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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

En unik 3.500-4.500 år gammal stenformation
med solen som riktmärke.
På Hafradalsängen 1,5 mil söder om Kristianstad, har jag efter ett utmärkt källmaterial studerat kon-
turerna och resterna av fastighet 1:5, fornlämning 12:1 i Everöds socken.  

Min forskning påvisar att den ursprungliga, närmast fyrsidiga stenformationen fram till år 1828 har 
varit helt intakt och bestått av ett 100-tal resta stenar. Den södra sidan av anläggningen har varit 58 
meter lång och bestått av ett 40-tal stenar vars astronomiska riktlinje har haft en liknande funktion som 
många andra förhistoriska monument världen över. (Fig. 1-9).

Av den förstörda stenformationen kvarstår idag endast sju stenar varav 4 är kvar i de ursprungliga 
slutändarna i längdriktningen sydost och nordväst. Dessa få men för dokumentationen oerhört be-
tydelsefulla stenar räcker mer än väl för konstaterandet att de i en avlägsen forntid placerats där för 
att markera solens upp- och nedgångar vid tiden för vintersolstånd och sommarsolstånd. De båda 
astronomiska håll-tidspunkterna under solåret, då solen står som lägst och högst på himmelen.

På de norra och östra sidolinjerna i den ursprungliga anläggningen har raderna av resta stenar varit 
53 m resp. 30 m långa. I dessa sidlinjer finns idag 2 stenar kvar som markerar detta faktum. Den ena 
av dem ligger kvar i marken på norrsidan, medan den andra, trots skador från betesdjur, fortfarande 
står upprätt på den östra kortsidan. På den korta sidan i nordväst där solen går ned vid sommarsol-
ståndet har linjen av uppställda stenar varit ca. 11 m. lång. Vilken funktion som anläggningen har haft, 
förutom solrelationen, är svårt att säga. Det mest sannolika är att den haft en stor religiös betydelse. 
(Fig. 1-9).

Till sammanhanget hör att det fram till år 1828 finns vetenskapliga belägg för att det har funnits ytter-
ligare en stor stenformation i området. I ängsmarken drygt 105 m. norr om Raä 12:1 sticker den sista 
kvarvarande stenen upp från systeranläggningen intill och bekräftar därmed källmaterialets styrka. 

Att hålla reda på vinter- och sommarsolstånd, vår- och höstdagjämning har de flesta kulturfolk haft 
kunskaper om långt tillbaka i stenåldern. I ceremoniella avseenden har dock vinter- och sommar-
solstånd setts som de allra största högtidsdagarna och motsvaras idag av vårt emotsedda jul- och 
midsommarfirande. 

Den livgivande och mytomspunna solen har i de flesta kulturer världen över alltid spelat en avgörande 
roll för människans levnadsbetingelser. Givetvis har solen haft samma betydelse för Nordens folk långt 
tillbaka i tiden. Kult och ceremoniplatser som Ales stenar, Stenhed, Heimdalls stenar, Stonehenge, 
Castlerigg, Goseck och många andra solorienterade anläggningar påvisar att den förhistoriska män-
niskan verkligen levde, träffades, utövade sina riter och hade kul. Samtidigt hade de koll på tiden och 
de viktigaste högtidsdagarna under ett solår, precis som vi själva har i dag.

