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Fig. 1. Vid sandröjningen av Ales stenar 1956 användes i inledningsfasen en grävskopa som från utsidorna av stensättningen helt enkelt lyfte ut så mycket sand som det var möjligt. T.v. på bilden ses arkeologiprofessor Holger Arbman
samt riksantikvarieämbetets ombud Herman Håkansson.

Fig. 2. Efter att sandmassorna skopats ut från skeppets inre slutfördes arbetet genom att Edvin Andersson med sin
caterpillar jämnade ut sanden ovanpå marken runt omkring stensättningen. På bilden ses Herman Håkansson i samspråk med Edvin Andersson.
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1. Sandröjningen 1956 – Arkeologiska
utgrävningar
Här i Sverige har den skeppsformade stensättningen
Ales stenar de senaste åren varit föremål för en
segdragen diskussion när det gäller arkeologisk och
arkeoastronomisk forskning. Debatten, som alltför
ofta har blivit missförstådd av massmedia, har
framför allt kretsat kring stensättningens ursprungliga
ändamål, orientering och datering. Kort sagt: Byggdes
Ales stenar som en begravningsplats för de döda eller
som en kultceremoniell solårskalender där bygdens
folk samlades vid betydelsefulla tidpunkter?
När det gäller den arkeoastronomiska ståndpunkten
har denna flera gånger ifrågasatt den arkeologiska
föreställningen om Ales stenar som en gravanläggning
från yngre järnålder. Från antikvariskt håll har
emellertid denna övertygelse varit stor och framför
allt kopplats samman med några fragmentariska fynd
av träflisor, ett lerkärl med fasttorkade matrester samt
restaureringen 1956 då Ales stenar befriades ifrån
flygsand.

Fig. 3. Vid en arkeologisk utgrävning år 1995 påträffades på
60 cm:s djup ett enklare lerkärl som använts vid matlagning,
innehållande fasttorkade matrester daterade till 540-650 e.Kr. och
träkolsrester daterade till 330-540 e.Kr.

Att träflisorna och lerkärlet som har daterats till
mellan 330-980 e.Kr., skulle ha någon anknytning
till byggandet av Ales stenar är inte att betrakta som
troligt. Frågan är därför varifrån flisorna kommer.
Härrör de från bråte som medtagits till platsen, eller
är de ett resultat av vindarnas framfart? Ingen vet
säkert. Det vi däremot vet är att en träkolsbit har
grävts fram under en av de stenar som man tror har
stått orörd genom tiderna. Kanske är träkolsbiten
resterna av en rot, kanske är dess fyndplats endast
verket av mullvadarnas eller kaninernas omfördelning
av jorden.
Beträffande lerkärlet med mat, träkol och fragmentariska benrester har det med största sannolikhet
placerats i marken långt efter Ales stenars tillblivelse,
förmodligen som en offergåva (se fig. 3). Det faktum att
hela kärlets bottenyta var täckt av fasttorkade matrester
samt att benresterna endast var obetydliga fragment
påvisar att det inte rör sig om en begravningsurna.

Det som främst utmärker restaureringen 1956 är
användandet av en grävskopa och en schaktmaskin vid
bortforslingen av sandmassorna. Tillvägagångssättet
kan låta väl bryskt, men är ganska vanligt vid
större arkeologiska ingrepp. I detta sammanhang
har det emellertid, i brist på fynd vid arkeologiska
utgrävningar, ansetts som skäl för att misstänka att
forntida lämningar kan ha skrapats bort och gått
förlorade under utskeppningen av sanden. Detta skulle
i så fall vara anledningen till varför arkeologerna idag
inte funnit det man främst förväntat sig – gravar.
Men om det nu oavsett den borttransporterade
sandhögen aldrig har existerat några gravar, då går
det ju heller aldrig att finna några hur mycket man
än gräver. Och grävts har det gjorts. I 16 år (19892005) har arkeologiprofessor Märta Strömberg gjort
etappvisa utgrävningar utan att finna någonting som
skulle kunna tyda på att Ales stenar har varit en
begravningsplats. Praktiskt taget hela stenanläggningen har kors och tvärs blivit perforerad med ett 40tal schakt och därtill hörande tvärsnitt och sidosnitt.
Resultaten är samstämmiga: Det finns inte ett enda
spår efter varken gravar eller gravurnor. Inte ens
fragmentariska rester, vilket rimligtvis borde ha blivit
följden om det uppstått en maskinell påverkan på
markytan.
När det gäller arrangemanget inför utskeppningen
av sandmassorna fanns det klara förhållningsregler
från
Vitterhetsakademiens
överantikvarie
K.A.
Gustawsson. Enligt Gustawssons direktiv ”skulle
man ta bort ca 15-20 cm av matjorden på en sträcka
av 20 meter åt alla håll från fornlämning. Sanden
skulle läggas intill skeppet så att marken fick en svag
lutning från skeppssättningens ursprungliga markyta”
(Strömberg 1990, s. 47). Av denna information finns
av allt att döma ingen uppgift om att markytan inom
Ales stenar skulle utsättas för någon påverkan.
Den 10 nov. 1956 besökte överantikvarie
K.A. Gustawsson Ales stenar tillsammans med
arkeologiprofessor Holger Arbman från Lunds
universitets Historiska Museum. Med på detta
möte, där riktlinjerna för arbetet lades upp, fanns
även Riksantikvarieämbetets (RAÄ:s) ombud i
Kåseberga, Herman Håkansson, samt maskinföraren
Edvin Andersson, vars grävskopa och caterpillar
hade hyrts in av Vitterhetsakademien (se fig. 1 och
2). Från denna överläggning finns tyvärr inga direkta
handlingar upprättade, men däremot en muntlig
återgiven information om vilka stenar som var
lämpliga att flytta för att komma in i anläggningen
med grävskopan.
Den 28 nov. var maskinerna på plats och arbetet
med sandröjningen kunde ta sin början. Den dagliga
tillsynen av arbetet skulle enligt överenskommelse
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ske genom RAÄ:s platsombud Herman Håkansson
samt professor Holger Arbman. I en rapport som
Arbman skrev till RAÄ i dec., efter att Ales stenar
blivit iordningställt, framkommer vilka stenar
som flyttades. ”Den sten som avlägsnades var den
fjortonde, räknat från norra stäven” (Strömberg 1990,
s. 49). Eftersom man gjorde en noggrann inmätning
av stenens placering och dessutom slog ner ett järnrör
markerande stenpositionens mittpunkt, kan man vara
säker på att den kom tillbaka på samma plats. Det finns
även uppgifter på att ytterligare tre stenar tillfälligt
avlägsnades för att lämna plats åt caterpillarn. Dessa
stenar skulle i så fall, enligt en obekräftad uppgift
av amanuensen Rolf Petré från Lunds universitets
Historiska Museum, ha varit den 3:e, 4:e och 5:e stenen
mot nordost räknat från den nordvästra stäven, alltså
samma stenar som blev återuppresta vid restaureringen
1916 (Bergström et al, 1988, s 4).
Under arbetets gång gjorde Holger Arbman
dokumentariska nedteckningar till RAÄ och skrev
bl.a. att ”det var lätt att återfinna markytan, eftersom
den framträdde som en mycket tydlig gräns mellan den
ljusa sanden och det mörka åkerskiktet” (Strömberg
1990, s. 49).
Märta Strömberg var under sina arkeologiska
undersökningar på 90-talet intresserad av att ta reda
på om Holger Arbmans uppgifter beträffande den
orörda markytan inne i skeppet var korrekta. För att
göra en studie av markens beskaffenhet möjliggjordes
därför 1991 ett tvärgående schakt på insidan av Ales
stenar. Resultatet visade att ”matjordslagret här var
60 cm tjockt, och att det vilade på ett lerhaltigt orört
lager” (Strömberg 1992, s. 27). Även den arkeologiska
undersökningen invid de s.k. roderstenen, utanför den
sydöstra stäven, påvisade att det heller inte där fanns
några omrörda lager (Strömberg 1990, s. 69).
Det enda jordlager som visat sig vara omrört
påträffades 1995 vid en arkeologisk utgrävning intill
den nordvästra stävstenen. Det omrörda jordlagret
kunde snabbt härledas till militären som under
andra världskriget haft en luftbevakningsstation på

Fig. 4. Efter en idé och på initiativ av författaren utfördes år 1995
en arkeologisk utgrävning intill den nordvästra stävstenen. På ett
djup av ca 60 cm påträffades en eldstad som vid C14-datering
befanns vara ca 5300 till 5600 år gammal.

platsen strax norr om skeppet. Av spåren i schaktet
fanns bl.a. två tomma spritbuteljer, som av allt
att döma någon haft god anledning att gräva ner.
Det anmärkningsvärda med utgrävningen förutom
ovan nämnda är att det i lerlagret på 60 cm djup
påträffades en mindre samling stenar med tydliga
sotavlagringar. Några av stenarna togs om hand
och kunde sedan genom C14-metoden dateras till
3.300-3.600 f.Kr (se fig. 4). Beträffande lerkärlet med
matrester återfanns detta inne i skeppet i orört jordlager
och även det 60 cm under markytan.
Det finns således ingenting som tyder på att Edvin
Andersson skulle ha varit oaktsam och inte följt sina
instruktioner då han med sina maskiner skopade ut
sanden från skeppet. När detta var klart slutförde
Andersson arbetet genom att med caterpillarn jämna
ut sandmassorna ovanpå marken runt omkring
skeppet (se fig. 5).
Det finns heller ingen anledning att misstro Holger
Arbmans skriftliga rapport till RAÄ – den gamla
markytan syntes ju mycket tydligt. Att schakta bort
även denna fanns det absolut ingen anledning till.
Slutsatsen är därför att eventuella forntida lämningar
under markytan inne i skeppet inte kan ha skrapats
bort vid restaureringen 1956.

