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ACC. N:R M. .{,,u+ 6I 7' l,
Nåir jag var l1ten g1ött fick jag ofta höra på hur dc gamle talad

om ont och vidskepelser. t{är folk träffades på kvällarna kuncte cle
pratade

hända att dl bara talacle' on ont. Ãn hade den enel+e++*u*+-feul ¿in

hade den andr" ,r*tt ute för cle.

Man sa att sjöfolk som ilrivl.t 1land efter att ha cirunknat ute

på sjön spökade. Dl ganle bnrkade begrava ilom ute på Fäladen. Dl

som drunlarat kom al1tså lnte i vigd jo::d och clet var ilärför son d^i

glck igen. I)1 son ilrunknat oeh drev j.land kallades gastar. (Utt*lt

ungefär gaostarf Sjåi1v har jag lnte råkat ut för 'd.om, men clet be-

rättades on folk härlfrån soe råkat 1Ila ut.

Gamle Anilreasson i Möl1ehässle had'e varit 1 MöIle. Det var

sont på kvällen. Han var på hemväg, Gastarna brukade konna fra^m

vicl elva - tolv-tiiten på natten. Rätt son han Sick på långarycl

itet som om något farlt på honom. Han arbetade så svetten rann för

att b11 fri, nen han kund.e lnte bli fri. Men vid slrräddarens går

en bäck. Det var räidclnlngen för Andreasson. När han 51ck över d

Ia¡nde inte gasten fö1ja ned }ängre. Dl kan lnte ta sei över r

/0 vatten. Det onda släppte. Oeh Andreasson sprang allt vad han

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES.

ARKIV



Landskap:
å*so"

-ç*-.\i.\{,g#ecø"t loar"" fu. uö11

Hörad
f,uggude

Adress üö11e

Socken
Bnmnby Beråttat ao Snåbnrkarhustru Ha¡rna ","P_ç__-t_.t.çfSson

Uppteckningsår I 950 Fõdd år 1917 ;.Tatt.eæÞ11-an"".vld, .Xöllc--.

^-4 
4Æ¡98Ñ& È!r0

Ifull eadast ovanstående nppgifter!



ACC. NrR M. I169-7:g.
oppför Möllehitsslebaeken och him tvëirs över åkrarna, Han hade nätt
och iämt ståingt sin ilörr så bultade det på den. Det var det onda

son var efter honon.' Gasten hade gått mnt on bäcken. Ilaile lnte
å.ndreasson kommit t111 bäcken hade han fått bära gasten ända till
Brunnby kyrkogård. Gastarïa v111 till vigd jortl. Tlavet var inte
i-nvigt.

MöLl-eborna bmkaåe förr i tiden be6rava sjömänrsom dre.¡ 1.1a.nd.,

ute pt. näladen. Man grävcle en enkel grav och stoppaile ner dom d¿ir.

Min nor beråittade att hon sett när man begravt tre sjömän som drivit
lland. Àl1a tre haoe ronrcit från sanma s jöo1ycka. Man begravcle clon

nellan kä1la- oeh lvlöLle gäre. Ðet är I'nëefär nedanför där nu tullart
Athos bor. tråir jag gick 1 skolan såE jag sjåilv trekantl6a stenar

oeh en ku1le som vlsade ut var graven 1åg. Graven 1-åg nere vicl siö-

maIen, men så lângt oppe att man kunde gräva.
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ACC. N:R M. I I 6_97;3.
,Jag har sjäIv en gång komnit för något. En gån6 när jag var lit

glött skulle jae eå ti1I [{ö11e hann för att se om där hade konmit in
någorr båt med sll-l. N?ir jag var nå frelvlgen var det som om nå6ot b1

te emot mej. .Iag k?inde hur något kom på mitt ansikte oeh började
Ai!

klia, Jag skuIle också gå tiI1 skoma$fen för att hämta ett par skor

men skomakaren tittade stort på me j och sa¡ lÆd ã[r det med de j Ilanna.

