
HAVÄNGSVANDRING 3 augusti 2014 

Vad händer när hav möter land och vetenskap möter konst? 

 

Dryga 60 talet var nyfikna på årets Havängsvandring kring ett spännande tema - en arkeologisk konstvandring. Björn 

Nilsson, marinarkeolog från Lunds Universitet, och konstnär Caroline Mårtensson, aktuell med utställning på Ystad 

konsthall, var kunniga och inspirerande ciceroner.  Vandringen är ett försök att sammanföra två projekt. Det ena om 

Ravlunda skjutfält som en plats för undersökningar ur ett konstnärligt perspektiv, det andra om tiotusenåriga 

arkeologiska lämningar som ligger på havets botten utanför Verkeåns mynning. 

  

Utifrån helt olika perspektiv har Caroline och Björn studerat området kring Ravlunda, Haväng och Verkeån. Men hur 
olika tänker konstnären och forskaren egentligen? Är det rent av så att de ibland vill säga samma sak, men uttrycker 
det på olika sätt? 

 



 

Björn är projektledare för ”Landscapes lost” som undersöker 10 000 åriga lämningar längs den gamla åfåran och 

lagunen som nu finns i havet en bra bit utanför Verkeåns myning men även upp längs med dagens Verkeå. I de 

sammanpressade och syrefattiga lerlagren har man hittat spår efter mänskligt stenåldersliv; en bränd tallpinne som 

använts som bloss vid fiske, ett avsågat horn från en kronhjort eller lämningar från en gammal fiskeanläggning. 

Fynden tillhör de äldsta i sitt slag. 

 

  

En mångtusenårig bit av en tallstam som vuxit på den gamla åslänten, och nu plockats upp vid dykningar en bit 

utanför Löfalens ålabod, har mycket att berätta och kan fylla kunskapsluckor om t.ex klimatförändringar. Här 

samverkar arkeologi, geologi och klimatforskning. 



  

Både konstnären och arkeologen undersöker spårens betydelse - det vi har gemensamt försvinner, antingen det 
handlar om natur eller mänskligt liv. Spår finns alltid kvar om vi bara tittar efter tillräckligt noga. Ju mer detaljerat 
desto mer hittar vi, desto fingradigare blir historien och desto mer förstår vi. Ju fler håll vi kommer ifrån, med olika 
bakgrund och olika vinklingar, desto bättre kan vi förstå vad som är viktigt i sammanhanget. 
 

 

 

 

Uppe vid Offerlunden berättade Caroline om effekterna av den militära verksamheten, hur hon samlat rester av 
ammunition och annat materiel, förkolnade trädstammar, dokumenterat hur människor upplevde exproprieringen 
av Killehusen, vad närboende tycker om skjutfältet. Samtidigt som vissa delar av den militära verksamheten är 
destruktiv har den också inneburit att heden inte exploaterats och att allmänheten har full tillgång till detta 



fantastiska sandstäppsområde stora delar av året, framför allt under sommaren. 
 
Vid vandringens sista ”station” där byn Killehusen legat visade Caroline på spår efter bebyggelse - rester av 
gärdsgårdar, av bygatan, en allé och en del kulturväxter som syrener och plommonträd, äpple-  och körsbärsträd. 
Här finns också det som en gång var Nils Ravhedens trädgård. Nils var eldsjälen som dokumenterade livet på heden i 
boken "De försvunna byarna". Här har Caroline tagit ympvirke från fruktträden och ympat på nya plantor som 
förhoppningsvis ska grönska igen. En mer poetisk vinkling av mänsklig verksamhet försvunnen sedan länge. 
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