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Ales stenar,  Kåseberga

Allmän beskrivning

Ales stenar är beläget på Kåsebergaåsen vid fiskeläget Kåseberga ca 18 km öster om Ystad
och är en av Skånes mest besökta platser. Objektet består av landets största skeppsättning på
toppen av åsen alldeles invid Östersjön. Området kring fornlämningen ägs av staten och
förvaltas av Riksantikvarieämbetet.

Kåseberga är ett fiskeläge som numera är dominerat av turism  men med en livaktig
fiskhandel.

Ales stenar kan nås från två håll. I norr från en parkeringsplats vid infarten till Kåseberga med
en gångstig ca 700 m lång (till hälften en körbar gångstig delvis med brant stigning). Från
Kåseberga hamn via en brant gångstig ca 350 m lång delvis i form av trätrappor i dålig
kondition. Där dessa gångstigar strålar samman uppe på åsen finns en entré till området med
en informationstavla. Sedan är det ca 200 m till själva skeppsättningen på eroderad gångstig
eller gräsbevuxen mark.

Själva åsen består av ett fint sandmaterial som är mycket känsligt för slitage. Båda
gångstigarna består av detta material och har med tiden nötts ned ibland i ett läge ca 1 m
under nuvarande marknivå.

Området betas av kor varför det är inhägnat och entrén utgörs av en grov färist.

Historia

Ales stenar består idag av 58 resta stenar och en liggande. Ursprungligen har monumentet
troligen haft omkring 60 resta stenar. Det finns beskrivet och avritat av besökare från 1600-
talet och framåt. Antalet stenar varierar – de upprättstående stenarna tycks ha blivit färre ju
längre tiden har gått. Vissa har fallit omkull; andra har flyttats. Därför kan vi inte vara helt
säkra på hur Ales stenar såg ut från början.

Sitt nuvarande utseende fick Ales stenar år 1956. Tidigare var antalet upprättstående stenar
betydligt färre än vad de är idag. Nedfallna block har rests och borttagna stenar har flyttats
tillbaka.

År 1956 var Ales stenar så översandat att bara topparna syntes på flera av de meterhöga
stenarna. Den nya tidens odlingsmetoder hade gjort att sanden hade blåst in över åsen och
stenmonumentet. Vissa stenar hade helt försvunnit i sanden. En restaurering var nödvändig.
Tyvärr utfördes den gången ingen arkeologisk utgrävning när grävskopan frilade stenarna ner
till den nuvarande marknivån
Under senare år har arkeologer undersökt Ales stenar. Hittills har man funnit gammalt träkol
på fyra ställen. Bland annat tog man tillvara kol under ett stenblock som tidigare aldrig har
flyttats. Det betyder att kolet bör ha kommit dit innan stenen restes.



Kolproven har använts till analyser med C14-metoden. Tre av proven visar att människor har
använt platsen under 500- och 600-talen e. Kr, det vill säga den yngre järnåldern. Det fjärde
träkolsprovet är daterat till den allra yngsta järnåldern, till vikingatid.

Nuvarande verksamhet

Någon direkt visningsverksamhet på plats förekommer inte idag. Eventuellt kan värdar
komma att finnas på plats under sommaren 2001 på prov. Ystad turism har guider som följer
med bussturer.

Tillgänglighet för funktionshindrade

Området är i stort sätt omöjligt att nå även med enklare former av funktionshinder. Samma
informationstavla som finns på området finns också tillgängligt vid hamnen.

Tävlingsuppgiften

Ale stenar tillhör den nationella kulturarvet och bör därför så långt som möjligt vara
tillgängligt för alla. Tävlingsförslag kan omfatta hela Kåseberga hur åtkomsten ordnas till
besöksmålet med parkeringsplatser och gångvägar eller hur gångvägar och marken omkring
objektet kan utformas på ett bättre sätt för att hindra ytterligare erosion samtidigt som
tillgängligheten förbättras.

Programhandlingar

Grundkarta över Kåseberga med objektet
Värdebeskrivning
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