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Tvinllingaboden 2016-12-13
Korr. Köle 2017-01-17

Här kommer 2016 års Ålarvsresumé.
Ålakustens kulturarvsförenings styrelse har arbetat med att ytterligare fördjupa arbetet med
ålafisket och Ålakusten som ett svenskt immateriellt kulturarv.
För att inte missa något följer jag noteringarna i våra styrelseprotokoll

Hanöbunkten fr Kongaboden 2016-12-14 kl 08.42. Foto Eva Hylander

Protokoll 2016-01-18
* Hommebåt och ålabodsprojekt: Calle - pågående.
Calle har vandrat från Sissebäck till Stenshuvud. Han har dokumenterat hommebåtar o
ålabodar både skriftligt och i bild. Ett arbete som kommer ut på webbsidan men kan även
användas i bla ålkokboken.

Calle är mycket noggrann och det betyder att allt material är viktigt. Vi kan nog även se fram
emot en utmärkt beskrivning av hommebåtens historia men även något om ålasumparna. Han
säger att arbetet tenderar att växa eftersom det alltid dyker upp något intressant under arbetets
gång.
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* Sydostleden: Maria
Tommy Gustavssons, fd turistchefens, hjärtefråga. Han informerade om att Sydostleden som
kommer via Simrishamn, Kivik dras längs Ålakusten mellan Nya Stockholmsboden och
Frisebodaboden/Slussen, för att fortsätta längs Gamla Furubodavägen och sluta i Växsjö.
Invigningen gjordes i juni. Någon skyltning om ålabodarna ingår inte i planeringen som
ledningen för Sydostleden har.
* Fortsatt arbete med Gamla Rompeboden: Bengt
Bengt har tillsammans med Ingvar Bovide återställt ursprungsutseendet för Gamla
Rompeboden, "klint" väggarna, rivit ner tretex osv. Det har gjorts en planöversikt av
länsantikvarien.

Foto Hilding Thorbert 1948 (GHHBF)

Protokoll 2016-03-07
* 7/4 ”Vattenseminarium” - Ålakademin, Mats
* Fortsatt starategidiskussion: Lars
-- Strategi: Idé-kvalitet-uthållighet-kaxighet-vi behöver pengar-fler medlemmar
Styrelsen diskuterar ständigt strategin och ur detta kommer nya vinklingar och praktisk
tillämpning.
--Internationell nischturism-ev tidigarelägga gillesäsong (får väl bli på infrusen ål)Alltid återkommande funderingar hur man ska kunna förlänga gillesäsongen och
uppvisande av ett unikt kulturarv för allmänheten på ett naturligt sätt. I dag är all offentlig ålverksamhet kopplad till aug-sept-okt-nov. Inga bra svar finns ännu.
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* Ålakusten behöver ett besökscentrum: Mats
Mats beskriver vikten av en strategi för hur man ska kunna marknadsföra ålakulturen. Ett av
argumenten är ett centrum för allt som rör ålkulturen.
Gamla Rompeboden skulle passa :
•förutom att den är den äldst bevarade ålaboden
•den har en öppen placering
•är lätt att komma till
•möjligt för bussar
•ligger mitt i Hanöbukten
•har ett levande ålfiske intill.
* Ålakokboken struktureras
Sten, Calle o Maria ingår i gruppen som arbetar för att ge ut en Åla-Kokbok
•

Vi har inget namn än. Förslag mottages.

•

Idén är att boken ska ha minst lika många uppslag som det finns ålabodar.

•

Varje bod ska ha ett eller flera recept.

•

Ägaren till boden, om det inte är en ålafiskare, får presentera en ålrätt som de gillar.

•

Vi vill ha med 10 proffskockar. De placeras i var sin ålabod där det inte finns någon
ålafiskare eftersom ålafiskarna har förtur.

•

Styrelsen får också välja recept till boken.

•

Medlemmar som är intresserade och har bra ålrecept är mycket välkomna att
presentera detta för ålkokboksgruppen.

•

Vi vill ha så många olika recept som möjligt.

Ålakustens kulturarvsförening
Orgnr: 802471-1247
www.alarv.se

Årsstämma 2016-04-19
Genomfördes enligt sedvalig praxis i Marias atelje.
Protokoll 2016-05-09
* QR-kodslinga längs kusten planeras: Lars o Sten
Vi har i dag början till en QR-kodslinga som Sten tog fram och finns placerad vid
Holmaboden, Gamla o Nya Rompeboden, Frisebodaboden, Tvillingaboden, Furubodaboden
och Stockaboden. Man kan läsa allt som ålarvsgruppen har på hemsidan.
Det blir en fortsättning.

* Intervju med ålafiskaren Hans Nilsson: Per Malmer
Den har varit publicerad i tidningen "Vi syns i Åhus" ska även sättas in på vår hemsida.