Frågan är då var alla de andra stenarna i Raä 12:1 tagit vägen? Ingen vet säkert, eller vill idag kännas 
vid vad som hänt med dem! Vad som däremot står helt klart är att det på Lantmäteriets kartor från år 
1759 och år 1828 finns två stora fyrsidiga fornlämningar noggrant dokumenterade  på området. (Fig. 
4-8). Det som därefter hände är oklart. Mycket talar dock för att stenarna efter skiftesreformen 1828 
avlägsnades, d. v. s. slogs sönder eller sprängdes i bitar med svartkrut (Bo Swensson, Byaliv i helg 
och söcken sid. 186). Efter enskiftet bestämde bönderna själva över sina utvidgade markområden. 
Många fornlämningar kom därför efter den nya reformen att bli förstörda eller ”bortskaffade” om de 
råkade stå i vägen för plogen. Det var detta katastrofala faktum som även den något större systeran-
läggningen intill råkade ut för. (Fig. 9). 
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I en förteckning över Gärds Härads fornminnen beskriver hembygdsforskaren Nils Bengtsson från 
Skepparslöv, år 1922 för första gången, de resta stenarna som stod kvar efter raseringen. (Länstyrel-
sens register). I länsstyrelsens arkiv finns något år senare fornlämningen registrerad som ett eventuellt 
gravfält. Av den arkeologiska inventeringen som gjordes år 1972 framgår bl a att fornlämningen ”kan 
vara resterna av en möjlig skeppssättning bestående av sex stenar i längdriktningen SÖ-NV”. I rap-
porten framgår för övrigt att det: ”I den SÖ-delen är en grupp om 4 stenar, 2 är resta, 1 lutande och 1 
är avhuggen. Den NV-gruppen utgörs av 2 stenar, 1 är rest, 1 är omkullfallen”. I Länstyrelsens revide-
ringsinventering år 1992 är beskrivningen oförändrad. (Länstyrelsens register). 

År 1992 gjordes en arkeologisk granskning av området strax norr om Raä 12:1. I fältrapporten ges 
följande upplysningar om fastighet 1:5. ”Boplats utan synlig anläggning och med okänd utsträckning, 
dock möjligen 90 x 75 m ”Ö-V” i åkern. I områdets N del hittades sparsamt med slagen flinta av bo-
plats karaktär. Boplatsen kan sträcka sig längre mot SV, där 1 avslag och 1 bit slagen flinta hittades 
vid den SO-ligaste av de resta stenarna Raä 12:1.” (Länstyrelsens register 1:5 fornlämning 70). Tilläg-
gas kan att det återfunnits ytterligare slagen flintsten intill den resta stenen i vädersträcket sydost. I 
området kring Raä 12:1 finns ett stort antal gravhögar från bronsåldern. Närmast belägna gravhögen 
kallas Korres Hög som är belägen ca 150 meter sydväst om Raä 12:1. Två km väster om Raä 12:1 lig-
ger en av de mest välkända bronsåldershögarna i Kristianstads kommun, nämligen Kung Borres Hög. 
En imponerande hög där enligt sägnen Kung Borre ligger begravd. (Fig. 12). 

Vem var då Kung Borre? Han som efterlämnat sitt namn till Borrestad som senare i historien blev Bor-
restad by, Borrestads gods och Borrestadsvägen. Jo, Sannolikt har Borre varit en betydande brons-
åldershövding. Hans namn är förbundet med –stad (boplats) som tillhör de allra äldsta benämningar 
av våra ortsnamn. Så visst kan man förmoda att Kung Borre för ca. 3 000-3 600 år sedan har varit en 
mycket inflytelserik hövding i bygden. (Fig. 13). 

En annan bekant bronsåldershög, eller kanske för dagens generation mindre kända gravhög, är Ulls 
Hög. Denna respektingivande hög är belägen strax norr om Östra Sönnarslöv, i de gamla ”Ullsdahlar-
ne”, som dalen ursprungligen kallades för. Intill Ulls Hög har bygdens folk midsommarafton och mid-
sommardagens morgon enlig gammal sed firat solens ned- och uppgång långt tillbaka i tiden. Traditio-
nen att fira solen vid sommarsolståndet invid Ulls Hög levde fortfarande kvar bland allmogen till långt 
in på 1900-talet. (Boken om Östra Sönnarslöv sid. 8).

