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Från forntiden

Slätten mellan Tumberg och Kullings-Skövde i Kullings härad i Älvsborgs län,
kallades förr Skövde hed. Det var ett vidsträckt område utan gårdar och åkrar
omfattande drygt en kvadratkilometer. Runt om ligger byarna Tumberg, Fagra-
bo och Lunden i Tumbergs socken samt Kullings-Skövde som gett namn till en
egen socken och kyrka. Det finns också en kyrkoruin i Tumberg, vilken ödela-
des runt år 1560. Området avgränsas i söder av Säveån och söder därom ligger
Tånga hed.

Det samhälle som växte upp runt Kullings-Skövdes kyrka i samband med att
järnvägen drogs fram fick inte ta namnet Skövde, eftersom en annan ort Skara-
borg hann före. Då valde man istället namnet Vårgårda, som var namnet på en
herrgård i socknens sydvästra del, eftersom en av beslutsfattarna bodde där.

Resta stenar

Det finns gott om fornminnen i denna bygd. Vad som skiljer sig från andra
delar av Västergötland är det stora antalet resta stenar som är utspridda på
Skövde hed. De kan delas in i tre grupper

 9 större resta stenar som är minst 1,75 m höga och som vanligen står långt
från varandra. Endast de två resta stenarna strax norr om Kullings-Skövdes
kyrka står nära varandra (ungefär 6 m).

 4 något mindre resta stenar vilka är 1,2 - 1,65 m höga och står någorlunda
samlade strax öster om en domarring. Alla befinner sig inom ett avlångt
område som är ungefär 26 m. Därtill en mindre rest sten strax norr om en
av de två större resta stenarna vid hembygdsgården. Dessa har löpnummer
4a - 4d samt 1c)

 3 mindre resta stenar som är tätt samlade inte långt från hembygdsgården
och museet samt strax intill nämnda byggnad 2 grindstolpar som kan vara
huggna av resta stenar, med tanke på att det förekommer skålgropar. Dessa
stenar ingår inte i denna undersökning.

Av de fornminnen som har en viss betydelse i övrigt märks främst en domarring
i den nordvästra delen av heden samt en grupp intill hembygdsgården vilken
består av 2 domarringar och 2 högar.
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löpn:r RAÄ-nummer höjd bredd tjocklek koordinater

1a-1c Tumberg 25:1
hög med mittsten
6 resta stenar 0,6 - 2,7

1a N 6435873, E 371442
1b N 6435871, E 371397
1c N 6435880, E 371392

2 Tumberg 31:1 2,7 1,2 0,4 N 6435949, E 371169

3 Tumberg 30:1 2,5 1,1 0,5 N 6435907, E 371119

4a Tumberg 29:5 1,65 0,9 0,4 N 6435854, E 371144
4b Tumberg 29:4 1,25 0,7 0,4 N 6435844, E 371156 ??
4c Tumberg 29:3 1,45 1,1 0,3 N 6435857, E 371167 ??
4d Tumberg 29:2 1,2 0,6 0,4 N 6435862, E 371169

5a Kullings-Skövde 10:1 2,95 1,5 05 N 6435668, E 370947
5b Kullings-Skövde 10:2 1,9 0,9 0,35 N 6435665, E 370942

6a Kullings-Skövde 12:1 3,25 2,5 0,35 N 6435348, E 370850 riktad NO-SV
6b Kullings-Skövde 22:1 1,75 1,7 0,25 N 6435297, E 370951
6c Kullings-Skövde 11:1 2,8 1,4 0,3 N 6435273, E 370885 riktad NNV-SSO

De resta stenar som ingår i undersökningen, med löpnummer, riksantikvarieämbetets
nummer, stenarnas höjd, bredd och tjocklek (uppgifter saknas för 1a-1c) samt koordi-
nater enligt SWEREF 99 TM, varav två är något osäkra.

Typ av fornlämning och dess funktioner

Anledningen till att så många resta stenar är uppställda på Skövde hed är okänd.
Arkeologiskt brukar man av gammal vana framföra åsikten att alla resta stenar
är gravmarkeringar, liksom alla domarringar och skeppssättningar etc. Likafullt
är det okänt varför såväl resta stenar som domarringar förekommer så sparsamt
i vissa bygder, medan i gengäld kan vara desto fler i andra områden. Vanligen
är alla typer av fornlämningar som daterats fram till bronsålderns slut utspridda
i landskapet, men under järnåldern började man anlägga vissa typer nära intill
varandra i klungor. Det gäller gravfälten med stensättningar och/eller högar.
Här kan också enstaka resta stenar och domarringar förekomma, men det inne-
bär inte att de måste uppfattas som gravar, utan bara att de av någon anledning
hör ihop med gravfältet.