ûr får konna hit en annan gång och hämta skorna! Jag 6ic.lc hen och
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;:ror såg medetsamma att clet var något raed me j. Jag haile fått vita ut-

slag på ansiktet oeh kroppen. ItVad, du ser ut, sa nQr, dü har råkat l

ut för älven! Du får gå och låigga dej. .Iag ska röka dej!

Hon tog då fra¡n li"te älvanäir. Det är en växt som växer på marken

och litcrar den gråa mossan som -itter på stenar. -d.Ivanär är stora so¡

fenöringar. På ovansidan är clet vltgrått, men Bå undersidan har d.et

grönröil'a korta rötter. Det växer ute på tr'¿lladen, ja6¡ har sjä1v ploe-

kat sårlant nånga gånger. Det skytldar mot när älven är ute och far.

Mor to6 sen nå6ra vanllga glörler på en sl<yffel och ladc älvanäret på

dom. Så rökte hon runt om mei trcxgån8c¡ meilan jag stod opp. fngen

fiek säga något under tiden. FiJrst to6 hon tre gånger åt ena hål1et

l&" {l.c
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ARKIVoeh så tre gånger åt and.ra hårlet. E\l ring om axlarna, en cm nidjan
och en on fötterna. så fick jag lägga mej under Lakanet. De vita
fl-äckarna hacle spridlt sej innan mor hu¡¡it ta fram sakerrra. Efter
en timma kom hon ln ti1I mej och sa att jag åter lmnde gå tiII hannen

i Möl-le för där,hade kommit in en fiskebåt. Och jag var nu fullt
frisk. Stconal#-en undraiÌe sen o-, jag blivit frisk 1gen.

(fru f. går ut i köket och plockar bland kökshyllorna. Så kommer

hon ln neil en påse r âv vars innehåll hon skakar ut lite t handen och

visar för uppteclcaaren. frÏür ãr älvanärt?, säger hon. Det är ett

tlgt frasigt ä¡sne, som llknar den grå nnögeIllhnand.e mossa som f

ner på träd) -
ick ute på Fäladen oat kvällarna imnde man ibland seNëir man g

l jus
såg

liksom av lylrfor,
ofta. Ibl

som svängite hlt och clit. OPPe vid $lf Gyller
man d.et andl var det hcigt oppè ibland ti1} höger och ib1

till vänster. Dl ganle kalLad,e det för ?äckamannen eller lyi<te¿5obbar
Det berodde nog på att marken var träskaktiö. Ilär nin ncr sr.3 det På
nåitterna sa hon; tfT{u är Bäcka¡nannen ude It

Man kunde skydda sej för ont gênom att på midsommarnatten plo
nio olika slags blonmor, sonl man torkade och sedan rökaite som skydd
mot något ont, son ma¡ haile e1ler stmlle lilnna råka ut för. -

/3
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ARKIVI mltt lantbruk hade jag flera olika slags vaËnar. Kolkis'ue

hade 1än4ru" v1d slilorna och i 6av1arna. När man så6 d.en baki*från

lfknad"e Cen en triangel-. V1 kör<ì.e kol i rlen. Det fanns en nodell

ned ett 1ångt järnrör. Mecl hjäIp av cietta kunde nan förkorta c1l-

förIänga vagnên. Vta förlåingning lmnde clen användas nä.r vi -höstaile in.
Stenvagnen had.e vi när vl körde stora stenar. Den had.e en tjock
axel på batrhjulen. I{tLr Fl-aket bestod av två brgva s}??râr. Dess

1ç":.nrle läggas ner på marken. Så rul-lacle man på den sto:ra stenen ooh

ned hjäl-p av spett i bakaxel-n lmncle man sen lyfta opp fÌaket och sëi

ta fast itet. Sen var det bara att köra iväg. SIStogg! var den f
sta vagnen di haile I mitt hin. Den gjorcle far när jag var l1ten

