
Haväng 

Fornminnes lämningar i 

Haväng 

 

Landskapet minner om en lång period av mänsklig boning.                                                                 

Vi startar ett nytt tema i vårt Medlemsblad maj 

2011 med en presentation av några av de 

fornlämningar som finns i Havängsområdet. 

Havängsdösen tillhör ett av landets mera kända 

och mest besökta, men det finns mer. I detta 

medlemsblad presenterar vi en förteckning och 

i senare nummer fördjupar vi oss i vissa.  

 Havängsdösen.  

Fornfynd i Havängsområdet 

Havängsområdet i Ravlunda socken är väldigt 

rikt på fornlämningar, vilket inte minst 

Riksantikvarieämbetets karta visar.  

I Länsstyrelsens Bevarandeplan för Ravlunda 

skjutfält, från 2005, uppmärksammas;  

”...fornlämningarna som visar att trakten varit 

av betydelse sedan urminnes tid. Orsakerna 

torde från början ha varit givande jakt och 

fiske, samt den viktiga förekomsten av 

bärnsten. Spritt över fältet finns många 

fornlämningar av skiftande storlek och 

betydelse. Havängsdösen och Knäbäcksdösen 

är de som syns bäst och är mest omskrivna. 

Exempel på några av de mindre omtalade forn-  

 

och kulturlämningar på fältet är torpar-

lämningar, boplatser, stensättningar, 

älvkvarnar (skålgropar) och gravfält.” 

 Karta över fornfynd i Haväng. 

 

Fornminnesinventering 

I fornminnesinventeringen från år 1930 finns 

följande platser upptagna: 

Havängsdösen                                                     
Knäbäcksdösen                                                        
Mormors kulle – jordblandat röse                         

Gravfält sydost  Örakarsgården –     
20-tal bautastenar, järnåldern                                                               

Domarring 13 stenar ca 15 m i 
diameter, Skepparp   
Snickarehögen,gravplats-kärnröse                        

Boplats 500 m norr om Stigalund                                    
Hög i furet ca 600 m öster Stigalund                     

Maletofta, handels-och boplats från 
500-talet                             
Hamnanläggning vid Verkeåns utlopp                          

Boplats i anslutning till Strandridare-
gården                       

Järnåldersgravar söder  Klammersbäck 



Havängsdösen kom fram ur sanden efter en storm år 1843. 

 Havängsdösen, Knäbäcksdösen, Verkeåns 

mynning med hamnanläggningen och skogen i 

havet. Bautastenar och jordhögar, allt bär på en 

historia. Många sakkunniga har varit här och 

gjort utforskningar. Senast utgrävningarna vid  

Maletofta. Stenåldern, järnåldern, bronsåldern 

har satt sina spår i landskapet.  

Bautastenarna söder om Örakarsgården.                                                                                                 

En vandring mellan de olika fornlämningarna i 

det helt unika Havängsområdet kan bli till en 

oförglömlig sommarupplevelse, enastående 

natur och tusenårig kultur som sann njutning 

för både kropp och själ! Här intill tipsar vi om 

intressanta länkar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intressanta länkar 

Beskrivning av fornfynd i Havängsområdet 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html;j
sessionid=A3EB688E2EC3C73A6733C8632E94496C?ob
jektid=10110500400001&tab=3 

Resta stenar väster om Örakarsgården. 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDoc

uments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-

2000/simrishamn/ravfalt.pdf  

http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=12157 

http://www.megalithic.co.uk/modules.php?op=modlo

ad&name=a312&file=index&do=showpic&pid=51050  

http://kmb.raa.se/cocoon/bild/show-

image.html?id=16001000022163  

http://www.regionmuseet.se/default.htm 
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