* Möte med "Maritim University": Sten
Sten representerade oss där. Tyvärr så är man mest intresserad av pelagiskt fiske.
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* 2 maj Maglehemsdagen: Hånsa - Sten
Hånsa o Sten gjorde givetvis succé med sin närvaro som resulterade i ett besök av Olseröds
kulturförening (grannar till Maglehem) i Tvillingaboden där Hånsa höll föredrag om ålafisket
och jag om Ålakustens kulturarvsförening. De hade eget fika med.
* Inget deltagande av Calle TV4 matprogram "Välkommen till mej"
P g a att Calle vidhöll viljan att servera en ålmeny, och TV4 hade sina policyskäl!
* Samverkan med Kiviks Museum: Maria
Davhid Hermansson på Kiviks Museum besökte ett styrelsemöte och vi informerade honom
vårt arbete och att vi nu vidgar föreningens arbete genom att aktivt införliva sträckan
Stenshuvud - Holmaboden där en del av sträckan är skjutfältet Ravlunda.
* 27 juni Ålabodsvandring: Mats
Samlade som vanligt ett stort deltagande. Det är alltid lika speciellt att vandra längs
Hanöbuktens strandremsa säger alla.

Ålabodsvandringen i juni 2017 ska utgå från Stenshuvud var den slutar är ännu lite oklart.
Mats Svensson ska som vanligt leda vandringen.
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Protokoll 2016-07-04
* 5 aug Öppet hus Ryhlsvarv: Calle
Calle fick god kontakt med entusiasterna på Ryhls varv vid sin dokumentation av hommebåtar
och blev inbjuden att hålla föredrag. Många kom och vi har numera ett samarbete med Ryhls
varv.

