ett berg i JNärlunda fjärden, der man offrat.

3) Jemför K a lm , afhandling om Bergs- eller Jätte-grytor 
i Bohus län, införd i Vetenskaps Akademiens Handlingar år 
17743, s. 124.



bruk de af landets innevånare i dylika tidelivæarf 
blifvit begagnade, tjena de att väcka minnet jpå 
en gang oin Hedendom och Christendom, om he*ed- 
niska afgudaofler, anställda af deras Horgahrudanar, 
och om Christliga dopacter, förrättade af Ansgariiius 
eller Sigfrid.

Allmogen, som dagligen ser dem framför sin na 
ögon, påminnes genom dessa vattnets daningaivr i 
hällebergen, att äfven det omärkliga kan hafva miirdk- 
bara följder, att äfven det laga och föraktade kiaan 
i stillhet verka till stora ändamål och efterlemnna 
beundransvärda minnesmärken; och af dessa för lnoo- 
nom uppmuntrande förebilder dömer odalmannemn, 
att äfven hans föraktade, men trägna, flit, kann i 

längden utträttä mera än herremannens än bråcdd- 
störtande än korslagda arm. Ja , naturen sjelf liaaar 
i våra fjellar inristat runor af sitt Havamal, äldure 
än det Odinska, men som för dagakarlens eftertamn- 
ka ännu framställa samma gyllene sede-regel:

”Den ringa j den tidigt uppstår och träget airr- 
betar, verkar mycket; men mycket fö r su min- 
mar den rike, den om morgonen sofver,”



T i l l ä g g :

till sid. 6. — Ytterst i Södermanlands skärgård, 1 mil utan
för Thorö ocli öster om Landsort,  ligger ett fiskarskär-, be-
näm nndt F l a t s k l i r .  Nedanför den branta stranden af detta 
klip>jpskär, ungefär 2 alnar under den nuvarande vattenytan, 
skörmjes en tydlig Jättegryta af 1 |  alns diameter och lika d jup; 
dettt;« torde i sin måni tjena till ett bevis emot den åsigten, 
att .Jättegrytorna vore tillkomna genom menniskokonst.

till :s,id. 10. — Efter ett noggrannare iakttagande af mångfal
digat Jättegrytors lokala egenheter har jag ansett åtminstone 
måmigas sammanhang med den petridelauniska floden göras tro
ligt ideraf, alt i trakten af de flesta äro rullstensräfflorna mer 
elleuv mindre tydliga. Rullstensräfflor, rullstensrännor och jät- 
tegrryyrtor torde således i många fall endast vara olika yttringar 
eilen" verkningar af samma naturfenomen. Med rullstensrännor 
skulllfe jag vilja benämna de konkava, släta och kanalformiga 
gångggar i bergen, som, vid rullstenarnes synnerliga slipning i 
besttäirnd riktning, företrädesvis blifvit utsvarfvade och som på 
vissaai trakter tydligt urskiljas. Man finner ofta, att en sådan 
rullissttensränna utgör appareilen till grytan, som då är belägen 
antiim.gen vid gångens slut, der något hinder förorsakat gyratio- 
nen,„ eller i sluttningen af  någondera sidan, i hvilka fall äfven 
grytfians ena sida befinnes högre än de andra. Stundom åter 
föreflkomma jättegrytor, 5 till 6 eller ännu flere, i rät linie 
efteii" hvarandra , oberoende af rullstensriifflornas riktning, och 
äro clå formerade i en och samma bergspricka, som genomlö
per dem  alla. Sådana grytor äro ofta mer eller mindre irrc-
gulitteaa, hvareinot de som förekomma i fasta, sprickfria berg, 
ega den regulieraste och mest symmetriska form.

. .  liill I sid. 11. —  På samma ö, Öjan, finnes emot norra udden 
en luiiiärklig jättegryta, af öboerna benämnd Ilelveteskällan. Med



8 fots diam. och minst 12 fots djup eger den en ymnig, al
drig trytande tillgång pä friskt källvatten.

til) sid. 15. Såsom vi ofvan nämnt, äro Jättegrytor ofta af 
allmogen kända under namn a f  E l f  kullor; i Södermanland är 
det sednare deras vanliga benämning. P å  E f  snabben, en
bergholme i Södertörns skargård och serdcles känd för sin
ham n, förekomma dylika elfkällor till stor talrikhet, och tro
ligt är ,  att holmen af dem fått sitt namn. — Vid Frötunn 
egendom i Uppland finnes en bondgård, Grytbol,  benämnd ef
ter en i trakten belägen ovanlig gryta.

R ä t t e l s e r :

S id . 5 rad. 4 tted/fr. står.- Lisprs lås : Skepp.’s
—  6 — 3 uppifr. —  decrant —  deerant
___  - — - —  —  litera —  litora
—  12 ___ 6 —  —  åboerna —  öboerna
____ ___ ___ . 9 —  —  derefter —  derifrån
—  16 — 1 —  —  dylika —  olika
—  — — 15 —  — utträtta —  uträtta.
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