Blivande världsarv? Nämndemansboden mellan Åhus och Furuboda är
en av alla de ålabodar längs Hanöbukten som kan komma att listas som
immateriella kulturarv.
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Åhus.

Nu ökar chansen att ålabodarna längs Hanökusten
hamnar på Unescos lista över kulturarv, värda att
bevara till eftervärlden.
Det handlar om språk och traditioner, seder och bruk, ärvda kunskaper
och generationers bildning.
Unesco, FN-organet som bland annat gjort listor på världsarven, har
även en lista som mer ska skydda traditioner och handlar om
immateriella kulturarv.
Luciasång på listan?
Det har spekulerats om luciasång och fäbodvallar, allsång och hemslöjd
ska kunna komma med. I Argentina har man bland annat listat
tangon. Sverigehar nyligen skrivit på Unescos ratificering för att se över
de svenska immateriella kulturarven.
Det innebär att en lista ska tas fram i Sverige, och att de verksamheter
som kommer ska skyddas.
I Åhustrakten kämpar föreningen ”Ålakustens ålafiske – ett framtida
världsarv” för att de så småningom ska komma med på den här listan.
– Vi har varit hos Riksantikvarieämbetet och presenterat vad vi tror kan
bli ett immateriellt kulturvärldsarv. Det här handlar inte om det fysiska,
utan om kompetensen, som i generationer förts vidare från far till son,
säger Maria Blombärg, ”ålakärring” och föreningens ordförande.
Men det är ingen enkel resa dit.
Först ska statuterna för vad som kan bli ett sådant arv tas fram. Det görs
hos Institutet för språk och folkminnen i Göteborg.

Stort intresse?
När deras förslag på statuter är klart ska det överlämnas till regeringen,
troligen i februari, för godkännande.
– Innan vi ens kan hamna på någon lista måste vi först upp på en
förteckning, bland alla andra förslag. Men vi tror att det finns ett stort
intresse för detta, säger Maria Blombärg och fortsätter:
– Vi har fått bidrag av Sparbankens utvecklingsstiftelse för att ta fram
material, vi har tagit fram en film med hjälp av en filmare från SVT och vi
har många andra som stöttar oss i vårt arbete. Lyckas vi kommer det att
bli ett skydd för kulturen, för hantverket och även för ålabodarna och
hommorna och allt annat som hör fisket till.

