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Förord 

Fortifikationsverket förvaltar ett stort antal byggnader runt om i landet som ingår 

i kommunala kulturmiljöprogram och inventeringar av kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelse. Inom Ravlunda skjutfält och strax norr därom finns ett antal ålabodar 

som är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i olika inventeringar och utred-

ningar. 

Utredningen omfattar historik och nulägesbeskrivning inklusive enkel upp-

mätning av alla bodar. Syftet är att dokumentationen ska utgöra ett underlag för 

diskussion om hur bodarna ska hanteras inom förvaltningen. 

Uppdraget har utförts av antikvarierna Johan Dahlén, Emelie Petersson och 

Anna Rabow under perioden maj-november 2017 på uppdrag av Fortifikationsver-

ket. Beställare har varit Ingela Andersson, kulturarvsspecialist.  
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Sammanfattning 

De elva ålabodar, Vipeboden, Rompeboden, Svärjarebodarna, Holmaboden, Val-

labodarna, Julebodastugan, Vedalaboden och Havängsboden, som ägs av Fortifi-

kationsverket ligger inom Ravlunda skjutfält och norr om det. De köptes in när 

skjutfältet anlades i slutet av 1940-talet och vid utvidgningen vid mitten av 1950-

talet. Ålabodarna uppfördes ursprungligen invid fiskerätterna som vanligen var 

mellan en och ett par hundra meter breda. Ålafisket är känt sedan tidig medeltid 

medan de äldsta nuvarande bodarna är från sent 1700-tal. Att det funnits bodar på 

platsen kan beläggas från åtminstone tidigt 1700-tal. Ursprungligen ägde kyrkan 

och adeln fiskerätterna och fiskarna arrenderade fisket, efterhand friköptes rättig-

heterna men det har alltid varit skilda personer som varit ägare och fiskare. Kust-

sträckan längs Hanöbukten har kallats Ålakusten på grund av att det varit inkomst-

bringande och dominerande i landskapet. Kuststräckan har inte haft så mycket be-

byggelse förutom ålabodarna som legat med regelbundna avstånd. 

De äldsta bodarna är uppförda som backstugor med gaveln mot havet, halvt 

nergrävda i strandbrinken med stenmurar och stråtak. Fyra av de inventerade bo-

darna har detta utseende och tre av dem utgör de äldsta bodarna, det vill säga från 

slutet av 1700-talet eller däromkring. De andra har tillkommit under 1900-talet och 

utgörs av enkla bodar med panelklädsel. Minst fyra av bodarna flyttades till sina 

nuvarande platser i samband med skjutfältets tillkommande varför det ligger två i 

den södra delen och fyra samlade vid den norra gränsen. Ett par bodar hade rivits 

sedan tidigare och ytterligare fyra har rivits sedan skjutfältets tillkomst. Även annan 

bebyggelse revs, den mest påtalande förändringen var att ett helt fiskeläge som 

hette Knäbäck revs. En del av bostadshusen återuppfördes på en annan plats en 

bit söderut och fick namnet Knäbäckshusen. I just Knäbäck fanns flera bodar vid 

stranden och alla dessa revs också. 

Vid anläggandet av skjutfältet påtalades områdets höga natur- och kulturvär-

den men en rivning av bebyggelsen kunde inte undvikas. Vid utvidgningen doku-

menterades hela byn och en del av bodarna av kulturmiljösektorn. Då gjordes inte 

någon värdering av bebyggelsen och i texten kan man läsa att en av bodarna ut-

gjorde sommarhus och att andra bodar kunde tänkas göras om till detta. Sedermera 

har kvarvarande ålabodar uppmärksammats och försök att skydda dem i egenskap 

av bodar har gjorts. I det regionala kulturmiljöprogrammet är kulturmiljöstråket 

Ålakusten utpekat vari bodar och torkplatser är viktiga komponenter. Bodar om-

nämns även i riksintresset Haväng-Vitemölla. En del av Fortifikationsverkets bo-

dar, Vipe-, Rompe-, Svärjare- och Holmaboden, är dessutom skyddade då Kristian-

stads kommun har upprättat en områdesbestämmelse för samtliga ålabodar. 

Numera är ålen starkt hotad varför ålfisket är kraftigt reducerat. Det är bara 

ett fåtal av bodarna som verkligen används till det de var avsedda för. En del av 

bodarna har byggts om och verksamheten vid bodarna är inte lika tydlig längre. 
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Rompeboden och Nya 
Rompeboden t v. 

Svärjareboden b och 
Svärjareboden a 
skymtar t h. 

Vedalaboden ligger 
intill Havängsbo-
den (inte i bild). 
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Fastighetsuppgifter 

Ålabodarna utgörs av flertalet bodar spridda längs den skånska östkusten, Vipebo-

den K0358.J80, Rompeboden K0358.J81, Svärjareboden a K0358.J82, Svärjarebo-

den b boden K0358.J83, Holmaboden K0358.J84, Vallaboden a K0358.J85, Valla-

boden b K0358.J86, Bockaboden K0358.J87, Vedalaboden K0358.J88, Havängs-

boden K0358.J89 och Julebodastugan K0358.J90. Bokstaven K är Fortifikations-

verkets byggnadsnummer. Samtliga bodar, utom möjligen Rompeboden, ägs av 

Fortifikationsverket men de har olika brukare. Rompeboden ägs enligt Gärds hä-

rads hembygdsförening av föreningen efter en muntlig överenskommelse från 

1952. 

Vipeboden har fastighetsbeteckningen Olseröd 14:1, Rompeboden Olseröd 

18:1, Svärjareboden a och b Maglehem 21:1, Holmaboden och Vallaboden a Mag-

lehem 15:1, Vallaboden b och Julebodastugan Juleboda 6:1, Bockaboden Vedalen 

1:1 och Vedalaboden och Havängsboden har Hästedrätten 1:1. 

 Skydd av ålabodarna 

Ålabodarna har genom tiderna, och särskilt efter ålfiskets nedgång sedan 1980-

talet, tillskrivits en betydelse för den skånska ostkustens kulturlandskap. Inom 

Ravlunda skjutfält finns olika typer av skydd för bebyggelse, natur och fornläm-

ningar. För de ålabodar som ligger inom Kristianstads kommun – Vipeboden, 

Rompeboden, Svärjarebodarna och Holmaboden – finns en områdesbestämmelse 

från 1994. Planområdet utgörs av en 30-150 meter bred strandzon utmed kusten. 

Den omfattar sammanlagt ett 50-tal bodar, från Åhus till Juleboda. Enligt bestäm-

melsen är ålabodarnas betydelse avgörande för att behålla strandmiljöns karaktär. 

För kvarvarande ålabodar gäller särskilda varsamhetsbestämmelser. Enligt bestäm-

melserna och nuvarande 8 kap 13 och 17 § i plan- och bygglagen, PBL, innebär det 

att de inte får förvanskas och att ändringar ska utföras varsamt. Områdesbestäm-

melsen är under utredning och kommer eventuellt att skrivas om.  

Ålabodarna har även på regional och nationell nivå utpekats som ett värde-

fullt kulturarv. I det regionala kulturmiljöprogrammet som upprättats av Länssty-

relsen i Skåne är kulturmiljöstråket Ålakusten mellan Kivik och Åhus utpekat. En-

ligt motiveringen finns spåren av det i området så betydelsefulla ålfisket endast kvar 

på ett fåtal platser varför kvarvarande ålabodar, torkställningar och fiskeplatser är 

värdefulla dokument över Skånes fiskenäring.  

Kulturmiljöstråket överlappas delvis av området Olseröd-Blåherremölla-Magle-

hem som också är utpekat i det regionala kulturmiljöprogrammet. Det ligger norr 

om Ravlunda skjutfält och i den norra delen ligger Olseröd vars bymark sträckte 

sig ut till kusten där det bedrivits ålfiske. Här finns enstaka röda panelklädda fiske-

byggnader och torkställningar för nät. Även Maglehems bymark har sträckt sig ut 

mot kusten och det är här som Vipeboden och Rompeboden ligger. 
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På nationell nivå är Haväng-Vitemölla [L 8] utpekat som ett riksintresse för kultur-

miljövården. Inom Haväng-Vitemölla finns bland annat kyrkbyn Vitaby, förhisto-

riska gravar, fiskeläget Vitemölla, strandängar, ålabodar och en fast laxfiskeanlägg-

ning vid Verkaån. I området ingår även sätesgården Torup och dess utskiftade går-

dar. Torup ägde även delar av byn Skepparp som ligger norr om Verkeån.   

Ravlunda skjutfält ingår också i riksintressen för naturvård och friluftsliv och 

delar av det utgör Natura 2000-område. Riksintressen med stora natur- och kultur-

värden och värden för friluftslivet är utpekade av riksdagen och regleras enligt 3 

och 4 kap miljöbalken. Inom kustområdet från Örnahusen söder om Skillinge till 

Åhus gäller dessutom att intressena för turism och friluftslivet särskilt beaktas. 

Längs kusten norr om Ravlunda skjutfält och inom området finns enligt forn-

lämningsregistret flera fornlämningar. Precis norr om Holmaboden ska det finnas 

en sten som tolkas vara en gränssten med inskriptionen N 37 / ONS / WAo(?). I 

Enligt gällande områdesbestämmelse från 
1994 är alla bodar i Kristianstads kom-
mun skyddade då de anses utgöra en viktig 
del av strandmiljön. Kartan är ett utsnitt 
av planen som visar de fyra bodarna som 
är berörda av utredningen; Vipeboden, 
Rompeboden, Svärjarebodarna och Hol-
maboden. Enligt bestämmelserna får åla-
bodarnas särdrag inte förvanskas och ur-
sprungliga material och arbetstekniker 
skall användas vid underhåll och ombygg-
nad. 
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den norra delen av Ravlunda skjutfält vid Lilla Juleboda finns lämningar efter sten-

åldersboplats och lite längre söderut ligger den gamla fiskelägesplatsen Knäbäck. I 

den södra delen av skjutfältet finns bland annat fossil åker och hällristningar.  

Ålakustens ålafiske har genom Ålakustens kulturarvsförenings försorg klas-

sats som ett immateriellt kulturarv. En del av Unescos verksamhet med att trygga 

det internationella kulturarvet avser konventionen om det immateriella arvet, 

som antogs vid generalkonferensen 2003 och som skrevs under av Sverige 2011. 

