Rävungen står vid Bangårdsgatan vid Höörs station. Dess mamma och syskon har stulits och
nu är det bara den kvar. FOTO: LENNART ANDERSSON

Så här såg familjen ut när hyllningen till Skånes Djurpark invigdes vid stationsområdet i Höör
2013. FOTO: Höörs Försköningsförening
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Metalltjuvar splittrar rävfamilj vid
stationen
Lennart Andersson
lennart.andersson@skd.se 0704-14 25 88
HÖÖR Bara ena rävungen är kvar. Mamma och syskonet har stulits.
Det är en tragisk historia som utspelar sig vid västra stationsområdet i Höör. Rävfamiljen i
bronslegering, som skänktes dit 2013, har splittrats av vad man misstänker är metalltjuvar.
– Det är väldigt tråkigt, säger Höörs parkchef Anna Svensson, som nu polisanmält stölden,
och får medhåll av Pehr-Ove Pehrson, ordförande i Höörs försköningsförening som donerade
verket.
– Man blir betryckt. Det är förfärligt och beklämmande, säger Pehr-Ove Pehrson när han nås
av beskedet om stölden.
Rävfamiljen var från början en del av en större mängd konstverk som placerades på platsen
vid Bangårdsgatan när stationsområdet i Höör gjordes vid 2013.
Konstverket gjordes som en hyllning till Skånes Djurpark, de nordiska djurens park, vilket
också står på plaketten vid den kvarlämnade rävungen.
De andra djuren har stulits efterhand. Små ugglor, duvor och andra fåglar stals ganska
omgående efter invigningen.
Nu återstår bara den ensamma lilla rävungen – och en utter.
– Rävfamiljen har faktiskt fått stå orörd ända fram till nu, säger Anna Svensson och berättar
för Skånskan att figurerna har varit ordentligt fastbultade i granitplattorna de stått på.
– Den som gjort detta har fått slita väldigt hårt för att få loss figurerna. En av plattorna är
uppdragen – och frågan är om man inte försökt att få med sig den sista ungen också, men
misslyckats med det, säger Anna Svensson.
Hon höll, när Skånskan nådde henne under måndagseftermiddagen, som bäst på att leta efter
bronsrävar som kunde ersätta de stulna.
– Tanken är att familjen ska bli komplett igen.
Bronsutter som finns kvar på platsen är en ersättning. Originaluttern stals året efter
invigningen.
Höörs försköningsförening köpte en ny direkt.
– Vi vill inte hålla på och göra det fler gånger, men nu får vi diskutera med kommunen vad
som kan göras, säger Pehr-Ove Pehrsson
Höörs Försköningsförenings tanke med gåvan var att glädja kommunens alla tågresenärer och
flanörer.
– Det är tråkigt om vi inte ska kunna göra försköningar i samhället. Den fysiska miljön är
viktigt för människors välbefinnande. Även små insatser är viktiga när man smyckar och
pryder, säger Pehr-Ove Pehrson.
Han berättar att rävfamiljen är levererad från ett företag i Tyskland, och hoppas man ska
kunna hitta ersättningsfigurer där.

