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Redan på 1980-talet
insåg man att de 4 kvartsitblocken
måste ha hämtats från Branteviktrakten

Den förmodade transportvägen för de 4 kvartsitblocken: per flotte eller båt från
Brantevik till stranden vid Kåseberga, varifrån blocken släpades på plats.

Övriga block
bröt man upp ur markytan runt omkring,
drog på plats och reste upp i skeppsform.
Ju närmare man hittade blocken, dess bättre
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2012
blev jag visad* ett ”uppallat block”
i det område som vi senare skulle komma att kalla ”Branteträsk”
och då såg jag att kvartsitberget intill var sönderbrutet på ett sätt
som bara en större jordbävning kan åstadkomma.
*av Leif Nordström och Bob Lind

Uppallat block – naturligtvis av människor; men när?

Branteträsk (blått) och jordbävningsområdet intill (rött).

Jordbävningen
är daterad till 780-750 f.Kr. och
dess magnitud har uppskattats till 6,3–6,8 på Richterskalan
vilket innebär att det var en riktig ”jättejordbävning”
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Bara en stor jordbävning kan spräcka upp berget på detta sätt.
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Jämförelse
Mellan kvartsitblocken i Ales Stenar och
det uppspruckna kvartsitberget i Branteträsk.
Sid 6:
A. den gamla vittrade ytan i förstenen i Ales stenar
B. den uppbrutna ytan i förstenen (lagrad kvartssand)
C. motsvarande ytor i det uppspruckna kvartsitberget i
Branteträsk: (1) vittrad yta, (2) sträckt yta.
D. kvartsit block med lagring (från Brantevik)

Naturligtvis
Utnyttjade människorna det sönderspruckna berget
och förvandlade det till ett utmärkt – STENBROTT

Kvartsitflaken vid (1) och (2) är lösbrutna och bortforslade av människor. Vi ser
spåren av ett forntida stenbrott. Det uppallade blocket syns i bakgrunden (3).
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Stenbrottsverksamheten
tycks ha växt till en lokal industri
minst 60 kantstenar och 11 stora sarkofag-block
gick åt för Brantarör-graven.

med en urna daterad till 800-500 f.Kr.
(efter plundring på 1700-talet har urnan nu återfunnits intakt i Brantevik)

Därtill kommer de 4 kvartsitblocken i Ales Stenar

En naturlig Hamn
1000-750 år f.Kr. fanns en naturlig hamn i Brantevik
strax intill restes Brantarör-graven.
Avståndet till Branteträsk var bara 600 m.
Vi antar att blocken släpades över den flacka markytan
dels till Brantarör-graven
dels till själva hamnen för transport till Ales Stenar
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Strandlinjen för 1000-750 år f.Kr. (röd linje) formade en naturlig hamn. Intill
hamnen låg Brantarör-graven. De 4 kvartsit blocken i Ales Stenar antas ha forslats
till hamnen och där lastats på flottar för transport till stranden vid Kåseberga.

Väl vid stranden i Kåseberga antas blocken ha dragits upp genom ravinen intill.
Havsytan låg då 1,5 m högre än idag.
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I strandbrinken
väster om Kåseberga såg vi ett svart eld-lager
och grävde senare fram en mycket komplett lagerföljd

Ett svart eld-lager daterat till 785 f-Kr. i toppen av strand-2 från 1000-750 f-Kr.

Vid utgrävningen vid Ales Stenar år 2011, gjorde jag en noggrann analys av lagerföljden i strandbrinken. Hela sektionen rensades upp. Borrningar företogs innanför.
Åtta prover C14-daterades. Härigenom erhölls en mycket komplett lagerföljd (sid
10).
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Lagerföljden i strandbrinken

Strandsektionen vid Kåseberga: Lagerföljd och tolkning.

Tvärsektion över strandbrinken med lagerföljd och C14-åldrar.
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Lagerföljd uppe vid Ales Stenar
Kåsebergaåsen bildades vid inlandsisens kant för omkring 14.000 år sedan.
Markytan består av moränlera. Ales Stenar står rotade i denna yta. Senare
kom området att täckas av 2-3 lager av flygsand. Det första lagret av
flygsand täckte området 600-500 år f.Kr. Det tillkom som en följd av en
mycket intensiv värmeperiod, just före övergången till ett kallare och
våtare klimat ca. 500 år f.Kr. I våra lagerföljdsanalyser utgör lagret en
utmärkt markör. Det gäller i högsta grad här vid Ales Stenar. Monumentet
måste ha uppförts före avsättningen av detta flygsandlager. Därmed måste
Ales Stenar vara äldre än 600 f.Kr., och kan absolut inte vara yngre.

Eldstad direkt på moränytan påträffad framför för-stenen (foto Bob Lind). Den
ursprungliga markytan täcks av 2 generationer flygsand med en svart jordmånsyta i
gränsen. Den under flygsanden avlagrades vid den stora sandflykten 600-500 f.Kr.
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Avtryck av ett stort block
i moränytan
Vid våra utgrävningar intill Ales Stenar 2011
påträffades avtrycket av ett stort block,
fyllt med flygsand från den stora sandflykten 600-500 f.Kr.

Avtryck i moränytan av ett stort block 50 m från akterstenen. I höger sida syns spår
av bräck-påle. Gropen var täckt av eolisk sand från sandflykten 600-500 f.Kr. Blocket
måste ha bänts upp ur sin ursprungliga position, och ställt upp som en av stenarna i
skeppet. Detta måste ha skett före det att flygsanden avlagrades – alltså före 600
f.Kr.
13

På plats

Det ståtliga kvartsitblocket i fören på Ales Stenar.
Där har det stått 2700 år*
och visat var solen går ner vid sommarsolståndet.
Men den bröts loss ur bergytan i Branteträsk:
släpades – flottades – drogs upp
och kom på plats.

*tidvis lutande
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