Till skillnad från Världsarven är inte de immateriella kulturarven kopplade till fy-

siska lämningar utan till traditioner. Ålakustens kulturarvsförening har arbetat ak-

tivt för att hålla traditionen kring ålfisket levande och för att komma med på denna 

lista krävs att man uppnår vissa kriterier som att det ska ha funnits under lång tid, 

att det finns ett hot om dess fortsatta existens och att det förts vidare genom ge-

nerationer. I Sverige har Institutet för språk och folkminnen ansvar för det nation-

ella arbetet med konventionen och här kallas förteckningen Levande traditioner. I 

nuläget inriktas institutets arbete främst på att utveckla den nationella förteck-

ningen Levande traditioner. Arbetet är en förutsättning för att Sverige ska ha möj-

lighet att lämna förslag till konventionens internationella listor. 

Kulturhistoriska värden 

Ålabodarnas kulturhistoriska värden är nära förknippat med ålfisket och Hanöbuk-

tens speciella kustmiljö. Kuststräckan har ända fram till 1950-talet till stora delar 

varit oexploaterad, det har funnits  få fiskelägen och på långa sträckor har ålabo-

darna varit den enda kustnära bebyggelsen. De utgjorde tillsammans med fiskered-

skap och båtar kanske de enda tecknen på verksamhet under de fåtal höstmånader 

som fisket ägde rum. 

De äldsta bodarna, Rompeboden och Holmaboden, som är från slutet av 

1700-talet har ett byggnadshistoriskt värde. De tidigaste beläggen vi har för den 

aktuella kuststräckan är kartor från tidigt 1700-tal som belägger att det funnits ”siö-

bodar” här. Troligtvis har såväl Rompe- som Holmaboden haft äldre föregångare 

på platsen. Exakt när man började uppföra bodar är okänt men i äldre tider var 

bodarna enkelt byggda av uppochnervända båtar eller uppförda av vrakgods. De 

äldsta bodarna utgörs av halvt nergrävda bodar med stenväggar och halmtak. Det 

var ett vanligt byggnadssätt för förråd och andra enkla byggnader men idag finns 

få exempel kvar. 

Bodarna har också ett samhällshistoriskt värde då de var placerade invid de 

så kallade drätterna, de fiskerätter som kusten var indelad i. Fisket har varit reglerat 

sedan tidig medeltid i det forna Danmark som Skåne hörde till. Att fisket varit 

reglerat betyder att det var en viktig inkomstkälla. Drätterna ägdes oftast av an-

tingen staten eller kyrkan och sedermera av adeln, storgodsägare och byalag. Fis-

kerätterna arrenderades ut några år i taget och man betalade i ål. Idag är det andra 

http://www.sprakochfolkminnen.se/
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ägare (Fortifikationsverket), men strukturen med olika ägare och arrendatorer är 

oförändrad. Denna struktur och indelningen med åladrätter är unik ur ett nationellt 

och perspektiv, även i Danmark är det borta. 

Ålabodarna har tillsammans med nät, torkställningar, spel, båtar, sumpar och 

andra fiskeredskap ett miljöskapande värde och bruksvärde, men endast så länge 

de brukas och brukas för fiske. Det är enkla miljöer, utan synliga avgränsningar 

och ligger på strandtomten, tillgängliga för alla vilket gör att de är känsliga för 

förändringar. Alltför förändrade bodmiljöer som inte längre används för fiske, eller 

bodar som är förfallna eller igenväxta har inte samma värde som en bod som fort-

farande används. Begreppet ålabod är värdeladdat varför bodar som ursprungligen 

uppförts och använts som bodar bör bevaras. Rompeboden, Holmaboden och Ve-

dalaboden är de äldsta bodarna och de är också de bäst bevarade. Rompeboden 

drivs i syfte att levandegöra ålfisket av en förening, samtidigt som det fortfarande 

bedrivs ålfiske på platsen vilket ger en levande miljö.  

Med hjälp av ålabodarna berättas en del av det strandnära fisket och dess 

traditioner, det immateriella kulturavet levandegörs. Men de ger inte hela bilden av 

fiskarens liv. Var denne bott och under resten av året och hur livet sett ut för fiska-

ren och dennes familj under de månader som ålfisket inte bedrevs kan inte avläsas. 

Berättelser eller skyltar om livet utanför fisket, strandmiljön och hela bygden hade 

kompletterat det immateriella kulturarvet.  
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Historik 

Ravlunda skjutfälts utveckling 

År 1938 påbörjades rekognoseringar för att finna ett lämpligt område i södra Sve-

rige för skjutning med skarp ammunition från stridsvagnar. Inom försvaret plane-

rades att bygga ut pansartruppernas organisation med ett nytt pansarregemente i 

Skåne. Samtidigt föreslogs det skånska pansarregementet att flyttas från Helsing-

borg till Hässleholm. Kraven var att finna ett område där skjutning med skarp am-

munition från stridsvagnar eller andra vapen skulle kunna göras med minst 2 kilo-

meters avstånd. Med hänsyn till säkerheten var man tvungen finna ett stort område 

och ett fritt område bortanför målen. Med risk för förlupna projektiler borde dju-

pet på området vara 10-20 kilometer. För att inte skjutfältet skulle bli alltför stort 

sökte man i första hand efter ett område nära kusten. För att inte störas av sjöfarten 

var man tvungen att finna ett område där inte sjöfarten gick alltför nära kusten 

varpå valet föll på området längs Hanöbukten. 

Det bästa området föreföll vara mellan Knäbäcks by och Verkeån. Det var 

även lämpligt med hänsyn till bebyggelse, markbeskaffenhet och terrängens utse-

ende. Men området ansågs vara värdefullt ur såväl kultur- som natursynpunkt. Nya 

rekognoseringar gjordes men inget av de undersökta områdena ansågs uppfylla de 

uppställda kriterierna. Sedan det visat sig att risken för skador på fornlämningar 

var små och att de viktiga naturområdena kunde skyddas fattade riksdagen beslut 

om inlösen. När skjutfältets område löstes in 1947 sträckte det sig från Skepparp i 

söder till Knäbäck i norr och omfattade cirka 750 hektar. Skjutfältet kom att tillhöra 

Norra skånska dragonregemente P 2 i Hässleholm. Fiskeläget Knäbäck låg i dess 

norra del men bytomterna löstes inte in. Närheten till skjutfältet och inskränk-

ningen i fisket medförde dock att befolkningen minskade i antal. Skjutningarna fick 

avpassas så att byborna inte skulle drabbas. 

1953 inköptes nya engelska stridsvagnar, Centurion, med långskjutande ka-

noner. Då räckte inte det befintliga fältet längre till utan man var tvungen att utöka 

det. I söder låg Havängsområdet som är fornlämningsrikt varför man inte kunde 

utöka åt detta håll. Då återstod det att utöka norrut vilket blev dödsstöten för in-

vånarna i Knäbäck. Skjutningar företogs mestadels under vinterhalvåret men inne-

bar att byn måste utrymmas flera dagar i veckan. Bebyggelsen ansågs inte vara möj-

lig att bevara, ej heller så som sommarhus. Det bedömdes vara hög risk för skade-

görelse vilket försvaret inte var villigt att vara ersättningsskyldig för. Diskussioner 

fördes mellan chefen för P 2, representanter från Riksantikvarieämbetet, Landsan-

tikvarien i Skåne, Naturskyddsförbundet och hembygdsföreningar. Bebyggelsen i 

Knäbäck dokumenterades av Landsantikvarien på uppdrag av Riksantikvarieämbe-

tet varefter en del av bebyggelsen revs och en del bostadshus flyttades 15 km sö-

derut och döptes om till Knäbäckshusen. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Skepparp
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kn%C3%A4b%C3%A4cken&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norra_sk%C3%A5nska_dragonregementet
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4ssleholm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kn%C3%A4b%C3%A4ckshusen
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Skjutfältet utökades norrut till Juleboda med cirka 700 hektar. Senaste utvidgningen 

av fältet genomfördes i början av 1990-talet då mark norr om Julebodaån förvär-

vades av staten. Området går under benämningen Norra grupperingsområdet och 

som namnet berättar inköptes området främst för att möjliggöra fältgruppering av 

på fältet övande förband. Ravlundafältet omfattar idag cirka 1600 ha mark och har 

ett riskområde som sträcker sig 22 000 meter ut i Hanöbukten. När P 2 avvecklades 

genom försvarsbeslutet 2000, övergick ansvaret för fältet till Södra skånska rege-

mentet P 7. Skjutfältet används framför allt för skarpskjutning med stridsfordon 

och stridsvagnar. Möjligheten med riskområde ut över hav i kombination med en 

relativt stor bredd gör att det betraktas som ett av södra Sveriges bästa skjutfält. På 

Ravlundafältet finns en infrastruktur i form av fasta målspel och rälsmålsbanor och 

pjäsgrupperingsplatser utanför fältets gränser. Förläggningen finns i Dammåkra i 

fältets sydvästra hörn. För att hålla markerna öppna betas de när skjutfältet inte är 

avlyst för skjutövningar. Därav är stora delar av fältet inhägnat.  

I Knäbäck fanns sammanlagt flera fiskebodar, en ålabod vid namn Knäbäckalänning och sju stycken ålderdom-
liga ålabodar låg samlade i en klunga närmast havet (bilden). All bebyggelse och samtliga bodar revs på 1950-
talet när skjutfältet utökades. Foto Österlens museum. 

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Juleboda&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Juleboda%C3%A5n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Han%C3%B6bukten
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsvarsbeslutet_2000
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dra_sk%C3%A5nska_regementet
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dra_sk%C3%A5nska_regementet
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Häradskartan från omkring 1930 med Ravlunda skjutfälts ålabodar markerade. Korsöraboden och alla bodar 
mellan Holmaboden och Lövdalen är rivna. Lägena för Valla-, Bassa-, Ängla- och Knektaboden är ungefärliga. 



 
Ålabodarna vid Ravlunda skjutfält 

15 

Ålfisket 

Kuststräckan utmed Skånes östra sida, mellan Åhus och Vitemölla, har till stor del 

präglats av ålfisket. Särskilt längs sträckan mellan Åhus och Julebodaån gav fiskarna 

i långa tider stora vinster, vandringsålen ansamlades här i betydande kvantiteter, 

varför denna del kallats guldkusten. Ålfisket har i allra högsta grad bidragit till den 

speciella miljön. Stora delar har varit obebyggd ända fram till den senare delen av 

1900-talet då det byggdes sommarstugeområden vid exempelvis Yngsjö och Jule-

boda. Ett bälte av sanddyner och strandskog har legat mellan stranden och den 

bebyggda miljön en bit innanför strandlinjen. Vid den fria sandstranden har det i 

princip inte funnits några andra byggnader än ålfiskarnas bodar. Dessa och deras 

närmaste omgivningar med torkställningar för näten, strandbryggor och båtplatser 

har utgjort viktiga spår för mänsklig aktivitet. 

