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Ordförande har ordet
på Strandridaregården någon gång under 1920talet. Fyndet gjordes i samband med jordbruksarbete på åkern
mellan StrandridaregårdNOVEMBER
2007
en och Örakarens fiskeanläggning. AO insåg
först inte fyndets värde, men en besökande
uppmärksammade det och det blev sedermera
undersökt och beskrivet av fackmän.

-Backarna i viloläge……
Det har varit ett intensivt år för museiföreningen. Mycken tid och engagemang har lagts på
arbetet med förslaget till Skötselplan och utformning av det utvidgade naturreservatet i
Haväng och Vitemölla strandbackar.

Smycket, som är gjort av brons, är av anglosaxisk stil från vikingatiden, 700- eller 800talet. Flera liknande nycklar har hittats på
andra håll i Skandinavien, oftast i kvinnogravar.
Nycklarna anses vara en symbol för den fria
kvinnans maktområde i hemmet, med ansvar
för visthusbodar, matkällare mm. Namnet
”Himmelrikets nyckel” är troligen mycket
gammalt och syftar på Bibelns berättelse om
Sankte Pers nyckel till himmelrikets port.

Föreningens ambition har varit att få till en
tydlig och adekvat information till allmänheten.
Flera möten, studiebesök och många samtal
har krävts. Museiföreningen var först ut med ett
informationsmöte vid påsk. Under sommaren
och hösten tog vi initiativ till två samrådsmöten, tillsammans med andra föreningar i
området. Länsstyrelsen var föredragande vid
ytterligare två informationstillfällen.
Synpunkter som kommit fram på mötena har
arbetats in i ett remissvar till Länsstyrelsen.
Föreningens remissvar stöds av Vitemölle
Lejeförening, Ravlunda byalag, Albo Härads
Hembygdsförening, Föreningen Havängs Fritidsby, SPF Kivik och Byalaget på Kivik.
Nu hoppas vi att Länsstyrelsen tar till sig av de
lokala synpunkterna och justerar i sitt förslag så
att Havängsområdet även i framtiden ska
kunna framstå med sin unika karaktär till glädje
för alla olika intressenter till området.

Haväng
Fornfynd i Havängsområdet
Himmelrikets nyckel
Smycket “Himmelrikets nyckel”, som kommit
att bli en symbol för Haväng och bygden omkring, hittades av lantbrukaren August Olsson

-Fyndet gjordes i samband med jordbruksarbete på åkern
mellan Strandridaregården och Örakarens fiskeanläggning.

Vid bodelningen efter August Olsson och hans
hustru 1976 hamnade smycket genom inbördes
auktion hos den yngste sonen Edvin Olsson,
äppelodlare och äppelhandlare i Kivik. Omkring
1983 försattes denne i konkurs och smycket
utmättes av kronofogden.
År 1984 såldes smycket vid en exekutiv auktion
till Österlens museum i Simrishamn för 22 tkr.
Köpet möjliggjordes genom bidrag från prof.
Sven B.F. Jansson, Greta och Gösta Ehrnbergs
stiftelsefond och Kristianstads Länsmuseum.
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till skillnad från den vanligare större hackspetten som har svart rygg.
På våren och försommaren kan man höra den
mindre hackspettens sångläte som består av en
räcka pipiga toner inte helt olik göktytans
gnälliga ramsa. Hanen har en röd hjässa – se
bilden. Varken hanen eller honan har röd fläck
på undergumpen som den större arten har.

-Himmelrikets nyckel i olika varianter.
Smycket kan nu beskådas i Österlens museum.
Muséet har ensamrätt till kopiering och försäljning av smycket. Guldsmeden Ola Lancing i
Skillinge (tidigare i Simrishamn) har ett avtal
med muséet om att göra kopior i brons, silver
och guld.
Mer detaljer om nyckeln och andra fynd från
samma tid finns att läsa i "Bronsnycklar och
djurornamentik" av Bertil Almgren (Uppsala
1955).
Havängs museiförening (tidigare Skepparpsåns
museiförening) har sedan den bildades 1985
använt Himmelrikets nyckel som logotyp.

För sin häckning är den mindre hackspetten
beroende av att det finns stora döda träd.
Förhållandena längs Verkeån är därför mycket
lämpliga.

Aktuella frågor
Utökning av naturreservaten
Länsstyrelsen ska den 16:e november ha fått in
synpunkter från organisationer, föreningar,
andra myndigheter och allmänheten i form av
remissvar på den reviderade Skötselplanen för
det utvidgade naturreservatet Haväng och
Vitemölla strandbackar. Beslut kan komma vid
årsskiftet, men då synpunkterna varit många
och med krav på klara förändringar i planen kan
besked dröja.
På vår hemsida, som kontinuerligt dateras upp,
finns Havängs Museiförenings remissvar.

Haväng fauna och flora
Karaktärsfåglar i Haväng

Föreningen
Mailadress
Vi har fått byta mailadress, nu når ni oss
på:
mail@havangsmuseiforening.se
Besök gärna vår hemsida för mer läsning
och information, adressen är:
www.havangsmuseiforening.se

Vi kommer att presentera fåglar som är
lite ovanliga, men som finns i Havängsområdet, under några nummer framöver.
Den mindre hackspetten (Dendrocopos minor)
är en regelbunden häckfågel längs Verkeån
mellan Örakaren och mynningen. Denna art
förekommer annars relativt sparsamt i lövskog
– gärna med ädellövträd – eller blandskog i
södra Sverige.
När man ser den slås man av dess litenhet. Den
är inte större än en gråsparv och betydligt mindre än en stare. På ryggen har den vita ränder,

-Klammersbäcks dalgång skydd och födosök för många
fåglar så här års. På våren även häckningslokal för den
mindre hackspetten.
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