Även om man vid flera domarringar, skeppssättningar och resta stenar har på-
träffat gravar så är det inte bevisat att dessa typer av fornlämningar är gravar i
första hand. På samma sätt som kyrkor inte är gravar, trots att de allra flesta in-
rymmer gravar från medeltiden och inte sällan därefter, kan man ifrågasätta de
påstådda funktionerna hos vissa typer av fornlämningar. Exempelvis finns det
domarringar i västra Sverige som daterats med C14, varvid man funnit att de
varit flera hundra år äldre än de gravar som påträffats inom stencirkeln eller
strax utanför. Detta antyder att i varje fall de äldsta domarringarna kan ha haft
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fler och hittills okända funktioner och att de inte alls byggdes för att vara en
gravplats, utan att detta är något sekundärt, precis som fallet med våra kyrkor.

Oavsett om resta stenar bör tolkas som en primär eller sekundär gravplats, eller
kanske inte en gravplats alls, så kan det finnas anledning att undersöka avstånd
och riktningar mellan sådana stenar. Detta borde vara en självklarhet inom all
grundforskning där man förutsättningslöst undersöker ifall det finns samband
som inte är slumpmässiga.

De största resta stenarna kan jämföras med liknande stenar i Halland, såsom
Hagbards galge, som genom ristningar kan dateras till bronsåldern, men inget
hindrar att vissa resta stenar kan vara från bondestenåldern, eller tvärtom från
järnåldern.

De resta stenarna nr 1a, 1b och 1c.

De resta stenarna nr 2, 3 och två bilder på nr 4a-d.
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De resta stenarna nr 5a, 5b och 6a.

De två grindstolparna samt delar av gruppen med resta stenar som ej ingår i denna undersökning,
vilka finns i närheten av hembygdsgården.

Bilderna nedan är tagna år 2000. De resta stenarna nr 6b och 6c är inte
fotograferade.
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En nutida karta över Skövde hed där de numrerade resta stenarna är angivna.
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På skifteskartan från 1861 tycks några av de resta stenarna finnas med, vilket gäller de
två stenarna strax norr om kyrkan samt det tre resta stenarna söder därom, men det
verkar i så fall ha funnits en sten till alldes norr om de två stenarna som är norr om
kyrkan. Observera att norrpilen inte går rakt upp utan snett uppåt höger.
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De resta stenarna på Skövde hed i Kullings härad. Angivet med löpnummer och där de
mest väsentliga riktningarna är antingen orange och blå samt med jämförelser med
viktiga astronomiska riktningar.
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Yxan från Galstad
Som kuriosa kan fyndet av en ytterst säregen yxa från bronsåldern nämnas, vil-
ken påträffats i Galstad i Tumbergs socken. Fyndplatsen ligger en dryg kilome-
ter från Skövde hed, men det är oklart om det finns något samband. Yxan kallas
ibland processionsyxa och ceremoniyxa, på grund av att den är så exklusiv och
omöjligen kan ha använts för praktiskt arbete. Den är 36 cm lång och 26 cm
bred. Intill låg 6 vridna halsringar av brons. Den har tillverkats på ett sätt där
man först har gjort en lerkärna med yxans form och sedan gjutit ett tunt skikt
med brons över den kärnan.

Ytterligare två yxor av samma slag har påträffats i Sverige, dels Båstadyxan
utanför Västerås, dels Skogstorpsyxan utanför Eskilstuna.

Bronsyxan från Galstad i Tumbergs socken.
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Ortnamnen Skövde, Tumberg och Lunden

Ortnamnen runt omkring Skövde hed tilldrar sig visst intresse, eftersom de kan
höra ihop med de resta stenarna. Det gäller främst Skövde, Tumberg och Lund-
en. Därtill gränsar heden till Fagrabo som var en by om 2 gårdar på 1600-talet.

