
Hafradals stenar i flygsand 1759. 
Ärende: Angående påstådd misstolkning av fornlämningen. 
 
Att: Länsantikvarie Thomas Romberg, Länsstyrelsen i Skåne, 205 15 Malmö. 
 
I samband med presentationen av fornlämning RAÄ 12:1, Hafradals stenar, har du i 

massmedia påstått att jag misstolkat originalritningen beträffande stenformationen som 
mycket tydligt ritats in på Lantmäteriets kartor åren 1756-1759. 

 
Länstyrelsens uppfattning om att det är Lantmäteriets sätt att markera ängsmark är i det här 

fallet felaktig. Det rör sig enligt förrättningstexten från 1756-1759 om en gravplats där 
flygsand bildat sanddynor.   

 
Lantmäteriets ägomätning för revision av ägomätning har vid mitten av 1700-talet en mycket 

stor noggrannhet. Lantmätarna var skickliga och ritade in det som fanns att se. I ägomät-
ningen över Everöds socken finns exempelvis alla fornlämningar markerade med gul färg. 

Gravhögar, stencirklar och resta stenar är noga markerade. En del är namngivna, en del inte. 
Anledningen därtill är att Lantmäteriet i förrättning av ägomätning inte behövde beskriva 

fornlämningarna som de ritade in på kartorna. Däremot ger Carl von Linné på sin skånska 
resa i trakten år 1749 en bra bild av böndernas respekt för alla fornlämningar som han såg på 

vägen ca 2 km ifrån Hafradals stenar. Citat Linnè: ”Ätteplatsar mest låga kullriga och ofta 
med stenar kringlagda, såväl som upprättade stenar och i ring lagde, sågos överallt på 

åkersfälten åt Maltesholmssidan. Dessa lämnades orörde av bönderna, att varken stenarne 
bortskaffades eller högarne planerades, ehuru de låge på åkerfälten. Vid Bårestadsby lågo ett 

par ansenliga och höga ättestenar, på vilka en präktig prospekt gavs åt slätten utöver de gröna 
fälten”. 

   
Det anmärkningsvärda i ditt uttalande i press och radio den 30 oktober är att platsen för de 

återstående stenarnas geografiska positioner är exakt den samma idag som när kartan ritades. 
Formationspunkterna på kartan överensstämmer nämligen exakt med de kvarstående och 

liggandes stenarnas geografiska positioner som är belägna på en mindre kulle. 
 

Som en ytterligare förstärkning i Lantmäteriets och min dokumentation, kontra Länstyrelsens 

ståndpunkt, är fraperande nog att fornlämningen finns registrerad sedan 1924 på Länstyrelsen. 

I fornminnesregistret rubriceras fornlämningen som en "gravplats" alt "möjlig rest av  
skeppssättning". Att det rör sig om resterna av en skeppssättning är fel och ställt utom all 

rimlig tvivel.  

 

Logiskt sätt borde diskussionen vara över här. Det handlar ju om exakt samma 
kartgeografiska plats som Lantmäteriet åren 1756-1759 markerat, vars raserade rest av stenar 

är registrerade på Länstyrelsen som en fornlämning men som ni nu ser som en misstolkning 
av mig. Enligt Länstyrelsen finns det enligt ert resonemang alltså ingen fornlämning på den 

aktuella platsen åren 1756-1759, enbart en äng som Lantmäteriet noga ritat in på sina kartor. 
Hur trovärdigt är detta resonemang?  

 

Med anledning av Länstyrelsens motsägelsefulla protest har jag låtit kontrollera de två 

kartorna och texterna över Everöds by åren 1756-1759. Originalen finns i Lantmäteri-
styrelsens kartarkiv, numera vid riksarkivet i Arninge utanför Stockholm. På den aktuella 

kartan finns i området tre impediment, dvs mark som inte kan brukas av bönderna. Förutom 
Hafradals stenarna finns i området Korres Hög samt systeranläggningen till Hafradals 

stenarna där fortfarande en sten finns kvar i marken.  



 

Som framkommit finns ofta ingen information beträffande fornlämningar på 
ägomätningskartor men i det här fallet beskriver Lantmäteriet på en av kartorna från 1756 

beteckning K 22-2:4 karaktiserande nog platsen för fornlämning RAÄ 12:1 som en 
flygsandsgrav. Hela området består av sandmark men i motsats till idag fanns på 1700-talet 

det ingen furuskog i trakten. Detta har inneburit att marken har varit svår att odla pga 
sandflykten. Den stora stenformationen har därför dragit till sig flygsand så att endast de 

högre partierna på stenarna har varit synliga. Ett bra exempel på detta är den sandflykt som 
aktuella Heimdalls stenar, Havängsdösen och även Ales stenar har varit utsatta för.  

 
I förrättningstexten beskrivs platsen för RAÄ 12:1 som en "flygsandsgrafa" av lantmätaren. 