Men det är nöj1i6þ att han änd.rade on en gammal vaörn som hade had,e
Reilan

innan. När jag var rttlx- liten påg började man göra vagnar son cli
körcte folk mè4. Smen 6jord.e dortr. Först var dom k]äitcla med blått
k1äde. ;ien olev det röd plysch. Di kaltades ponnyvagnar. Di hade
f jåidrar, r¡rmde sex personer meit icusker, hade tviårsäte, stoppadg'_
lcu.nde dras av båcte en el-le:r två lrlrstar. Innan jär'nvä6en kom körde
folk från Höganëis och
turùtter opp på berget
der här 1 trakten had.e
Höganäs kunde tläi.r stå
50 styeken.

hlt ¡oed dln. Sen när järnvåigen
Ku11a6årcien. I\fá

kon körde vi
titl Fyren och stan a1la bö
\ragnâr att köra folk ned. När t åget kon til

långa rader med. vagnar och väntar ända opp ti

/l
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ACC. N:R M.44 7: A,
on tröslarlng. Fö"" 1 tlden haca vi pläjel näi.r vj,. tröskade. Hand_

ta6et på den var aY fur, slagtr?it av ask och tle var skarvade ihop
ned.ålsk1nn, son ä,r oerhöz-b starkt men likvëil snlillgt.

Den fannsDen fõrsta tröskan vl hade drevs av en hastvanarirã. -

ett par år lnnan v1 gifte oss. vi gifte oss 1gO4. Sen kon ångtrös
kan stra¡ efter att vi glft oss. Det var Brunnby-tröskan, son ?igilc

av ett bol-ag på ürl tlo delitgare. Det kostacte 4O lconor son 6nrn
att þra d.en, men jag kornreer tnte thåg; hur mycket man då fick trö
Utöver grundpriset fick man betala för hu¡dra kilo. Det blev allti

giek
överprts för oss. Men ett år hlrr clet under, det var år 1917. Då

var clet riktig nissväxt och vl fick bara 375 kilo vårsäd. Vl haite

sått 3OO kilo. I k1lo säd kosta då e¡ lcona. Den bästa skörd vi
var 86 säckar. Det tog { l/4 råa6 att tröska hos oss. Vi hade 22
twrnland innan järnvitgen kon, sen blev det bara 1 5{ tunnland. Det
var tolv man vld tröskan. 2 bar halmbal-ar 2 ba;r väck agner, 2 storl
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,påb
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ordet, 2 pà golve
skulle ha nat.

t, 2 bar våick säekar,
Kloekan sju kaffe, kl

en natade, en var st.
nio frukost kl tolv ni,

1med brännvin, kl tre kaffe, och sist kvälLs¡nat. En de av folket
fö1jde meil tröskan resten fick vi sjitlv anställa och betala.
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ARKIVPå hösten när jag har bärgat in brukar jag köra tån6 från stran-
den 1Mölle. Tång Ëår i vi-ssa fall bä,-ttre som gössel än naturlig
gössel, åtninstone till betor. Tången innehåI1er en massa kenika-

lier, son sakn-as 1 den natturlige gösse1n. Fast naturllg innehålle

mera bakterier. Först och-fränst brukar jag 6össJa min Itspeelalbi tt
I

den bi-t där jag såitter tld.ig potatis, ned tång. Den lår ett
stor och jag lägger d1t 56 lass (två hästars).

dat potatls sätter ja6 6rönfoder eJ-ler blonkål.

Efter att ja6

Jag brukar

neo tång och naturllg gössel för att det inte ska bll ensidlgt.

Det ena året lägger iag på naturlig, det andra året tâng. Men on

det inte var för den fina 6össelns skul1 så slmlle jag över6å till

kreatursltist jordbruk.

/6
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ACC. N:R M. 11697:8.
Ålftstet i i{ö11e. f år satte vi ut di första rusorna redar.J- ¡q¡trr

augustl. Yi la ilåimeil besla6 på en av cle båista fiskeplatserna för å1,

'nämligen utanför Ransvlk. Den plats man tar i början på ålflsket
ler man hela åLflsket lgenom. Vl är tre man 1 vårt ålfiskelagl jag,

kapten Paulus Pålsson, Harry Wellberg. Man måste vara tre för
Êir 4ycket slltsant, Man nåste vera två man när man lyfter på ålrus

Den tredje sköter årortta. Till va:'je ålmsa hör tre imlor och d1

r:ngefär 25 - 50 kllo styeket. När så dessutom:rrsan är foll av å1-,

och flsk, så kan itet vara svårt nog att få den ln 1 båden.

