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Hans Nilssons far, Gustav 
Nilsson, arbetade som skeppare 
vid AB Ålexporten i Åhus i 
cirka 30 års tid. AB Ålexporten 
innehades då av Henning Nils-
son. År 1958 nödgades fadern 
sluta sin anställning på grund av 
ohälsa.  Fadern hade befälet på 
Ålexportens största fartyg Sven 
Wilhelm. Hon hade järnskrov 
med inbyggda sumpar, som 
kunde ta 22 ton ål. Vatten 
kunde tränga in i sumparna 
genom hål som tagits upp i 
fartygets botten. Ålexportens 
övriga fartyg hade träskrov. Fad-
erns uppgift var att göra resor 
med Sven Wilhelm för att köpa 
in ål till Ålexporten. Resorna 
kunde vara månadslånga men i 
regel var han hemma var tredje 
vecka. Faderns inköpsområde 
omfattade kusten från Valde-
marsvik och norrut till Nor-
rköping och inkluderade Gryts 

och S:ta Annas skärgård. Besät-
tningen bestod av skepparen 
och ytterligare två man. De 
senare åren av faderns anställn-
ing minskades besättningen ned 
till två man. Inköpen skedde 
alltid mot kontant betalning. 
Hans Nilsson berättar att 
fadern vid ett tillfälle gick in 
på banken i Valdemarsvik och 
hämtade ut 60 000 kr i sedlar. 
(Nedtecknarens anteckning: På 
1950-talet kostade en ny Volvo 
PV ca 9 000 kr). För att gardera 
sig mot rån hade fadern som 
tillvägagångsätt att bära på en 
väska men stoppa sedlarna in-
nanför västen. När fadern kom 
hem med fartyget till Åhus, 
vägde man på Ålexporten in 
den inköpta ålen och stämde 
av vikten mot de pengar som 
förbrukats. Priserna på ålen 
fastställdes av Henning Nilsson 
på Ålexporten före varje resa. 

Priserna låg fast under hela 
resan och och var inte förhan-
dlingsbara.

Hans Nilsson minns att han 
vid ett tillfälle, när han var i 
17-årsåldern, fick följa med 

fadern på en båtresa från Åhus 
till S:ta Annas skärgård. Hans 
Nilsson fick ta sig hem till 
Åhus med tåg, medan fadern 
fortsatte norrut med båten. 
Hans Nilssons resa med far-
tyget varade i två - tre veckor, 
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och han vill minnas att det var 
i maj månad. Resan gick via 
Karlshamn, där Sven-Wilhelm 
låg på varv för att bland annat 
målas. 

De som sålde ål till Gustav 
Nilsson kallade honom Nisse 
på Sumpen. (I Åhustrakten 
hade han också smeknamnet 
Tocka-Gustav).

Ålfiskarna hörde på motorlju-
det när fartyget Sven-Wilhelm 
nalkades. De körde då med sina 
båtar lastade med ål till fartyget 
för att leverera. De hade ålen i 
sumpar, tunnor och allehanda 
kärl. På fartyget vägdes ålen in 
och sorterades i fartygets olika 
sumpar beroende på storleken. 
Den minsta ålen – vägande 
1-1,5 hg var 3:e klass; 1,5 hg - 
5 hg var 2:a klass; och ål över 
5 hg var 1:a klass.  Efter varje 
avslutad affär bjöd Gustav Nils-
son säljaren på en sup. 

Hans Nilsson berättar att 
Ålexporten sålde ål till konti-
nenten – till Tyskland, Holland, 
Danmark och Belgien med flera 
länder. Intresset där var störst 

för små ålar, varför det ibland 
köptes in större ålar vid resorna 
till dessa länder. Den större ålen 
lämpar sig bäst för rökning, och 
rökning av ål var AB Ålexpor-
tens specialitet.  Hans Nilsson 
minns att fadern gjorde resor 
med fartyget Sven-Wilhelm till 
Tyskland, Polen och Dan-
mark. Resorna till kontinenten 
brukade göras på höstarna. 

Under andra världskriget var 
resorna särskilt äventyrliga. 
Sven-Wilhelm nödgades då ha 
fartygsassistans för att ta sig 
genom minfälten. Veckolönen 
för besättningsmännen på 
Sven-Wilhelm låg under sådana 

resor på 3 ggr den normala på 
grund av risktillägg. 

När fartyget Sven Wilhelm var 
hemma i Åhus låg den förtöjd 
i ån utanför Gästis. Mellan 
Gästis och Äspetbron (gamla 
Äspetbron) fanns i ån 20-40 
ålsumpar tillhöriga Ålexporten

Varje dag, även lördagar och 
söndagar, fick de anställda röra 
om i sumparna och ta bort 
döda ålar.  När ån var istäckt 
var det nödvändigt att hugga 
upp isen kring sumparna. 

När det inte var säsong för 
båtresor för att köpa in eller 
sälja ål, var Hans Nilssons far 
sysselsatt med underhåll av Ål-
exportens fartyg och byggnader. 

