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Ålabodarna utmed kusten, som sammanlagt omfattar 
ett ca 50-tal bodar i Kristianstads kommun, utgör ett 
naturligt inslag i kustmiljön. De äldsta bodarna som 
ännu finns kvar härstammar från 1700-talet. Många 
bodar byggdes under perioden mellan 1820 och 1840. 
Ända fram till 1950- och 1960-talen byggdes nya bodar. 
Ålabodarna har varit knutna till ålfisket under många år 
och då det varit fiskets behov som styrt utformningen 
varierar storlek, materialval och färgsättning stort mellan 
bodarna. Ålabodarnas betydelse för strandmiljön är stor 
och avgörande för att behålla strandzonens karaktär. För 
den som bedriver ålfiske finns rätt att i anslutning till ål-
fiskedrätten bruka mark och uppföra redskapsbodar i den 
omfattning som krävs för fiskets behov. Byggnaderna, 
som utgör lös egendom, ligger normalt på ofri grund utan 
hävdad tomt. Ålfiskedrätterna däremot arrenderas. Några 
av de ursprungliga bodarna har omvandlats till bostäder 
för fritidsboende. 

Ålafisket har i allmänhet gått i arv under flera genera-
tioner och kunskaper och traditioner förts vidare varför 
endast ett fåtal ålabodar hittills fått ändrad användning. 
Risken finns dock att ål-drätter och ålabodar försäljs och 
att bodarnas användningssätt ändras till fritidshus med 
exteriöra förändringar och privatisering av markområdet 
intill som följd. För ändrad användning av ålabodarna 
krävs undantag från strandskyddsbestämmelserna, vilket 
endast kan meddelas om det finns särskilda skäl. En kon-
vertering till  fritidshus utgör inget sådant skäl utan inne-
bär istället en utveckling som bestämmelserna är avsedda 
att motverka.

Bodarna har ofta fått namn efter var de ligger eller ef-
ter någon händelse som blivit omtalad. Uppgifterna om 
bodarna är hämtade ur boken ”Saga och sanning från 
ålakusten” av Jan Danielsson och Lars Torstensson, från 
1996.  Materialet har kompletterats av turistchef Tommy 
Gustavsson vars bilder också använts i materialet.
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Täppetboden. 

Torsten Skog började fiska här 
1952 och övertog då boden efter 
sin farfar.

Snickarhakeboden.  

Karl Danielsson har fiskat här 
sedan 1957. Snickarehaken 
kallades förr också för 
”Påskarevet”.  Boden är gammal 
och byggd i mitten av 1800-talet. 
Mittenpartiet av boden är det ur-
sprungluiga

Glansaboden. 

Glansaboden är uppkallad efter 
fiskaren Anders Glans, svär-
son till Jeppa Olsson som hade 
Revhaksfisket. Han dog 1935 och 
femton år senare såldes den på 
auktion. 



Anders Anderssonboden. 

Anders Andersson sålde sina 
drätter men behöll en och byggde 
sig en liten bod alldeles vid stran-
den. 

Mästers bod 

Är namngiven efter en ”Simon 
Mäster”. Den gamla boden är 
riven och ersattes av den nuva-
rande 1930. Arthur Roos hade 
detta fiske under lång tid.

Ludvigaboden 

Har fått sitt namn av fiskaren 
Ludvig Hellberg från Yngsjö. 
Han var senare lejekarl vid flera 
fisken utefter kusten.



Hans Perssons bod 

Kallas också Vantamansboden. 
Det namnet har den fått efter epi-
soden med ålafiskaren som låna-
de ut sina vantar till sjöjungfrun. 
Hans Persson fiskade här till sin 
död 1995. Han var då åttioett år 
gammal.

Nämndemansboden 

Vid Stora Ekens väg har fått 
sitt namn efter nämndemannen 
Olof Juliusson som köpte boden 
tillsammans med målaren Nils 
Edvin Johansson år 1957. Martin 
Hellström i Yngsjö övertog bo-
den 1984. Fisket tillhör Yngsjö 
byamän.

