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Ordförande har ordet 

Sommaren står för dörren och vi hoppas att 

säsongens aktiviteter ska bli både intressanta 

och spännande, en bra blandning av natur och 

kultur, provinsiella reflektioner och Europeiska 

utblickar, hoppas vi.  

Under vinterhalvåret har ett par viktiga bitar 

fallit på plats: Örakarsfallen kan förmodligen 

börja renoveras 2009 och Region Skåne söker 

ett alternativt ”övernattningsställe” till Röda 

boden. 

Haväng 

 

Örakarsgården 

Gården kallas ibland Öradekarsgården och det 

officiella namnet var, Skepparp nummer 6. Den  

kringbyggda korsvirkesgården med halmtak 

ligger i fyrvägskorset precis innan vandrarhem-

met i Haväng. Namnet har den fått på grund av 

att den under en lång tid var förknippad med 

laxfisket i Verkeån. De fällor som användes för 

detta fiske kallades för Örakaren, ett namn som 

antingen kommer från ”ör” som betyder sten-

samling eller ”örad” som var den lokala 

benämningen på laxöring.  

Gården var fram till 1940 talet en arrendegård 

under Torup som tillhör Christinehofs gods. I 

samband med tillkomsten av Ravlunda skjutfält  

köpte kronan in gården, som låg i skyddsom-

rådet till skjutfältet. På gården bodde Per och  

Zelma Persson och deras sju barn. Per avled 

redan 1944.  Zelma och barnen drev gården 

fram till 1958, då militären beslöt att skjutfältet 

skulle betas av får för att hållas öppet.  

Militären sa därför upp  arrendet och familjen  

 

 

 

fick flytta. Ny arrendator blev Johan Eliasson 

med familj. Med den nya gården, hade han nu 

alla tre gårdarna längs vägen mot Haväng med 

all tillhörande mark.  Deras 2000 fårtackor, 

med 3000 lamm, betade skjutfältet under 

sommartid.  

När Johan Eliasson dog i början av 60-talet så 

flyttade Ragnar Edberg med familj in och över-

tog arrendet med tillhörande skyldighet att 

hålla skjutfältet öppet med hjälp av betande 

får. På 70-talet flyttade familjen Edberg till 

Stendörrens Naturreservat vid Studsvik. 

Elisabeth Zetterholm och Ulf Pyk tog över 

Örakarsgården. 

 Idag drivs arrendet av Elisabet Zetterholm-

Falk, Ulf Pyk och Larry Jones.  Elisabet bor i 

gården medan Ulf bor i Blåherremölla. Larry bor 

i den gula gården, snett över vägen, som kallas 

”Davidas”,  där de stora fårstallen finns. 

Betningen av skjutfältet är fortfarande ett krav 

och görs idag av, en av Sveriges största 

fårbesättningar. Under stora delar av året rör 

sig fåren fritt på ett område begränsat av 

Haväng, Dammåkra, Blåherremölla och Jule-

boda. Fåren har sällskap av en stor flock hästar, 

en flock av Highland Cattle och två lamadjur .  

Tillsamman ser de till att hedarna hålls öppna. 

Risken för hedbrand under skjutningarna 

minskas eftersom det är mindre torrt gräs kvar. 

 
Elisabet under ridtur på heden. 
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Aktuella frågor 

Renovering av Örakarsfallen. Som vi tidigare 

nämnt har föreningen engagerat sig i att få till 

stånd en renovering av Örakarsfallen, som 

börjat få kämpa mot tidens tand. Musiken från 

fallen, året om, är en viktig ingrediens i om-

rådets karaktär och därför viktig att bevara. 

Det finns flera intressenter;- Länsstyrelse, 

Christinehof/Högesta, Region Skåne, Militären 

och Museiföreningen. Vår roll är att ta initiativ, 

samordna och driva frågan, få beslut med 

finansiering och plan för genomförande. 

Glädjande ser det nu ut som om renoveringen 

kan bli av under senvåren/försommaren år 

2009. Det är ett känsligt arbete i känslig natur 

så det gäller att träffa in rätt tidpunkt när 

vattnet är lågt och öringen inte lika aktiv.  

 

Planer på övernattningsställe i Röda boden 

vid Stenören. I början av december fick 

föreningen reda på att Region Skåne höll på att 

anlägga ett ”övernattningsställe” i Röda boden 

vid Stenören. Detta skulle vara klart före 

årsskiftet, som ett led i att utveckla Skåne-

leden. Vid ”övernattningsställen” ingår att sätta  

upp bänkar och göra i ordning grillplats. I an-

slutning ordnas också med toalett och sop-

hantering. I boden skulle bl. a nytt golv läggas 

samt nödvändiga reparationer göras. Läns-

styrelsen i Skåne och Simrishamns kommun 

hade godkänt projektet. 

Förenigen kände stark oro för vad initiativet 

kunde föra med sig i detta känsliga natur-

reservat. Risken att inte bara vandrare skulle 

utnyttja bodens övernattningsmöjligheter be-

dömdes som stor, likaså kan risken, med öppen 

eld, i så pass eldfängd torr skogs- och gräsmark 

inte underskattas. Regelbunden biltrafik över 

markerna, för att tömma latriner och hämta 

sopor, ansågs heller inte lämplig. Föreningen 

kontaktade därför representanter för Region 

Skåne och hade en konstruktiv diskussion där vi 

också pekande på andra alternativa placeringar 

av ”övernattningsställe” vid leden. 

Nu letar Region Skåne efter alternativa 

placeringar och beslut tas först till hösten.  

Aktiviteter 

Havängskväll 

Direkt efter Årsmötet den 12 juli kåserar  

SvD´s Brysselkorrespondent Rolf Gustavsson, 

med rötter från Österlen,  om ”Provinsen Öster-

len och Bryssel, centralorten i EU”, i lagom 

doser. 

Russin&Mandel från S.Rörum bjuder på sång 

och musik. Claes-Göran Söllgård läser poesi. 

Vi brukar ha tur med vädret på Havängs-

kvällarna. Det är en sann upplevelse att sitta på 

Lindgrens backar i sommarkvällen och bli 

bjuden på natur och kultur - världens finaste 

amfiteater! Ta med goda vänner och picknick! 

Havängsvandring  

Söndagen den 3 augusti, kommer vi att få 

möjlighet att lära mer om livet i Verkeån. 

Christer Brönmark, professor i limnologi vid 

Lunds Universitet tar oss med på en spännande 

vandring från Örakarsfallen till Verkeåns 

mynning, där han berättar och visar på ”vad 

som döljer sig under ytan”. – Vad vore Haväng 

utan detta unika vattendrag! 

Föreningen 

Årsmöte    

Lördagen den 12 juli kl 18.30, inledning på 

Havängskvällen. Kallelse och Agenda för mötet 

bifogas, liksom inbetalningskort medlemsavgift 

för 2008, med  Bankgiro 5932-9680. 

Föreningens hemsida 
Adressen är: www.havangs-utemuseum.se  

  Samtliga foto J.Jonasson 

http://www.havangs-utemuseum.se/
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