Hans Nilsson erinrar sig att det 
på 1950-talet fanns tre företag 
som var inriktade på ålhanter-
ing. Förutom Ålexporten var 
det Kullbergs i Sölvesborg och 
Reymersholms. Det sistnämn-
da företaget hade sumpar i en 
vik i Blekinge. (Nedtecknarens 
anteckningar: Enligt en artikel 
för Hakonskoncernens anställda 
i personaltidningen Hakoniten, 
nr 8-9, aug-sept 1957, hade 
Reymersholms Livsmedel, med 
huvudkontor i Helsingborg, ett 
rökeri i Fågelmara i Blekinge. 
Fågelmararökeriet förbrukade 
300 ton ål per år, enligt uppgift 
i artikeln motsvarande det 
20-25% av hela landets ålfiske. 
I Fågelmara producerades, 
förutom den vanliga rökta ålen, 
inkokt ål på burk, rökt ål i olja, 
som förpackades i askar, samt 

ålfärs i tub. Företagets ålsumpar, 
som rymde 10-12 ton ål, fanns i 
Kristianopel.)

Hans Nilsson gick i skola i Åhus 
till 16 års ålder. Skolan heter 
i dag Gamla Rönnowskolan.  

Hans första arbete som fiskare 
var när han under skoltiden 
praktiserade hos Nils Pers-
son, som arrenderade fisket i 
Hammarsjön av bönderna i 
Horna by. Praktiken varade i 
sammanlagt fyra veckor, varav 
två veckor var förlagda till 
hösten 1954 och två veckor 
till våren 1955. Gäddfångsten 
i Hammarsjöfisket kunde ligga 
på 100-150 kg per dag. Även 
id och mört fångades. Enligt 
arrendeavtalet ingick det i Nils 
Perssons åligganden att saluhål-
la färsk fisk i Horna by en gång 
per vecka. Fisklådorna fraktades 
runt på motorcykel och sattes 
på motorcyklarnas pakethållare.

Nils Persson hade också tillsam-
mans med sin halvbror Hans 
Persson ett ålfiske vid Backa-
boden. Sin första anställning 
som lejekarl inom ålfisket 
fick Hans Nilsson hos Nils 
och Hans Persson. Det var på 
hösten 1956. Då var Hans Nils-
son 16 år gammal. Anställnin-
gen varade i ett år. 

Lejekarlen hade så kallat 
pundtal, det vill säga andel i 
fångsten. Som bäst kunde en 
lejekarl ha lön motsvarande en 
sjättedel av fångstens värde. Be-
teckningen pundtal kommer av 
måttenheten skålpund.  På den 
tiden var båten inte utrustad 
med motor utan man fick ro 
hommebåten, vilket kunde vara 
mycket ansträngande vid hårt 
väder. 

Hans Nilsson bodde, liksom 
de övriga fiskarna, i Backa-
boden under fiskesäsongen 
och var bara hemma i Åhus 
lördag-söndag.  Homman 
skulle ryktas (vittjas) minst en 
gång per dag – två gånger om 
ålfångsten var stor. Ryktnin-
gen skedde med handkraft då 
man tömde påsen i hommans 
öppning där ålen samlades. 

Hans Nilsson erinrar sig hur 
hårt väder en gång drabbade de 
som fiskade vid Mästers fiske, 
som ligger ca 3 km söder om 
Revhaken. Fiskarna fick sätta ut 
hommebåten vid Snickarhaken 
(som ligger en dryg kilometer 
norr om Revhaken) och ro 
till Mästers fiske för att kunna 
rykta homman.

Ålhomman måste 

ålfiskaren själv bygga 

– den kan inte köpas färdig. 

Fortsättning –>
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Innan regelverket om ålfisketill-
stånd infördes år 2007 brukade 
ålfisket börja efter midsommar 
och pågå fram till början av 
december, om vädret så tillät. 
I dag är det endast tillåtet att 
fiska i 90 dagar.

I homman fick ålfiskarna även 
bifångst i form av torsk, flundra, 
sill och laxöring.

På 1950- och 60-talen fanns 
inget intresse från allmänhet-
en för bifångsten. Ålfiskarna 
brukade ta hand om det de 
ville och resten släpptes tillbaka 
i havet. Dock minns Hans Nils-
son att sillen gick till så kraftigt 
ett år – det var 1956 - att man 
fick 200-300 kg sill i homman. 
Sillen såldes till ett företag, 
Rubin, i Blekinge, som produc-
erade sillinläggningar.

År 1957 delade Nils och Hans 
Persson på sig. Åren 1958-
1960 arbetade Hans Nilsson på 
glassfabriken i Åhus. År 1960 
började Hans Nilsson som 
lejekarl hos Gustav Svensson. 
Gustav Svensson fiskade på 
Revhaken. År 1963 köpte Hans 
Nilsson och Gustav Svensson 
gemensamt fisket vid Ågas bod. 
Hans Nilsson fiskade sedan 
som delägare i fisket vid Ågas 
Bod och som lejekarl åt Gustav 
Svensson fram till år 1976 eller 
1977, då Revhakenfisket gick 
på offentlig auktion. Orsak-
en till försäljningen var att 
Revhakenfisket hade många 
delägare i drätterna och att 
alla inte kom överens. Sven 
Wilhelm Nilsson ropade in 
drätterna på den offentliga 
auktionen för 115 000 kr. 