Den häradsekonomiska kartan från 1890-talet. Den norra halvan av området med resta
stenar på Skövde hed är mellan Lunden, Fagrabo och kyrkan i Kullings-Skövde. Gränsen
mellan Tumberg och Kullings-Skövde går rakt igenom detta område.

Skövde

Byn Skövde omfattade 5 gårdar på 1600-talet. Det finns minst tre orter i
Sverige som heter Skövde samt en ort med namnet Skedvi. I samtliga fall har
man ansett att det ursprungliga namnet var Skadevi, alltså gudinnan Skades
heliga plats.

 Skövde i Kåkinds härad i Skaraborgs län, numera en stad.
 Ale-Skövde i Ale härad i Älvsborgs län, strax intill den medeltida staden Lödöse.
 Kullings-Skövde.
 Skadevi i Kopparbergs län i Dalarna.
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Skade
Gudinnan Skade nämns bland de hedniska gudarna. Hon var gift med Njord
och hade pilbåge och skidor som attribut. En annan kvinna som kopplas ihop
med Njord var Njärd (Nerthus på latin) som var en modergudinna och frukt-
barhetsgudinna. Möjligen var hon Njords syster, men oavsett eventuellt släkt-
skap så fick de barnen Frej och Freja.

Njärd
Enligt den romerska krönikören Tacitus hade germaner en helig vagn som
drogs av kor och på den satt Njärd (Nerthus). I kapitel 40 sägs följande:

De (germanska folken) dyrkar gemensamt Nerthus. Det är Moder jord.
De tror att hon deltar i människornas angelägenheter och far in bland
folken. Det finns på en ö i Oceanen en inte (av mänskligt bruk) orenad
lund, och i den en (åt gudinnan) helgad vagn som är höljd i ett täcke. Att
beröra den är endast tillåtet för prästen. Han märker att gudinnan är
närvarande i sin helgedom och ledsagar henne i djup vördnad när hon
kommer åkande efter kor. Då är det glada dagar och alla ställen som hon
värdigas besöka och gästa är festprydda. Man går inte i krig och man
anlägger inte vapen. Allt järn är inlåst. Fred och ro känner man bara då,
ända till dess samma präst återinför gudinnan i helgedomen sedan hon fått
nog av samlivet med de dödliga. Sedan tvås vagnen och täcket och själva
kultbilden i en avsides liggande sjö. Slavar förrättar tjänsten, men genast
uppslukas de av samma sjö. Härav finns en hemlig skräck och en from
ovetenhet om vad detta är som bara de som ska dö får se.

Det finns ett flertal rester av ovanligt välgjorda trävagnar från tidig järnålder
vilka påträffats i mossmarker. Även miniatyrer av brons har återfunnits i
Skandinavien, vilka är äldre. Därtill finns det ett stort antal plaster i södra
Sverige där man berättar om heliga vagnar och ibland dess samband med någon
sjö. Detta antyder att traditionen inte gällde en enskild plats utan var en spridd
tradition runt om i södra Skandinavien, vilken åtminstone var gällande under
äldre järnåldern, men några liknande spår från järnålderns slut finns inte. Att
Njärd och Skade skulle ha varit samma person, men under två olika namn,
känns avlägset men inte omöjligt.

Skades ö och namnet Skandinavien
Skade-navia, eller Skades ö, kallades den norra delen av det germanska området
och den största av de fyra öarna i norr. Detta har uppfattats som södra Sverige.
Man kan då jämföra detta med Nerthus-kulten som skedde på en ö i oceanen,
som alltså kan ha fått sitt namn efter gudinnan Skade.

Den romerske krönikören Plinius d.ä. skrev följande i verket Naturalis Historia
omkring år 80, stycke 4:96.

