Välkommen till Kåsebergaåsen och Ales stenar
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Det fascinerande monumentet består idag av 59 resta
stenblock placerade i en gigantisk skeppsform. Med 67
meter i längd och 19 meter i bredd utgör Ales stenar
Sveriges största bevarade skeppssättning. Skeppsformade stensättningar som denna brukar antingen
dateras till brons- eller järnålder.
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Högt uppe på åsen ovanför det pittoreska ﬁskeläget
Kåseberga ligger det gåtfulla Ales stenar. Dramatiskt
placerat med vidunderlig utsikt över Östersjön gränsar
monumentet mellan himmel, jord och hav.

Arkeologer och geofysiker undersökte platsen år 2006
med hjälp av georadar och magnetometer, som gör
det möjligt att se konturer av det som döljer sig under
markytan på olika nivåer. Undersökningarna visade att
Ales stenar är betydligt större och har en mer komplex
struktur än vad som syns idag ovan mark. Under markytan döljer sig spår av ﬂera strukturer, både en mindre
skeppsform och en eller ﬂera runda stensättningar.
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Det 67 meter långa monumentet Ales stenar i södra Skåne.
När och varför stenarna restes är höljt i dunkel.
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53Immo Trinks mäter med magnetometer.

Även den omgivande naturen innehåller stora värden. Själva
Kåsebergaåsen är en ovanlig bildning från inlandsisens avsmältningsskede. Naturvårdsområdet Hammars backar och
Kåsebergaåsen präglas av stor artrikedom. Betesmarkerna
hyser en speciell och örtrik ﬂora som skapar gynnsamma förutsättningar för ett stort antal fjärilsarter. I landskapet med
sin ovanliga sandstäppsvegetation ﬁnns också ett ovanligt rikt
fågelliv.

Ales stenar i bakgrunden.
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Ales stenars funktion är liksom dess datering omdebatterad. Olika teorier har genom tiderna ställts mot
varandra. Skeppssättningar brukar av arkeologer främst
tolkas som gravmonument eller kultplatser. En annan
möjlig förklaring som framställts är att Ales stenar har
fungerat som en solkalender. Monumentet tycks vara
anlagt så att solen vid sommarsolståndet går ned vid
monumentets nordvästra spets och går upp vid den
motsatta spetsen vid vintersolståndet. Vad än avsikten
ursprungligen har varit, måste man anta att betydelsen
har varit kopplad till något centralt och viktigt i människors liv.
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Omstritt fornminne

3Kennet Stark mäter med georadar vid
Ales stenar.
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Ales stenar, Kåseberga
SVENSKA

Skiss över Ales
stenar från 1777.
Ritad av Carl Gustaf
Gottfried Hilfeling,
som under slutet av
1700-talet tecknade
av danska minnesmärken i Skåne

Information
I Kåseberga ﬁnns ﬂera kaféer och restauranger. I hamnen
ﬁnns även ett välkänt ﬁskrökeri. För information om guidade
visningar av Ales stenar och Kåseberga med sitt naturliv,
besök Riksantikvarieämbetets hemsida www.raa.se/
alesstenar eller kontakta Ystads turistbyrå på telefon
0411-57 76 81 eller e-post: turistinfo@ystad.se

High above the picturesque ﬁshing village of Kåseberga are the
mysterious Ales stones. This fascinating monument consists of 59
stones erected to form the outline of a gigantic ship. At 67 metres
long and 19 metres wide, Ales stones are Sweden’s largest existing
ship tumulus.
The purpose and age of Ales stones are still debated. Ship tumuli
are usually interpreted as being grave monuments or cult centres,
but another explanation put forward is that Ales stones are a sun
calendar.
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Riksantikvarieämbetet vårdar och utvecklar kulturmiljöer. Genom visningar och skolverksamhet på
Glimmingehus på Österlen, Gamla Uppsala Museum
vid Uppsala samt Mälsåkers slott och Birka vid och i
Mälaren gör vi kulturarvet levande.

Information. Ales stones are by the coast at Kåseberga, about 10
kilometres southeast of Ystad. There is a car park at the entrance
to the village and a path is signposted from here to Ales stones.
There are plenty of cafés and restaurants for visitors to Kåseberga, and in the harbour area are a number of restaurants famous for their smoked ﬁsh and other products.
For information about guided tours around Ales stones, Kåseberga and the nearby countryside, please visit the Swedish
National Heritage Board website at www.raa.se/alesstenar or
contact the tourist ofﬁce in Ystad at 0411-57 76 81 or by email at
turistinfo@ystad.se.

Hoch oben auf dem Bergrücken nahe des idyllischen Ortes
Kåseberga liegt die geheimnisvolle Steinsetzung „Ales stenar“.
Das faszinierende Monument besteht heute aus 59 Steinen in
einer gigantischen Schiffsform platziert.
Mit seiner Länge von 67 M und Breite von 19 M ist Ales stenar
die größte bewahrte Steinsetzung in Schweden.
Die Funktion der „Ales stenar“ ist wie der Zeitpunkt seines
Entstehens umdiskutiert. Steinsetzungen werden oft als Grabmonumente oder Kultplätze verstanden, aber eine andere mögliche Erklärung ist, dass „Ales stenar“ als Sonnenkalender gedient
haben könnte.
Information. „Ales stenar“ liegt an der Küste nahe des Ortes Kåseberga, ca. 10 Km südöstlich von Ystad. Am Ortseingang beﬁndet
sich ein Besucherparkplatz und ein markierter Weg verläuft bis zu
„Ales stenar“.
In Kåseberga beﬁnden sich eine Anzahl Cafés und Restaurants
und im Hafen verkaufen Räuchereien ihre bekannten Produkte.
Informationen um geführte Besichtigungen an „Ales stenar“,
sowie Kåseberga und die umgebende Natur ﬁnden Sie auf der
Webseite des schwedischen „Riksantikvarieämbetet“: www.raa.
se/alesstenar oder kontaktieren Sie die Touristeninformation in
Ystad, Tel.: 0411-57 76 81. E-Mail: turistinfo@ystad.se
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Vägbeskrivning
Ales stenar ligger utmed kusten i Kåseberga, drygt en mil
sydost om Ystad. Vid infarten till samhället ﬁnns en stor
besöksparkering. Härifrån utgår en markerad och skyltad
led upp till stensättningen.
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