Gustav Svensson slutade med 
ålfisket vid Ågas bod år 1979. 
Hans Nilsson löste då ut 
honom från delägarskapet och 
har sedan dess ensam fiskat på 

de fyra drätterna som hör till 
fisket. Han fiskar än i dag. 

Idag räcker det inte med att äga 
eller arrendera en åldrätt för att 
få fiska ål; det krävs dessutom 
tillstånd av myndighet (Havs- 
och vattenmyndigheten) i form 
av så kallat ålfisketillstånd.

Före sin pensionering arbetade 
Hans Nilsson som snickare 
under den del av året som han 
inte var sysselsatt med ålfiske.

Själva redskapshanteringen har 
ändrats ganska litet under den 
långa tid som Hans Nilsson 
varit verksam. Ålhomman 
måste ålfiskaren själv bygga 
– den kan inte köpas färdig. 
Ålhommans mått måste anpas-
sas efter djupet på fiskeplatsen. 
Djupet mäts i alnar. Det går 22 
maskor på en aln på längden. 
För fisket på Revhaken gällde 
13 alnars djup, medan det är 15 
alnar som gäller för Hans Nils-
son nuvarande fiske vid Ågas 
bod.  Hommans längd mäts 
inte i alnar utan i famnar. När 
Hans Nilsson började i yrket 
var materialet bomull; nu är det 
nylon. Att laga (böda) homman 

är ett tidskrävande handarbete. 
Hommans öppning finns längst 
ut i havet. Hommans armar 
leder ålen in till ingången. I 
anslutning till ingången, som 
är 60 cm i diameter, finns den 
så kallade påsen. Den smalnar 
successivt av till en diameter på 
5 cm. I påsen fångas ålen. Påsen 
töms vid ryktningen. Tidigare 
gick påsen ända ned till havs-
botten men nu går den bara 
halvvägs. När Hans Nilsson 
började i yrket användes hand-
kraft för att tömma påsen, men 
numera tömmer man den med 
hjälp ett elektriskt spel. Årorna 
har ersatts med utombordare. 
Hommebåten var tidigare av 
trä, men nu är materialet plast. 
Båtens konstruktion och mått 
är dock samma som gällde för 
träbåten. 

Vi talar om hur fångsten varit 
under de år sedan 1963 som 
Hans Nilsson fiskat vid Ågas 
bod. De första åren låg fångsten 
runt 3 000 kg/år och har sedan 
successivt sjunkit för att ligga 
på 1 700-1 800 kg om året 
kring år 2000. Därefter har 
skett en ytterligare minskning 
till ca 1 500 kg om året. År 
2015 blev fångsten bara ett 
par hundra kilo. När det gäller 
bifångst finns det i dag nästan 
ingenting. Hans Nilsson an-
vänder bara en homma till sitt 
fiske. Han har gjort en måttsatt 
skiss av homman. Skissen 
bifogas.

När Hans Nilsson började 
arbeta inom ålfisket fanns det 
inga sälar och bara en och 
annan skarv.  Det är nog tio år 

sedan Hans Nilsson för första 
gången såg säl vid hommorna. 
Nu vimlar det av säl. Nuförtid-
en ser man också hela flockar 
av skarvar.

Man ser rivmärken efter säl på 
ålarna. Hans Nilsson berättar 
att han och tre andra ålfiskare 
hjälps åt att sätta ut hommorna 
till sina fisken – totalt handlar 
det om 6 hommor. I förrfjol 
(2014) påträffade de samman-
lagt 10 döda sälar i hommorna.

Ålfisket är väderberoende. 
Vid hårt väder går det inte att 
rykta. Höststormarna kan också 
förstöra hommorna. Då gäller 
det att ha en reservhomma på 
land att lägga i. 

Hans Nilsson är medlem i Kris-
tianstads Läns Ålfiskareförening 
sedan drygt 50 år. De senaste 
20 åren har han varit förenin-
gens ordförande. 

Hans Nilsson ser mycket 
pessimistiskt på framtiden 
för ålafisket längs Ålakus-
ten. Grundproblemet är den 
dåliga tillgången på ål, vilket 
innebär för låg lönsamhet 
för fisket. Dessutom hindrar 
den nuvarande regleringen 
med ålfisketillstånd den yngre 
generationen från att ta över 
ålfiskena. 

Hans Nilsson tror att de dåliga 
ålfångsterna har sin orsak i 
miljögifter i havsvattnet som 
gör att ålen undviker att gå in 
vid Ålakusten.

Per Malmer 
Genomläst och godkänt av Hans 
Nilsson