Tydligare underrättelser börjar man sedan erhålla från och med ingvæonernas
folk, vilket härefter är det första i Germanien. Det ofantligt stora berget
Saevo, icke mindre än de riphæiska bergen, bildar där ända till cimbrernas
udde en ofantlig vik, som kallas CODANUS, full av öar av vilka den mest
kända är SCADINAVIA av outgrundlig storlek, och detta är dess enda kända
del. Här bor hillevionerna i femhundra byar.
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Den grekiske geografen Ptolemaios skrev följande i sitt verk Geographia
omkring år 150:

§ 31.  Det är tre öar som är belägna ovanför Germanien vid Albis (Elbes)
mynning, vilka är kallade Saxon, och den som ligger i mitten är belägen
vid --- 31°00 och 57°20

§ 32.  Ovanför den cimbriska halvön ligger ytterligare tre öar vid namn
Alociae, varav den mellersta är belögen vid --- 37°00 och 59°20

§ 33.  Öster om den cimbriska halvön ligger de fyra öarna som kallas de
Scandiska (”scandiae”) öarna, tre av dem är mindre varav den mellersta
har följande position --- 41°30 och 58°00

§ 34.  men en av dem är mycket stor och den ligger östligast, vid
mynningen till floden Vistula (Wechsel). Dess slut är belägna
åt väst --- 43°00 och 58°00
åt öst --- 46°00 och 58°00
åt norr--- 44°30 och 58°30
åt syd --- 45°00  och 57°40

§ 35.  Den är egentligen kallad Scandia av de som bor där, och dess västra
region är bebyggd av chaedinerna, dess östra region av favonaerna och
firaeserna, des norra region av finnerna, dess södra region av gutaerna
och daucionerna, och dess centrala region av levonerna.

Kommentarer
Ptolemaios visste att jorden var rund och denna geografiska återgivningen är rela-
tivt god om man flyttar den nuvarande nollpunkten för longituden 30º västerut
till Azorerna ute i Atlanten. Förskjutningen i västlig riktning varierar stegvis, ju
mer åt sydväst man kommer från norra Jylland. Den nordliga angivelsen stämmer
betydligt bättre och ska förflyttas ungefär 2º 15’ söderut. Angående namnformer-
na är det känt att det förekommer ganska stora felstavningar.

Ursprungligen fanns sannolikt inte finnoi med, då uppgiften endast återfinns i en
enda avskrift och inte i de övriga.

Alternativ tolkning. Skandiai avsåg 4 öar och återges med 4 koordinater.
CHAIDEINOI - närmast Jylland, och avser 3 öar kring Själland. Syftar på gudin-
nan Skade som namngivit Skadenavia (Skandinavia), och som sannolikt var iden-
tisk med Nerthus vars gudabild fördes fram på en vagn av en prästman med titeln
Njord.
De tre övriga koordinaterna avser sannolikt den fjärde och i särklass största av
skandiai-öarna.
FAVONAI och FIRAISOI - i norr, och avser möjligen Öland (Ewland) och
Virdar, eller andra regioner kring Småland-Östergötland.
GOUTAI och DAUKIONES - i söder, och bör av geografiska skäl avse Skåne,
Blekinge eller Bornholm. Närmast till hands tycks Gudinge (Göinge) vara. Folk-
stammen Adogit (A-dogit / Daogit?) hos Jordanes bodde dock långt norrut i
Norden, och dolgubnierna bodde strax öster om floden Elbe, varför "dage-
onerna" bör ha varit en annan stam.
LEVONOI - i mitten, som bör avse sydöstra Götaland. Enligt Plinius beboddes
ön Skandia av hillevioner, och Ptolemaios nämner en folkstam Ailouaiones (§17)
intill burgunderna. De kan vara identiska med varandra - "Hai-levi-oner"?
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Prästinnor med halsringar
Diverse kvinnofigurer från bronsåldern antyder att det fanns prästinnor eller
heliga kvinnor som bar stora halsringar av brons. Ungefär av samma typ som
påträffades i Galstad med ceremoniyxan.

Således finns det ledtrådar som antyder att det som skedde på Skövde hed inte
bara var något lokalt för de som bodde närmast, utan betydligt större tilldragel-
ser.

Tumberg

Byn om 4 gårdar på 1600-talet hette tidigare Tunberga eller Tuneberg. Ort-
namn som innehåller Tun- eller -tuna är ovanliga i Västergötland, men vanli-
gare i landskapen runt Mälaren. Där uppfattas ofta de berörda ortnamnen som
centrala platser för landets organisation vad gäller härstyrkan, ledungsflottan,
tingsplatser och säkerligen också hedniska kultplatser. I England har detta ord
town blivit synonymt med stad.

