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 Ordförande har ordet 

- I år kom sommaren innan våren tagit slut. 

Den tuffa vintern har satt sina spår men nu 

väntar ljusare tider. Förra året ägnade förening-

en mycket tid åt renoveringen av Örakarsfallen 

och framtagande av ny hemsida. Vår förhopp-

ning är att båda drar till sig många nya 

besökande.  

Vi startar ett nytt tema i vårt medlemsblad 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 medlems-

blad presenterar vi en förteckning och i senare 

nummer fördjupar vi oss i vissa. Läs även mer 

på vår nya hemsida.  

                                                                                             

 Haväng          

Fornfynd i Havängsområdet 

 

 

  

 

 

Landskapet minner om en lång period av mänsklig boning.                                                                 

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.” 

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 Strandridaregården 
Järnåldersgravar söder  Klammersbäck 
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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! På hemsidan tipsar vi 

om intressanta länkar. 

Aktiviteter 

Havängskväll med årsmöte 

Fredagen den 15 juli kl. 19. Ämnet för i år är 

Haväng - Naturen och andlighet, en kväll för 

tankar om naturens påverkan och läkande kraft 

på människan. Per Frostensson, kyrkoherde i 

Kiviks församling, kåserar. Kvällen bjuder även 

på musikunderhållnig. 

En halvtimma, före underhållningen, kl 18.30, 

håller föreningen årsmöte.  

Havängsängsvandring 

Söndagen den 7 augusti kl. 10 vandrar vi 

ner över Verkeåns mynning till de nyrenoverade 

Örakarsfallen, med några stopp på vägen. 

Örakarsfallens historia berättas och fallens 

fångstfunktion demonstreras. Den nya 

fiskrännan och varför den kommit till tas också 

upp. Vi hoppas på medverkan från Länsstyrel-

sen i Skåne. 

Aktuella frågor 

Cykelväg Vitemölla – Haväng. 

Trafikverket ligger lite sent i tidsplanen och för 

tillfället väntar de på att länsstyrelsen ska god-

känna miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). 

Innan den är godkänd så slutför man inte den 

pågående vägutredningen. Informationsmöte 

med allmänheten var inplanerat under våren 

2011 i samband med länsstyrelsens god-

kännande av MKB:n. Även detta möte skjuts 

framåt. Länsstyrelsens godkännande är av-

görande för projektet. 

Skyltförslag vid Skepparpsgårdens 

parkering. 

Ny, mer samlad information kommer att ges vid 

parkeringen vid Skepparpsgården, Stigalund 

och Vitemölla. När skjutfältet kan beträdas, 

naturreservaten, sevärdheter i området, kartor 

med lämpliga vandringsleder kommer att 

presenteras. Skyltar kommer upp i början av 

sommaren.  

Utökning av naturreservaten. 

Länsstyrelsen har planer på en utvidgning av 

Vitemölla naturreservat. Klammersbäcks dal-

gång till Rv9 och fälten intill tallskogen mot 

havet skulle ingå i området. Föreningen tycker 

planerna är positiva för området och framtiden. 

Föreningen 

Föreningens hemsida 

 

Ny hemsida har arbetas fram under vintern. På 

hemsidan presenteras föreningens verksamhet 

samt lite blandat om Havängsområdet. Gör 

gärna ett besök.  

 

Den nya adressen är: 

www.havangsmuseiforening.se 
 

Ravlundakyrka från Linnes väg.  

http://www.havangsmuseiforening.se/
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