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Nyhetsbrev hösten 2014

Till viss del blev ni uppdaterade vid förra utskicket till vårt årsmöte. Verksamhetsberättelsen
för 2013 var ju förhållandevis välfylld, tidigare utsänd.
Om vi tar det i någorlunda kronologisk ordning så,

Vad har hänt sen sist?
¤ Vid årsskiftet hade Sten Duvhök i stort snickrat färdigt på drättförteckningen, vi vet nu
hur ålfiskehistorien ser ut i dagsläget.
¤ Under hösten gjordes Ålakustfilmen (Eel Coast) av Ulf Jonasson också färdig och under
våren tog vi fram speakertext på svenska men även på engelska.
Filmen ligger nu på vår hemsida www.alarv.se men även på YouTube som är länkad till
vår hemsida. Några få av er har ännu inte fått ett eget exemplar av filmen, men den
kommer.
¤ Kulturreservat. Vid årsskiftet aktualiserades även diskussionen med Regionmuseet ang
Rompeboden som kulturreservat, icke att förväxla med kulturminne, vi har enbart ett
kulturreservat i Skåne tidigare, Örnanäs uppe i Göingeskogarna.
Detta besök på Regionmuseet resulterade, senare i maj, i ett besök av länsantikvarie
Thomas Romberg, som redogjorde för proceduren att inrätta ett kulturreservat, något som
tar lång tid och har ett antal adminstrativa steg.
Gärds Härads Hembygdsförening som äger Rompeboden har påbörjat den långa resan,
inledningsvis med att vidta åtgärder för att boden inte ska rasa samman.
Läs mera: www.raa.se sök ”Kulturreservat”
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¤ Länk till UNESCO för att kolla vilka Immateriella Kulturarv (IK) som finns på länken,
se nedan:
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00881
se vänster meny: Inscribed Elements,
som innehåller listor på redan godkända IK, 298 st, samt de 31 som 2013 ansökte om
godkännande.
Länken innehåller också regelverket för ik.
Till ovanstående lista finns även text och filmfiler som tydligt beskriver varje ik.
Här kan man sitta många nätter och lära om olika kulturyttringar världen runt.
¤ Föredrag. Under våren har styrelseledamöter besökt olika organisationers sammankomster
och hållit uppskattade föredragningar om vår förening och vårt arbete:
Novaklubben, Maria Blombärgh och Per malmer i slutet av februari
Round Tables, Maria Blombärgh och Lars Wergeni i början på mars
Lions Åhus, Per Malmer i början på juni.
¤ Ålplansch. Sven-Erik Magnusson presenterade ett förslag att vi skulle framställa en
plansch uppbyggd som en MindMap som visar helheten i begreppet ”Ålfiskekulturen”. Vi
har vidtalat Tina Lundberg som är en fena på bilder, hon är villig att göra denna plansch.
¤ Vi har fått brev från Intitutet för språk och folkminnen där man berättar att
”förteckningsarbetet” med immateriella kulturarv fortsätter. Vi har meddelat att vi deltager
och det s k förteckningsarbetet pågår enligt den mall som vi diskuterade i vårt besök på
Riksatikvarieämbetet i höstas. Läs mera: www.sprakochfolkminnen.se
sök ”Levande traditioner”
Det blir sannolikt ytterligare ett möte på Riksantikvarieämbetet under hösten.
¤ Jubileumsaktivitet. Richard B Samuelsson passade på att ha ett bord på ”Havets Dag” i
slutet av augusti, med filmer, böcker och rollup.
¤ O-ringen. Delar av Ålakusten invaderades under högsommarvädret i juli av tusentals
tävlande och besökare. Tveklöst är det så att väldigt många fler människor i Sverige har
bättre kunskaper om vad ålen, ålafiskekulturen innebär efter denna vecka.
Tvillingaboden hade ett tävlingsområde/klass för handikappade lokaliserat till
strandskogen söderut.
¤ Vår hemsida www.alarv.se håller på att kompletteras med en utvidgad meny samt ganska
mycket textmaterial som egentligen enbart styrelsen tidigare tagit del av.
Vill man läsa allt som kommer att ligga där på ett eller annat sätt så har ni att göra många
stormdigra novembernätter.
När allt är inlagt vet vi inte i skrivande stund men förhoppningsvis under oktober månad.
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¤ Årsmötet beslutade ju om att införa en medlemsavgift på 150 kronor från och med 2014.
Du kommer att få ett separat mail hur du ska förfara när denna avgift ska betalas,
så att vår kassaförvaltare Lars Wergeni kan ha koll på vilka som betalat.
¤ Stödmedlem. Styrelsen har också beslutat att föreningen ska satsa på att rekrytera
stödmedlemmar till en årlig medlemsavgift på 150 kronor.
Känner du någon som ”brinner för ålen och ålafiskekulturen”?
Meddela gärna någon form av kontaktuppgift (namn, tel, epost) till sekreteraren
Calle Ericsson, hylander@oedf.se, så tar han hand om resten.
Höstvarma Hälsningar
från Styrelsen
Maria Blombärg
Ordförande
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