Fig 5. Ales stenar i december 1956. På bilden framgår det tydligt att sandmassorna har jämnats ut ovanpå den ursprungliga markytan
omkring stensättningen.
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2. Ales stenar och solårskalendern
Sett från en fast geografisk punkt går solen under ett
solår alltid upp och ned på samma bestämda platser
vid horisonten. För forntidens människor har en sådan
vetskap inneburit att de ganska enkelt har kunnat hålla
reda på tiden genom årstidernas gång. Det enda man
behövde göra var att placera ett antal trästolpar eller
stenar utefter solbanan och sedan indela året i dagar
och månader. Det är därför inte svårt att tänka sig att
platsen för Ales stenars uppställning kanske redan
under stenåldern har ansetts som mycket betydelsefull
för den tidens människor.
Står man på mittpunkten mellan Ales stenar och blickar
ut över havet så upptäcker man ganska snabbt att
havshorisonten är 180°. Vänder man sig sedan om och
blickar bort mot landsidan till så visar det sig att även
landhorisonten är ca 180°. Snurrar man därefter ett
varv eller två så förvånas man av hur havshorisonten
och landhorisonten skär in i varandra och tillsammans
bildar en jämn horisontlinje med fri sikt åt alla håll.
En idealisk plats för astronomiska observationer, väl
vald med omsorg. Alla väderstreck i förhållande till
stenarna och solbanan möts just på denna plats som
ligger mitt i axellinjen mellan de båda stävstenarna i
sydost och nordväst och den tvärgående linjen mellan
midskeppsstenarna i nordost och sydväst.
Från mittpunkten löper följaktligen de fyra
kardinalstrecken norr, öster, söder och väster rakt ut
mot de från stävarna räknat fyra 12:e stenarna, vilka
tillsammans bildar en inre kvadratisk planlösning i
skeppet. Från denna centrala observationsplats kan
man sedan följa solens upp- och nedgångar över de
meterbreda stenarna i ett forntida kalendersystem.
Att detta centrum mitt emellan Ales stenar genom
tiderna har haft en utomordentlig funktion har på
senare tid påvisats vid en arkeologisk undersökning.
Då man grävde ett schakt på cirka 3-4 kvm precis på
Ales stenars mittpunkt upptäckte man nämligen en
synnerligen intressant företeelse.
Märta Strömberg, som ledde utgrävningarna,
förklarade att det gjorts en mindre utvidgning i
mitten, orsakad av en mörk färgning under jordlagret.
Strömberg (1997, s.12) skriver: ”Denna färgning
visade sig vara en i det närmaste rund anläggning med
en största diameter på ca 90 cm och ett djup på ca
30 cm. Fyllningen var mörkare än det påförda lagret
och avvek markant från det omgivna gula, starkt
lerblandade sand- och gruslagret. Sannolikt är det
fråga om en rest av en från början större grop. En
vittrad sten låg nere i gropen.” Man fann även spridda
rester av en bokstam, vilket Strömberg (1992, s.22)
tolkar som att en påle har stått placerad i mitten. Den
viktiga upptäckten avslöjar att mittpunkten har varit
av stor betydelse och därför blivit tydligt markerad.
Står man på mittpunkten, dvs. observationsplatsen,
vid tiden för vintersolståndet, årets kortaste dag (se
fig. 6 och 7 samt fotodokumentation), då går solskivan

räknat från dess vänstersida idag upp cirka 43 cm norr
om den sydöstra stävstenens vänstra sidokant. Genom
att sedan följa solens uppgångar mot ljusare tider från
stävsten 1 i sydost till midskeppssten 16 i nordost,
alltså från vintersolstånd till sommarsolstånd, kan
man enkelt avläsa det första halvårets 180 dagar i
solmånader.
Från tiden för vintersolståndet, här räknat från den
24/12, vandrar solen i 30-dagars intervaller upp över
stenarna 1-3-9-12 (tiden för vårdagjämningen, då lika
många stenar har markerat dag och natt)-14-15 och
slutligen upp intill midskeppssten 16 vid tiden för
sommarsolståndet den 22/6, årets längsta dag (se fig.
6, 7 och 8). Vid sommarsolståndets soluppgång, 90°
från vintersolståndet vänder dygnet och går nu åter
mot mörkare tider.
Från observationsplatsen sett vänder man nu
blicken logiskt mot nordväst, där solen samma kväll
går ned över den vänstra sidokanten på den motställda
stävstenen. Därifrån kan man sedan efter samma
system som uppgångarna följa solens nedgångar det
andra halvårets 185 dagar tillbaka till vintersolståndet
i sydost d.v.s 90° från utgångspunkten.
Principen för solnedgångarna är densamma som
soluppgångarna: I 30-dagars intervaller går solen
ned över de motställda stenarna 1-3-9-12 (tiden för
höstdagjämning då lika många stenar åter markerar
dag och natt, se fig. 6, 7 och 8)- 14-15 och slutligen
ned intill motställd midskeppssten i sydväst, men med
ett viktigt undantag. Från det att solen går ned vid
sommarsolståndet över stävstenen tills den går ned
över sten 3, tar det 35 dagar. Denna beräkningsmetod,
att dela in solåret i elva 30-dagarsintervaller och en
35-dagarsmånad, överensstämmer både med den
6000-tusenåriga egyptiska solkalendern, såväl som
med vår sentida nordiska kalender från vikingatiden
(Lind 2004, s. 27).
Att det andra halvåret är något längre än det första
var således känt redan för 6000 år sedan. Poängteras
kan att det större avståndet mellan sten 1 och 3 i
nordväst (som markerar 35-dagars månaden, se fig. 7)
bör ha varit avsiktligt eftersom det vid en arkeologisk
utgrävning på platsen har framkommit att det aldrig
har stått någon sten i detta mellanrum.
Kommenteras bör att vid vintersolståndet, solårets
kortaste dag, når solen sett från observationsplatsen
sin sydligaste uppgång i sydost över stävsten 1 och
sin sydligaste nedgång i sydväst intill midskeppssten
16. Hela 3/4-delar av skeppet representerar då
nattsidan, endast 1/4-del representerar dagsidan.
Vid sommarsolståndet råder däremot det motsatta
förhållandet. Vid vår- och höstdagjämning, då dag
och natt är lika långa, går solen sett från observationsplatsen upp i öster över sten 12 och ned i väster över
motställd sten 12. Skeppet delas då in i en halv dagsida
och en halv nattsida (se fig. 6).
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Fig. 7. Solkalendarisk skiss över den skeppsformade stensättningen med observationsplatsen i mitten i relation
till den 360° jämna land- och havshorisonten. Den schematiska skissen visar solens kalendariska upp- och
nedgångar i elva 30-dagarsmånader och en 35-dagarsmånad. Solårskalendern inleds med solens uppgång vid
vintersolståndet.
Skissen och fotodokumentationen visar de båda månadsskiftena den 24/3 respektive den 25/9, alltså vid tiden
för vår- och höstdagjämning då solen sett från observationsplatsen går upp och ned över de tolfte motställda
stenarna. Några dagar innan själva dagjämningarna den 21/3 och 23/9 går solen upp och ned 2,1°=30 cm
resp. 1,4°=23 cm längre åt höger på de meterbreda stenarna.
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Månaderna

Soluppgångarna

Sten 1. Sommarsolstånd. Solnedgång 22/6 kl. 20.48

Sten 1. Vintersolstånd. Soluppgång 24/12 kl. 08.34

Sten 3. Solnedgång 27/7 kl. 20.15

Sten 3. Soluppgång 23/1 kl. 08.15

Sten 9. Solnedgång 26/8 kl. 19.15

Sten 9. Soluppgång 22/2 kl. 07.15

Sten 12. Höstdagjämning. Solnedgång 25/9 kl. 18.00

Sten 12. Vårdagjämning. Soluppgång 24/3 kl. 06.00

Sten 14. Solnedgång 25/10 kl. 16.40

Sten 14. Soluppgång 23/4 kl. 04.40

Sten 15. Solnedgång 24/11 kl. 15.42

Sten 15. Soluppgång 23/5 kl. 03.42

(X9)
Sten 16. Vintersolstånd. Solnedgång 24/12 kl. 15.30

(X10)
Sten 16. Sommarsolstånd. Soluppgång 22/6 kl. 03.20

Fig. 9. Fotodokumentation över solens upp- och nedgångar över månadsskiftesstenarna. Solstudierna har gjorts sittande på pall
från observationsplatsen. De röda kryssen (X9) och (X10) på de nedersta bilderna markerar ursprungsplaceringarna för de borttagna
sidomittstenarna, vilka sannolikt bör ha tjänat som siktstenar för den exakta beräkningen av vinter- och sommarsolståndet. Observera
den 360° jämna horisontlinjen.