Smugglareboden 

Blev på 1920-talet föremål för ett 
ingripande av tullen då drängar 
från Yngsjö, som kom ner till 
kusten för att bärga tång, upp-
täckte dunkar med estnisk sprit 
som glömts kvar sedan nattens 
mörka timmar. De kunde inte 
avhålla sig från att provsmaka 
och så uppdagades en omfattande 
smuggling. Här bedrivs inte läng-
re något aktivt ålafiske.



Oswalds bod 

Nära Yngsjö Havsbad. En gam-
mal bod där det finns korkflöten 
med årtalet 1888. Emil Olsson 
fiskade där under många år. Han 
var först med att införa så stora 
hommor att de inte rymdes i en 
båt utan måste sättas ihop ute 
till havs. Fiskarlaget i denna bod 
var känt som ett vilt gäng. Fisket 
bedrivs nu av Bo Hellström i 
Yngsjö.

Rönnowsboden 

Ligger söder om UYNgsjö 
Havsbad och är gammal, murad 
av tegel och en av de få som ännu 
har halmtak. Där fiskade i början 
av seklet Sven Hansson och Per 
Persson. Den senare reste år 1920 
till Danmark för att se på fiske-
nät. Han startade sedan Perssons 
fiskeredskapsaffär i Åhus, ett fö-
retag som fortfarande finns kvar 
och drivs av sonsonen. 

Albin-Jöns-boden 

Är byggd så sent som 1957. 
Drätterna såldes nyligen på auk-
tion. Boden är numera riven.



Augustboden 

Är också byggd 1957 av August 
Hartwig. John och Valter Larsson 
har fisket där. Drätten är den 
minsta längs hela ålakusten-bara 
147 m bred.

Hasslöboden 

Är uppkallad efter ett förlist 
fartyg från Hasslö i Blekinge. 
Den ligger med gaveln mot ha-
vet, vilket tyder på att det är en 
mycket gammal bod. Tidvis kal-
lades den också för Puggeboden, 
vilket skulle kunna tydas som att 
det var gott om gråsuggor eller 
paddor där.

Norreboden, 

Strax norr om Helgeås utlopp vid 
Gropahålet är möjligen flyttad dit 
från en annan plats på 1940-talet. 
Drätten tillhör Lyngby gård och 
fiskar gör Roland Biel.



Gökboden 

Vid Helgeåns utlopp är ett minne 
från pirbygget 1941 och är ingen 
egentlig ålabod. Den är ”inte 
större än dass” och har fått nam-
net av att man satt där och drack 
gök när vinden blåste kall utifrån 
Hanöbukten.

Hansaboden 

Vid slutet av Slättnes väg har 
fått namnet av att en Hans 
(Andersson) och två Hansson 
(Nils och Folke) fiskade där. 
Boden angreps svårt av husbock 
och klädes då med eternit. Den 
ligger vid en vacker pelarskog av 
tallar. Sedan 1984 sköter Martin 
Hellström fisket.

Tullareboden 

Eller Kustroddarboden ligger 
uppe på strandbrinken strax intill 
Hansaboden. Den flyttades 1942 
från Gropahålet ett stycke söderut 
och användes av de tulltjänste-
män som patrullerade kusten.



Ferdinandboden 

Vid Hommevägen fick nam-
net efter fiskaren Ferdinand 
Edvardsson. Gösta Persson i 
Yngsjö fiskade här fram till 
1980-talet då Rolf Färm tog över.

Tors bod 

Är klädd med sk falskt korsvirke 
och ett stort päronträd växer nära 
boden. Namnet efter Olof Teodor 
hansson - en föregångare som 
tog fiskeidéer från Danmark. 
Karl Danielsson och Josef 
Nilsson hade fisket där. Nu har 
det övertagits av Rolf Färm.

Stockaboden 

Eller Anders Truls bod kan nås 
från Skeppsvägen. Den ligger 
vid slutet av en vacker strandväg. 
Christer Nilsson övertog fisket 
efter Nils Hansson och sin mor 
Sonja Nilsson. Det var här Hin 
Onde visade sig en kväll och fick 
het soppa i gapet.



Furubodaboden 

Byggdes i slutet av 1800-ta-
let. Den har ännu halmtak. 
På en bjälke finns ett datum 
inristat:23/9 1901. Albin 
Andersson, som började fiska 
1938, övertog boden 1955. Sonen 
Karl Erik har nu tagit över.
Drätterna arrenderas av Hammars 
Byamän.