Ålfisket har sedan tidig medeltid utförts där det funnits fiskerätter för fiske 

med fasta redskap, så kallade drätter. Benämningen kommer troligtvis från ordet 

”draga” vilket är kopplat till fiskemetoden att dra not. I dag är många åladrätter 

registrerade i fastighetsregistret. Sedan medeltiden tillhörde den så kallade forstran-

den, havsbottnen utanför den normala vattenståndslinjen till djupet ett normalt 

fartyg kunde ankra, kronan. All ål som fångades här tillföll även kronan, det vill 

säga kungen. Även territoriet utanför forstranden tillhörde genom den så kallade 

regalrätten kungen som därmed styrde över allt fiske. All mark ovanför vatten-

ståndslinjen var däremot vanligtvis privat. Själva rättigheterna till ålfisket utarren-

derades på sex år i taget. Redan under medeltiden gav den danske kungen många 

åladrätter som förläningar åt kyrkan och adeln. Godsen arrenderade ut fiskerättig-

heterna och krävde betalning i insaltad ål.  

Lagning av nät utanför den norra boden i Knäbäck 1955. I bakgrunden skymtar hommebåtarna på stranden. 
Foton Regionmuseet. 
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På 1500-talet fick den danska adeln ett ekonomiskt uppsving och samtidigt blev 

fiskenäringen allt viktigare. Det var dock fortfarande sillfisket som dominerade. 

Fisket var en binäring som utövades av många grupper i samhället men under detta 

århundrade växte en yrkeskår fram. När Skåne blev svenskt tillförsäkrades invå-

narna att de skulle få behålla sina gamla privilegier. Men den svenske kungen ansåg 

sig dock ha rätt till allt saltsjöfiske. Det ledde till en rad tvister och försök att värdera 

fisket. Så småningom blev åldrätterna på den östra sidan av Skåne skattlagda, flera 

av dem skattlades så som självständiga fiskerier.  

Detta ledde till att åldrätterna på 1700- och 1800-talen såldes, från krono-

drätter till i huvudsak skattbelagda drätter. I regel var det bönder och strandägarna 

själva som köpte drätterna. Fiskerätten förändrades också med den första fiske-

stadgan som kom 1766. I den fastslogs att fiskerätt ut till landgrundet tillföll strand-

ägaren medan vattnet utanför det utgjorde fiskeallmänning, fritt för alla att fiska i. 

1896 års lag fastslog vidare att fiske med fasta redskap var förbjudet. En utredning 

i de forna danska landskapen mynnade dock i att skattlagda ålfisken i den östra 

delen av Skåne förbehölls rätten till ålfiske med fasta redskap. Senare har de skiftat 

ägare och idag tillhör de flesta drätter gods, byar eller enskilda gårdar. Det är sällan 

som drätterna ägs av de som nyttjar dem. 

Att kusten och fiskenäringen utgjort en viktig del av inkomsten och att det 

fanns många intressenter visar gamla kartor. Många byar hade var sin lilla beskärda 

del och många delar låg under något gods. Sålunda tillhörde den smala kustremsa 

som tillhört Maglehems bys ägor och som låg inklämd mellan Olseröd och Jule-

boda fram till enskiftet på 1820-talet Vittskövle slott. Efter skiftet planterades mar-

ken närmast kusten och delades in i avlånga landremsor. Ett annat stort gods i 

grannskapet, Christinehof  hade omfattande ägor i både Maglehem och i grann-

socknarna. Torups gård som låg i Vitaby socken kom i Christinehofs ägo genom 

inköp av Christina Piper i början av 1700-talet. Egendomen omfattade förutom 

säteriet, Torup, ett par andra gods och Andrarums bruk en hel del hemman i 

Ravlunda, Brösarp, Södra Mellby, Vitaby, Eljaröd, S:t Olofs, Fågeltofta och Hör-

röds socknar. 

I början av 1900-talet fanns det sammanlagt ca 230 åldrätter mellan Åhus och 

Kåseberga. I Maglehems socken fanns det 35 drätter och i Ravlunda socken 19. En 

drätt var vanligen mellan 100 och 150 famnar lång, det vill säga mellan 170 och 280 

meter. Kuststräckan från Åhus till Stenshuvud var uppdelad i 140 drätter varav den 

smalaste var 135 meter bred och den bredaste 361 meter. En drätt sträckte sig van-

ligen 300 meter ut i havet men många får utsträckningstillstånd på upp till 1000 

meter. Gränsdragningarna mellan drätterna har hävdats genom tiderna men tvister 

har ofta uppstått då man tenderat att fiska utanför sin drätt. I syfte att bestämma 

gränserna och vinklingarna på drätterna har uppmätningar och flygfotograferingar 

lett till markeringar på land och på kartor. 
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Karta över Lilla Juleboda från 1712 visar att det funnits åtminstone fem sjöbodar mellan Stora Juleboda och 
Knäbäck redan vid denna tid. De fem bodarna kan motsvaras av Raftaboden, Holmaboden, Bockaboden, Val-
laboden och Knäbäckalänning. Raftaboden revs på 1920-talet och Knäbäckalänningen flyttades söderut i sam-
band med att Ravlunda skjutfält utökades på 1950-talet.  
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Enligt statistik över antalet yrkesfiskare och värdet av redskap i fiskesamhällen i 

Sydsverige mellan 1870 och 1960 var antalet fiskare i de mindre fiskesamhällena 

såsom Knäbäck och Olserödsområdet som flest i början av perioden. Därefter 

minskade de stadigt i antal fram till 1960. I de större fiskelägena så som Åhus rådde 

det motsatta förhållandet, här fanns det fler yrkesfiskare och binäringsidkare under 

1900-talet än under föregående år och särskilt många under 1940- och 1950-talen. 

Gällande för alla fiskesamhällen och områden var att antalet binäringsidkare ökade 

under 1900-talet, innan dess fanns det knappt några sådana. Ålexporten AB i Åhus 

som startade 1921 var ett framgångsrikt företag där ålen landades. Efter att fångs-

terna började minska drastiskt i slutet av 1950-talet blev lönsamheten mindre. När 

företaget lade ner 1980 upphörde exporten till utlandet. 

De gamla fiskeredskapen och båtarna påminner om de moderna fast de se-

nare är större. Vid sidan av ålfiske med not blev homman, även kallade ryssja, den 

vanligaste typen av fasta fiskeredskap redan under tidig medeltid. En homma ut-

görs av en nätarm som utgår i rät vinkel från stranden. Nätarmen spärrar ålens väg 

och leder in den i en lång strut, själva homman som var uppdelad i flera delar och 

konstruerad så att ålen inte kunde simma tillbaka. Den bakre delen vittjades med 

hjälp av en hemmabas. De äldre småhommorna användes ända in på 1900-talet 

och var av bomull som tjärades. Med dem kunde mellan 75-100 kg ål fångas. En 

homma av nylongarn som användes på 1950-talet kunde vara 500 meter lång, 

kunde väga tre ton och rymma 500 kg fisk. Hommorna läggs ut runt månadsskiftet 

juli-augusti och tas upp för säsongen i november. 

Sedan 1980-talet sker ålfångsten i minimal skala och sammantaget landas bara 

en bråkdel ål mot 1950-talets rekordår. Den totala vikten av en ålfiskares hela års-

fångst understiger vad man förr kunde få på en enda natt vid gynnsamma förhål-

landen. De flesta fiskare är fritidsfiskare och flera har rättigheterna till flera drätter 

som dessutom blivit färre genom sammanslagningar. Orsaken till vandringsålens 

kraftiga minskning har förklarats av allmän utfiskning, anläggandet av Nymölla 

massafabrik, vattenkraftverkens påverkan och försurningen i Östersjön. Fabriken i 

Nymölla ligger i den norra delen av ostkusten och sägs ha påverkat vandringsålens 

färdväg. 
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Ålabodarna 

När de första bodarna uppfördes är okänt, de äldsta bevarade ålabodarna är från 

1700-talet men många ska ha tillkommit på 1800-talet. Uppförandet hörde dels 

samman med att fiskeredskapen för ålfångst blev större och dyrare under 1800-

talets första hälft och dels med att fiskarna blev professionella yrkesutövare. Innan 

dess var fisket främst en bisyssla och som provisoriska skydd på stranden vid fis-

kesäsongen användes upp- och nervända vrakekor som skydd under höstens 

mörka nätter. De första bodarna uppfördes av vrakgods, vid en slänt eller delvis 

nergrävda i sanden och med gavlarna mot stranden. Väggarna var av grova brädor 

eller uppförda i sten och taken var stråtäckta. På övervåningen som var lättåtkomlig 

från back-/landsidan kunde redskapen förvaras. I regel fanns två rum, ett yttre som 

användes för förvaring och som verkstad och ett inre som utgjorde stuga där fis-

karna bodde under fiskesäsongen. I stugan fanns köksspis och det var enkelt mö-

blerat med bord och britsar. Vid säsongens slut togs alla redskapen in, fönstren 

sattes för och boden bommades igen. 

Det som utmärkt stora delar av Skånes östra kust är att den varit obebyggd 

ända fram till den senare hälften av 1900-talet då flera sommarstugeområden bygg-

des. Mellan Åhus och Vitemölla har det bara legat ett enda fiskeläge, Knäbäck som 

låg vid Knäbäcksån, på nuvarande Ravlunda skjutfält. På stora delar av kusten har 

det legat enstaka byggnader, utspridda med jämna mellanrum, flera geometriska 

kartor och skifteskartor visar på detta förhållande. De äldsta beläggen som visar 

det är tre kartor från 1712, över Olseröds by, Stora Juleboda och Lilla Juleboda. 

Enligt den första kartan låg marken närmast kusten utanför Olseröds egentliga  

Bockaboden i Ravlunda år 1954 med fastighetsbeteckningen Maglehem 14:1 vilket troligtvis syftar på drätten. 
Den ska ha rivits i samband med att skjutfältet utökades åt norr på 1950-talet. Foto Harald Olsson, Region-
museet. 
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bymark vid Furuboda, Friseboda och Pärstorp. Längs kusten här fanns det sju ”siö-

bodar” som är markerade med ett bomärke i form av ett staket. Den södra av dessa 

bodar skulle kunna vara föregångaren till Vipeboden.  

Kartorna över Stora och Lilla Juleboda från 1712 överlappar varandra och 

vid denna förhållandevis korta kuststräcka finns det inte mindre än fem ”siöbodar”. 

En ligger norr om Stora Juleboda, en nära Stora Juleboda, en precis öster om Lilla 

Juleboda, en nedanför Julebodaåns utlopp och en norr om Knäbäcks fiskeläge. 