Att Ulls Hög och det ursprungliga namnet för den intilliggande dalen ”Ullsdahlarne” har en gemensam 
nämnare i den fornnordiska guden Ull förefaller väl ganska klart. Ull anses i myten vara den skickli-
gaste bågskytten av alla gudar. I den nordiska mytologin anses namnet Ull av språkforskare betyda 
”majestätisk solglans”. Ull sägs även ha varit den mest dominerande solguden under bronsåldern. 
Han bodde i mytens Ydalar ”idegransdalarna” vilket är signifikativt eftersom de bästa pilbågarna förr i 
tiden tillverkades av idegran, det enda bågträd som i myten dög åt gudarna, hövdingar och hövding-
ars söner. Om även kung Borre hade en pilbåge av idegran vet vi inte. Men det är full troligt, eftersom 
det i den närbelägna Ullsdalen finns gott om granar av just det trädslaget. (Ohlmarks fornnordiskt 
lexikon sid. 368-369).

Traditionen att fira solen vid sommarsolståndet är som beskrivits en urgammal företeelse, det vet man. 
Att förhistoriska stenformationer, gravkonstruktioner, högar och andra fornlämningar i Skåne sågs 
som heliga före enskiftesreformen på 1800-talet, det vet man också. En bra beskrivning av detta ger 
Carl von Linné år 1749, då han på sin Skånska resa besökte bygden. Citat från Linné: ”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 an-
senliga och höga ättestenar, på vilka en präktig prospekt gavs åt slätten utöver de gröna fälten”. (Carl 
von Linnés Skånska Resa 1749 sid. 135). 
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Det betydelsefulla och historiska i Linnés detaljerade beskrivning är att de gamla fornlämningarna 
lämnades orörda av bönderna år 1749. Det skulle de däremot inte göra knappt hundra år senare då 
många stensättningar och gravhögar förstördes.

Slutsats.
Enligt de fakta som framkommit i min forskning beträffande Raä 12:1 överstämmer dessa med hur 
den forntida anläggningen har sett ut på 1700- och 1800-talet. Som adekvat underlag för en omrub-
ricering av fornlämningen anser jag att de kvarstående stenarna på Hafradalsängen bör få ett namn 
som lever kvar till kommande generationer. Det räcker inte längre med ett registernummer. Vad kan då 
i sammanhanget passa bättre än att i fortsättningen kalla fornlämning Raä 12:1 för Hafradals stenar!

Bob G Lind
Fristående forskare

Solnedgången vid sommarsolståndet: Sett från den ursprungliga raden av stenar gick solen vid sommarsolståndet för ca. 
3.500-4.500 år sedan ned precis vid den nordvästra stenens sidokant. Stenen som är 2 m. hög har tillsammans med änd-
stenen på sydsidan utgjort en solport för solens nedgång vid sommarsolståndet.

Fig. 1.
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De väderstrecksrelaterade stenarna där solen går upp och ned vid tiden för vintersolstånd och sommarsolstånd.

Raä 12:1
Hafradals stenar

Den nordvästra stenen där solen går ned vid sommarsolståndet.

Fig. 3.

Fig. 2.
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På Lantmäteriets kartor över området ritade år 1759 och 1827-1828
finns två helt intakta närmast fyrsidiga stenformationer.

Karta över ägomätning ritad av Gabriell Norström år 1759.

Karta över laga enskifte ritad av E. Sandberg åren 1827-1828.
Den stora stenformationen förstördes av någon av de bönder som varit ägare till marken på 1800-talet.  

Raä 12:1 (Hafradals stenar)

Den numera helt förstörda syster-
anläggningen belägen 105 m. från 
Hafradals stenar 

Raä 12:1 (Hafradals stenar)

Den numera helt förstörda syster-
anläggningen belägen 105 m. från 
Hafradals stenar 

Fig. 5.

Fig. 4.
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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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X

X

X

Skala: 5 meter

11 m.

NV

SO

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.

