Arkeologiska resemål i Båstad och på Bjärehalvön

Resemål 2:

Dagshög
- skånes största gravhög

Strax söder om Torekov vilar den mytiska Kung Dag i sin väldiga
gravhög. I ett naturskönt kustlandskapet reser sig denna Skånes
största gravhög som i generationer fungerat som sjömärke och givet upphov till sägner och legender.
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Dagshög
— Skånes största gravhög
Utmed kusten strax söder om Torekov reser
sig Skånes största gravhög med en diameter
på hela 42 m och en höjd på drygt 4,5m. Denna gravhög kallas Dagshög och har fått sitt
namn efter den mytiska kungen Dag. Området
är ett mycket gammalt kulturlandskap och fristad för många sällsynta växter.

Sevärt i området
−

Dagshög

−

Strandheden och Skälderviken

−

Djur- & växtliv

−

Den övergivna stenkrossen

OBS! Bra vandringsskor rekommenderas.

Sägnen om Kung Dag
Det berättas att vikingakungen Dag var i krig med
kungen över Uppsala och slutligen mötes de två och
deras krigare i sista slag på strandhedarna utanför
dagens Torekov. Efter en hård strid blev den skånska
kungen Dag och hans män besegrade och fick plikta
med sina liv. Tillsammans begravdes de på platsen för
slaget och stor gravhög restes över dem, den som idag
kallas Dagshög.

Vägbeskriving till Dagshög
Från Båstad kör du längsmed väg 115 till Torekov.
Runda Torekovs kyrka och tag vägen söderut mot
Västra Karup. Efter 1,6 km viker du höger mot Dagshög. Fortsätt ytterligare 2,6 km till P-platsen vid havet.

”I århundraden har den kittlat fantasin hos gammal som ung.”

Verklighetens Dagshög

Nyfiken på vår förening? Mer information finner du på vår hemsida:

Dagshög har aldrig har grävts ut och därför vet
man väldigt lite om dess ursprung. Den är emellertid 3000 år gammal och härstammar därmed från
bronsåldern. Högen är förmodligen rest åt en betydelsefull person, vilket kan vara både en man eller
en kvinna eftersom kvinnan hade en mycket framträdande roll på bronsåldern. Kulturlandskapet i
gravens närhet är även det väldigt gammalt och
djur kan ha betat här sedan tiden före högen restes. Därför kan man idag finna många sällsynta
växter i området.
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