Boden längst i norr skulle kunna vara Laxabodens föregångare och boden närmast 

Stora Juleboda kan vara Holmaboden eller dess föregångare. Att det är ålabodar 

verifieras av att det utanför i havet finns markeringar med inte mindre än åtta 

namngivna drätter. Fyra av drätterna hette ”Maglaheems drächt”, en ”Stora 

Hjulebro drächt”, en ”Lilla Hjulebroo drächt” och de två återstående ”Torupps 

drächt”. Flera av drätterna utanför Maglehems socken till vilket Olseröd och Jule-

boda tillhörde, har än idag fastighetsbeteckningarna Olseröd och Maglehem. En 

drätt heter Juleboda (Juleboda 6:1). 

Den äldsta kartan över Maglehems bys ägor är från 1807-8 och den visar att 

marken närmast havet först tillhörde Vittskövle slott. Vid enskiftet som företogs 

på 1820-talet delades marken upp och gjordes till en plantering. Den var indelad i 

raka, smala ägor som tillhörde fem olika hemman. Detta förhållande med tallplan-

tering och långsmala ägor visar även gamla häradskartan som upprättades på 1930-

talet. På 1800-talets karta, längst i norr på ägomarken till hemmanet nr 5, låg en 

bod som troligtvis är Rompeboden. På kartans mellersta del, tillhörande hemmanet 

nr 1, låg en annan bod som skulle kunna vara en föregångare till Svärjareboden. 

T v: Badpaviljong som låg öster om Lilla Juleboda och som flyttades norrut och placerades vid Holmaboden i sam-
band med att skjutfältet utökades. T h: Bod som låg sydöst om gården Lilla Juleboda, ägd av Charles Johansson 
och som också flyttades norrut. Foton från 1955 och 1954, Harald Olsson, RAÄ och Regionmuseet. 
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En samtida karta som också visar på detta förhållande med jämnt spridda ålabodar 

är Skånska rekognoseringskartan från 1812-20. Enligt denna fanns det bodar från 

Yngsjö till Knäbäck. Även en handfull bodar vid Knäbäck var utmarkerade. Söder 

om Knäbäck fanns det enligt denna karta inte några bodar. Men på gamla härads-

kartan från 1930-talet är både Bockaboden och Vedala- eller Havängsboden utmar-

kerade. Två bodar som också var utmarkerade på denna karta och som låg mellan 

Knäbäck och Bockaboden revs troligen i samband med att Ravlunda skjutfält till-

kom.  

 Att bodarna inte markerats på kartorna behöver inte alltid betyda att de inte 

funnits. Lantmätaren Lorentz Gillberg noterade i sin beskrivning av Kristianstads 

län 1767 att det i Ravlunda socken fanns under Torups gård inte mindre än 28 torp 

och hus med 18 åldrätter. Knäbäck kan ha utgjort en del av dessa. 

Enligt en inventering som gjordes på 1980-talet (Rollof  1984) ska det ha fun-

nits betydligt fler bodar förut. Inom det undersökta området har det funnits en 

äldre bod i närheten av där Svärjareboden numera ligger som hette Korsöraboden. 

Två bodar ska ha legat mellan Svärjareboden och Holmaboden, Laxaboden som 

är över 200 år gammal finns kvar men ligger inom privat mark och har blivit om-

byggd till sommarstuga, medan Raftaboden är riven. Förutom de bodar som legat 

i Knäbäck är även några bodar som låg mellan Holmaboden och Lövdalen rivna. 

Knäbäcks länning, Bassaboden, Englaboden vars ruiner finns kvar, Knektaboden, 

P 2-boden eller Arnes bod och Killehus länning. Länning betyder landningsplats 

och boden låg en bit in från stranden. Boden är utmarkerad på 1970-talets kartblad 

men störtade samman i en storm i slutet av samma decennium. 

 

T v: Holmaboden blev tillbyggd 1948 åt öster. T h: Boden som låg längst norrut i Knäbäck. Foton från 1955 
och 1954, Harald Olsson, RAÄ och Regionmuseet. 
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Ålafiskarna och deras liv 

Samhället under 1700- och 1800-talet var hierarkiskt präglat, både avseende kön 

och klass. Det byggde också på samarbete och arbetsfördelning inom familjen för 

överlevnad. Under den långa tidsperiod som rapporten behandlar genomgick sam-

hället stora socioekonomiska förändringar. Under inledningen av perioden fick 

merparten av befolkningen sin inkomst från jordbruket, utdrygat med andra binä-

ringar som exempelvis vävning, odling av tobak eller ålfiske. Med en successivt 

ökande industrialisering och specialisering kom detta att förändras.  

Vi har genom litteraturstudier fått god insyn i själva binäringen, ålfisket, men 

saknar kunskap om hur det dagliga livet på gården, på torpet eller i gatehuset såg 

ut under de månader som ålfisket bedrevs. Fiskesäsongen inföll under en arbetsin-

tensiv del av året då den varade under några månader från slutet av sommaren till 

en bit in på hösten. Hur hanterade hushållet förlusten av arbetskraft och hur orga-

niserades det dagliga arbetet? 

Fiskesäsongen sammanföll med den tid på året då vandringsålen drog förbi 

söderut nära kusten i stora kvantiteter. Säsongen inleddes med att laga nät och sätta 

ut näten, därefter vittjades hommorna varje dag fram till dess att ålfångsterna avtog. 

Under den tiden bodde fiskarna i bodarna. Det fanns flera anledningar till varför 

de bodde i bodarna under hela säsongen. Utöver de dagliga sysslorna var det viktigt 

att hålla de utsatta näten under uppsikt, särskilt vid storm. Förutom att fångsterna 

kunde gå förlorade var man rädd om näten. De så kallade hommebåtarna var också 

värdefulla, de kunde användas av ett par, tre generationer innan de ersattes. 

Stranden norr om Knäbäck 1955. Foto RAÄ.  
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Yrket var mansdominerat och då denna kuststräcka i princip var obefolkad, Knä-

bäck var det enda fiskeläget mellan Åhus och Kivik, var få kvinnor närvarande. 

Många ålfiskare hade en bit hem, de bodde oftast i byarna inåt landet, i Maglehem 

eller Olseröd. Kvinnorna var kvar och arbetade på gården/torpet/stugan och utö-

ver ålfisket fanns andra binäringar. Ursprungligen var fiskaryrket dessutom inte ett 

renodlat yrke utan var en binäring och kunde skötas av i princip vem som helst.  

Mot en ersättning för sitt arbete i form av ål tog böderskor och lejekarlar 

anställning hos ålfiskarna under somrarna. Böderskor var kringresande fattiga 

kvinnor som arbetade med att laga näten. Fram till mitten av 1900-talet användes 

nät av bomullsgarn och de var sköra och krävde mycket underhåll. Lejekarlen var 

en hjälpreda med ansvar främst för matlagningen. 

Förutom att arbetet förr i tiden till stor del följdes av traditioner och sägner 

styrdes just ålfisket av många myter. Dessa bidrog i flera fall till att bekräfta den 

patriarkala samhällsstrukturen. Ett exempel på detta kan ses i skillnaden i både lön 

och anseende mellan böderskor och lejekarlar. Lejekarlarna fick en tiondel av 

fångsten sedan arrendet var betalt i lön, medan böderskorna fick några ålar på hela 

säsongen att salta in. Böderskornas arbete värdesattes inte lika högt som lejekarlens 

och det jämställdes inte heller med lönearbete. Böderskor fanns fram till 1930-talet, 

deras försvinnande kan ha att göra med införandet av nylonnät men också den 

allmänna specialiseringen och mekaniseringen av fisket.  

Ytterligare ett exempel på denna struktur var att kvinnor inte var välkomna 

på sjön, ingen ville att något barn förlorade sin mamma. Förbudet sträckte sig dock 

inte bara till havet, även ålabodarna och strandremsorna var förbjudna områden 

för kvinnor. Kvinnor representerade rollen som farlig och otursbringande. Om en 

Bilderna från inventeringen från 1954 innan byn revs illustrerar hur fiskarna i trakten bodde. T v ses ett av 
husen utmed bygatan, Knäbäckslyckan 1:15 som ägdes av T. Wall och t h Knäbäckslyckan 1:9 som ägdes av 
Harry Buhre. Foton Regionmuseet. 
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fiskare såg en kvinna var det inte lönt att gå ut på sjön den dagen, det skulle ändå 

inte vara någon fångst. Även kvinnliga attribut var förbjudna, därför fanns det ald-

rig några gardiner eller blommor i ålabodarna. 

Anledningen till de många myterna har troligen att göra med att själva ålen 

var sägenomspunnen, särskilt dess fortplantning. Långt fram på 1800-talet ansåg 

man att den självalstrades genom hudavskrap men dess tillblivelse kartlades inte 

helt förrän på 1900-talet. Förut trodde man att de olika stadierna, ållarv, glasål, gulål 

och fullvuxen blankål eller vandringsål var olika arter. Det finns dock bara två sor-

ters ål, varav Anguilla anguilla (som betyder liten orm) lever i Östersjön. Leken sker 

i Saragassohavet i Atlanten varmed den nya ålen förs genom strömmar till våra 

breddgrader och växer till sig på vägen och i sjöbottnar. Ålen blir könsmogen efter 

många år och vandrar sedan tillbaka till Saragasso för fortplantning. Den långa 

vandringen antas höra samman med att Atlanten blivit större sedan dess att land-

massorna som för trehundra miljoner år sedan utgjorde Pangea särats. 

Då de flesta fiskare endast arrenderade fisket skulle arrendet betalas till ar-

rendeägarna, vilka kom ut till bodarna, för att få sin del av fångsten. Enligt uppgift 

var en hel del alkoholhaltig dryck inblandad. Inte heller vid dessa gillen tilläts kvin-

nor vara med. 

Myterna och sägnerna lever kvar men numera är ålfisket mekaniserat med 

traktorer, motoriserade plastbåtar och nylonnät. Ålfisket blev under 1940-talet väl-

digt lukrativt, fångsterna var rekordstora och företaget Ålexporten i Åhus hade sin 

storhetsperiod. Ålfiskarna hade blivit yrkesfiskare och kunde själva investera såväl 

tid som pengar i att laga näten eller köpa nya nät. Sedan 1980-talet är ålfisket kraf-

tigt reducerat och många fiskare har andra binäringar så som att hålla i gillen. Kvin-

nor är inte längre utestängda från dessa, utan alla är välkomna. På gillena traderas 

fiskarhistorierna vidare, däribland de om könssegregeringen. 
  



 
Ålabodarna vid Ravlunda skjutfält 

25 

Nulägesbeskrivning 

Vipeboden, K0358.J80 

Vipeboden ligger vid Vipebodsvägen, i Maglehems socken i Kristianstads kom-

mun. Den ska vara uppförd på 1950-talet men kan ha haft en föregångare redan i 

början av 1700-talet vilket kartan över Olseröds by visar. Idag är den ett illa med-

faret skjul av rödmålade brädor. Hela boden lutar åt öster och är i princip helt 

igenväxt på den flesta sidor av storvuxna träd. Porten är igensatt, fasadpanelen hålls 

ihop med ett par reglar och den östra gaveln stöttas med brädor. Förut hade den 

tak av halm likt de andra bodarna men idag är den täckt med plåt. Den disponeras 

av Hans-Inge Olofsson. Vipeboden har troligtvis inte varit en bod för långvarig 

vistelse utan endast för förvaring av fiskeredskap.  