* 6 aug Ålafestivalen + ålakung : Maria, Hånsa, Sten, Mats
Vår sekreterare Calle Ericsson var av Ålakademin nominerad till 2016 års ålakung.
Kröningen skedde som brukligt på ålafestivalen. Platsen var Frisebodaboden med
akademiordförande Mats Svensson som ceremonimästare.
Motiveringen lyder:
Calle Ericsson arbetar ideellt i föreningen Ålakustens kulturarvs förening.Genom sitt gedigna
sätt att förvärva, katalogisera, utvärdera o sammanställa kunskaper har han kunnat se
Ålafiskets immateriella kulturhistoria värde från Roskilde freden 1658 fram till nutid.
På ett korrekt sätt presenterat det inför både Riksantikvarieämbetet och Institutet för Språk o
Folkminnen.
Det resulterade i att den 15/10 2015 fanns Ålafisket som ett svenskt immateriellt kulturarv på
den förteckningen som presenterades för svenska folket av Inst för Språk o Folkminnen.
* 7 juli Öppet hus St Annas Gille: Hånsa
Hånsa sjöng, drog skrönor och föreläste om ålen.
* 14 aug Rompebodsdagen: Bengt, Maria, Hånsa
Gamla Rompeboden presenterades för allmänheten och mycket arbete med att återskapa det
ursprungliga var gjort. Man sålde sill och annat. Sten höll informationstal och Hånsa
underhöll i det härliga vädret.
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Jag sålde luad ål o äppelkaka. Inkomsterna för äpplakakorna gick till Gamla Rompebodens
upprustning.
* Ålamuseet TRILLINGABODEN o GAMLA ROMPEBODEN blev nominerade till
2017 års arbetslivsmuseu: Maria
Det blev ett skomuseum som utsågs.
* 17 aug Provsmakningsålagille: Maria
Arbetet med ålakokboken visade att det behövdes en provsmakning av olika ålrätter.
Styrelsen med respektive inbjöds samt en fransk journalist och Davhid från Kiviks museum
Calle experimenterade med en gammal metod "insaltad ål" i två olika rätter.
Sten med den berömda "fall-ålen" som varje Åhusbo köpte på ålexporten och älskade.
Jag tog fram 12 olika recept, vissa tillhörde givetvis de beprövade:
Luad, halmad, stekt, rökt, nyare Rilettål, skepparål, ålasoppa, enrisrökt, brieål
Helt nya för mig, vitvinsålgryta, portvinsålgryta, grön ålgryta (recept Kerstin Malmer)
Den grillade ålen fick strykas p g a regn!
Vår tanke var att det skulle vara som en vinprovning, små bitar med tillbehör. Alla ålsorterna
hade olika tillbehör.
Trots att vi var vansinnigt mätta, avslutades ålprovningen med två olika sorters äppelkakor.
Calle hade gjort ett bedömningsformulär med ett poängsystem 1-5 som vi måste besvara. Vi
hade 10 minuter för varje ålrätt. Då ringde äggaklockan och det var sammantaget 16 rätter.
1 poäng motiverades med "EN FÅR VÄÄNJA SIG..."
2 poäng "MED EN SUP TILL SÅ..."
3 poäng "FINNS DET LITE TILL..."
4 poäng "JÄVLAR VAD GOTT......"
5 poäng "KAISERSCHMARREN"
Rilettålen vann.
Hånsa finansierade ålen. Det tackar vi för. Det blev nämligen en höjdarupplevelse för en
mycket ålkokboksintresserad styrelse.
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Själva ålprovningen som koncept är mycket intressant och en utveckling för nutidsmänniskan
av ålätande o ålagillet, men kräver en extremt väloljad, effektiv och kunnig kökspersonal.
Samt en rigorös logistik.
* 24 aug Information till Simrishamns kommunfullmäktige
Per hade tagit kontakt och fått till ett möte men kunde inte själv vara med.
Jag o Calle var de som hade möjlighet att genomföra informationen. Till vår förvåning så var
det fullsatt. Vi visade vår Ålakustfilm (se hemsidan) och presenterade vårt arbete samt
förtydligade att Simrishamns kommun också ingick i Ålakusten.
* Skolinformationutkast: Lars o Kerstin
Vi har länge diskuterat att information behövs till bla skolbarn. Det utkast som Lars och
Kerstin presenterade visade sig vara så genomtänkt att den kändes att den även kunde passa
som komplement vid andra typer av föredrag. De jobbar vidare på informationsutkastet.
* Nytt mål - 1000 medlemmar: Lars
Protokoll 2016-09-05
* Ev samarbete med Havängs Museiförening: Per
Per håller i kontakten och det blir viktigt nu när vi verkligen kopplar ihop Ålakusten.
* Föreningsambassadörer: Lars
Vi har diskuterat att plocka in duktiga medlemmar i föreningen. Det har vi gott om. Deras
uppgift blir att öka intresset att stödja föreningens arbete.
* Planerade intervjuer med ålafiskare:
Kalle Danielsson - Mats
Tenghagen - Sten
Bo Hellström - Calle
Rolf Färm - Per
Protokoll 2016-10-24
* SCSC(Swedish Coast and Sea Center) konferens 17-18 nov: Sten
* CBM-SLU-workshop - kustkulturer 23-24 nov: Calle
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* Ålarvföreningsen ger bidrag till SCSC, 10.000 kr
Styrelsen beslutade att stötta SCSC som arbetar med att kartlägga varför fisken i Hanöbukten
försvinner. Pengarna går till provtagningar o analyser. Analyserna är dyra. Mellan 10-20.000:för ett vattenprov. Dykare arbetar ideellt med själva provtagningen.
Vill du vara med och göra skillnad för Hanöbukten?
* Överklagan Taggen: Per
Miljödomstolen i Växjö gav år 2011 Taggen Vindpark AB tillstånd att bygga en vindkraftpark
i havet på kuststräckan Åhus-Maglehem.
Tillståndet avsåg 83 verk med höjd 170 m.
Vindkraftparken har inte påbörjats. I stället ansökte Taggen Vindpark AB år 2015 om ändring
av tillståndet med begäran om att få höja verken till 220 m. Det är en ansenlig höjd i
beaktande av att Turning Torso, Sveriges högsta skyskrapa, har en höjd på 190 m. I augusti
2016 gav Miljödomstolen i Växjö tillstånd till Taggen Vindpark AB att uppföra 83
vindkraftverk med höjd 220 m. Tillståndet överklagades till Miljööverdomstolen av bland
andra tre ålfiskare. Ålfiskarna beviljades prövningstillstånd, vilket innebär att
Miljööverdomstolen kommer att pröva deras överklagande i sak.
Nämnas kan att även Taggen Vindpark AB överklagat till Miljööverdomstolen och fått
prövningstillstånd. Taggen Vindpark AB vill få lindring i de villkor som Miljödomstolen
uppställt i domen.
Taggen ska inte sammanblandas med Blekinge Offshore, som var en ansökan om att få bygga
710 vindkraftverk i havet nära Hanö.
Den ansökan avslogs nyligen av Regeringen med hänsyn till Försvarsmaktens intressen.
Tänkta genomföranden 2017, utöver årliga arrangemang
-- Ålfiskarintervjuerna
-- Ålkokboksarbetet fortsätter
-- Hommebåtar o ålabodar m m slutföres
-- IK-NGO (Non Govermental Organisation) utvecklas
-- Skolinformationer
Vi inser att vår regeringen inte är mogen att presentera Ålafisket för Unesco.
Därför planerar vi att förbereda oss för att använda oss av NGO (se Unesco)
Maria Blombärg
Ordförande
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