Lunden

Byn Lund eller Lunden omfattade 6 gårdar på 1600-talet. Ordet lund kan bland
annat syfta på en kultplats. Likaså har ortnamnet Lundby visat sig ligga på sär-
skilda platser och tycks ha ett samband med Tuna-orter, åtminstone i Söder-
manland. Att Tuneberg och Lunden ligger alldeles intill varandra samt gränsar
till Skövde hed, leder till en liknande tanke även för denna bygd.

På en plats drygt 3 km norr om Skövde hed ligger Lundskullen. Här finns en
avlång kulle med 40 resta stenar samt många andra fornlämningar, men till
skillnad från Skövde hed är de väl samlade och utan synbar ordning.
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Riktningar och avstånd

Skövde hed ligger på latitud 58,0° och koordinaterna på de enskilda resta ste-
narna har hämtats från SWEREF 99 TM. Här får man en angivelse som både är
exakt nord-sydligt som öst-västligt, samt där varje enhet motsvarar 1 meter. Det
innebär att varje mätpunkt är inom en kvadratmeter och att felmarginalen är
±0,5 meter såväl nordsydligt som öst-västligt samt ±0,72 diagonalt. I gengäld
är de flesta stenarna runt 0,5 meter tjocka samt både bredare och längre än så,
vilket gör att det finns alternativa punkter. I möjligaste mån har jag valt en mitt-
punkt på varje enskild sten, men möjligen så bör man välja en ytterkant istället.
Med tanke på de långa avstånden är skillnaden i regel försumbar.

Avstånd
Enligt vad jag kan finna så finns det ingenting som tyder på att de exakta av-
stånden mellan de resta stenarna har haft någon innebörd eller betydelse. Sna-
rare har man bara rent allmänt velat åstadkomma stora avstånd utan någon
större precision.

Ingenstans kan tydliga intervallet påvisas som uppkommit genom medvetna val.
Inte heller några geometriska figurer eller andra geometriska samband.

1a 1b 1c 2 3 4a 4b 4c 4d 5a 5b 6a 6b 6c
1a 0 45 50 283 325 299 287 275 273 536 542 791 819 757
1b 45 0 10 241 280 254 243 230 228 494 499 757 787 727
1c 50 10 0 233 274 249 239 226 224 493 499 759 791 731
2 283 241 233 0 65 98 106 92 87 358 364 680 733 687
3 325 280 274 65 0 59 73 69 67 294 300 620 676 633
4a 299 254 249 98 59 0 16 23 26 271 277 585 636 589
4b 287 243 239 106 73 16 0 17 22 273 279 583 632 584
4c 275 230 226 92 69 23 17 0 5 290 296 600 649 600
4d 273 228 224 87 67 26 22 5 0 295 301 605 654 606
5a 536 494 493 358 294 271 273 290 295 0 6 334 400 371
5b 542 499 499 364 300 277 279 296 301 6 0 330 396 368
6a 791 757 759 680 620 585 583 600 605 334 330 0 83 113
6b 819 787 791 733 676 636 632 649 654 400 396 83 0 70
6c 757 727 731 687 633 589 584 600 606 371 368 113 70 0

Tabell med avstånden i meter mellan de resta stenarna på Skövde hed.
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Diagram med avstånden i meter mellan de resta stenarna på Skövde hed.



17

Riktningar
Av de 91 linjerna som finns mellan de 14 resta stenarna, uppstår 182 riktning-
arna, en åt vartdera hållet. Dessa kan uppdelas i dels en östlig grupp, dels en
västlig grupp. Såsom väntat finns ett flertal riktningar i tabellen över stenarnas
förhållande till varandra, vilka överensstämmer med viktiga astronomiska
riktningar.

Allmänt sett finns ett mycket stort antal viktiga astronomiska riktningar mot
himlavalvet vilka berör horisontpassager av solen, månen, de ljusstarkaste pla-
neterna samt riktningen där ljussvagare himlakroppar är synliga allra först, samt
riktningar mot förmörkelser, supernovor, kometer etc. Av alla dessa alternativ
är det bara några få som är rimliga att testa, nämligen riktningen till solens och
månens horisontpassager vid viktiga datum eller tillfällen. Inte ens med denna
avgränsning har antalet alternativ minskat tillräckligt, eftersom det fortfarande
finns ett flertal egenskaper som påverkar utfallet.

Egenskaper

I denna undersökning har jag valt att utgå från följande egenskaper:

 Nollhorisont, det vill säga att horisonten har samma höjd över havet som
platser varifrån man gör iakttagelsen.