 

Grund: Boden vilar delvis på en kallmurad gråstensgrund. Grunden är betydligt 

högre på den östra sidan och bara en till en halv grundsten hög på den västra sidan. 

 

Stomme/fasad: Stomme av korsvirke med syll, stolpar, löshult, lejd och sned-

stävor vid hörnen av huggen fur med vankant och sågad fur. Hela konstruktionen 

lutar kraftigt åt öster och syllen är till stor del upprutten. Skråspikade stolpar i den 

östra gaveln antyder att syllen någon gång bytts. Syllens mått varierar men är unge-

fär 14 x 16 cm. 

Fasad och gavelröste av locklistpanel med brädning av varierande bredder, ca 

10-25 cm och lister 5 x 1,5 cm. Den nedre delen kan ha varit försedd med en 

vattbräda eller en bräda som täckt själva syllen, förmultnade delar av en bräda åter-

finns längs ena långsidan. Panelen är rötskadad i den nedre delen. Under de två 

nuvarande reglarna som håller ihop huset finns på den norra sidan en äldre bräda 

och under denna finns inga locklister. Det tyder på att den nedre delen av fasaden 

varit täckt med liggande brädor som kan ha täckt den skadade panelen. Panelen är 

rödfärgad som till stor del är nersliten. Den östra gaveln bär inte spår av någon 

avfärgning.  

 

Fönster: - 

 

Portar: I den västra gaveln har det funnits en eller två dörröppningar som numera 

är delvis borttagna och till största delen skivtäckta. Det norra dörrbladet sitter kvar 

och det mäter 94 x 207 cm. Det mellersta mäter ca 128 x 207 men är inte helt och 

ett ligger inne i boden. Dörrbladen består av spontade brädor, 10-12 cm breda med 

infällda narar. Portarna är rödfärgade. 
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Tak och takavvattning: Takstolen har troligtvis tillkommit senare, dess sparrar 

sitter inte rakt över takbjälkarna. En del takbjälkar har sågats av vilket också tyder 

på tidigare förändring. Taket täckt med omålad sinuskorrugerad plåt på undertak 

av furustickor. Stickorna är skadade främst i närmast takfoten vilket troligtvis beror 

på att boden inte har någon takavvattning. 

 

Interiör: Boden saknar innerväggar och golvet består av sand. Ett brädklätt upplag 

finns i ena hörnet, i övrigt finns det en hel del gammal fiskeutrustning i form av 

nät med flöten, oljetunnor, sumpar och järnstörar. 

 

Åtgärder: Boden bör återställas och det mesta av stommen går troligtvis att åter-

använda, särskilt taket är i gott skick. All hög växtlighet av tall och björk som växer 

i närheten av boden måste tas bort. Korsvirkeskonstruktionen rätas upp och röt-

skadad syll bytas mot ny i kärnfrisk ramsågad fur av samma dimensioner som den 

gamla. Takkonstruktionen stöttas upp varefter panelen kan tas bort så att även de 

befintliga stolparna stöttas. Därefter kan den rötskadade syllen och grundstenarna 

närmast denna plockas bort. Eventuellt rötskadade stolpändar kan halvas i med 

nytt furuvirke. Stolparna förankras i den nya syllen, antingen genom befintliga 

friska tappar eller genom skråspikning. Ny locklistpanel som täcker även syllen sätts 

upp med varierade bredder på brädorna och smalare locklister. Porten bör lagas 

och sättas tillbaka. Panel och port bör avfärgas med traditionell rödfärg utan för-

stärkning med linolja eller annan typ av olja. 
  

Vipeboden, K0358.J80. Byggnaden hålls ihop av brädor och dess västra fasad har en skivtäckt portöppning. 
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Vipeboden, K0358.J80. 

Ovan: Den östra fasaden mot 
havet håller på att rasa och har 
stöttats upp. Syll och panelens 
nedre del är skadade och grund-
stenarna har fallit ur läge. 

Mitten: Invid norra fasaden finns   
en del högt sly. Panelens nedre del 
är rötskadad. 

Nedan: Interiören upptas till stor 
del av fiskeredskap, så som ål-
sumpar och nät. 
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Rompeboden, K0358.J81 

Rompeboden vid Rigeleje ligger i Maglehems socken i Kristianstads kommun. 

Benämningen Rigeleje är mytomspunnet och betyder det rika läget som under me-

deltiden hade rika ålfångster. Rompeboden sägs vara den äldsta ålabodarna utmed 

ålakusten, enligt Sven-Erik Tenghagen är den nuvarande boden uppförd 1792. En-

ligt kartan över Olseröds by från 1712 fanns det en sjöbod på platsen. Det första 

skriftliga belägget från tidigt 1600-tal talar om Rige drätt och i 1670-73 års jordrev-

ningsprotokoll är Rumpedrätten som drätten senare kom att heta upptagen. Enligt 

det ekonomiska kartbladet från 1970 hette drätten också Olseröd 18:1. Rompebo-

den har ett traditionellt utseende; delvis nedgrävd i sanden, med stenmur, gavel 

mot havet och stråtak. Den sista ålafiskaren var Anders Andersson. Gärds Härads 

hembygdsförening har sedan 1952 haft hand om boden och sköter dess underhåll. 

En gång om året firas ålfiskets dag då fiskare visar hur ålfisket går till. Intill Rom-

peboden ligger nya Rompeboden som ägs av Olseröds byalag. 

 

Grund: - 

 

Stomme/fasad: Fogad naturstensmur som delvis putsats med en hård puts som 

troligen har en inblandning av cement. Fogade och putsade ytor är vitmålade. Ga-

velrösten är klädda med tjärad lockpanel som fästs med kraftig spik. Åt väster va-

rierar brädorna i bredd mellan 10-18 cm, tjockleken är 2 cm. Lockbrädorna mäter 

5 x 1,5 cm. Åt öster mäter fasadens panelbrädor 20 – 22 cm och lockbrädorna 14 

x 2,5 cm. 

 

Fönster: Totalt fyra vitmålade fönster med enkla bågar finns i byggnaden. På den 

norra fasaden sitter ett tvåluftsfönster med två rutor per båge. På den södra fasaden 

finns ett tvåluftsfönster med två rutor per båge samt ett enluftsfönster med två 

rutor. Åt öster sitter ett treluftsfönster med två rutor per båge.  

 

Dörrar/portar: Brädport i gavelröstet åt väster. Vartdera dörrbladet mäter 218 x 

116 cm respektive 218 x 110 cm och är klädda med spontad 13 cm bred panel. De 

hänger på bandgångjärn fästa med sexkantiga muttrar. I öster finns en port vars 

dörrblad mäter 158 x 44 cm respektive 158 x 72 cm och är klädda med 14 cm breda 

brädor.  

 

Tak och avvattning: Halmtäckt sadeltak med ryggaträn sammanfogade med dym-

lingar. Längsgående granslanor ligger utmed nedre delen av ryggaträna. Slanorna 

vilar på två dymlingar vardera. Omålade solbrädor med måtten 10 x 2 cm och 

svartmålade vindskivor med måtten 20 x 2 cm. Putsad skorsten i mitten av bygg-

naden. Obehandlade takbrädor leder bort regnvatten från skorstensfoten. Boden 
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har inte någon takavvattning, det brukar inte stråtäckta tak ha eftersom stråna leder 

ned vattnet droppvis, på ett kontrollerat sätt. 

 
Interiör: Boden har tre rum, ett större i väster, och två mindre i åt öster varav ett 
är inrett med köksspis. Putsade, vitmålade väggar och obehandlade brädgolv. Bo-
den är nyligen renoverad invändigt. 

  

Rompeboden, K0358.J81. 

Ovan: Östra fasaden med ingång 
till boden. I bakgrunden ses Nya 
Rompeboden. 

Nedan: Södra fasaden har två 
fönster (det ena är bakom båten). 
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Rompeboden, K0358.J81. 

Ovan: Fasad inåt land, västra si-
dan av byggnaden med port till 
loftet. 

Mitten: Norra fasaden. 

Nedan: Interiör av rummet i den 
nordöstra delen av boden som 
rymmer en liten spis. 
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Svärjareboden a, K0358.J82 

Svärjareboden a och Svärjareboden b ligger vid Tillgrens väg mellan Rigeleje och 

Juleboda, i Maglehems socken och Kristianstads kommun. Bodarna ska vara upp-

förda på 1940-talet och ska ha ersatt en eller två äldre bodar som revs på 1950-talet 

på grund av husbocksangrepp. Dessa ska ha legat en bit norr om den nuvarande 

platsen och den ena av dem ska ha varit en av de äldsta dåvarande bodarna. Ytter-

ligare en bit norrut låg Korsöraboden hörde till de allra äldsta bodarna men revs 

på 1950-talet. Enligt en berättelse fick Svärjareboden boden sitt namn sedan en av 

fiskarna fått några säckar med strandhavre av bönderna. Denne skulle så havren 

men någon sådan kom aldrig upp varpå fiskaren svor på att han verkligen sått hav-

ren. Enligt en annan berättelse hette boden ursprungligen Sverigeboden, ett namn 

den fått av utländska sjöfarare som strandat här. 

 

Grund: Det finns inte någon synlig grund, fasaden är putsad ända ner till mark. 

 

Stomme/fasad: Stommen består troligen av tegel eller lättbetong och av lättbe-

tong i den östra tillbyggnaden. Fasaderna är slätputsade och vitmålade. 

 

Fönster: - 

 

Portar och luckor: Det finns en dubbelport på den södra fasaden och två på den 

norra. Portarna är klädda med stående svartmålad fasspontpanel och upphängda 

på bandgångjärn. På tillbyggnadens södra fasad finns en svartmålad dubbelport 

klädd med locklistpanel och upphängd på bandgångjärn. 

 

Tak och avvattning: Den västra delen har ett sadeltak klätt med tvåkupigt tegel, 

svartmålade vind- och solbrädor. Tillbyggnaden är något lägre och täcks av ett 

pappklätt pulpettak. Boden har inte någon takavvattning. 

 

Interiör: Ej besiktigad. 

 

Åtgärder: Mindre omfattande sprickbildning av normal karaktär. Spruckna tegel-

pannor på takfallet åt söder. Åt norr är taket mossbelupet och flera pannor har 

kommit ur läge, trasig panna utmed den östra gaveln. Längs takfoten är träfiberski-

vor synliga, på vissa partier av takfoten finns mögelpåväxt.   

