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Den försommartid som vi länge längtat efter är här. 
När detta skrivs blommar gullvivorna och lyser med 
sin prakt i solen. Stigalunds kossor går och betar för-
nöjsamt på Lindgrens backar och i det magiska ljuset 
över heden ser man hur växtligheten tar ny fart, ännu 
en säsong. Det kommer ytterligare en blomstertid och 
gullvivan som redan slagit ut på ängen följs av mandel-
blom, kattfot och blå viol. Ja, vi känner alla igen strofen 
från Sjösala vals av Evert Taube. Just så här års sjung-
er vi gärna om vår vackra natur där många av våra 
kända växter beskrivs på ett naturligt sätt. Den kanske 
mest välkända i vår bygd är Gullvivan (Primula veris), 
känd från Brösarps backar och Haväng med omnejd. 
  Gullvivan tillhör familjen viveväxter och har ett väl-
känt utseende med vackra guldgula blommor och med 
en röd orange fläck mitt på kronbladen. De ljusgröna 
och finhåriga bladen sitter i en kraftig rosett nära mar-
ken. Primula betyder ”den lilla första” och veris syftar 
på årstiden vår. I Haväng har den nu i flera år blommat 
ovanligt tidigt, vilket väl beror på de senaste årens mil-
da vintrar. 
  Gullvivan har många namn, bl. a. en rad olika nyck-
elnamn som syftar på blomställningens likhet med en 
nyckelknippa. I min barndom i Haväng hörde jag det 
dialektala namnet ”Hanakomma”, enligt de äldre i byg-
den en jämförelse med en tuppkam och jo, viss asso-
ciation finns.

  Gullvivan känns så självklar i vår bygd, kanske just 
för att den är fridlyst och därmed har fått det skydd 
den behöver för att växa och frodas. Den följs nu av 
andra blommor som bara väntar på att vi ska få upple-
va deras lust och fägring stor. 
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Havängs blomstertid nu kommer
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Härfågel.

Under några dagar i slutet av april i år fick Havängstrak-
ten besök av den exotiska härfågeln. Den uppehöll sig 
i och omkring Lindqvists äppelodlingar mellan Som-
marbyn och Lindgrens länga. Sedan Jan Jonasson 
rapporterat fyndet till Artportalen fick ett antal tillresta 
fågelskådare nöjet att njuta av den ovanliga gästen. 
Härfågeln förekommer inom stora delar av Centraleu-
ropa och så långt norrut som Polen och Lettland. En 
sydostlig vind bidrog säkert till att ’vår’ härfågel flög 
lite för långt under sin vårflyttning.
  Man kan lätt känna igen härfågeln på dess nacktofs 
och de svarta och vita teckningarna på vingarna. Den 
har ett karakteristiskt spelläte: ett dovt trestavigt ho-
ho-ho eller opp-opp-opp. Dess latinska namn Upupa 
epops (liksom det engelska: hoopoe) är onomatopoe-
tiskt dvs ljudhärmande. Härfågeln ses varje år på nå-
gon eller några platser i Sverige. Den har under vid 
något tillfälle även häckat i landet.

Spännande besök i Havängstrakten

  På grund av sitt spektakulära utseende och sitt spe-
ciella läte har härfågeln blivit mycket omtalad i folktron. 
Den anses bl a förebåda krig och annan ofärd. Låt oss 
hoppas att ’vår’ härfågel bär på ett mer fredligt bud-
skap. Den har i alla fall spridit glädje bland de som fick 
tillfälle att observera den.
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Sommaren har börjat tidigt och blomningen är ovanligt 
kraftfull och allting mognar fort och det finns jordgub-
bar i slutet av maj liksom nyslungad honung från Öra-
dekarsgården och tillsammans med den färska pota-
tisen så blir det en delikat middag. Det vackra vädret 
har också gjort att det är ovanligt mycket folk i trakten 
och vandringsleden förbi Lindgrens Länga är livligt 
frekventerad och mycket uppskattad efter att ha blivit 
renoverad under de sista året så det är en ständig ge-
neralrepetition inför Eurando som äger rum under tred-
je veckan i september och då man räknar med att det 
kommer cirka 40 000 utländska gäster till södra Skå-
ne. Cykelleden mellan Ravlunda och Vitemölla projekt-
eras nu och den kommer att gå längs väg 9 men på 
vilken sida är det ännu inte bestämt och det kommer 
att hållas informationsmöten och förhandlingar med 
markägare under detta året och planerad byggstart är 
2019 men det kan gå fortare om det inte blir överkla-
ganden som drar ut på tiden. Man försöker också att 
lösa problemet med Ravlundakorset samtidigt och det 
vore mycket bra om detta gick att lösa speciellt för 

bussresenärer, cyklister och ryttare som idag korsar 
väg 9 med livet som insats.
  Årsmötet hålles vid Lindgrens Länga lördagen den 
16 juli klockan 18.30 och följs av Havängskvällen 
klockan 19.00. Elna Jolom, glaskonstnär från Norra 
Björstorp om sitt arbete och om Glasriket Österlen och 
för den musikaliska underhållningen står
  Havängsvandringen är söndagen den 7 augusti 
klockan 10 med samling vid Dammåkra militärförlägg-
ning. Temat för vandringen är: Därför behövs Ravlunda 
skjutfält, Försvarsmakten Militärregion Syd kommer 
att tala om säkerhetsläget i Sveriges närområde.
  SandLife har inte haft så mycket aktivitet mellan Vi-
temölla och Haväng utan man har grävt desto mera på 
skjutfältet mellan Haväng och Knäbäck där man har 
gjort ett stort antal sandblottor under vintern. Detta har 
provats flera gånger innan med dåligt resultat och jag 
tror inte att det blir bättre nu men det minskar betet 
och gör det svårare att hålla marken öppen vilket är ett 
problem på längre sikt.

Ordföranden har ordet