Vl flskar å1 uniler tre rfmörkertt. September- olctober rloh noùember-

mörkena. Iblantl kan där bl1 å1 också uncter decembennörlset, men det

ovan11gt. I'ast 1 fjor flskacle jag för något mer än hr¡nclra kronor å1 1

Ccsember. Undcr mörkerna ttrötarrr vi varje da6. ünder ljuscn ür det

fLera da.rr ¡'ellan att vt rötar.

ÅIfisfet går mer och mer t1ll-baks 1 MölIe. Det f lnns ln¿ga ungdonar

son v111 ägna s1g åt det. I år tlt har det lnte varlt mer än fyra fl

lag i farten. Där. har varit 25 - 26 ålnrsor ute, Vt har haft e1va.

JohanßÊrggrens lag har haft sex, ?etter.[thos och Perzy Molln sert
.t7
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ACC. N:R M. 'l 1'69rlt ?.

oscar Br¡antg lag två. Där är lnget 1ag som konr¡lt upp 1 5oo kllo åI
Fångsterna stannar vltl två - trehuncl¡a kllo.' :

Vl får ner än å1 I våra rusor. ltorsk har dct varit cn hel ttcl

mcn den åir svår att sälja. 1Tär vl sälJer torsk t111 fllrbrukare tar
6O öre kllot och clå vl säLJer ttl1 återfðrsäLjare tar vl 5O lblancl

cler cletta pr1s. Vl fâr oekså þabbtaskor 1 åLmsorlna. Prlset på don

ür 1:50 kronor för di största och en }rona för d1 minsta. lle¡¡ vi tyc

ker inte om att få tsabbtaskor 1 ålrusorna. Dl knlper sõnder na

och då smitcr ålarna ut.
Förr 1 tlden kon det ålakvassar t11-1 túö}]-e oeh köpte opp ålen. De

har inte varlt någon ålalcvass sen före lalgct. I{är v1 sä}jer t11} å-

terförsËiljare konmer Com och iråintar ned bil. Uf säljer bl. a. tilI
pettersson 1 Råå. ilär vl såilJer å1 tlelar vl, opp clen 1 tre 6rupper all

m?r
efter storlek. Första gf'uppen består av ålar som vä5er trtqtrlt än

5OO gram styoket. Àndra gruppen räknas ålar som väger 5OO - 15O gra¡n

styeket och till clen treil.je gruppen rä,knas ål-ar som väger under l5O

Þlset rättar sig efter storleken. I år har v1 fått i perti 4¡1O för

den största, 7t25 för melleng:mppen och 1¡50 för ,clen mlnsta. ilär vl
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Oscar Br¡ants lag två, D¡ir ålr tnget lag son konmlt upp 1 5oo k1lo ål
Fångsterna stannar vltl två - trehunclra k1lo.

Vi' får.mer äin åL i våra rusor. llorsk har det varlt cn hel dcJ.,

mcn clen är svår att säLja. Isär vl s&iljer torsk t111 furbrukare tar
60 öre k1lot oeh clå vi sälJer t111 återfõrsäJ.jare tar vl 50 ibland
cler cletta prls. Yl fâr ookså krabbtaskor 1 ålmsot na. kiset på don