Tegelpannor bör justeras och trasiga pannor ersättas med likvärdiga. Takfo-

tens mögelangrepp bör undersökas för att utröna den bakomliggande orsaken.  
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Svärjareboden a, K0358.J82. 

Ovan: Östra fasaden, sett från 
stranden. 

Mitten: Södra fasaden med portar 
till både huvudbyggnaden och till-
byggnaden. Boden har inte några 
fönster. 

Nedan: Västra gaveln och fasa-
den åt söder. 
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Svärjareboden a, K0358.J82. Norra fasaden. 
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Svärjareboden b, K0358.J83 

Svärjareboden b och Svärjareboden a ligger vid Tillgrens väg mellan Rigeleje och 

Juleboda, i Maglehems socken och Kristianstads kommun. Bodarna ska vara upp-

förda på 1940-talet och ska ha ersatt en eller två äldre bodar som revs på 1950-talet 

på grund av husbocksangrepp. Dessa ska ha legat en bit norr om den nuvarande 

platsen och den ena av dem ska ha varit en av de äldsta dåvarande bodarna. Enligt 

en berättelse fick Svärjareboden boden sitt namn sedan en av fiskarna fått några 

säckar med strandhavre av bönderna. Denne skulle så havren men någon sådan 

kom aldrig upp varpå fiskaren svor på att han verkligen sått havren. Enligt en annan 

berättelse hette boden ursprungligen Sverigeboden vilket den en gång ska ha fått 

av utländska sjöfarare som strandat här. Denna bod har kompletterat den andra 

Svärjareboden då denna fungerat för boende. 

 

Grund: Putsad och svartmålad grund. 

 

Stomme/fasad: Stommen består troligen av träreglar. Fasad av rödfärgad lock-

listpanel med brädor av varierande bredder, ca 16-21 cm och lister 5 x 2 cm. Knut-

brädorna utgörs av vitmålade locklister. 

 

Fönster: Ett kopplat tvåluftsfönster med tre rutor per båge på den södra fasaden. 

Ett kopplat enluftsfönster med två rutor per båge på den östra fasaden. Fönstren 

är vitmålade. 

 

Portar och dörrar: På den norra fasaden finns en dörr klädd med stående panel. 

I den övre delen sitter en glasruta. Dörr liksom dörrfoder är lackerade. Ovanför 

dörren sitter ett litet, enkelt skärmtak i plåt. 

 

Tak och avvattning: Sadeltak täckt av enkupigt tegel. Vitmålade vindskivor och 

solbrädor i trä. Skorsten i rött tegel med gjuten krona. Boden har inte någon 

takavvattning. 

 

Interiör: Ej besiktigad. 

 

Åtgärder: Mindre omfattande rötskador på ett fåtal panelbrädor i anslutning till 

grunden. Panelen åtgärdas genom att enbart rötskadade delar tas bort och ersätts 

med friskt virke. Detta görs genom skarvning. Panel bör avfärgas med traditionell 

rödfärg utan förstärkning med linolja eller annan typ av olja. Frostskadade tegel-

stenar i skorstenen bör  ersättas med likvärdiga. 
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Svärjareboden b, K0358.J83. 

Ovan: Boden med dörr på den 
norra fasaden. 

Mitten: Svärjareboden b ligger 
ett stenkast från bod a, vilken 
skymtar till höger i bild. 

Nedan: den södra gavelfasa-
den. 
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Svärjareboden b, K0358.J83. Västra fasaden. 
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Holmaboden, K0358.J84 

Holmaboden ligger vid Holmabodsvägen i Juleboda vid norra gränsen till 

Ravlunda skjutfält i Maglehems socken och Kristianstads kommun. Boden kallas 

även Julebodaboden och ska vara en av de äldsta bodarna och vackraste bodarna 

med stenmur och stråtak. Den västra grunden anses vara från 1700-talet, varmed 

den kan vara en av sjöbodarna på kartan från 1712. 1948 genomgick den en om-

fattande renovering och byggdes ut med fem meter åt öster. Enligt dokumenta-

tionen från 1955 hade boden väggar av gråsten och svartmålad locklistpanel och 

vasstak. I den äldre delen fanns två fyrrutiga fönster och två tolvrutiga fönster i 

den senare delen, alla målade i ljusbrunt. Invändigt var golvet delvis av betong och 

delvis lagt med brädor, väggarna var vitkalkade och den tillbyggda kammaren var 

inredd med sängar, bord, stolar och spis vid västra väggen. 

1955 ägde staten 1/3 av boden, tandläkare Jonsson på Stora Juleboda 1/3 

och Sven Nilsson i Maglehem och Johan Nilsson i Olseröd. Numera har Sven-Erik 

Tenghagen arrendet här. Drätterna här, Maglehems drätt, Juleboda, Ådrätten, 

Trueddrätten, Baskadrätten och Dunkelsdrätten ägs idag av Fortifikationsverket. 

 

Grund: - 

 

Stomme/fasad: Boden ligger i en sluttning med en murad stomme av natursten 

och vitmålade fogar. Muren är i fullhöjd åt öster, omkring 2 meter, och cirka 50 cm 

hög inåt land. Ovan muren är långsidorna klädda med svartmålad locklistpanel till 

en höjd av omkring en halv meter. Gavelröstena är likaså klädda med svartmålad 

locklistpanel. Panelbrädorna är mellan 15 och 19 cm breda och 2,5 cm tjocka och 

locklisterna mäter 5 x 1,5 cm. 

Upp till det västra gavelröstet finns en körbro av sten, belagd med betong. 

 

Fönster: På den norra fasaden sitter ett tvåluftsfönster med två rutor per båge, 

utmed östra fasaden sitter ett tvåluftsfönster med sex rutor per båge. På den södra 

fasaden sitter både ett tvåluftsfönster med två rutor per båge och ett tvåluftsfönster 

med sex rutor per båge. Samtliga fönster är kopplade och målade i svart kulör. 

Svartlackerade fönsterbleck. 

 

Dörrar/portar: I det västra gavelröstet finns en svartmålad dubbelport av 9,5 cm 

breda spontade brädor. Nedtill har en svartlackerad sparkplåt fästs. I motsatt ga-

velröste sitter en port klädd med locklistpanel. Panelbrädorna varierar i bredd mel-

lan 14-17 cm i bredd och en tjocklek av 2,5 cm. Locklisterna har måtten 5 x 1,5 

cm. Ungefär mittpå den södra fasaden sitter en dubbelport av spontade brädor 
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som mäter 12-14,5 cm. Portarna är upphängda på bandgångjärn och målade i svart. 

Ovanför den södra porten sitter ett enkelt skärmtak av korrugerad plåt. 

 

Tak och avvattning: Byggnaden har en stråtäckt sadeltak med en ryggning som 

hålls på plats av hönsnät och ryggaträn i ek. Ryggaträna är sammanfogade med 

ståltråd och även förankrade med ståltråd i nederkant. Vindskivor och solbrädor i 

trä och målade svarta. Skorsten i rött tegel. Boden har inte någon takavvattning, 

det brukar inte stråtäckta tak ha eftersom stråna leder ned vattnet droppvis, på ett 

kontrollerat sätt. 

 

Interiör: Ej besiktigad. 

 

Åtgärder: Det finns en sättning i grunden åt norr. Skadan bör hållas under uppsikt 

i syfte att bedöma om den är pågående eller har avstannat. Rötskador längs med 

nederdelen av den västra porten, bakom sparkplåten. Porten åtgärdas genom att 

enbart rötskadade delar tas bort och ersätts med friskt virke. Detta görs genom 

skarvning. Justera upphängning av porten i det östra gavelröstet. 

Växtlighet står inpå fasaden i nordväst, bland annat en stor tall. Träd och 

buskar bör tas ned. 
  

T v: Plan över Holmaboden. Den östra delen med sängar och bord byggdes till 1948. T h: Holmaboden sett från 
sydväst, 1954. Uppmätning och foto RAÄ. 
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Holmaboden, K0358.J84. 

Ovan: Västra fasaden med be-
tonglagd körbro och port till lof-
tet. 

Mitten: Den södra fasaden. 

Nedan: Östra gaveln. 
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Holmaboden, K0358.J84. Norra fasaden. 
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Vallaboden a, K0358.J85 

Vallaboden a och Vallaboden b ligger intill Holmaboden vid Juleboda, i Ravlunda 

socken och Simrishamns kommun, inom Ravlunda skjutfält. Vallaboden a är klädd 

med träpanel och ligger en bit in från stranden. Boden finns inte med på de äldre 

kartorna på denna plats, det är först på det ekonomiska kartbladet från 1970-talet 

som den är markerad. Enligt en dokumentation från 1955 låg det en bod ca 200 

meter från stranden något söder om Julebodaåns utlopp. Den ägdes av Charles 

Johansson, uthyrdes som semesterbostad och var uppförd 1935 som ersättning för 

en äldre fiskebod som kallades Vallaboden. Byggnaden hade fasader av rödmålad 

locklistpanel, spröjsade fönster med gröna bågar och vita foder och sadeltak täckt 

med tjärpapp. Boden bestod av ett rum, förstuga och kök med tapeter på väggarna 

och inredning som påminde om livet på sjön. 

Namnet och likheten med den gamla boden tyder på att Vallaboden a är ovan 

nämnda bod som uppfördes 1935 och som fått den gamla bodens namn. Boden 

var rivningshotad under mitten av 1990-talet. 

 

Grund: Den ursprungliga boden har en gjuten grund. 

 

Stomme/fasad: Både den ursprungliga bodens och den västra tillbyggnadens 

stommar består troligtvis av träreglar. Hela boden är utvändigt klädd med rödmålad 

locklistpanel. Bodens panelbrädor varierar i bredd mellan 10,5 och 17,5 cm och 

locklisterna är 5 x 1,5 cm. Tillbyggnadens panel har måtten 16-26 cm med locklister 

7 x 2,5 cm. 

 

Fönster: Utmed den östra fasaden sitter ett tvåluftsfönster med enkla bågar och 

tre rutor per båge samt ett tvåluftsfönster med enkla bågar utan spröjs. Västra fa-

saden har två fönster med vardera en enkel båge med tre rutor per båge. Samtliga 

fönster är målade i en gråsvart kulör. 

 

Dörrar/portar: På den norra fasaden sitter en dörr klädd med stående fassponts-

panel. Den är målad i en svart kulör och under den skymtar gröna färgspår. På 

samma fasad sitter också en dubbelport av 8,5 cm bred fasspontspanel upphängd 

på bandgångjärn, även denna är svartmålad. 