 Solens och månens horisontpassager vid viktiga tillfällen.

 Solens och månens första synliga ljusglimt ovanför horisonten, och således
inte deras mittpunkt eller när de har gått upp helt.

 Den genomsnittliga riktningen för höst- och vårdagjämning, samt likaså för
övriga tillfällen som berörs av skottårets variation.

 Ingen bestämd uppfattning om de resta stenarnas datering, varför flera
alternativ måste beaktas.

Astronomiskt viktiga tillfällen

De tillfällen som ansetts vara viktiga är följande:

 Solens ändlägen vid vintersolståndet och sommarsolståndet, samt höst- och
vårdagjämning, men också de datum som ligger exakt mitt emellan solstånd
och dagjämning. Det sistnämnda kan vara det svåraste att mäta, eftersom
jordbanan inte är absolut rund utan elliptisk vilket medför en mindre för-
skjutning.

 Fullmånens fyra ändlägen, varav två nordliga och två sydliga, vilka på
engelska kallas major standstill och minor standstill, vilket sker när månen
har sitt största avstånd från ekliptikan, dels norrut, dels söderut, samt när
ekliptikan är så långt norrut respektive söderut som möjligt. En fullbordad
cykel med dessa ändlägen omfattar 18,6 år.

 Månens maximalt nordliga respektive sydliga riktning, dels vid dagjämning,
dels vid datumet exakt mitt emellan dagjämning och solstånd.
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Slutligen har de riktningar mellan de resta stenarna som ligger inom ungefär
±0,5° från något av de nedanstående värdena analyserats, medan resten av
riktningarna inte har bearbetats vidare.

1a 1b 1c 2 3 4a 4b 4c 4d 5a 5b 6a 6b 6c
1a 87,5 98,0 105,6 96,0 86,4 84,2 86,7 87,7 67,5 67,4 48,4 42,9 40,4
1b 267,5 150,9 108,9 97,4 86,2 83,6 86,5 87,7 65,7 65,6 46,3 40,6 37,8
1c 278,0 330,9 107,2 95,6 84,0 81,3 84,2 85,4 64,5 64,5 45,5 39,9 37,1
2 285,6 288,9 287,2 50,0 14,7 7,1 1,2 0,0 38,3 38,6 28,0 22,8 18,5
3 276,0 277,4 275,6 230,0 154,7 149,6 136,2 132,0 35,7 36,2 25,7 20,3 15,4
4a 266,4 266,2 264,0 194,7 334,7 129,8 82,6 72,3 46,6 46,9 30,2 24,0 19,1
4b 264,2 263,6 261,3 187,1 329,6 309,8 40,2 35,8 49,9 50,1 31,7 25,4 20,5
4c 266,7 266,5 264,2 181,2 316,2 262,6 220,2 21,8 49,3 49,5 31,9 25,8 21,1
4d 267,7 267,7 265,4 180,0 312,0 252,3 215,8 201,8 48,9 49,0 31,8 25,7 21,1
5a 247,5 245,7 244,5 218,3 215,7 226,6 229,9 229,3 228,9 59,0 16,9 8,9 179,4
5b 247,4 245,6 244,5 218,6 216,2 226,9 230,1 229,5 229,0 239,0 16,2 8,3 178,6
6a 228,4 226,3 225,5 208,0 205,7 210,2 211,7 211,9 211,8 196,9 196,2 155,0 116,8
6b 222,9 220,6 219,9 202,8 200,3 204,0 205,4 205,8 205,7 188,9 188,3 335,0 70,0
6c 220,4 217,8 217,1 198,5 195,4 199,1 200,5 201,1 201,1 359,4 358,6 296,8 250,0

Tabell över riktningarna mellan de 14 resta stenarna på Skövde hed, angivet i grader och enligt de
koordinater som har angetts ovan.

Diagram över riktningarna mellan de 14 resta stenarna på Skövde hed, angivet i grader och enligt de
koordinater som har angetts ovan. Endast östliga riktningar, men de västliga riktningarna är motsat-
sen, alltså samma värden men med ett tillägg av 180°.
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Riktningar för solen och månen

Vissa samband kan mycket väl vara slumpmässiga, varför det är svårt att fram-
föra konkreta bevis för att ett samband måste ha varit följden av en medveten
handling hos de personer som lät resa stenarna.

