Hej Helena.
Jag tackar så mycket för den stora äran att bli nominerad till Utmärkelsen årets Arbetslivsmuseum
2017.
Jag kan tyvärr inte göra någon pdf som vore önskvärt. Tiden är för kort att få hjälp med det.
Alltså så kommer jag att att skriva svar på frågorna som är till databasen.
Museets namn : TRILLINGABODEN nr 1.
Ålabodens namn : ROMPEBODEN nr 2.
DET ÄR 2 lokaler som kompletterar varandra. Vilket är ett måste för att tillgodose det kulturella
behovet för allmänheten.
Nr1:
TRILLINGABODEN ÅLAFISKEMUSEUM
Tvillingabodsvägen 63-8
29692 Yngsjö
Ålafiskare Hånsa Olofsson
GPS
Lat.55.49.16.8 Long.14.12.51.7
Tel.0734147013
Mejl. alagille@telia.com
Hemsida : tvillingaboden.se
Kontakt: Maria Blombärg 0703541775.
Anmälan : till
Årets Arbetslivsmuseum 2017
Nr 1.TRILLINGABODENS ÅLFISKEMUSEUM
Även kallat "MARIAS ÅLAMUSEUM" eftersom det tillkom på initiativ av ÅLAKÄRINGEN
MARIA.
BYGGNAD: trä med vasstak. Ingår i en grupp hus Draggaboden, Nätboden och ytterligare en till
som är äldst och byggd 1873 det är Tvillingaboden. Det är ett levande Ålafiske så den används så
som ålafiskarnen alltid gjort och är därmed ett utmärkt komplement till TRILLIGABODENS
ÅLAFISKEMUSEUM
Ligger på stranden mitt i Hanöbukten mellan Åhus o Stenshuvud.
STABILITET , LÅNGSIKTIGA STRATEGIER:
• beskriver Ålafisket sen Roskildefreden 1658. Ingår i det levande
ålfisket, svenskt immateriellt kulturarv, arbetsplats för ålfiskarna och hans ålakäring.

KUNSKAPSBEVARANDE:
• förmedlar en bild med de redskap som användas, praktisk användande av kunskaper, meny ål,
gamla recept, ålagillen, rykta (vittja) ålahommorna, historik, är ett svenskt immateriellt kulturarv
sen 15/10 2015 utsett av Riksantikvarieämbetet o Språk o Folkminnen www.levande traditioner
www.alarv.se
IDEELLT ENGAGEMANG :
• berättelser och skrönor traditionsenligt,
Utgivning av boken "Den Blå Linjen"
Karta över de 51 ålabodarna från Åhus till Maglehem.
Föredrag för olika organisationer
GENUSPERSPEKTIV :
• 1985 bestämde ålakäringen att kvinnor var välkomna till Ålafiskets Ålagillen Det hade varit i
princip förbjudet. I dag är det naturligt att kvinnor är med på Ålagillen och arbetar med ålagillena
men det är även i dag tillåtet att kvinnor hjälper till att fiska och röka ål. Det var omöjligt för ca
30år sedan.
Så här var det förr:
Piraten skrev. "Ett genuint ålagille är när en bunt karlar går in i en ålabod en sen höstkväll, kryper ut
nästa morgon och ingen minns någonting."
Och " om en Ålafiskare mötte en kärring när han skulle rykta sin ålahommorna var det inte lönt för
då skulle det gå åt helvete."
UTSTÄLLNINGAR :
• permanent utställning inomhus och utomhus
PEDAGOGISKT ARBETE:
• ålagille hålls i den permanenta utställningens genuina miljö och här får man pröva urgamla recept
på Luad, halmad, kokt, stekt o skepparål. Skrönor Saga och sanning vävs ihop till en kulturhistorisk
upplevelse.
Samt Lägerskola och
informations möten
Vi gör en ålakokbok där alla 68 ålabodarna mellan Åhus o Stenshuvud medverkar med ålrecept
både urgamla och nya. Till detta kommer att man ska kunna besöka oss på "ålprovning" av ca 17
olika recept på ål.
Matlagnings (endast ål) kurs.
Har QR kod.
TILLGÄNGLIGHET:
• juni-nov detta beroende på att ålen fiskas bara under ålamörkret aug-nov Sommar tiden juni-juli
visas redskapstillverkning enkel museum visning med lite skrönor. augusti -november ålagillen on,
to, fr, o lö.
NÖJDA BESÖKARE:
• vi har mellan 1000p-2000p varje höst och det är både de som varit och nytillkomna. De får
uppleva en unik urgammal kulturtradition i en unik kulturmiljö.