ár 1:50 }ronor för di största och en krona för d1 minsta. lien vi tyc
¡"¡ Intc om att få lsabbtaskor 1 ål-rusorna. Dl knlper sõnder

och då smiter ål-arna ut.
Fön 1 tiden kom ilet ålakvassar tiLl- Mö1le oeh köpte opp ålen. I)e

har inte varlt någon ålalcvass sen före lrlget. Nþr vl säljer tiLl å-

terförsäljare konmer Com oeh häntar ned bil. Uf sälJer,bl. a. tl1l

PettcrsEon 1 Råå. ilär vi såilJer åL delar vl opp den 1 tre grupper all
mcr

efter storlek. Första gmppen består av ålar som väger ü¡irr än

50O tram stycket. .Àndra grupBen räI¡nas ålar son väger 5OO - 15O gran

styeket oah till ilen treilje 6ruppen rä,X¡ras âl-ar som väger under l5O

Þlset rättar slg efter storLeken. I år har vi fått i partl- 4:10 för
den största, 5t25 för mcllangruppea och 1150 för den nlnsta. I{Ëir vl
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I

säljer tilt förbrukare aiq&t får vi llte mer. Vi kan orl'så. stålja 
i

frsamta'ntt å1. Det betyd.er att man tar ruþb och stubb utan f:ansyn tfl
storlek. 

i

Jag blnder sjåil-v rusorna. Det tar mlnst tre veckor att binda 
I

en ål-rusa. Materialet til1 den går på mlnst 15O Ìrronor. .lae nar åtj
jorar (gjordar) på mina rusor och ja¿ tror det är clet vanllgaste nu 

l

för tlden. Där är tre trattar i. rusorna. Förr hade dl en "åtatcyvan I

li slutet på rusan, där ålen samlades, men lqrvorna är nu bortlagda. 
]

Bortlagda är också de S. k. t'propparna" av trä som man satte i "fot"!
på rusan. Det går 11ka bra att dra lgen med ett tunt :ep. îill io- ]

ra^rna brukar jag ta grane 1 skogen. Jag böjer dom rrnda genom att
pressa ner dom 1 ett vattenkar. Men det är en halv cla5s jobb bara at

ðå i skogen och vä.Ija ut clom och kvlsta av dom. Jag passü po, att t8

dom nä.r d1 fäIler träc[. Sen nltas dom ned kopparkllnk.

Man nåste stänttigt förnya slna åtmsor. Di är lnte pålitllga

mer äin f¡rra år. När di är fyra år gamla kan d1 allcieles brista sön- 
'

der när nan 3-yfter dom oeh clär är fångst i clon. &Cnon att di står så

länge ute i stöten ruttnar dou l-itttare än antlra flsþeoskap. Ànclra
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nåt oeh redskap tas opp efter e'ì natt lis¡ön och torkas noga. Ij.ll
sänke t111 mina ålrusor använder jag flintstenar med hå1 lgenom son

surras fast på tälnen. Ja6 ploekar dom på stranden.

Jag har läst något om åIens vanilrlngar, men jag blir inte klok

på det. Yetenskapsmännen har för sig att ål-arna vandrar t111 Sargas

sohavet för att leka. I'åt så varat Men jag kan lnte fâ I n1n skal

¡tt âlartra bllr könsmo¿6na vid så olika åJcler. För d1 må,¡te vara o11

gaml.a ertersom cll är så o1lka stora. V1 får ju ålar som vã.ger ett

helrto och vl får ålar son väger ett kilo och dãirövcr. Jag har f,un-

derat mycket på tle dä.r. Och alla ålarna är l-lkadatta. Yi kallar don

ntenålar" elfer vandringsåIar. Dl är vita på buken och b1å6få på

ryggcn. Det flnns oclrså |tgrouål-tr. IÞn åir gulbrrrn. I mossar kan

fånga gfomålar sora bara smakâr iord. Tar man och 1ä6¡¿;er dom i en
,'lra'**-,'A .l

sump och Låter dom llgga dëir någon vecka sâ smakar ito¡n llkadant som

riktiga ålar¡ (vanrlrlngrsål) .

,a
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fakttagelser vld ålflsketnl tölle.
l:ftstarna !{r uppdelade i 1ag on tre oeh tre. Man tar ut i sni-

por. Så snart det börjar ljudna på nornen, v1d sju-tiden eLler

got före ror man ut. Oeh nan brukar konma iland mel-la¡r klockan åt

oeh nlo. Iüan tar ut varje ryorron och frlyfterft på ålrusorna. Då

oeh då skiftar man en rusa. Den rJa, torra som nan har ned si5 sät

tes på s€rmma plats som d.en som tas iland. I)en rì¡sa nan tagitiifanA

hänges tl1l tork I trstelgångarnarf .