Det finns dock några säregna riktningar som bör uppmärksammas. Skillnaden
mellan riktningarna mellan de resta stenarna och värdena i tabellen nedan, kan
bero på flera olika saker såsom:

 Sambandet är slumpmässigt.

 Man har inte utgått från nollhorisonten.

 Man har inte utgått från himlakroppens första ljusglimt.

Riktning mot första synliga ljuset (inkl refraktion)

3500 BC 2000 BC 1 BC nutid
Solen, upp

sommarsolstånd 39,0° 39,4° 39,9° 40,5°
¼ norr (maj, aug) 57,4° 57,7° 58,0° 58,4°
dagjämning 89,4°   
¼ söder (nov, febr) 121,2° 120,9° 120,6° 120,2°
vintersolstånd 139,3° 138,8° 138,3° 137,8°

Solen, ner
vintersolstånd 219,0° 219,4° 219,9° 220,5°
¼ norr (nov, febr) 237,4° 237,7° 238,0° 238,4°
dagjämning 269,4°   
¼ söder (maj, aug) 301,2° 300,9° 300,6° 300,2°
sommarsolstånd 319,3° 318,8° 318,3° 317,8°

Månen
major standstill, norr 25,1° 25,7° 26,5° 27,3°
max, solen vid ¼ norr 47,6° 48,0° 48,6° 49,1°
minor standstill, norr 53,5° 53,9° 54,3° 54,8°
max norr, dagjämning 81,2°   
max syd, dagjämning 100,7°   
minor standstill, söder 128,7° 128,3° 127,9° 127,4°
max, solen vid ¼ söder 134,7° 134,3° 133,7° 133,2°
major standstill, söder 158,9° 158,2° 157,3° 156,4°
major standstill, upp, söder 158,9° 158,2° 157,3° 156,4°

major standstill, ner, söder 201,1° 201,8° 202,7° 203,6°

Tabell över solens och månens horisontpassager vid viktiga tillfällen, angivet för fyra
olika tidsperioder från 3500 f.Kr. till nutid. Ju närmare värdet ligger 90° och 270°,
desto mer påverkas effekten av skottdagen, men avvikelsen är bara upp till ±0,3°.
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De resta stenarnas samband med astronomiska riktningar

De sex riktningarna som är värda att kommentera närmare (se nedan).

1 - sommarsolstånd och vintersolstånd

Vid sommarsolståndet har solen sin längsta bana över himlavalvet samt sin
nordligaste horisontpassage omkring 39,5°. Av de riktningar som överensstäm-
mer med detta är det två som intar en särställning. Det gäller riktningarna från
nr 6b och 6c till nr 1c och 1c, vilka har värdena 40,6° respektive 40,4°.

Det finns ytterligare en grupp med resta stenar som har liknande riktningar. Det
gäller från nr 5a och 5b till nr 2. Här är riktningarna 38,3° och 38,6°.

Eftersom likheten är mycket stor på dessa breddgrader, vad gäller soluppgång
vid sommarsolståndet och solnedgången vid vintersolståndet, kan ovannämnda
riktningar även beaktas för alternativet, nämligen solnedgången vid vintersol-
ståndet. Genom att lägga på 180° på ovannämnda riktningar kan värdena
220,6° och 220,4° samt 218,3° och 218,6° jämföras med 220° som gäller för
solnedgången vid vintersolståndet.
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Det innebär att gruppen 6b/6c till 1c/1b i högre grad stämmer med solnedgång-
en vid vintersolståndet, medan 5a/5b till 2 stämmer bättre med soluppgång vid
sommarsolståndet.

2 - soluppgång vid vintersolståndet

Från nr 3 och i riktning mot sydost finns fyra resta stenar. För tre av riktning-
arna kan inget säreget påvisas, men riktningen mot nr 4c är 136,2° vilket är
någorlunda nära soluppgången vid vintersolståndet som var 138,5° i slutet av
bronsåldern, alltså betydligt större avvikelse än de noteringar som gjorts i övrigt
i denna undersökning. Riktningen ligger också ganska nära månens sydligaste
uppgång vid de åttondelar av solåret som gäller för början av maj och augusti,
men detta är inte heller särskilt övertygande.