Kalendertiderna
Den vänstra halvan av skeppet visar
solens kalendariska nedgångar över
sten 1 i nordväst till sten 16 i sydväst
under det andra halvårets 185 dagar.
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Ö
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20.48
20.36
20.15
20.10
20.00
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19.45
19.30
19.15
19.00
18.30
18.00
17.30
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16.30
16.00
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Den högra halvan av skeppet visar
solens kalendariska uppgångar över
sten 1 i sydost till sten 16 i nordost
under det första halvårets 180 dagar.
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Soluppgångarna SO-NO
Sten
1A
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

Soluppgång Normaltid
24/12
08.34
15/1
08.26
23/1
08.15
27/1
08.10
1/2
08.00
5/2
07.52
9/2
07.45
15/2
07.30
22/2
07.15
28/2
07.00
12/3
06.30
24/3
06.00
4/4
05.30
23/4
04.40
28/4
04.30
12/5
04.00
23/5
03.42
22/6
03.20

Fig. 8. Schematisk skiss och tabeller över samtliga kalendertider (normaltid) för solens uppoch nedgångar över stenarna. De rödmarkerade linjerna och siffrorna visar månadsskiftesstenarna i elva 30-dagarsmånader och en 35-dagarsmånad.
Platsen för Ales stenar är belägen i en östligare tidsmeridian än den som Lunds horisont tillhör.
Detta medför att tidpunkterna för solens upp- och nedgångar vid Ales stenars horisont ligger
ca 4 min före den tid som är angiven i almanackan.
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3. Solbanans förskjutning
En viktig aspekt att ta hänsyn till vid studiet av Ales
stenar är den förändring som skett med solbanan i
förhållande till den tid då Ales stenar byggdes. En annan
betydelsefull aspekt är givetvis åldersbestämningen.
Skeppets speciella orientering efter solbanan medför att man idag från observationsplatsen i mitten kan
avläsa ett kalenderår med mycket god precision.
Från kritikerhåll har man däremot haft en helt
annan uppfattning om den saken. Därifrån har man
velat göra gällande att även om Ales stenar kan
fungera som en solkalender idag så var detta inte
möjligt på bronsåldern, förutsatt att stensättningen
byggdes då. Förklaringen till uppfattningen är att
solens vändpunkter vid horisonten under bronsåldern
låg 46 bågminuter längre mot söder respektive norr
för vinter- och sommarsolstånden. En grad = 60
bågminuter. I astronomiska termer motsvarar denna
förändring vid stävstenarna 0,77 grader. Vad betyder
då denna förändring eller så kallade förskjutning av
solbanan vid Ales stenar bakåt i tiden? Hur stor är
egentligen skillnaden? När det gäller solens upp- och
nedgångar över de meterbreda stenarna i sidoborden
betyder den nästan ingenting.
Poängen är i stället att en åldersbestämning av Ales
stenar blir fullt möjlig med hjälp av solens förskjutning
i förhållande till den intakt stående stävstenen i
sydost, där solen går upp vid vintersolståndet. Denna
betydelsefulla sten har inte rubbats från sin basposition
och förblev därför orörd vid renoveringen 1916.
Förhållandet som idag råder vid vintersolståndet
mellan solen och avståndet till den sydöstra stävstenen
är resultatet av det förändrade beteendet hos solen.
Avståndet som idag kan beräknas till ca 43 cm (sett
från observationsplatsen) måste då stenen restes
ha varit kortare, vilket betyder att solen därför har
gått upp närmare stävstenen. Frågan infinner sig då:
När rådde detta direktförhållande mellan solen och
stävstenen?
Genom att från stensättningens mittpunkt indela
horisonten i 360° och sedan räkna tillbaka i tiden får
man svar på frågan. De utlöpande 360 graderna från
observationsplatsen i mitten medför att en grad vid
stävstenen cirka 32 meter därifrån, kan beräknas till
cirka 50 cm. Solbanans förskjutning vid horisonten,
sett från observationsplatsen i relation till stävstenen
är 46 bågminuter, dvs. 0,77 grader och ger en
beräkningsdifferens intill stenen på ca 38,5 cm. Vid
de närstående stenarna blir solbanans förskjutning
givetvis mindre och vid sido- och midskeppsstenarna är
den ytterst marginell. Svaret på den ovan ställda frågan
blir att ett direkt förhållande mellan solen och stävstenen
rådde under yngre bronsålder cirka 700 år f Kr.
För cirka 2700 år sedan gick alltså solen vid
vintersolståndet upp 38,5 cm närmare åt söder. Med
solskivans utbredning vid horisonten innebar detta
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att solen då med sin vänstersida gick upp i omedelbar
relation till stävstenens vänstra sidokant. På så sätt
kunde de som byggde Ales stenar nära på exakt
fastställa tidpunkten för vintersolståndets infallande
och därmed också inledningen på ett nytt solår.
Den gradindelade schematiska skissen (se fig.
10.) visar med två olika markeringar differensen för
uppgångarna. Cirklarna markerar solens uppgång
idag (sett från mittpunkten), medan kryssen markerar
solens uppgång för 2700 år sedan. Som synes är
förskjutningen på de meterbreda stenarna så marginell,
att de fungerar lika väl som horisontmärken för solens
upp- och nedgångar under bronsåldern som de gör
idag.
För att mer ingående granska förskjutningen
på kalenderstenarna vid solens uppgång kan man
börja studera de antal grader som täcker varje sten.
Stävstenen på skissen, kallad nr 1, omfattar 2 grader.
Den 3:e stenen omfattar också 2 grader, den 9:e 4
grader, den 12:e 6 grader, den 14:e 7 grader och den
15:e 8 grader. Omräknat i cm blir förskjutningen åt
söder på de ca 100-120 cm breda stenarna på 2700
år följande: Bredvid sten 1 = 38,5 cm (solen gick upp
alldeles intill kanten av stävstenen), sten 3 = 38,5 cm,
sten 9 = 19,3 cm, sten 12 = 12,8 cm, sten 14 = 11
cm, sten 15 = 9,6 cm samt midskepps bredvid sten
16 = 8,5 cm. När det sedan gäller solens kalendariska
nedgångar från sommarsolstånd över sten 1 i nordväst
till vintersolstånd intill sten 16 i sydväst, är differensen
i grader och centimetrar detsamma som ovanstående,
frånsett förskjutningen som här istället blir åt norr på
stenarna (se fig.11.).
Eftersom ursprungsplaceringen för den nordvästra
stävstenen sannolikt har varit 1,7 meter närmare
mitten och cirka 35 cm i sidled mot norr har detta i
visuellt hänseende inneburit ett identiskt förhållande
med soluppgången vid vintersolståndet. Samma förhållande har onekligen även rått vid de orörda 16:e
midskeppsstenarna som tidigare flankerats av varsin
sidosten.
På den första omsorgsfulla bilden av Ales stenar,
dvs. CGG Hilfelings teckning från 1777, kan man
försäkra sig om att det på den tiden fanns sex stycken
stenar utanför sidoborden med vilka den tvärgående
linjen särskilt markerades (se fig. 12 och 36). Det är bl a
dessa stenar som i våra dagar felaktigt ingår i den så
kallade benämningen sidoskepp.
Stenarna är märkliga i det avseende att man kan
iaktta en viss ordning mellan dem. ”Man frapperas
också av den måttuppgift, som anger att det var 14
steg mellan sten 2 och 3 resp. 5 och 6, medan det
var det dubbla i fråga om de andra stenarna”, menar
Märta Strömberg. (1990, s. 79). ”Avståndet från
dessa stenar till skeppssättningen är överallt 8 steg”
(Strömberg 1990, s. 77) Strömberg påpekar att just den