 

Tak och avvattning: Stugan har ett sadeltak täckt med enkupigt tegel. Vindskivor 

och solbrädor i trä. På tillbyggnaden ligger ett papptak och takets kortsidor har 

hängskivor i svartlackerad plåt. Skorsten i rött tegel. Boden har inte någon takav-

vattning. 

 
Interiör: Ej besiktigad.  
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Åtgärder: Boden bör återställas och det mesta av byggnadsmaterialen går troligtvis 

att återanvända. Högst prioritet har nedtagning av all hög växtlighet som växer i 

närheten av boden samt omläggning av taket. Skadorna på taket är relativt omfat-

tande och samtliga pannor behöver försiktigt plockas ned med avsikten att återan-

vändas. Först sedan takteglet liksom papptaket på tillbyggnaden, har avlägsnats är 

det möjligt att bedöma den underliggande takkonstruktionens reparationsbehov.  

Genomgående i renoveringsarbetet behöver byggnadsvårdsprincipen vara rå-

dande; återanvändande av befintligt byggnadsmaterial genom att lappa och laga 

före byte av hela delar, för att bibehålla byggnadens enkla karaktär. Undantaget är 

bärande delar av konstruktionen som försvagas av skarvning. 

Sedan byggnaden har fått ett helt tak handlar stora delar av upprustningen 

om målningsarbeten. Färgen flagar från både fasad och fönster som behöver skra-

pas rena och målas om med slamfärg respektive linoljefärg. Panel och port bör 

avfärgas med traditionell rödfärg utan förstärkning med linolja eller annan olja. 

Rötskadade delar av fönsterbågar och karmar skarvas och lagas i med kärnrikt fu-

ruvirke. Rötskadade och saknade delar av panelen kompletteras. 

T v: Plan över den bod som numera har benämningen Vallaboden a. T h: Boden sett från nordost 1954. Upp-
mätning och foto RAÄ. 
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Vallaboden a, K0358.J85. 

Ovan: Vallaboden sedd från syd-
ost. Boden var vid dokumenta-
tionen delvis dold av växtlighet 
som senare röjdes bort. Samtliga 
bilder är tagna i januari 2018. 

Mitten: Huvudbyggnadens östra 
fasad. Hela boden är i behov av 
rengöring och ommålning med 
slamfärg. Det mest akuta åt-
gärdsbehovet är dock taket där  
tegelpannor saknas. 

Nedan: Bodens södra fasad. 
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Vallaboden a, K0358.J85. 

Ovan: Västra fasaden.  

Nedan: Norra fasaden. 
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Vallaboden b, K0358.J86 

Vallaboden b och Vallaboden a ligger intill Holmaboden vid Juleboda, i Ravlunda 

socken och Simrishamns kommun, inom Ravlunda skjutfält. Boden finns inte med 

på de äldre kartorna på denna plats och kan vara från tidigast 1940-talet. Det är 

först på det ekonomiska kartbladet från 1970-talet som den är markerad. Det ska 

däremot ha funnits en äldre Vallabod ett par hundra meter söder om Julebodaån 

som revs i samband med att skjutfältet anlades. Boden användes som redskapsbo-

dar och var rivningshotad under mitten av 1990-talet. Den ligger en bit in från 

stranden. 

 

Grund: Murad betongsten. 

 

Stomme/fasad: Stommen består troligtvis av träreglar. Boden är klädd med röd-

målad locklistpanel vars brädor varierar i bredd mellan 15,5 och 18,5 cm och lock-

listerna mäter 4,5 x 1,5 cm. Längs med den östra sidan har en svartlackerad plåt 

fästs längs panelens nederkant. 

 

Fönster: Byggnaden har fyra fönster, utmed på vardera östra respektive västra 

långsidan. I väster döljs fönstren bakom fönsterluckor. Åt öster var luckorna öppna 

och fönstren möjliga att besiktiga. Det är kopplade tvåluftsfönster med två rutor 

per båge. Fönstren är vitmålade medan fönsterluckorna är svartmålade. Under 

fönstren sitter svartmålade fönsterbleck. 

 

Dörrar/portar: Den södra gaveln har två dörrar, den ena är klädd med rödmålad, 

liggande 9 cm bred panel och den andra är en modern förrådsdörr, obehandlad.  

 

Tak och avvattning: Sadeltak täckt av enkupigt rött tegel. Vindskivor och solbrä-

dor i svartmålat trä. Skorsten i rött tegel. Boden har inte någon takavvattning. 

 
Interiör: Ej besiktigad. 
 

Åtgärder: En besiktning av taket har högst prioritet. Fuktfläckar utmed takfoten 

varslar om ett eventuellt läckage. Skadorna är troligen inte omfattande ännu och 

eventuellt räcker det med att enbart lyfta av takpannorna lokalt i anslutning till 

fuktfläckarna och ersätta rötskadat trä. För att bibehålla byggnadens enkla karaktär 

bör byggnadsvårdsprincipen råda i renoveringsarbetet, befintligt byggnadsmaterial 

bör återanvändas och lagas före byte. Undantaget är till exempel bärande delar av 

konstruktionen som försvagas av skarvning. 
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Färgen flagar från fönsterluckor och fönster. Dessa bör skrapas rena och målas om 

med linoljefärg. Fasad liksom dörrar bör avfärgas med traditionell rödfärg utan 

förstärkning med linolja eller annan typ av olja. Rötskadade nederdelar av panelen 

ersätts genom skarvning med nya brädor.  
  

Vallaboden b, K0358.J86. 

Ovan: Södra gaveln. 

Nedan: Östra fasaden. 



 
Ålabodarna vid Ravlunda skjutfält 

47   

Vallaboden b, K0358.J86. 

Ovan: Del av östra fasaden. 
Takpannor ur läge på takfall. 

Mitten: Västra fasaden. 

Nedan: Norra gaveln. 
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Bockaboden, K0358.J87 

Bockaboden ligger mellan Knäbäcksån och Killehusen, i Ravlunda socken och 

Simrishamns kommun, inom Ravlunda skjutfält. Den ursprungliga Bockaboden 

som låg på den på den lilla strandremsan mellan Julebodaån och havet revs i sam-

band med att Ravlundafältet utökades i mitten av 1950-talet. En karta över Lilla 

Juleboda från 1712 visar att det redan då fanns en sjöbod på platsen. Enligt en 

dokumentation som gjordes 1955 var boden uppförd i början av 1900-talet och 

den hade ersatt en äldre bod som varit nergrävd i strandvallen. 1950-talets bod var 

uppförd med stående rödmålad brädklädsel, tak av tjärpapp och eternit, skorsten 

mot det norra takfallet, spröjsade fönster och skjul mot södra sidan. Framför in-

gången i öster var marken stensatt och innanför porten fanns bod för förvaring av 

fiskedonen. Innanför boden fanns en kammare som var avskild med en vägg av 

råtegel och på norra sidan fanns en igenmurad spis.  

Den nuvarande boden har antingen flyttats hit eller uppförts på en annan 

bods grund. Dess läge överensstämmer snarare med P 2-boden eller Arnes bod 

som låg norr om Killehusa länning. Boden är nyligen renoverad, eller återupp-

byggd. Grunden är en äldre grund med fogad och tuktad gråsten, medan väggar 

och tak är i nyskick. Grunden skulle kunna vara från tidigt 1900-tal, alltså från den 

gamla Bockaboden, men dokumentationen från 1950-talet säger inte något om hur 

denna byggnadsdel varit utformad. 

 

Grund: Tuktad natursten. Åt söder är grunden fogad med ett hårt cementhaltigt 

bruk. Utmed övriga sidor återfinns rester av en äldre fogning med kalkbruk. 

 

Stomme/fasad: Stommen består troligtvis av murat tegel. Fasaden är slätputsad 

och målad i en grå kulör. Utmed den övre delen av norra fasaden sitter tre ventiler 

och utmed den södra sitter två. Gavelrösten klädda med gråmålad locklistpanel.  

 

Fönster: Fönstren döljs av luckor och är ej besiktningsbara. Luckorna är tillverkade 

i skivmaterial med frästa horisontella spår. Fönsterbleck i svartlackerad plåt. Upp-

hängda på svartmålade beslag, uppställningshakar i svart hårdplast. Vitmålat lunett-

fönster utan spröjs i det östra gavelröstet. Fönsterbleck i svartmålad plåt. 

 

Dörrar/portar: Dubbelport på den östra fasaden med dörrblad i skivmaterial med 

frästa horisontella spår. Upphängda på svartmålade beslag, uppställningshakar i 

svart hårdplast. Den södra och norra fasaden har varsin dörr i skivmaterial med 

frästa vertikala spår. Tröskelbleck i svartlackerad plåt i anslutning till samtliga dörr- 

och portöppningar. 
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Tak och avvattning: Pappklätt sadeltak. Vitmålad vindskiva i trä och svartlackerad 

täckplåt. Avvattning i svartlackerad plåt.  

 

Interiör: Ej besiktigad. 
 

Åtgärder: Trasig utkastare i sydost behöver justeras och återmonteras. Mindre 

bortfall av puts på fasaden. Utgör inget akut hot men bör åtgärdas för att inte 

förvärra skadebilden. Spricka i grunden invid det sydöstra hörnet. Bör komplette-

ras med kalkbruk. Sand som fylls på vid byggnadens nordvästra hörn bör hållas 

undan. 
  

Längst upp: Plan över Bockaboden och foto från öster. Ovan: ”Interiör från boden med den igenmurade spisen 
till höger om dörren till kammare på västgaveln.” Uppmätning och foton RAÄ och Regionmuseet. 
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Bockaboden, K0358.J87. 

Ovan: Bockaboden, vy mot nordost 
där sand fylls på in mot byggna-
dens hörn. 

Mitten: Östra fasaden mot havet. 
Grundstenarna tyder på att det är 
en äldre bod medan fasader och 
tak är helt omgjort. 

Nedan: Norra fasaden. 
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Vedalaboden, K0358.J88 

Vedalaboden och Havängsboden ligger intill varandra i Ravlunda socken, Sim-

rishamns kommun, inom Ravlunda skjutfält, en bit norr om Verkeån. Någon bod 

med namnet Vedala är inte omnämnd i inventeringen från 1980-talet. Det ska där-

emot ha funnits en bod, då omkring 100 år gammal med gavel mot havet och upp-

förd i gråsten, som hette Lövdala. Namnet Lövdala är utmarkerat på 1970-talets 

ekonomiska kartblad och på denna finns det två byggnadsmarkeringar, men på den 

gamla häradskartan från omkring 1930 fanns det bara en bod på denna plats. Drät-

ten norr om bodarna heter Vedala, så namnet kommer troligen därav. Fisket bed-

revs av Hugo och Enock Åkerlund fram till 1969 då Sven-Bertil Buhre i Kivik tog 

över. 