3 - månens nordliga major standstill

Månens absolut nordligaste horisontpassage sker vid det tillfälle som kallas
major standstill och detta inträffar vart 18,6 år. Riktningen om 26° för månens
uppgång återfinns från nr 6a och 6b till nr 3 och gruppen 4b/c/d. Den först-
nämnda har riktningen 25,7° och den andra har värden mellan 25,4° och 25,8°.

Den nordligaste nedgången vid månens major standstill har riktningen 334° och
det finner man från nr 6b till 6a som har riktningen 335,0°.
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4 - månens sydliga major standstill

Riktningen från nr 3 till nr 6b är 200,3°, medan riktningen från nr 5a till nr 6a
är 196,9°. Den första kan avse fullmånens sydligaste nedgång vid major stand-
still och den sista synliga ljusglimten, medan den andra kan avse samma tillfälle
men där man ser hela månen strax före horisontpassagen.

5 - månens nordgräns vid 1/8 solår

Det 4 datum som infaller mellan dagjämning och solstånd har varit viktiga i den
keltiska kalendern från hednisk tid. De datum som är i början av november res-
pektive februari, motsvarar även kyrkliga högtider i form av alla helgons dag
och kyndelsmässoafton. Dessa dagar går fullmånen upp som nordligast i rikt-
ningen 48°. Detta kan jämföras med riktningen från nr 5a/5b till nr 4d som är
49,0° samt från nr 6a till 1a som är 48,4°.

6 - absoluta väderstreck

Riktningen absolut nord-syd finns på två ställen. Det ena gäller från nr 5a till nr
6c. Avståndet mellan stenarna är c:a 371 meter och skillnaden gentemot en
exakt nordsydlig linje är endast 4 meter, vilket är försumbart både med tanke
på felmarginalen för koordinaterna samt att dessa stenar är ungefär 1,5 meter
breda.

Samma sak gäller riktningen från nr 2 till nr 4a, där avståndet är 87 meter och
skillnaden i sidled är 0 meter.

Något liknande finns inte för väderstrecket öst-väst, men ifall man tar hänsyn
till den domarring som ligger mellan nr 3 och nr 4a/b/c/d samt utgår från dess
mittpunkt så är det exakt rakt österut till nr 1a samt i princip också till nr 1b
vars skillnad i nordsydlig riktning endast är 2 meter, vilket är försumbart enligt
de felmarginaler som gäller.
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Avslutande diskussion

Om Skövde hed verkligen har varit en plats där man ägnat sig åt astronomiska
observationer och där man lät säkerställa sina kunskaper genom att placera ut
de resta stenarna i enlighet med detta, så återstår många frågor.

 Varför gjorde man inte ett enklare system?

 Varför berörs inte de resta stenarna 1c, 4a och 4b?

Om man dock föreställer sig att dessa astronomiska riktningar inte är slump-
mässiga, så leder det till andra frågor såsom hur gammalt systemet är samt hur
det byggdes upp.

För egen del kan jag tänka mig att det rimligaste är att man började med 5a
(och 5b) och 2, 3, 6a. Därefter har man fortsatt med resten, men allting är så
hopflätat att det inte finns någon direkt ordningsföljd.

Vad gäller dateringen är det rimligt att systemet är äldre eller jämngamla med
domarringarna, som bör vara från folkvandringstid eller en tidigare del av
järnåldern. Inget hindrar dock att systemets äldsta delar kan vara från bonde-
stenåldern. Kort och gott bör det inte vara från yngre järnåldern och troligen
inte heller från den första halvan av bondestenåldern, men i övrigt går det inte
att säga så mycket mer.

Det är frestande att spekulera i eventuella samband med ceremoniyxan från
Galstad, halsringarna av brons och huruvida de har tillhört prästinnor eller inte,
ortnamnen som antyder att man dyrkat gudinnan Skade, som möjligen ska jäm-
föras med Njärd. I så fall är det inte långt bort att sätta samman processions-
vagnar med astronomiska händelser. Likaså kan låta tankarna få leka med möj-
ligheten att Tumberg var ett centrum för rättsskipning och organisationen av
härstyrkan, medan Skövde (Skadevi) hade ett hedniskt tempel på ungefär sam-
ma plats som den nuvarande kyrkan.

*
*     *     *

* *     * *     *
*     *     *

*


