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Skeppssättningen är daterad till omkring år 
600 och består av 59 stora stenblock som 
vardera väger omkring fem ton. Skepps- 
sättningen är totalt ungefär 67 meter lång 
och 19 meter bred och är därmed Sveriges 
största.

Ales stenar och Kåsebergaåsen
De stora stenarna utgör en imponerande  
syn där de ligger, 32 meter över havet på 
Kåsehuvud med utsikt över den branta  
kusten och Bornholm. Hit kommer varje  
dag, året runt, besökare som vill njuta av 
den speciella atmosfären och den storslagna 
vyn över havet. Även den omgivande naturen 
är väl värd ett besök. Både i Hammars  
backar och på Kåsebergaåsen finns en  
imponerande artrikedom. Betesmarkerna  
har en speciell flora som skapar gynnsamma 
förutsättningar för ett stort antal fjärilsarter.  
I landskapet, med sin ovanliga sandstäpps- 
vegetation, finns också ett rikt fågelliv. 
 Ales stenars funktion har, liksom den  
exakta dateringen, varit omdiskuterad.  
Olika teorier har genom tiderna ställts mot 
varandra. Vid två tillfällen, 1917 och 1956, 
restaurerades skeppssättningen. Restaure-
ringen 1917 är dåligt känd, men de ingrepp 
som gjordes var förmodligen inte så stora 
som 1956. Då gjordes omfattande schakt-

ningsarbeten med grävmaskin och bull- 
dozer, utan närmare uppföljning av arkeologer. 
Det har bidragit till att kunskapen om Ales 
stenar länge var så gott som obefintlig.
 Sedan slutet av 1980-talet har flera arkeo-
logiska undersökningar ägt rum, så idag vet 
vi betydligt mer om Ales stenar. Undersök-
ningarna visar att man i uppförandet genom-
gående använt block med långsmal form. 
Denna form är ganska sällsynt när det gäller 
flyttblock, som oftast är runda eftersom de 
transporterades med inlandsisarna. Blocken 
i skeppets sidor består av graniter och  
gnejser, medan de fyra mittblocken är av 
sandsten.
 Träkol från olika delar av skeppssättningen 
har kunnat dateras med hjälp av kol 14- 
metoden. Inte minder än sju olika sådana 
analyser visar att skeppssättningen uppfördes 
någon gång under perioden 500–1000 e.Kr.
 Ales stenar förvaltas sedan januari 2015 
av Statens fastighetsverk och är alltid öppet 
för besök.

Sveriges största och bäst bevarade skeppssättning ligger  
storslaget belägen ovanför byn Kåseberga på Österlens sydkust.  

Ales stenar är ett av Skånes mest populära besöksmål  
– en naturskön och spännande plats som  

lockar människor året om.

Mer om Ales stenar/ 
More about Ales stenar/
Mehr über Ales stenar:



Ales Stenar und Kåsebergaåsen 
Schwedens größtes und am besten erhaltene 
Schiffssetzung ist wunderschön oberhalb 
des Dorfes Kåseberga, an der Südküste von 
Österlen gelegen. Ales stenar ist einer der  
beliebtesten Orte in Skåne – ein malerischer 
und aufregender Ort, der das ganze Jahr 
über Menschen anzieht.
 Die Schiffssetzung wird um das Jahr 600 
n. Chr. datiert und besteht aus 59 großen 
Felsbrocken, von denen jeder etwa fünf  
Tonnen wiegt. Sie ist insgesamt etwa 67  
Meter lang und 19 Meter breit und damit die 
größte von Schweden.
 Die großen Steine bilden, 32 Meter über 
dem Meeresspiegel auf dem Kåsehuvud,  
einen beeindruckenden Anblick mit Ausblick 
auf die Steilküste und Bornholm. Das ganze 
Jahr über kommen täglich Besucher hierher, 
die die besondere Atmosphäre und den 
herrlichen Blick auf das Meer genießen 
möchten.

Ales Stenar and Kåsebergaåsen 
Sweden’s largest and best preserved stone 
megalith is magnificently located above the 
village of Kåseberga on Österlen’s south 
coast. Ales Stenar (translates to Ale’s Stones) 
are one of Skåne’s most popular places to 
visit – a scenic and exciting place that  
attracts people all year round.
 The stone ring, laid out in an oval place-
ment and so reminiscent of a ship, is dated 
to around the year 600 and consists of 59 
large boulders, each weighing about five 
tons. The monument is a total of approxi- 
mately 67 meters long and 19 meters wide 
and is thus Sweden’s largest megalith.
 Ales Stenar is located near Hammars 
Backar and sits on the cliffs above the pretty 
fishing harbour and cultural village of Kåse-
berga. The large stones form an impressive 
sight where they are located, 32 meters above 
sea level on Kåse Head, with a view of the 
steep coast and the Danish island of Born-
holm.

Källa: Riksantikvarieämbetet/The Swedish Heritage Board juni 2013.
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BUSSPARKERING
Bus parking 
Busparkplatz
FÄRIST
Cattle grid
Viehgitter
HÅLLPLATS
Bus stop
Haltestelle

HANDIKAPPTOALETT
Disabled toilet
Behinderte WC

HOTELL
Hotel
Hotel

TURISTINFORMATION
Tourist information
Touristeninformation

LEKPLATS
Playground  
Spielplatz
PARKERING
Parking
Parkplatz

NATURRESERVAT
Nature reserve
Naturschutzgebiet

GLASSKIOSK
Ice cream kiosk
Eiskiosk
HAMN
Harbour
Hafen

TOALETT
Toilet
WC

RESTAURANG
Restaurant
Restaurant
SERVERING
Food service
Getränke & Speisen
SEVÄRDHET
Sight
Sehenswürdigkeit

VANDRING
Hiking
Wandern
ÅTERVINNING
Recycling
Wertstoffsammelstelle

GÅNGSTRÅK
Walking trail
Gehweg

SKÅNELEDEN
Skåneleden trail
Skånewanderweg 

HÖJD METER  
ÖVER HAVET
Metres above sea
Meter über NN

TRAPPA
Stairway
Treppe

Läs mer om naturreservatet/ 
Read more about the  
nature reserve/Lesen Sie mehr  
über das Naturschutzgebiet: www.ystad.se/turism www.sfv.se
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