Det var inga större å1fångster l nov. 1950, På s1n höjcl tio -

tjugo kilo på båt. l*on nan ftck en de1 anclra flskar. Torsk var ilc

en he1 rlel . Fn uppköpare fran Mölre köpte ilen för 45 - 50 öre ki

när va¡ också krabbtaskor. De stora kostacle 1:50 cle små en þona.

I[ëir man köper krabbtaskor gäller clet att få tag på fyllda. Har

otur kan man få en ton. Dl ska vara levancle när man stoppar ner cl

har
1gytan. Man även en deL fLatflsk 1ålmsorna och en och annan

humner, Vlclare åir ctär små, decimeterstora fiskarr som v1 kallar

för frlr¡t ftkarporÍ Dessa kan lnte ätas, men man kaster lnte bort

clem, Ðe användes som bcte på krok (1ångrev). iir det ont on

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES.

ARKIV
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FOLKMINNES.

ARKIVanvänråer man Cern sku¡na i bitar, ncn än det gott om don så anviån

des de * hela som levanile bete. T'ör att de ska håIla sig levand

ti1ls de behövs hä.lLes de över i en llten sump

.Â.len hälls också i sumpar, som 116¿5er förankrade ute 1

hannen. Näir man ska ha luA i ålarna använder nan 61iv (elip).

Ie flesta ålrusor man ser hänga till tork har åtta gjordar.

En och annan av ?åldre årgång har bara fem gjortlar. iì¡ùen ell-er

ra'n son man säger är rrn6efär manshög. När man tar ut för att
lr ll

rykta e1ler röta, som man säger, brukar man ha bödOenål och 6arn

med sig för att laga mindre hål på ru.sorna.

Tdealvädret uniler ålfisket är pålandsstorn och mörkt och mu-

let. D. v. s. vüs-ulig eller nordvästlig vlnd. M däremot vlnd

ost11g, från land, drives alarna bo¡t.

Ålarna är seglivatle och man ilödar dom Senon att 1ã5¿;a dom i

salt. Saltet tar bort slemmet oeh sen 5år det lättare att flå

clem.
lrsöndrlngrf kal-l-as det vanllgen 1{ famn 1arfe*%at stycke

1va å-"]-rusan.
som

stoppar upp ålarna och tvlngar in den i siä Sön
avslutas ned rsöndrlngasta6enff och vid" clenna sitter en av d.e tre
Itkulornatt fast. Ilamnet tf söndring ?r kommer sig av att den PekarTJ, söder då ålrusan. är utsatt tiIl fån6st.
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sk1." av ålrusa (ålryssja) som är i bruk vid Möl1e 1g5o.
tIden t111 tLem har kommlt söderlfrån, från Viken eller Jomsten.

_van11gen binder man ,Ìere sjä1v av 12112 bonullsgarn. l,len oftaköper uan raden fiårdlg. ..frcÏorarna är av grane. ¡f,grna av kork.
Stenarna plockar rnan pä stranden, ofta använder nan flintstenar
med hål tvärs i6enom. Kulorna váger 25 - lO kilo styetret. För
utnärka rusans }ä.,e använder nan bojar av trä,I

i
n
a I

nz 't
Joral _, > F1år

Hoclet (¿
hög

ß
Kula

€
3

Rompan

Sö

Söndringastage

f KuIa mecl stro
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'lYi kallar vandrin6sål-arna för tenålar,

IIL är nycket se6livacle. Om man släpper en å1 på narken så våi

den hocledl (huvrdet) så att det kommer not sjön. I)en har nå6on slags

instlnkt. Härondan haile vi en rätt stor å1 son på något sätt hade

kllat ut stjärten genom en sprln¿53 vid locket på sunpen. In råtta

hade sett clen och ätit opp så att bara ungefär en treitjedel var kvar.

Och denna 1111a stonpe (stunc) sinnade ornkring son om lngentlnS håint.