måttuppgift, som anger att det var 14 steg mellan sten 2 och 3 resp. 5 och
6, medan det var det dubbla i fråga om de andra stenarna”, menar professor
Strömberg (1990, s. 79). ”Avståndet från dessa stenar till skeppssättningen
är överallt 8 steg” (Strömberg 1990, s. 77). Strömberg påpekar att just den
regelmässighet som Hilfeling fäste uppmärksamheten på, kan vara viktig för
gåtans lösning. ”Har stenarna haft en speciell funktion i samband med ceremonier vid årstidsväxlingarna?”, frågar hon sig (1990, s. 79). Vidare påtalar
professor Strömberg att ”sidoskepp” i så fall inte vore en rimlig tolkning.
Gåtans lösning rörande de två stenar som markerar mittpunkten har jag funnit
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Fig. 12. Antikvitetstecknaren C.G.G. Hilfelings teckning från år 1777 (överst) visar att de två
sidomittstenarna utanför skeppet kan ha använts som sikt- och korrigeringsstenar vid vinteroch sommarsolståndet. Några ”sidoskepp” finns som synes ej på Hilfelings teckning.
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4. Jämförelse, solkalendrar
Uppställningen av Ales stenar som markörer för solens
upp- och nedgångar i elva 30-dagars månader och en
35 dagars månad kan kalendariskt jämföras med både
den 6000-åriga egyptiska solårskalendern såväl som
den sentida nordiska solårskalendern från vikingatiden.
Enligt hieroglyfskrivna solkalendrar från Egypten
lär faraonernas astronomiska prästerskap redan för
6000 år sedan ha delat in solårets längd i 12 månader
om 30 dagar i varje och sedan lagt till 5 årsdagar och
på så sätt skapat en 35-dagars månad. De soldyrkande
egyptierna blev med sitt astronomiska och matematiska
kunnande därmed det först kända kulturfolk i världen
som baserade sin tideräkning på solårets 365 dagar
(Lind 1996, s.66). Denna dåtida kalenderberäkning
är en direkt anfader till den Gregorianska kalender vi
använder i Sverige idag sedan 1753.
Även det isländska vikingatida kalenderåret var
fördelat på 12 månader om 30 dagar vardera, men
med 4 tilläggsdagar i den tredje sommarmånaden
Solmanadr, ”Solmånaden” (Lind 1996, s. 69 och
Lind 2004, sid. 26). Detta var med andra ord en
solårskalender som nästan var identisk med det över
6000 år äldre egyptiska kalenderåret, men till skillnad
från detta helt solbundet utan att komma i otakt och
vandra sin väg. Islänningarna var nämligen mycket
väl medvetna om skottdagarnas betydelse för att
deras kalender skulle överensstämma med det verkliga
solåret som egentligen mäter 365 dagar, 5 timmar,
49 minuter och 12 sekunder. Därför inplacerades en
och annan skottdag varje år för att solårskalendern
skulle fungera på ett tillfredsställande sätt.
När man beräknade solåret utgick man, precis som
i Ales stenar, ifrån dagarna kring vintersolståndet som
var höjdpunkten på det förgångna året och början på ett
nytt. Man indelade kalenderåret i så kallade räppor eller
trettingar som räknade 4 x 13 veckor om 90 dygn vardera.
Genom användandet av vintersolståndets gryningsmorgon omkring den 24/12 som beräkningsingång
indelades solåret i fyra stycken 90-dagars perioder
och cirka 5 tilläggsdagar. Detta gav 90 dagar mellan
vintersolstånd och vårdagjämning (”Julräppan”), 90
dagar mellan vårdagjämning och sommarsolstånd
(”Vårfruräppan”), 90 dagar mellan sommarsolstånd
och höstdagjämning (”Midsommarräppan”) samt
90 dagar mellan höstdagjämning och vintersolstånd
(”Hösträppan”). I den första månaden efter
sommarsolståndet den 22/6, dvs. i den tredje
sommarmånaden, påräknades tilläggsdagarna.
Detta har med Ales stenars uppställning månaden
efter sommarsolståndet tydligt åskådliggjorts genom
att avståndet mellan den 1:a och 3:e stenen på den
nordvästra sidan är större än på motställd sida (se fig.
7). Från det att solen gått ned över sten 1 i nordväst
tills den går ned över sten 3 tar det således 35 dagar.
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Det större avståndet mellan dessa stenar skiljer sig så
markant från de övriga att professor Märta Strömberg
(1990, s.71) redan i början av sina undersökningar
av Ales stenar noterade detta med intresse och drog
slutsatsen att ”det förefaller inte sannolikt att en så
storslagen anläggning skulle ha konstruerats på ett
sådant sätt att avstånden blev påfallande olika mellan
blocken om det inte skett med en bestämd avsikt”.
Utanför det egentliga solårets ramar indelade
islänningarna kalenderåret efter samma princip som
babylonierna i två årstidsgrupper, fördelade om sex
stycken vintermånader (oktober-april) och sex stycken
sommarmånader (april-oktober). I dess månader avspeglades även de aktiviteter som var knutna till den
aktuella 30-dagarsperioden (Lind 1996, s 70) Märk
väl att månadsskiftena i den isländska solårskalendern
liksom i Ales stenar inträffade dagarna efter den 20:e i
varje månad, översatt till Gregoriansk data (fig. 8, 13).
Månad
dec – jan
jan – feb
feb – mars
mars – april
april – maj
maj – juni
juni – juli
juli – aug
aug – sept
sept – okt
okt – nov
nov – dec

Jolmanadr
Thorri
Goi
Einmanadr
Gaukmanadr
Eggmanadr
Solmanadr
Heymanadr
Tvimanadr
Tvimanadr
Gormanadr
Frermanadr

5

Julmånaden
Tors månad
Gudinnans månad
Vårmånaden
Gökmånaden
Äggmånaden
Solmånaden
Skördemånaden DubbelKornmånaden
månad
Höstmånaden
Slaktmånaden
Frostmånaden

6

Fig. 13. Tabell över den isländska vikingatida solårskalenderns
månadsindelning med benämningar. Solåret började att beräknas
vid dagarna kring vintersolståndet och räknades sedan framåt i
30-dagarsintervaller. Tilläggsdagar och skottdagar påräknades i
den tredje sommarmånaden, vilket medförde att solårskalendern
fungerade på ett tillfredsställande sätt.

Den gamla isländska solårskalendern är på sannolika
grunder till sitt ursprung av mycket äldre datum än
härstammande från de vikingar som under 800-talet
bosatte sig på Island. Liknande årskalendrar har därför
av allt att döma varit vanligt förekommande på de
flesta platser i Norden under forntiden. Sättet att indela
solåret i ”räppor” eller ”täljor” som de ibland även
kallades, dvs. 90-dagars perioder mellan solstånd och
dagjämning kan som Ales stenars exempel vara mycket
gammalt och ha sina rötter långt tillbaka i bronsålderns
soldyrkan och kanske långt tidigare än så.

5. Hur planlades Ales stenar?
sikte på Polstjärnan, det urgamla kännetecknet för
väderstrecket norr. (Polstjärnan är den ljusa stjärna
som för tillfället befinner sig närmast himmelspolen).
Genom att fastställa en siktlinje mellan
himmelspolen och Polstjärnan erhölls det rakt
nordliga väderstrecket, vars riktlinje därefter har
dragits ut på marken. Dagen därpå har den nordliga
precisionsmätningen ytterligare kunnat kontrollerats
med hjälp av den kortaste solskuggan som, då solen
stod som högst på himlen kl.12.00, föll ut från
pålen och mot den redan utdragna linjemarkeringen.
Med Polstjärnan och solskuggan som tillförlitliga
himmelska vägledare har de fyra väderstrecken med
norr som utgångsläge kunnat beräknats. I deras
respektive riktlinjer har de fyra 12:e stenarna rests,
vilka gemensamt bildar den baskonstruktion som
möjliggör inte bara fastställandet av samtliga 16
väderstreck, utan även avläsandet av solbanans
kardinalpunkter, dvs. vinter- och sommarsolstånd samt
vår- och höstdagjämning (se fig. 14). Den stenskapade
grundkombinationen av solkalendern och soluret var
därmed etablerad (se fig. 7 och 17).