Backaboden 

Var ursprungligen till hälften 
nedgrävd i strandbrinken. Den 
brann ner 1936 och en ny bod 
byggdes upp några tiotal meter 
längre söderut. Nils Persson, 
som var bror till Hans Persson i 
Vantamansboden, fiskade här un-
der många år. Han var den förste 
fiskaren som byggde ett rum på 
andra våningen för sin fru, och 
tog med henne ner under fiskepe-
rioderna. Tidigare hade kvinnor 
varit bannlysta vid fisket!

Frisebodaboden 

Ligger till hälften begravd av 
sanddyner strtax söder om 
Segesholmsåns utlopp, kallat 
slussen. Ovanför dörren sitter en 
träplatta med inskriften ”Pathmos 
af Thisted”. Boden hade halm-
tak fram till på 1940-talet. Ägs 
av bröderna Max och Mats 
Svensson som också bedriver 
fiske.



Kongaboden 

Byggdes 1901. Den fick kanske 
sitt namn av att fiskarna som dis-
ponerade dessa drätter vid något 
tillfälle hade fått så mycket ål att 
de blev ”kongar”. Numera anses 
denna kuststräcka svår att fiska 
vid på grund av vindar och starka 
strömmar. Fisket bedrivs av 
Ingvar Petersson och Bengt Arne 
Johansson. 

Uppsalaboden 

Ligger dold av aspar och björkar. 
Den är byggd vid resterna av en 
äldre bod. Namnet anses kom 
”ända från den danska tiden”. 
Nils Johansson äger boden, fisket 
bedrivs av Hans Inge Olofsson.

Stockholmsboden 

Var en gammal bod som revs. 
Rester efter grunden finns dock 
kvar i strandvallen. En ny bod 
med samma namn byggdes i 
slutet av 1940-talet ett stycke 
därifrån. Hans Inge Olofsson har 
hand om fisket även här.



Gamla Stockholmsboden 

Ligger i Friseboda i förlängning-
en av Nyagropsvägen och är en 
av de äldsta bodarna. Hans Inge 
Olofsson bedriver fisket.

Vipeboden 

Är numera bara ett ganska illa 
medfaret förrådsskjul av rödmå-
lade brädor. Det ägs av kronan 
men disponeras av Sven-Erik 
Tenghagen i Maglehem.

Nya Rompeboden 

Är ett vitt hus som ligger tätt inpå 
den gamla Rompeboden. Den 
inrymmer en modern anläggning 
med rostfria tankar där ålen kan 
lagras i syresatt vatten. Boden 
ägs av Olseröds bönder och ar-
renderas av Hans Inge Olofsson.



Rompeboden 

Vid Rigeleje å och är en av de 
äldsta och vackraste bodarna, 
bortåt 250 år gammal, med gavel 
mot havet och vasstak. Gärds 
Härads Hembygdsförening har 
övertagit boden och ansvarar för 
dess underhåll. Här firas varje år 
”Ålafiskets dag” då Sven-Erik 
Tenghagen visar hur ålfiske går 
till.

Svärjareboden 

Har enligt en berättelse fått sitt 
namn sedan en av fiskarna fått 
några säckar strandhavre av bön-
derna. Meningen var att han skulle 
så havren, men den kom aldrig 
upp. Fiskaren svor på att han verk-
ligen sått havren. Enligt andra 
uppgifter hette den ursprungligen 
Sverigeboden, ett namn som den lär 
ha fått av utländska sjöfarare som 
vid något tillfälle för länge sedan 
strandat på kusten. Boden tillhörde 
de allra äldsta. På platsen fanns två 
byggnader som revs på 1950-talet. 
De låg något norr om de  nuva-
rande husen, som byggdes ett tiotal 
år tidigare. 
Holmaboden  

Ligger alldeles på gränsen till 
Ravlundafältet. Den är gam-
mal, västra grunden kan vara 
från 1700-talet, men har ge-
nomgått en omfattande renove-
ring. Bröderna Enoch och John 
Ahlström fiskade i många år vid 
denna bod. Den disponeras nu av  
Sven-Erik Tenghagen. Här fick 
fiskarna en jätteål, som kanske 
var något annat än en ål….?


