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Ravlunda sockens byalag är en partipolitisk, religiöst och fackligt obunden sammanslutning, som 
har som målsättning att företräda Ravlunda sockens befolkning och deras intressen.  

 
Arkeologi  
 
Hur man levde på järnåldern i våra trakter. är 
det något som intresserar dig? I så fall finns det 
möjlighet att anmäla sig till en studiecirkel i 
arkeologi med fokus på Järnåldern och Österlen. 
Det är Ravlunda byalag och Studiefrämjandet 
som arrangerar. Detta med anledning av de 
spännande järnåldersfynd som man gjort på 
Maletofta och de stundande utgrävningarna. Brakteat i guld, funnen i Ravlunda
     Med tillstånd av Historiska museet 
 
Studiecirkeln kommer att vara 5 gånger varav det ingår ett föredrag och en 
exkursion med Bertil Helgesson från Regionmuseet i Kristianstad. Bertil har 
under ett par år jobbat med en kartläggning av området Maletofta som visat 
sig vara en handelsplats från tidig järnålder. 
Deltagarna kommer också att få lyssna till Lena Alebo från Österlens Museum. 
Hon kommer att ge en tillbakablick över forntiden. Ett besök kommer även att 
göras på Österlens museum för en guidad tur i utställningen Plogfynd som 
pågår där.  
Ulrika Wallebom, även hon ifrån Österlens museum, kommer till Ravlunda skola 
för att prata om hur en utgrävning går till. 
 
Är du intresserad av att delta så är kostnaden 200 kr och anmälan görs till 
Studiefrämjandet på tel 0414-51315 eller e-post: 
simrishamn@studieframjandet.se. 
 
Datum som är planerade 
12 mars Lena Alebo på Ravlunda skola kl. 19.00 
19 mars Besök på Österlens museum i Simrishamn kl. 19.00 
26 mars Ulrika Wallebom på Ravlunda skola kl. 19.00 
26 april Bertil Helgesson föredrag på Ravlunda skola kl. 10.00 – 12.00. 
26 april exkursion på Maletofta med Bertil Helgesson kl. 13.00 
 
Deltagarantalet är begränsat till 12 personer.  
 
För dig som inte tar del av hela studiecirkeln, erbjuds möjligheten att enbart 
lyssna på Bertil Helgessons föredrag 26 april 10:00 – 12:00. Dessa två timmar 
kommer att ge en fascinerande inblick i livet i Ravlunda-trakten för nästan 
2000 år sedan, men också i hur arkeologer arbetar och resonerar.  
Kostnad för detta föredrag enbart är satt till 50 kr + fika till självkostnad. 
Ungdomar under 20 år betalar inget. Kräver ingen anmälan, vi har plats till 50-
60 personer. 
 
22-23 maj planeras en visning av de många metallföremål, inklusive guldmynt, 
man redan funnit och delvis daterat, på Maletofta. Utställningen är tänkt att 
äga rum i Ravlunda skola och kommer att presenteras av arkeologer som 
jobbat med området och aktuell tidsepok. Många museum slåss för att visa 
föremålen, men Ravlunda är lovad världspremiären! 



 

Järnåldern är den tidsepok i Gamla 
världens historia, enligt Thomsens 
treperiodsystem, som inleds när 
människan lär sig hantera och göra 
verktyg och vapen av metallen järn 
och så småningom stål (vilket vi 
fortfarande gör) och upphör när 
medeltiden inträder. Årtalen för när 
detta skede är olika på olika platser. 
Järnåldern föregås av bronsåldern, då 
verktyg började framställas av brons. 

I Sydeuropa inleds medeltiden vid 
Västromerska rikets sammanbrott 
(476e.Kr.). 

I Nordeuropa (Skandinavien) avslutas 
järnåldern med vikingatiden och 
medeltiden inleds med kristendomens 
införande runt 1050 e.Kr., när 
kristendomen fått en dominerande 
ställning. Innan dess härskade här en 
mängd germanska stammar, vilka 
utövade en polyteistisk religion kallad 
asatro.  (Från wikipedia via google) 

Maletofta  
Vid Klammersbäcks norra sida, nära 
havet. 
En begränsad undersökning har gett 
över 350 fynd. Det var dräktspännen, 
avfall från metallhantverk, mynt och 
järnbeslag med guldinläggningar. 
 
Man fann också frankiska mynt slagna 
före Karl den stores myntreform 792. 
Det är det enda myntet av sitt slag 
som hittats i hela Skandinavien. 
Fynden säger att Male var en 
handelsplats. Det som gör Male 
speciellt är att det är något äldre än 
andra lokaliserade platser. De flesta 
handelsplatser stammar från 700-
talet, men här görs fynd från 500-talet 
och framåt. 
 
Årsavgift 
Är du redan medlem i byalaget? 
Kontakta annars gärna vår kassör 
Valborg Johnsson på 741 32. 
Avgiften är 40 kr för enskild medlem 
och 100 kr för familj. 
Betala på vårt bankgiro med nummer 
5490-4677. 
 

 
Något helt annat: 
Vårens städdagar är 28-29 mars – 
ingen plikt, bara kul! Mest skolan. 
 
Årsmöte och fest är lördagen 2 maj. 
 
Körsång i kyrkan, ljusfesten, 
soppkvällen – 01 NOV – Tack alla ni 
som ställde upp med råvaror, bak 
och matlagning, disk, städning, ljus 
och glädje. 
 
Pensionärsmiddagen – 15 FEB – tack 
alla ni ställde upp på att göra 
middagen till ännu en lyckad 
sammankomst. 
 
Peter utvecklar museet i Bränneriet 
och bygger just nu en avancerad 
modelljärnväg. Restaurangen har 
öppet i påsk och öppnar sedan för 
säsongen traditionsenligt på 
midsommardagen. Fredag 6 mars är 
det dax för soppkväll igen. 19:00, 
ring 741 00 och tala om att du 
kommer 
 
Byalaget har nu nya Ravlunda-tröjor 
på gång. Storlekar för stora och 
små. 
Erica vet mest. 
 
Visningen av Lassessons bilder från 
70-talets Ravlunda – med ljud, gav 
mersmak. I höst satsar vi på cirkel 
för att skapa mer 
illustrationsmaterial från vår bygd. 
 
Kerstin och Åke Hansson har skänkt 
gamla glasnegativ till byalaget 
 
Ravlunda byalag, Styrelsen 
Ordförande: Berit Andersson 
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Sekreterare: Jan Erik Bornlid 
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erva@telia.com , tel.: 741 32 
Ledamöter: 
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Christel Lindholm (suppl.) 
ravlunda@telia.com, tel.: 741 28 
Karin Sundén  
ksunden@gmail.com , tel.: 741 22 
Lotta Vareman (suppl.) 
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Erica Ängmo 
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