För att kunna bygga en så symmetrisk och exakt
väderstrecksorienterad stensättning som Ales stenar
har konstruktörerna med största sannolikhet använt
sig av liknande beräkningsmetoder som bevisligen
brukades i Egypten för 4-5000 år sedan.
De pyramidbyggande egyptierna var väl bevandrade
i konsten att säkerställa väderstrecksriktningarna,
vilket exempelvis de tre pyramiderna vid Giza
tydligt bekräftar. Dessa pyramiders bas, dvs. de
kvadratiska bottnarna, ligger alla orienterade i de
fyra väderstrecken norr, söder, öster och väster från
mittpunkten räknat. Den största och mest berömda
av de tre, Cheopspyramiden, avviker med ringa 0,05°
från de exakta kompassriktningarna, vilket är en
enastående precision för att vara ett byggnadsverk
som är över 4600 år gammalt.
Beträffande Ales stenar innebar förfarandet att
säkerställa väderstrecken i sitt första skede att en påle
troligtvis placerades på den plats som var utvald att
bli stenskeppets observationsplats (Lind 2002, s. 3).
Därefter har man, precis som egyptierna, inväntat en
stjärnklar natt och med stavar som mätredskap tagit

Sten 12. Vårdagjämning.
Soluppgång i öster kl. 06.00.
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Sten 1A. Vintersolstånd.
Soluppgång i sydost kl. 08.34.

SO

Sten 16. Sommarsolstånd.
Soluppgång i nordost kl. 03.20.

Fig. 14.

Sten 1B. Sommarsolstånd.
Solnedgång i nordväst kl. 20.48.

Sten 12. Höstdagjämning.
Solnedgång i väster kl. 18.00.

Sten 16. Vintersolstånd.
Solnedgång i sydväst kl. 15.30.
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6. Ales stenar och soluret

Att de som lät uppföra Ales stenar har haft goda kunskaper om kalender och soltidsberäkning bekräftar
även skeppssättningens väderstrecksbundna uppställning. Från mitten sett har konstruktörerna i vart
och ett utav de 16 utlöpande väderstrecksriktningarna
rest en sten. Dessa 16 väderstrecksmarkörer
delar tillsammans med de övriga stenarna in
den skeppsformade anläggningen i 16 stycken
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mittpunkt med en stav och blickar bort mot stäven
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Fig. 15. Observationsplatsen med en mot norr 70° lutande stav. Den
3,2 m höga nordvästra stävstenen i bakgrunden är från södersidans mitt
tillhuggen 70° mot norr, d.v.s. samma lutning som solstaven skall ha.
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Fig. 16. Vid vår- och höstdagjämning, då natt och dag är lika långa,
delar solskuggan av skeppet i två halvor där ursprungligen lika många
stenar har representerat dag och natt.
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väster – till stäven 1 i nordväst – till sten 12 i norr
– till midskeppssten 16 i nordost – och till sten 12 i
öster. Under de följande vårmånaderna förskjuts sedan
solskuggan från staven vid soluppgångarna mot sydväst
samtidigt som vinkeln till den stigande solbanan också
förskjuts (se fig. 17) fram till sommarsolståndet.
Vid denna tid på året når solen sin nordligaste
uppgång vid horisonten och sin högsta punkt på himlen
på dagen. Efter detta solårets höjdpunkt återvänder
solen och skuggan från staven långsamt till solurets
utgångsläge. Detta sker vid höstdagjämningen, då dag
och natt åter igen är lika långa och följaktligen åter
igen delar av skeppet i en dagsida och en nattsida (se
fig. 16).
För att återge en bild av hur solskuggans utfall
varierar på väderstrecksstenarna mellan vår- och
höstdagjämning kan följande exempel ges: Vid
vårdagjämningen och tiden strax därefter faller
solskuggan in på midskeppssten 16 kl. 15.00 (normal
tid), men förskjuts sedan långsamt 4° för att vid
sommarsolståndet falla ut intill sidokanten, precis i
midskeppslinjen för väderstrecket nordost. Solskuggan
förflyttar sig därefter till utgångsläget på stenen dit den
når vid höstdagjämningen (se fig. 29).
Ett annat exempel är stävstenen i nordväst. Här faller
solskuggan vid vårdagjämningen ut mot stävens norra
sidokant kl. 09.00 (normal tid). Skuggan förskjuts sedan
långsamt 2° mot söder för att vid sommarsolståndet
falla ut mot den andra sidan på stenen (se fig. 25). Det
som bör understrykas är att stävstenen sannolikt har
återrests felaktigt vid restaureringen år 1916 och bör
ursprungligen ha stått placerad ca 1,7 meter närmare
mitten och ca 35 cm i sidled närmare norr.
Detta innebär, med hänsyn till solbanans förändring,
att solskuggan för 2700 år sedan föll ut på stenen
ungefär som den gör idag.
Att den nordvästra stävstenen blev felaktigt upprest
vid restaureringen 1916 innebär att även andra
väderstrecksstenar kan ha återuppställts något felaktigt
i förhållande till de ursprungliga placeringarna i
skeppet.
Förutom de felställda stenarna i den nordvästra fören
(se fig. 7) har sannolikt även sten 12 i väster återuppställts
felaktigt (se fig. 18). Detsamma bör gälla för sten 8 i
västnordväst (se fig. 19) samt sten 14 i väderstrecket
ostnordost (se fig. 20). Förklaringen till detta är att
mellanrummen till deras grannstenar uppenbart skiljer
sig från de övriga stenarnas förhållande till varandra.
Mellan sten 12 i väster är avståndet till sten 11
endast 62 cm medan det till sten 13 är hela 1,25
meter. Den ursprungliga placeringen för västerstenen
bör därför ha varit ca 35 cm i sidled närmare sten
13, d.v.s. mitt emellan sten 11 och 13 (se fig. 18).
Detta har inneburit att västerstenens astronomiska
och geometriska förhållande till de motställda 12:e
väderstrecksstenarna i norr, öster och söder har varit
fullständigt överensstämmande (se planlösning).
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När det gäller sten 8 i västnordväst är det samma
sak. Den stenen har sannolikt från början också
stått uppställd direkt i väderstrecket d.v.s ca 35 cm i
sidled närmare sten 9 (se fig. 19). Beträffande sten
14 i väderstrecket ostnordost är avståndet till sten
15 endast 77 cm medan det till sten 13 är hela 1,43
meter. Stenen har därför med stor sannolikhet även den
återupprests felaktigt och bör ursprungligen ha stått ca
30 cm i sidled närmare sten 13 (se fig. 20). De felresta
stenarna befinner sig tursamt nog i sådana lägen att de
inte nämnvärt påverkar varken solårskalendern eller
solurets funktion.
Beträffande solskuggans marginella förändring mellan vår- och höstdagjämning saknar detta betydelse
eftersom
konstruktionens
bestämt
placerade
väderstrecksstenar tillsammans bildar ett fastlagt
dygnsschema.

x
Fig. 18. Sten 12 i väderstrecket väster (x).

x
Fig. 19. Sten 8 i väderstrecket västnordväst (x).

x
Fig. 20. Sten 14 i väderstrecket ostnordost (x).
Felresta stenar. De röda kryssen på stenarna markerar väderstrecken sett ifrån observationsplatsen. Stenarnas ursprungliga
placering bör med största sannolikhet ha varit mitt emellan
grannstenarna.
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2 1

2°

2 1

2 1

Fig. 26. 6:e nordnordväst 10.30

2 1

Fig. 22. 2:a västsydväst 04.30

2

Fig. 30. 10:e ostnordost 16.30

Fig. 25. 5:e nordväst 09.00

4°

Fig. 29. 9:e nordost 15.00

Siffran 1 visar solskuggan
vid tiden för vår- och höstdagjämning.
Siffran 2 markerar var
solskuggan befinner sig vid
tiden för sommarsolståndet.
Gradmarkeringarna visar,
sett från observationsplatsen, förskjutningen av
solskuggan mellan vårdagjämning, sommarsolstånd
och höstdagjämning.
Tidpunkterna för solskuggans inträde på
väderstrecksstenarna avser
normaltid.

Väderstrecksrelationen

Fig. 21. 1:a sydväst 03.20

2

1

Fig. 31. 11:e ost 18.00

2 1

Fig. 27. 7:e norr 12.00

Fig. 23. 3:e väst 06.00

2

1

2

Fig. 28. 8:e nordnordost 13.30

2

2
Fig. 32. 12:e ostsydost 19.30. 13:e sydost 20.48 vid sommarsolstånd

Solskuggan
mot norr är
alltid densamma.