Jag vet lnte vacl. jag ska tro om vetenskapsmännens åslkt att ålen

vandlrar ut 1 Àtlanten. Varför är ctet så olika storlek på ål-arna?

BLlr dom verkllgen könsnogna på en gång vid så ollka âId'er? Det

fattar jag 1nte. Yi får lb1and ålar som lnte är ner ëin Sott och väl

en ileclmeter stora. Qeh vl kan sa¡tldi65t få ålar på uppåt ett par

kilo.¡\¿*v' v1 som fiskar brukar under ål-fisket ibland ha vars en ruat-

rusar. Det är en van116 ålnrsa, vanll-gen gan¡mal oeh skröpli6. Den
som äger tlen får
de anilra 1 laget
ta oeh clra den.
l.an l-agets nänn

aLlt son fångas 1 den. I fall ilen går sönder har
inte ned det att göra. Men d.e hjlilper t 111 att sä
Det son fån6as 1 de andra ålnrsorna åelas llka nel

/
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i.l-ftsfet i Mcjlle. JaË binder själv mina rusor på vinterkväl-larna.

Jag har inte tagit tiden på det, för jag blnder lite d.å oeh då. om
6'1r

man vill ka¡r man köpa rra'nn fåårdig. se skiss! r fjo:r köpte Ja6

ra'n färdig. ne$ostade då 26t5O kronor. Ðet 6ä11de b.ara sjä1va
I

bos¡aen. I år tror jag prtserna har st161t f6en. Ra'n ?tr 90 onband

hö9. Det blir un¿5efël,r nanshö6r. Stenarna plockar jag v1ù stranden

oeh surrar ctom på.

Vi börjar flska å1 i september. Åtftsket hålIer på I tre mör-

ker. Under nörkerna rötar (ryktar) vi varje da6. Van116en bllr det

lngen å1 under ttl jusentt, men on det blir en storm son llgger på kan

det bli också under ljusen.

Jag har åtta jorar på mlna ålarusor. Och där är tre trattar.

Runmet innanför den slsta tratten kallas rtålarur¡metr. NÊgot särskilt

nann på di anilra rummen har jag lnte hört. Ålarummet ligger I fthode

(huvudetl på rusan. TilI rusorna har jag bonullsgarn 12x'12. let

brukar man a1lmänt, Det är tätast naskor 1 ålarummet. Dâ ska ju

ålarna samlas och om det var föi stora rnaskor skulle d"om klla sej ut

Ute på ra'n (raden) kan man ha större mr¡skor, för ctär sk¿ åla¡cna ba-

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES.

ARKIV
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ACC. N:R M.11 697:/7,
ra passera f¡{rh1.

Vld Ransvik ãlr en bra fiskeplats för å1. Det gåiIler att
d1t och sätta först. S:r får nan behålla'platsen under hela åIaf

Yi får en he1 del andra flskar I våra rusor utom åL. llorsk och

krabbtaskor är vanli-gast. Krabbtaskorna åi.r ett otyg. Di tcniper hå1

I rusorna oeh så smlter ålarna"ùt. Men om det är myeket å1 1 en rus

så får laabban inte chans att bita. Åla:rna lsä1ar omkring <¡ch krab-

ban får lnte sltta lfred. J)en ï,lir störd. .Ã.larna kör runt, runt.

Iblantt kan lsabbtaskorna bita en Bassa små hål, iblanil har den ättlt

ut ett så stort hål att iten kunnat krypa ut oeh. då kan rrrsan vara

alldeLes ton när vi konmer ut.

Jorarna ¿ir av Éra¡¡,e. Det åir råitt så låttt att böja dom när tl1

är gröna. Ser ¡itas clotu.

Und"er första åla¡oörlcret 4l$ vf d1 nlnsta ålarnao (September)

ï oktober och novehber blir ålarna större. Ibland åir ålen försenad.

Det är sällan rtet b11r nån å1 1 december. lfen vi tänker låta vars

en ålrusa stå ute till fram 1 deeember 1 år. Så får vi se on där

bllr någonting.
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