Havängsboden uppfördes 1956 av militären och kan ha ersatt någon av de så 

kallade Havängsbodarna som ska legat i närheten av Verkeån och rivits samma år. 

Boden är uppförd i gråsten under stråtak och ligger med gaveln mot havet. 

 

Grund: Sluttande, fogad naturstensgrund som är högre åt öster. 

 

Stomme/fasad: Stommen består troligtvis av träreglar eller korsvirke. Fasaden är 

klädd med svarttjärad locklistpanel. Panelbrädorna varierar i bredd mellan 15 och 

20 cm och locklisterna mäter 5 x 2,5 cm. Förstärkning med plåt i det nordvästra 

hörnet. Längs den östra sidan har gavelröstets panel en spetsig avslutning nedtill. 

 

Fönster: Byggnaden har två fönster, ett på norra respektive södra fasaden. Det är 

vitmålade tvåluftsfönster med enkla bågar och tre rutor per båge. Vitmålade föns-

terfoder med flagnande färg. Svartlackerat fönsterbleck under det södra fönstret. 

På det norra fönstret syns färgspår i en grön kulör under den vita färgen. 

 

Dörrar/portar: Upp till det västra gavelröstet finns en körbro av sten med gräs-

beväxt ovansida. Vid denna en dubbelport klädd med samma typ av panel som 

resten av fasaden. Porten är upphängd på bandgångjärn. På den östra fasaden finns 

en port med samma utseende. En trätrappa leder upp till porten. 

 

Tak och avvattning: Sadeltak täckt med vass och ryggning som hålls på plats av 

hönsnät tillsammans med ryggaträn i ek sammanfogade med järntråd. Vindskivor 

och täckbrädor i obehandlat trä. Skorsten i tegel med tre skorstensbrädor nedtill. 

Boden har inte någon takavvattning men det behövs inte då stråna leder ner vattnet 

droppvis. 

 
Interiör: Ej besiktigad. 
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Åtgärder: Färgen på fönstren är i behov av renskrapning, kittning med linoljekitt 

och målning med linoljefärg. Fasad liksom dörrar behöver strykas med äkta trätjära. 

Marknivån längs med den norra och södra sidan bör sänkas. Samtidigt bör det sä-

kerställas att vatten rinner bort från byggnaden och inte in mot fasaden. Körbron 

behöver ses över och justeras så att stenen kommer i nivå med porten. Taket är i 

behov av att ryggas om och skorstenens fogas om.  
  

Vedalaboden, K0358.J88. 

Ovan: Vedalaboden med Ha-
vängsboden  och ett värn i bak-
grunden. 

Nedan: Östra fasaden mot ha-
vet. 
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Vedalaboden, K0358.J88. 

Ovan: Södra fasaden. 

Mitten: Västra fasaden. Notera 
att marknivån på körbron har 
sjunkit på ett par ställen. 

Nedan: Norra fasaden. 
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Havängsboden, K0358.J89 

Havängsboden och Vedalaboden och ligger intill varandra i Ravlunda socken, 

Simrishamns kommun, inom Ravlunda skjutfält, en bit norr om Verkeån. Havängs-

boden uppfördes 1956 av militären och kan ha ersatt någon av de så kallade Ha-

vängsbodarna som ska legat i närheten av Verkeån och rivits samma år. Boden är 

uppförd med gråstensmurar, panel och stråtak och ligger med gaveln mot havet. 

 

Grund: Fogad naturstensgrund som varierar i höjd. I väster, inåt land, går muren 

upp till gavelröstets början. 

 

Stomme/fasad: Stommen består troligtvis av träreglar. Fasaden är klädd med röd-

målad locklistpanel med brädor som varierar i bredd mellan 13 och 17 cm, locklis-

terna mäter 1,5 x 5 cm. Gavelröstenas panelbrädor har spetsiga avslut nedtill. 

 

Fönster: -  

 

Dörrar/portar: På den södra fasaden finns lucka av stående locklistpanel upp-

hängd på bandgångjärn. Ytterligare en lucka med samma utseende sitter i det östra 

gavelröstet. På den norra fasaden finns en dubbelport av stående locklistpanel med 

bandgångjärn. 

 

Tak och avvattning: Stråtäckt sadeltak med ryggning som hålls på plats av höns-

nät och ryggaträn i ek sammanfogade med käppar. Vindskivor och solbrädor i röd-

målat trä.  

 
Interiör: Ej besiktigad. 

 

Åtgärder: Taket är i behov av att ryggas om och eventuellt behöver ryggaträna 

bytas ut. Skador i takfallet åt söder bör ses över och takskägget klappas upp. Boden 

har inte någon takavvattning, det brukar inte stråtäckta tak ha eftersom stråna leder 

ned vattnet droppvis, på ett kontrollerat sätt. 
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Havängsboden, K0358.J89. 

Ovan: Havängsbodens västra fa-
sad med Vedalaboden i bak-
grunden. 

Mitten: Östra och norra fasa-
derna. Boden har inte några 
fönster vilket tyder på att den 
bara använts som bod. 

Nedan: Södra fasaden. Rygg-
ningen har sjunkit under åren 
och fyller inte längre ut hönsnä-
tet. Skador finns också på tak-
skägget. 
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Julebodastugan, K0358.J90 

Julebodastugan ligger intill Holmaboden och Vallabodarna vid Juleboda, i 

Ravlunda socken och Simrishamns kommun, inom Ravlunda skjutfält. Enligt en 

inventering som gjordes på 1980-talet (Rollof  1984) finns det inte någon bod med 

detta namn, däremot har Holmaboden även kallats Julebodaboden. På äldre kartor 

finns bara en bod utmarkerad här. Den nuvarande boden är uppförd med träpanel 

och ligger en bit in från stranden. Boden är troligen ursprungligen den badpavil-

jong som låg öster om gården Lilla Juleboda 1955 då byggnadsinventeringen inför 

utvidgningen gjordes. Badpaviljongen ägdes liksom gården av Jonte Hultcrantz. 

Paviljongen var uppförd i trä med rödmålad panel, dels liggande närmast marken 

och dels stående läktad panel, veranda framför ingången och tegeltak. Fönstren  var 

småspröjsade och vitmålade och hade fönsterluckor med utskurna hjärtan. 

 

Grund: Byggnaden står på en gjuten grund. 

 

Stomme/fasad: Den ursprungliga stugan har byggts till med ett förråd åt väster. 

Båda dessa delar är klädda med rödmålad locklistpanel. Stugans stomme består 

troligtvis av träreglar. På stugan sitter panelbrädor som varierar i bredd mellan 15,5 

och 17 cm och locklister om 7,5 x 1,5 cm. Tillbyggnaden är klädd med panel med 

måtten 14,5-18,5 cm och locklister om 4,5 x 1,5 cm. Åt öster finns en öppen ve-

randa av trä i anslutning till entrén. 

 

Fönster: Det finns fyra kopplade tvåluftsfönster utan spröjs, ett på den norra, ett 

på den östra fasaden och två på den södra fasaden. Västra fasaden har två fönster 

med vardera en kopplad båge utan spröjs. Samtliga fönster är målade i svart kulör. 

Fönsterbleck i koppar undantaget på den västra fasaden där fönstren saknar bleck. 

 

Dörrar/portar: På den östra fasaden finns en dörr som är klädd med 

fasspontspanel och har en kvadratisk glasruta i den övre delen. På tillbyggnadens 

södra fasad finns en dubbelport med 7,5 cm breda spontade brädor och bandgång-

järn. I det norra gavelröstet sitter en lucka som är konstruerad av samma typ av 

panel som sitter på stugans fasad. 

 

Tak och avvattning: Boden har ett sadeltak täckt av rött tegel, undertaket utgörs 

av ett sticketak. Tillbyggnaden täcks av korrugerad plåt. Svartmålade vindskivor 

och solbrädor i trä. Skorsten i rött tegel med gjuten krona. 

 
Interiör: Ej besiktigad. 
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Åtgärder: En besiktning av taket har högst prioritet. Takpannor har kommit ur 

läge och behöver justeras. Övriga åtgärder rör målningsarbeten. Färgen flagar från 

dörren, verandaräckets överliggare och vindskivor. Dessa behöver skrapas rena och 

målas om med linoljefärg. Fasaden är idag målad med plastfärg som bör skrapas 

bort och ersättas med traditionell röd slamfärg utan förstärkning med linolja eller 

annan typ av olja. Boden har inte någon takavattning. 
  

T v: Plan över den bod som numera har benämningen Julebodastugan men som ursprungligen var en badpavil-
jong. T h: Badpaviljongen sett från söder 1954. Uppmätning RAÄ och foto Regionmuseet. 
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Julebodastugan, K0358.J90. 

Ovan: Östra fasaden. från sö-
der med tillbyggd del. 

Mitten: Norra fasaden med 
tillbyggnaden som skymtar t h. 

Nedan: Södra fasaden har en 
port till tillbyggnaden. 
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Julebodastugan, K0358.J90. 

Ovan: Västra fasaden med den 
tillbyggda delen. 

Nedan: Julebodastugan ligger 
nära tre andra bodar, här ses 
Vallboden i mitten och Holma-
boden längst bort. 
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Förslag till övergripande åtgärder 

- Rensning av sly och buskage kring byggnaderna. Marknivåer bör ses över så att 

avrinningen sker från byggnaderna. 

- För att bibehålla bodarnas enkla karaktär bör byggnadsvårdsprincipen råda i re-

noveringsarbetet. Befintligt byggnadsmaterial bör i första hand återanvändas 

och lagas och i andra hand bytas. Exempelvis behöver man oftast inte byta ut all 

panel och brädor är också enkla att skarva. Vidare kan man sätta offerbrädor 

längst ner som ersättning för den nedre panelen eller som skydd av denna. Lag-

ning och ersättning bör utföras med likvärdigt material och ha hög kvalitet. Ex-

empelvis byts furuvirke mot furu och det nya virket bör vara tätvuxet och kåd-

rikt för att hålla länge. 

- Målning bör ske med traditionella färgtyper så som linoljefärg på äldre fönster 

och snickerier, röd slamfärg på ohyvlad panel och äkta trätjära på portar och 

ohyvlad panel. Traditionella färger har pigment och bindemedel som ger en helt 

annan karaktär än moderna färgtyper som oftast ger ett ganska stumt intryck. 

- Hårda fogbruk med cementinblandningar bör ersättas med (hydrauliskt) kalk-

bruk. Kallmurade grunder bör ses över och hållas under uppsikt. 

- Uppmuntan till engagemang av någon ideell förening och samarbete med denna, 

och naturvårdande myndighet, så att ålabodarna och deras miljöer sköts i sin 

helhet. 

- Alla åtgärder bör hädanefter dokumenteras så att efterkommande förvaltare kan 

ta del av vilka åtgärder som gjorts och varför de gjorts. 
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