© Bob G Lind
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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
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X

X

X

Röd linje markerar solens
upp- och nedgångar idag
vid vinter- och sommar-
solstånd. Gul linje
markerar solens upp-
och nedgångar för
3.500-4.500 år sedan.

Skala: 5 meter

11 m.

Ingång

NV

SO

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.

© Bob G Lind
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Skiss över Raä 12:1, ”Hafradals  stenar”
Av den förstörda stensättningen kvarstår idag endast sju stenar varav 4 är kvar i de ursprungliga 
slutändarna i längdriktningen sydost och nordväst. Dessa få men för dokumentationen oerhört be-
tydelsefulla stenar räcker mer än väl för konstaterandet att de i en avlägsen forntid placerats där för 
att markera solens upp- och nedgångar vid tiden för vintersolstånd och sommarsolstånd. De båda 
astronomiska håll-tidspunkterna under solåret, då solen står som lägst och högst på himmelen.

På de norra och östra sidolinjerna i stensättningen har raderna av resta stenar varit 
53 m resp. 30 m långa. I dessa sidlinjer finns idag 2 stenar kvar som marke-
rar detta faktum. Den ena av dem ligger kvar i marken på norrsidan, 
medan den andra, trots skador från betesdjur, fortfarande står 
upprätt på den östra kortsidan. I nordväst där solen går 
ned vid sommarsolståndet har linjen av uppställda 
stenar varit ca. 11 m. lång.

Solbanans förskjutning
Solbanans förskjutning vid horisonten i förhål-
lande till markeringsstenarna är på 3.500-4.500 år 
1-1,28°=65 cm.
Konkret betyder detta att solen vid vinter- och som-
marsolståndet idag går upp och ned 65 cm. norr resp. 
söder om stenarna i slutändarna.
Ursprungligen har solen vid sommar- och 
vintersolståndet gått upp och ned 
vid den ena sidan av de kvarva-
rande och tidigare resta stenarna 
vi sidolinjen
Den första sidostenen i var-
dera slutände har på så vis 
bildat två mäktiga solportar 
för solen att gå upp och 
ned emellan vid de båda 
solstånden.

Fig. 7.
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X

X

X

Solens upp-
och nedgångar för
3.500-4.500 år sedan.

Skala: 5 meter

11 m.

NV

SO

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.

© Bob G Lind
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Arkeoastronomisk dokumentation över solens upp- och nedgång vid 
vinter- och sommarsolstånd för ca 3.500-4.500 år sedan.

 

Fig. 8.

I komination med ett starkt källmaterial framträder ur historien konturerna och resterna av en helt unik stenformation.

Solnedgången vid sommarsol-
ståndet för 3.500-4.500 år sedan.

Ingång
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Illustrerad rekonstruktion över
den ursprungliga stenformationen.

Soluppgången vid vintersolståndet.
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Illustrerad rekonstruktion över
den ursprungliga stenformationen.

Solnedgången vid
sommarsolståndet.

Illustration: Arkeolog
 Hans Ekerow.
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Lantmäteriets karta från år 1759 över systeranläggningen
105 m. norr om Hafradals stenar.

Den drygt 70 m. långa systeranläggningen totalförstördes av de bönder som brukade marken i området efter enskiftet på 
1800-talet. Idag återstår endast 1 sten av den stora stenformationen. I bakgrunden Hafradals stenar.

Den återstående stenen i Hafradals systeranläggning.

X
Med X markeras den återstående 
stenens placering i den ursprungliga 
stenformationen.

Hafradals stenar.
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Kung Borres hög

Det är inte omöjligt att Kung Borre kan ha levt för 3 000-3 600 år sedan och då varit en inflytelserik hövding i bygden. Idag är halva Kung 
Borres hög dessvärre förstörd av ett hundratal hjortar som fritt fått härja på den välkända högen. 