UPPLEVELSE :
•total : tidsresa, kulturarvets historia , skrönor, mat, redskapsanvändning och brukaren.
Ålakäring Maria Blombärg
Ålafiskare "Hånsa " Hans-Inge Olofsson.
Yngsjövägen 1299
29692 Yngsjö
Tel 070-3541775
Nr 2:
ROMPEBODEN ÅLABOD
Adress: Rigelejev 19, 29795 Degeberga
Förening: Gärds Härads Hembygdsförening
GPS
Lat.55.46.53.4 Long.14.12.00.8
Tel.0705815447
Mejl. bengt.jnsson@gmail.com
Ingen hemsida
Kontakt: Bengt Jönsson 0705815447
Nr 2: ROMPEBODEN ÅLABOD
BYGGNAD:
Den äldsta och minst förändrade ålaboden. Sent 1700 tal användes för fiskets behov fram till 1953.
Byggd med gavel mot havet nedgrävd i strandvallen.
Väggarna byggda av gråsten som sammanfogats med lera. Taket är stråtak av halm. År 2015
upprättades en vårdplan godkänd av länsstyrelsen Skåne, kulturmiljöenheten. Vårdplanen innehöll
åtgärdsförslag som tog hänsyn till kulturhistoriska värden och byggteknik som använts vid
uppförandet.
STABILITET LÅNGSIKTIGA STRATEGIER :
Arbetet med restaureringen är i stort sett klart.
Ett centrum för svenskt immateriellt kulturarv "det svenska Ålafisket "där nedärvda traditioner ska
vara tillgängliga för allmänheten.
KUNSKAPSBEVARANDE:
Ålfiskarnas levnadsvillkor, fiskemetoder.
IDEELLT ENGAGEMANG :
Gärds Härads Hembygdsförening och ett levande ålfiske. Och föreningen Ålakustens kulturarvs
förening.

GENUSPERSPEKTIV :
Ingår i kontakten med samhället Föredrag i föreningar, besök i skolor, kurser i metoden att fiska ål.
Kvinnornas roll i Ålafisket.
UTSTÄLLNING:
Permanent på loftet, film om Ålafisket ska visas. Utomhus redskap som inte går att ha inomhus.
PEDAGOGISKT ARBETE:
Föreningen " Åkakustens kulturarvsförening "
Bedriver ett aktivt arbete att sprida kunskap om Ålafisket och har fått det klassat som ett svenskt
immateriellt kulturarv 2015. Fortsättningsvis är arbetet aktivt för att UNESCO ska godkänna
Ålafisket som ett globalt immateriellt kulturarv.
Ålafisket uppfyller UNESCOs krav.
Det ska vara:
1.Nedärvt i Genarstioner
2.Tillhöra en lokal enhet
3.Vara hotat.
Besöker och sprider kunskap på skolor, företag, föreningar.
Har gjort en 6min kortfilm som ger en bild av Ålafisket.
Årligt återkommande ROMPEBODSDAGEN i augusti.
TILLGÄNGLIGHET:
Ligger i anslutning till en stor Camping Badstrand och Sydostleden som går från Simrishamn till
Växjö samt intill ett levande Ålafiske som finns i Nya Rompeboden.
Öppet vår, sommar o höst. Exakta Tiderna ännu inte fastställda för 2017.
Har varit öppet stor del av 2016 pga restaureringen.
NÖJDA BESÖKARE :
Ja
UPPLEVELSE :
Film, utställning, aktiviteter, kurser, föreningsverksamhet, levande ålfiske
BESÖKARE SKA ALLTSÅ KUNNA TILLGODOGÖRA SIG ÅLEN SOM KULINARISK
SPECIALITET VID BESÖK I TRILLINGABODENS ÅLAFISKEMUSEUM
OCH
HISTORISKT BESKRIVEN VERKLIGHET FRÅN DÅTID TILL NUTID I GAMLA
ROMPEBODENS ÅLABOD

MVH MARIA BLOMBÄRG.
Skickat från min iPhone
23 aug 2016 kl. 15:51 skrev Helena Törnqvist <helena.tornqvist@arbetetsmuseum.se>:

Hej!
Grattis!
Tvillingabodens Ålefiskemuseum
Ni har blivit nominerade till utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum 2017! Vi behöver mer
information om museet se bifogad fil att fylla i och skicka tillbaka, tack!
En jury med representanter utsedda av Arbetets museum, ArbetSam, Statens försvarshistoriska
museer, Statens maritima museer och Sveriges Järnvägsmuseum kommer att bedöma museet utifrån
följande kriterier:
Stabilitet, långsiktiga strategier
Kunskapsbevarande
Ideellt engagemang
Genusperspektiv
Utställningar
Pedagogiskt arbete
Tillgänglighet
Nöjda besökare
Upplevelse
Någon ur juryn kommer kontakat er. Har vi rätt kontakt? Maria Blombärg 070-354 17 75
Har ni material ni vill delge juryn behöver vi detta helst som en pdf max 3 A4 sidor senast 31/8
2016, tack!
Skickas via mejl till : helena.tornqvist@arbetetsmuseum.se
Med Vänliga Hälsningar
Helena Törnqvist
Arbetslivsintendent, Curator
Arbetets museum, Museum of Work
Laxholmen 602 21 Norrköping, Sweden
Telefon: 011-23 17 26
Mobil: 070-846 08 11

<Underlag till databas.docx>