Fig. 24. 4:e västnordväst 07.30
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Soltidsskuggans inträde i de 12 solväktarna

7. Jämförelse, solur
Att man med hjälp av solskuggans vandring under
dagen redan för 5000 år sedan i Mesopotanien
och Egypten kunde beräkna dygnets 24 timmar
har vi idag vetenskapliga belägg för. Kunskapen
om soltidsberäkning har återfunnits och beskrivits
bl.a. i form av funktionella obelisker, solvisare och
solur. Särskilt de egyptiska obeliskerna har väckt
stor förundran. Det var omkring 2400 år f.Kr. som
faraonerna i Egypten beslutade att tiden skulle mätas
med solens skugga som visare (Lind 1996, s. 65 f.).
I staden Heliopolis, kallad ”Solens stad”, lät man
därför resa höga hieroglyfmålade obelisker som med
solskuggans längd bestämde tiden på dagen och dygnet
i timmar.
På samma sätt som i Mesopotanien delade även
egyptierna in dygnets omloppstid i två halvor,
dagväkten respektive nattväkten, bestående av 12
timmar vardera. Principen återfanns också hos
vikingarna, förmodligen som ett led i en gammal
tradition (fig. 33). Vikingarna delade in dygnets tid i
s.k. eyktir eller eyktar, väktare, efter solens bestämda
årstidsbundna bana och i förhållande till solskuggans
positioner i de olika väderstrecken (Lind 1996, s. 70
f.). Ett eyktir motsvarade ca 3 timmar och kunde lätt

Dagväktarna
1:a 04.30
2:a 06.00
3:e 07.30
4:e 09.00
5:e 10.30
6:e 12.00
7:e 13.30
8:e 15.00
Nattväktarna
9:e 16.30
10:e 18.00
11:e 19.30
12:e 21.00
13:e 22.30
14:e 24.00
15:e 01.30
16:e 03.00

tidsbestämmas mellan de 8 väderstrecken (8 x 3 = 24).
Varje eyktir brukade sedan halveras i s.k. halveyktir
om 1,5 timme, vilket därmed utökade indelningen till
16 väderstrecksbundna dygnseyktir (16 x 1,5 = 24),
d.v.s. ett dygns omloppstid.
Den stora likheten mellan Ales stenars, den egyptiska
och den vikingatida soltidsberäkningen går inte att ta
miste på. En principiell skillnad finns dock i jämförelse
med de flera tusen år äldre egyptiska obeliskerna.
Dessa soltidsgivande stenpelare stod alltid lodrätt
placerade, vilket har sin förklaring i att solen på de
breddgraderna når nästan ända upp till zenit.
Detta förhållande råder emellertid inte på de
nordligare breddgraderna vilket medför att solvisaren/
staven med hänsyn till latituden måste lutas. Ju längre
norrut man kommer, desto större lutning på solvisaren/
staven krävs det. Man skulle därför kunna tro att
riktningen på staven mot norr borde ha samma vinkel
som ortens breddgrad d.v.s. 55°23´ för Kåseberga. Men
faktum är att med hänsyn till Ales stenars specifika
elliptiska form och väderstrecksindelning fungerar
denna lutning inte för avläsning av soluret. Därav blir
lutningen på just 70° nödvändig vid Ales stenar.

Morgun		 Tidigt på morgonen
Midr morgun		 Senare delen av morgonen
Dagverdarmal		 Första målet på dagen
Landsudr		 Sydosttid
Hadegi		 Förmiddagstid
Midrdagr		 Middagstid
Otanverdr dagr		 Eftermiddagstid
Utsudr		 Sydvästtid
Aftansmal		 Tiden för aftonmål
Midraftan		 Senare delen av dagen
Nattmal		 Nattmål
Kvöld		 Kväll
Hattatimi		 Sängdags
Midnott		 Midnattstid
Otta		 Natt
Midotta		 Senare delen av natten

Fig. 33. Tabell över den isländska vikingatida dygnsväktarindelningen i s.k. halveyktir.
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8. Restaureringen 1916
Den väl genomtänkta uppställningen av stenarna visar
genom deras funktioner att konstruktörerna måste ha
haft gedigna astronomiska och matematiska kunskaper. All denna kunskap finns fortfarande bibehållen med
Ales stenar tack vare stenarnas väderstrecksbundna
placeringar. Med dessa fakta som grund dyker så
den klassiska frågan upp: Låg inte flertalet av Ales
stenar omkullfallna i början av 1900-talet? Svaret är
onekligen att så var fallet.
Monumentala fornlämningar som vittnade om kultreligiösa anor från hednisk tid blev efter kristendomens
inträde ofta vandaliserade och sönderslagna. En del
fick till och med lämna plats åt den nya kristna lärans
kyrkor och det är ingen ovanlighet att dessa idag ligger
på platser där det tidigare stått gamla helgedomar.
Den ogynnsamma terrängen på Kåsebergaåsen och
närheten till havet tillät dock inte något kyrkobygge,
istället utsattes delar av anläggningen för skadegörelse.
Genom århundradenas lopp tillkom även ett naturligt
förfall av anläggningen eftersom den inte längre
vårdades.
   1916 stod endast omkring 16 stycken av de från
början 60 stenarna rakt uppställda. Övriga stenar stod
i lutande ställning eller var helt omkullfallna och några
hade till och med året innan släpats ned till Kåseberga
by för att där användas som byggstenar! Dessa
otillåtna tillgrepp skulle dock visa sig bli räddningen
för Ales stenar.
En fornminnesintresserad man vid namn Sture Kemner fick vetskap om fördärvet och åtog sig omgående
att bekosta en restaurering av skeppssättningen,
vilken kom att genomföras sommaren år 1916 under
byggmästare C.O. Brogrens ledning (Lind 1996,
s. 125). Brogren som var känd för sin noggrannhet
utförde i samband med renoveringen mätningar och lät
upprätta en schematisk plan över skeppet (Bergström et
al. 1988, s. 3). De borttagna stenarna tillrättaskaffades

och enligt tillförlitlig källa fick stentjuvarna stå till svars
för tillgreppen och transportera tillbaka stenblocken
till de gropar i skeppet där de ursprungligen hade
hämtats. Liggande stenar upprestes i förhållande till
sina basrelationer. Inga nya stenar flyttades upp till
monumentet, det rörde sig endast om återförande
av de tidigare bortförda blocken (Lind 1996, s. 125;
Strömberg 1990, s. 42, 79; Åberg 1960, s. 54).
Hade man vid restaureringen exempelvis ditfört nya
stenblock för att det saknades några borde man ha
fyllt igen också glappet där den förlorade 14:e stenen
på den södra midskeppssidan i väderstrecket sydsydväst har stått. Men att ha inhämtat nya stenblock
till skeppssättningen bör ha varit i princip omöjligt,
eftersom den typen av stenar inte finns att tillgå i det
nära området. Dimensionen och den ovala formen
på blocken gör det uppenbart att man måste ha
letat över stora ytor för att finna de rätta då man en
gång uppförde monumentet (Bergström et al. 1988,
s. 12). ”Sannolikt har de använda urbergsblocken
ursprungligen legat markfasta, förankrade i morän.
Möjligen kan de små ytorna med vindslipning tyda på
att blocken stuckit upp bara en liten bit över markytan,
och att konstruktörerna av skeppssättningen på vinst
och förlust fått gräva upp dem.
En annan möjlighet är att enstaka block hamnat i
strandbrynet genom kusterosion och där plockats upp
och transporterats till Kåsehuvud” (Bergström et al.
1988, s. 12). Beträffande de båda stävstenarna kan
man idag efter geologisk undersökning konstatera
”att de helt klart utgjort angränsande delar i det fasta
berget” (Bergström et al. 1988, s. 7), vilket innebär att
konstruktörerna har skapat stävstenarna genom att
klyva stenblocket på mitten.
Det har beskrivits som ett mycket drygt
restaureringsarbete ”med de väldiga stenarnas uppresande på de ursprungliga platserna” (se Ystadiana
1990, s. 8). För övrigt måste det ha varit svårt att vid