Avtryck från 100-tals hjortar har under lång tid slitit på högen som idag håller på att totalförstöras. Trots publicitet av förstörelsen har 
markägaren inte insett att högen omedelbart måste inhägnas och restaureras. Kostnaderna för återställandet av högen bör åläggas 
markägaren till Borrestads gods.
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Att Ulls Hög och det ursprungliga namnet för den intilliggande dalen  ”Ullsdahlarne” har en gemensam nämnare i den fornnordiska guden 
Ull förefaller väl ganska klart. Ull anses i myten vara den skickligaste bågskytten av alla gudar. I den nordiska mytologin anses namnet Ull 
av språkforskare betyda ”majestätisk solglans”. Ull sägs även ha varit den mest dominerande solguden under bronsåldern. Han bodde 
i mytens Ydalar ”idegransdalarna” vilket är signifikativt eftersom de bästa pilbågarna förr i tiden tillverkades av idegran. I Ullsdalen finns 
det gott om granar i det trädslaget.

Lantmäteriets karta över området ritad år 1759. 

Ullshögen i UllsdalarnaUllshög

Ulls hög

Lantmäteriets karta över Ullsdalarna ritad år 1759 av Gabriell Norström

Invid Ulls Hög har bygdens folk midsommarafton och midsommardagens morgon enlig gammal sed firat solens ned- och uppgång långt 
tillbaka i tiden. Traditionen att fira solen vid sommarsolståndet invid Ulls Hög levde fortfarande kvar bland allmogen till långt in på 1900-
talet.
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Hafradals stenar.
Grova markskador på Raä 12:1 i Everöds socken,

Kristianstad kommun

Raä 12:1 har under lång tid utsatts för grov skadegörelse av alla de kor som avbetar ängsmarken där 
fornlämningen är belägen. Omkring tre resta stenar har korna åsamkat ca. 30-40 cm. djupa x 2-3 m. 
breda urgröpningar runt stenarna. Skadorna är mycket omfattande och borde normalt sett för länge 
sedan ha uppmärksammats av markägaren. Om åtgärder inte omedelbart görs kommer den ena ste-
nen efter den andra att falla omkull.

Härnedan presenteras en bildkavalkad över de skador som
markägarens kor har orsakat fornlämningen.
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30-40 cm. x 2-3 m. djupa respektive breda urgröpningar runt de återstående stenarna. Bilderna är 
tagna ur två olika vinklar vid denna sten.
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30-40 cm. x 2-3 m. djupa respektive breda urgröpningar runt de återstående stenarna. Bilderna är 
tagna ur två olika vinklar vid denna sten.
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30-40 cm. x 2-3 m. djupa respektive breda urgröpningar runt den högsta stenen i fornlämningen.
Bilderna är tagna från två olika avstånd .
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Referenser: Boken om Östra Sönnarslöv, Mellersta Skånes Tryckeri 1990.
Byaliv i Helg & Söcken, Bo Swensson, 2006.
Carl Linnés Skånska Resa år 1749. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1959.
Fornnordiskt lexikon Åke Ohlmarks, Tidens Förlag, Stockholm 1983.
Lantmäteriet: 1. Ägomätning i Everöds socken 1759 av Gabriell Norström. 2. Laga enskifte 1827-1828 E. Sandberg.
Länsstyrelsen i Skåne, Fornlämningsregister fastighet 1:5 fornlämning Raä 12:1 Everöds socken, Kristianstads kommun. 
(innehåller även Nils Bengtssons förteckning 1922). Länsstyrelsen i Skåne, fastighet 1:5 fornlämning 70.
Ett stort tack till arkeolog Hans Ekerow som har bidragit med goda råd och utmärkta illustrerade rekonstruktioner samt 
Marie Schram som assisterat och delvis sponsrat forskningsarbetet.

Soluppgången vid vintersolståndet för 3.500-4.500 år sedan. Illustrerad rekonstruktion av arkeolog Hans Ekerow.

Hafradals Stenar
X

Vägbeskrivning till Hafradals stenar

Hafradals stenar