Detta betyder inte att den platsen är en sandgrav utan det är lantmätarens egen beteckning på 
det han ser, dvs en översandad gravplats. I Lantmäteriets förrättningstext kan man läsa "att 

åkermarken till stor del bleven gjord onyttig av flygsanden som årligen utvidgar sig". Därtill 
står att markägare (adeln) som skulle frånträda mark överutnyttjade den svaga sandjorden så 

att "blåsten rev upp nya flygsandshålor och skämdes därför mycken åker". Den svaga 
sandjorden krävde 6-8 års vila mellan skördarna.  

 
När man lade ut nya ägotegar efter bystämman lät man dessa gå över små impediment, 

exempelvis fornlämningar, som i trakten enligt Carl von Linné 1749 respekterades och inte 
raserades. 

 
Signifikativt på kartorna över Everöds socken 1756-1759 är att det enbart är fornlämningar 

som markerats med gul färg, ingenting annat. 
 

Slutsats: 
Fornlämning RAÄ 12:1 är idag belägen på en mindre kulle av sandmark vars motsvarighet 

givetvis har varit högre på sandflyktens tid. Slutsatsen är därför logisk och bevisföringen 
självklar. De kraftiga punkterna på originalkartan gällande RAÄ 12:1 markerar mycket tydligt 

stenar i en fyrsidig intakt formation och däremellan sanddynor. De sex kvarstående och 
liggande stenarnas geografiska positioner i fornlämningen motsvarar idag 1700-tals-

markeringarna på kartan. 
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Bob G Lind 
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Hafradals stenar
Fastighet 1:5, fornlämning 12:1 i Everöd socken, Kristianstads kommun. 

De återstående stenarna från en unik 3.500-4.500 år gammal
stenformation med solen som riktmärke.

Illustrerad rekonstruktion över den ursprungliga anläggningen. 
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Hafradals stenar år 1759.

Lantmäteriets originalritning från år 1759. Vilken funktion den stora anläggningen har haft är svårt att säga. Det mest
sannolika är dock att anläggningens solrelaterade uppställning har varit av religiös betydelse.
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Liggande sten 
2,70x1,20 m. X=bas.

Liggande sten 
2,40x1,20 m. X=bas.

Sönderslagen liggande sten 
0,80x0,75 m.

Liggande sten 
1,80x0,60 m.
X=bas.

Stående sten 
2,05x1,30 m.

Stående sten 
1,50x0,60 m.

Stående sten
1,60x1 m.

53 m.

58 m.

30 m.
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Dokumentation över de återstående stenarnas läge i förhållande till 
Lantmäteriets karta från 1759.

Konturerna och resterna av fornlämning
Raä 12:1 i Everöds socken.
Den närmast fyrsidiga stenformationen har fram
till år 1828 varit helt intakt och bestått av ca.
100 resta stenar. Den södra sidan av sten-
formationen har ursprungligen varit 58 m. lång
och bestått av ett 40-tal stenar vars
astronomiska riktlinje har haft en liknande 
funktion som många andra förhistoriska 
monument världen över.

Fig. 6.

Skiss över den fyrsidiga anläggningens ursprungliga form placerad på Lantmäteriets originalkarta från 1759.
Observera ingången till anläggningen längst upp till höger på kartan vid pilen!

Ingång





Hej Bob            Lund 

08.11.27 
 

 
 

Tack för titten på den jättefina kartan! Kartan finns i två varianter. Om du går in på 
Lantmäteriet, Historiska kartor, Avancerad sökning och i rullgardinsfönstret arkiv klickar 

fram Lantmäteristyelsens kartor finner du den andra. Det har beteckningen Everöd 1756 K 
22-2:4. Kartan är inte bättre än din, snarare tvärt om, men det intressanta är att den har 

påteckningar 
direkt på kartan på de två stensättningarna i Södra vången. På den norra står det ”flygsand”, 

på den södra ”flygsandsgrafva (eller möjligen -grafve)”.  
 

 
 

Flygsandsgrav är uppenbarligen inte något känt ord, men antingen ett som byborna har använt 
eller kanske snarast ett som lantmätaren har bildat för att beskriva det han ser. Vad han ser är 

flygsand, omgivet av en omsorgsfull inprickning som uppenbarligen avser stenar.  
 

 
 

I dialekten avser grav 1) plats där döda begravs eller 2) grop, håla (se Sjöstedt, G., Ordbok 
över folkmålen i Västra Göinge härad. 1–4. Lund 1979–1999, s 181). 

 
 

 
Det är svårt att tänka sig ett sandtag så långt från byn. Du ser t. ex ett lertag inne i byn, direkt 

söder om nr 3. Om här inte har funnits någon hålighet, vill jag snarast tolka förleden som att 
den syftar på gravplats. Man kan föreställa sig att folk (byborna eller lantmätaren eller båda)  

har uppfattat lokalen som en tillsandad gravplats.  
 

 

 

Med vänliga hälsningar  
 

Berit 
 

 
Berit Sandnes 

 

Forskningsarkivarie 

 
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund 
 

Gerdagatan 9, 223 62 LUND 

 

Tel: 046-1924 96 
 

berit.sandnes@sofi.se  
 