Fig. 34. Ales stenar före restaureringen 1916.
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restaureringen återresa stenblocken särskilt felaktigt
eftersom en förskjutning åt ena eller andra hållet
synligt hade förstört den symmetriska formationen.
Varje eventuellt felaktig resning av en sten är enkel
att avgöra med blotta ögat. Stenarna är ca 1 m breda
och avståndet mellan dem är i stort sett detsamma.
Trots att en hel del av stenarna har stått lutande
eller varit omkullvälta framstår mönstret av deras
ursprungliga lägen tydligt nog.
För att ta reda på stenarnas exakta positioner kan
man studera avstånden mellan dem eller alternativt
lokalisera packningsstenarna under deras bas. En
annan möjlighet är att avläsa solens position på
stenblocken vid vissa bestämda tidpunkter, en teknik
vars resultat sammanfaller med avståndsberäkningen.
   Att den omfattande restaureringen har gjorts med
varsam hand går inte att ta miste på, menar docent
Roslund (1987, s. 31; 1990, s. 117). Stenarna står
nämligen, frånsett de sju mellan stävstenen i nordväst
och den åttonde stenen i nord-nordväst, på sina
ursprungliga platser eller på några cm nästintill (se fig.
7). Säkert är att den på C.G.G. Hilfelings 1700-tals
teckning omkullfallna eller välta nordvästra stävstenen
från början måste ha varit uppställd ca 1,7 m in på
axellinjen och ca 30-35 cm i sidled närmare mot norr
(bl.a. Roslund 1990, s. 115 ff.). De övriga sex stenarna
har rests något felaktigt och har ursprungligen stått
uppställda ca 30 cm till 1 m längre ut från nuvarande
positioner där fundament har återfunnits, vilket också
är enkelt att förstå av den asymmetriska nordvästra
inböjningen (bl.a. Strömberg 1991, s. 163 f.).
Andra stenblock som sannolikt kan ha placerats
fel vid återuppställningen är sten 12 i väster, sten
8 i västsydväst och sten 14 i ostnordost. De felresta
stenarna befinner sig tursamt nog i sådana lägen att de
inte nämnvärt påverkar solårskalendern eller solurets
funktioner (se fig. 7 och 17). En sten saknas idag, det
tidigare nämnda 14:e stenblocket i syd-sydväst. I det
dubbla mellanrummet har professor Strömberg (1990,
s. 67, 71) genom utgrävning påträffat en anhopning
stenar som ingått i en packning till det borttagna
blocket.
   På utsidan om den sydöstra stävstenen står den sten
som idag kallas för ”roderstenen”. ”Det har ryktats att

roderstenen inte skulle stå på sin rätta plats”, skriver
Strömberg (1990, s. 69). ”Det går också ett ihärdigt
rykte på Kåseberga att roderstenen skulle ha satts dit
i ganska sen tid”, tillägger Roslund (1990, s. 118),
att den skulle ha tillkommit i samband med 1916 års
restaurering. ”Men undersökningen gav inga tydliga
utslag om omrörda lager i bottenskiktet”, påpekade
Strömberg (1990, s. 69) efter 1989 års arkeologiska
utgrävning. Curt Roslund (1990, s. 118) som
medverkade vid undersökningen av roderstenen har
redogjort följande: ”Den vilar på ett stabilt fundament
av stödstenar på ett djup av 75 cm. Roderstenen kan
knappast ha kommit dit som ett tillfälligt huggskott.
Den som placerat den där har haft en bestämd avsikt
med den och velat ha den fast förankrad i marken.
Den är med all sannolikhet samtida med anläggningen
i övrigt.
Materialet som är av samma marmorliknande
slag som de höga stävstenarna tyder också på att
roderstenen haft en viktig funktion”. Dessutom är
roderstenen markerad som både befintlig och orörd vid
restaureringen på den schematiska plan över skeppet
som byggmästare Brogren lät upprätta (Bergström et
al. 1988, s. 3).
Även om stenen rent bildmässigt inte finns ordentligt
avtecknad före år 1916 eller är utom synhåll på de få
skisser som idag finns att tillgå över skeppssättningen
bekräftar även Montelius (1917, s. 44) skriftliga
påpekande, att stenen felaktigt tidigare har kallats för
rodret, det faktum att den ej kan ha blivit ditsatt vid
1916 års restaurering.
Den felaktigt kallade ”altarstenen” har däremot
ursprungligen ej befunnit sig inuti skeppet, där den
idag ligger. I dokumentationen från restaureringen
år 1916 får vi veta att man i den nordvästra delen av
skeppet reste en sten vilken enligt Strömberg (1990, s.
43) ”trots vissa avvikelser i måttuppgifterna måste vara
den sten som nu ligger i markytan”, d.v.s. altarstenen.
Denna sten uppgavs då vara 2,75 m hög, vilket kan
jämföras med dagens 1,4 m, men tittar man på Axel
Carlborns fotografi från år 1917 (se fig. 35) inser man
att måttuppgiften på 2,75 m måste vara direkt felaktig.
Stenen som där står upp inuti skeppets nordvästra
del, uppbackad av stöttestenar ovan mark, är utan
tvivel den sten som idag har fallit omkull och den kan

Fig. 35. Ales stenar efter restaureringen. Bilden visar att den s.k. altarstenen som med hjälp av stöttestenar har rests inuti skeppet är samma
sten som idag ligger i markytan.
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omöjligt ha mätt 2,75 m, i synnerhet inte med tanke på
att den höga stävstenen är 3,2 m.
Att gamla dokumenterade uppgifter har visat sig
vara felaktiga är inget ovanligt fenomen. Hilfeling
uppgav exempelvis skeppets orientering i nordostsydvästlig väderstrecksriktning på sin översiktskarta
(fig. 36) och amanuensen N.G. Bruzelius skrev på sin
teckningsbilaga år 1873 att stävstenarna stod placerade
i ”Sydöst-Sydvest”.
Gamla kartor och skriftliga källor ger upplysningar
om skeppssättningens tillstånd och uppfattningen om
den under århundradenas lopp. De flesta avbildningar
är dock endast avsedda att ge en övergripande bild av
skeppet utan att i detalj redogöra för antalet stenar
eller deras exakta positioner. Detta medför att antalet
avtecknade stenar, som därmed varierat kraftigt,
inte skall ses som en korrekt sifferuppgift. Professor
Strömberg (1989 a, s. 182) påpekar att ”på den tiden
var det inte fråga om att göra några precisionsritningar
av fornlämningar utan syftet var att ge en allmän bild
av anläggningen i landskapet”. Upplysningarna är
emellertid ändå av stort historiskt värde, inte minst med
tanke på den inblick man får i landskapsbilden. En del
skriftliga källor beträffande antalsuppgifterna synes
dessutom vara ”rena minnesfel eller felskrivningar”
(Strömberg 1990, s. 30).
Kyrkoherden N. Östman uppger år 1729 att
skeppet skulle innehålla 19 à 20 stenar vilket helt
klart är ”en inexakt skattning, uppenbarligen efter en
diffus minnesbild” (Bergström et al. 1988, s. 5). Inte
heller är det Östmans egna iakttagelser av stenskeppet
som ligger till grund för antalsuppgiften utan denne
återger endast en sägen om en jätte vid namn Vold,
som genom sin trollkonst ”låtet föra tilsamman 19 à
20 mycket stora stenar” (Åberg 1960, s. 42).
Generellt sett är det uppskattade antalet stenar ofta
orimligt lågt, vilket förmodligen har sin naturliga
förklaring i att skeppssättningen tidvis varit översandad samt att ”stenarna till en del skymdes af den
höga säd, som växte mellan dem” (Montelius 1917, s.
41). Kanske har man inte heller räknat in roder- och
altarstenen eller de stenar som då var sönderslagna.
På C.G.G Hilfelings teckning från år 1777 finns
ingen antydan om att det skulle saknas några stenar
i skeppet i form av dubbla mellanrum eller luckor.
Hilfeling har bemödat sig om att rörande det allmänna
tillståndet göra en detaljrik, om än schematisk, skiss

över stensättningen. Man kan tydligt se att vissa stenar
lutar och att enstaka är helt kullfallna (fig. 12, 36).
”Trots att det knappast rör sig om någon exakt bild av
de enskilda blockens utseende eller ett återgivande av
det korrekta antalet stenar finns det ingen anledning
att misstro Hilfeling, när det gäller anläggningens
allmänna tillstånd”, bedömer Strömberg (1990, s. 42).
Hilfeling (1777, s. 114) ger även en värdefull måttuppgift på skeppssättningen och uppskattar den vara
”over 100 allen lang og 30 allen bred”, d.v.s. över 60
m lång och 18 m bred vilket överensstämmer med
verkligheten. Att han därför sedan på sin schematiska
skiss återger skeppet med endast omkring 51 stenar
får mera anses vara en generaliserande omständighet
som man inte bör lägga alltför stor tonvikt på.
   1801 vet man genom prosten C.F Nymans skriftliga
belägg att antalet stenar totalt var 59 stycken, alltså
samma antal som efter restaureringen år 1916 och
som skeppet fortfarande än idag innefattar inklusive
roder- och altarstenen (Åberg 1960, s. 50). Strax innan
restaureringen år 1916 rapporterade däremot professor
Otto Rydbeck till Riksantikvarieämbetet att skeppet innehöll ”49 eller möjligen 50 stenar i behåll”
(Bergström et al. 1988, s. 2). Huruvida roder- eller
altarstenen är inräknade i denna uppgift vet vi inte.
Det verkar av hans uttryck att döma som om stenarna
varit svårräknade och vad menade egentligen Rydbeck
när han skrev i behåll? Fanns det ytterligare stenar på
platsen som inte var i behåll, kanske sönderslagna, eller
menade han att det saknades stenar? Förmodligen kan
en del välta stenar ha varit översandade vilket skulle
förklara varför de har varit svårräknade. Rydbeck har
onekligen sett att 49 eller 50 stenar inte motsvarade
ursprungsantalet. Det synes troligt att skillnaden
mellan det antalet och dagens motsvaras av de stenar
som stentjuvarna året innan restaureringen lade beslag
på. Detta skulle ge för handen att det rör sig om 710 borttagna stenar. De muntliga källorna säger 57 stycken, vilket är en relativt överensstämmande
uppgift.
   Slutsatsen är att Ales stenar ursprungligen har bestått
av 60 stycken stenar vilket också överensstämmer med
konstruktionens väderstrecksrelaterade uppställning.

Fig. 36. C.G.G. Hilfelings avbildning av Ales stenar år 1777 ger en antydan om skeppssättningens allmänna tillstånd.
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9. Underlag som kan datera Ales stenar till
yngre bronsålder
•

•

•

•

•

•

•

•
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Platsvalet med den 360º jämna horisontlinjen,
orienteringen efter solbanan och den inbördes
väderstrecksbundna uppställningen av stenarna
tyder på att en solkult ligger nära till hands, vilket
i sin tur ger en naturlig datering till bronsåldern
mellan 1800-400 f.Kr.
Astronomiska beräkningar bakåt i tiden med
hänsyn till solbanans förskjutning och avståndet
mellan den sydöstra stävstenens vänstra sidokant
och soluppgången vid vintersolståndet ger en mer
specifik datering till yngre d.v.s. bronsålder, ca 700
år f.Kr.
Tillsammans med solsymbolen var skeppet den
nordiska bronsålderns absolut största symbol och
dessa båda motiv finns i flera tusental hällristade
sida vid sida, ofta med solhjulet svävande ovanför
skeppet. Den mest intensiva solkultsperioden i
Norden anses ha ägt rum under yngre bronsålder
mellan ca 1000-400 f.Kr.
Stora bronsålderstecken är även stensättningarna
från denna tidsperiod, vilka ofta fick skeppssymbolens form och därför idag kallas för skeppssättningar. Denna skeppsliknande utformning av
stensättningarna är en byggnadsteknik som senare
återupptogs under yngre järnåldern, men då fick
skeppet en större betydelse som gravanläggning
vilket Ales stenar bevisligen inte har haft.
Över 20-talet av stenblocken i Ales stenar är
försedda med skålgropar, d.v.s. bronsålderstida
hällristningar, vilka sannolikt höggs in i samband
med kultiska aktiviteter under den intensiva solkult
som rådde under bronsåldern.
På ett av stenblocken bildar en grupp av sex stycken
skålgropar ett motiv sannolikt föreställande
stjärnbilden Svanen. I den mytologiska världen
beskrivs svanen vara en symbol för solgudens
budbärare och i Mellaneuropa har man funnit
svanar i bronsbeslag daterade till 900-700 f.Kr.
Under sommarmånaderna visar sig stjärnbilden
Svanen direkt ovanför skeppet i den relation den
också är inhuggen i stenen.
Den omständighet att man har registrerat solårets
vändpunkter med hjälp av stenblock, att stenarna har
försetts med skålgropar samt att inga inskriptioner
har inristats intygar att man vid tidpunkten för
uppförandet saknade skriftspråk. I och med att ett
folkslag besitter ett skriftspråk blir stenmonument
för solårsavläsning ålderdomliga. Eftersom man
under yngre järnåldern nedtecknade solåret med
hjälp av runskriften, som uppfanns någon gång vid
vår tideräknings början, måste anläggningen datera
sig långt före både folkvandringstid, vendeltid och
vikingatid.
Skeppssättningens ursprungliga namn Als Stene
innefattar det gotiska ordet Alhs, ”helgedom”,
vilket inte längre var i bruk när skriftspråket
uppstod utan kan härledas till betydligt äldre
perioder. Detta styrker ytterligare indikationen
att Ales stenar daterar sig före folkvandrings-,
vendel- och vikingatid. Namnet antyder också att
skeppssättningen har haft en stark kultreligiös
betydelse.

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Skeppssättningens konstruktion med markant
långsträckt form på stenarna, som mer ger intryck
av pelare än naturliga stenblock, stöder antagandet
att de har fungerat som precisionsinstrument för
avläsandet av solen. Även packningsstenarna som
de avlånga stenblocken står på bekräftar att det
har varit av stor vikt att varje sten bibehöll sin
avsedda placering, vilket också har varit viktigt för
en astronomisk funktion.
Fynd invid skeppssättningen såsom bl.a. en rakkniv av brons, skärvor av bronsålderskeramik,
en holkyxa av brons, en vackert ornamenterad
halsring i brons samt en fotliknande skålgropssten
talar för bronsålder.
Rester från en serie boplatser eller uppehållsorter
från bronsåldern har grävts fram endast 120-140
m från den nordvästra stävstenen.
Fynd från de närliggande områdena såsom
exempelvis ett storslaget depåfynd innehållande tio
bronsyxor visar att bronsåldern är väl företrädd i
trakten och att bronsinnehavet har varit stort.
Både Valleberga socken, där Ales stenar är
belägen, såväl som grannsocknarna Ingelstorp
och Hagestad-Löderup präglas främst av en yngre
bronsåldersbygd rik på boplatser, gravhögar,
gravfält och brandgravar. Järnåldern är ytterst
ringa representerad i trakten kring Ales stenar.
Lämningar i det sydostskånska landskapet
såsom bronsålderstida ättehögar, fascinerande
hällristningslandkap, avsatsyxor i högklassig utformning av brons, en av Skandinaviens rikaste
bronsåldersgravar samt den berömda kungagraven
i Kivik från bronsåldern vittnar om ett stabilt
bronsålderssamhälle med en välbärgad kultur som
blomstrat längs med hela Österlen.
Ytterligare två stenmonument på Österlen,
skeppssättningen Stenhed och gravmonumentet
Havängsdösen, som båda besitter specifika
relationer till solbanan påvisar om att man i
området har innehaft utpräglade astronomiska
och matematiska kunskaper både under sten- och
bronsåldern. Stenheds funktioner är dessutom
slående lika Ales stenars.
Precis som den bronsålderstida Kiviksgraven
har Ales stenar placerats på en motsvarande
mycket strategisk punkt i landskapet och mitt
emellan dessa monument ligger skeppssättningen
Stenhed med flertalet inhuggna skålgropar, d.v.s.
bronsålderstida hällristningar. Det förefaller inte
orimligt att se ett nära samband mellan dessa tre
mäktiga stenformationer och således även datera
Ales stenar som ett bronsålderstida monument.
Andra berömda stenmonument, både inom och
utom Europa, som besitter astronomiska funktioner
eller specifika relationer till solbanan har visat
sig härröra främst från perioden stenålder eller
bronsålder.
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Ales Stenars
stjärnbildsrelaterade inhuggningar
Vy över sommarens stjärnhimmel
Svanen X1, Delfinen X2 och Lyran X3 tillhör några av de klassiska
stjärnbilder som nedtecknades av Ptolemaios.

X1

Altair?

X2

Inhuggning från bronsåldern sannolikt föreställande stjärnbilden Svanen.

X3

Altair
Är det stjärnbilden Delfinen eller Lyran som
huggits in i denna sten?

Fig. 22. Stjärnbilden Svanen, även kallad Nordkorset, är en av antikens mest klassiska stjärnbilder och symboliserade i den grekiska myten himmelsguden Zeus vita solfågel. Motivet finns inhugget på den nordvästra
stävens grannsten.
Stjärnbilden Delfinen och Lyran. Faktum är att inhuggningen på den åttonde stenen i den västra delen av
skeppet både kan föreställa stjänbilden Delfinen och Lyran. Var för sig och tillsammans har stjärnbilderna
Delfinen och Lyran mycket nära astronomiska och mytologiska relationer till stjärnbilden Svanen. Formen
på inhuggningen är även identisk med solskeppets planlösning och inte minst med dess viktigaste stenar där
solen går upp och ned vid vinter- och sommarsolståndet. Symbolen finns också inhuggen i det välkända
hällristningsområdet vid Järrestad, ca 2,5 mil från Ales stenar, samt i ett klippblock på den närbelägna ön
Bornholm. Denna ö kan vid god sikt ses från Ales stenar.

Motiv från Järrestad och Bornholm.

