
 

 

Najadklubben Väst 

Årets Öckeröträff helgen 17-19 maj 2019 

En regnig fredagseftermiddag samlades 11 båtar i Öckerös gästhamn. Vädret på kvällen 

inbjöd mest till att kura i sittbrunnen eller ännu hellre inne i den uppvärmda ruffen.  

På lördagen hade regnet dragit bort och förmiddagen var bokad för en guidad tur på Hönö 

Fiskemuseum. Guidningen utfördes av Sven Bryngelson som delade med sig av sina stora 

erfarenheter från ett liv med båtar och fiske. Bland annat deltog han som 14-åring och 20-

åring vid fiske utanför Sydamerikas kust. Varje resa tog ca tre år. Man hann inte hitta på så 

många tonårshyss för direkt efter konfirmationen var det att gå på sjön. 

 Museet rymmer mycket material, bland annat dörjar av hästtagel, åleryssjor med båtform 

för att kunna bogseras till skäddegarn och makrillgarnflöte. Vi fick också en inblick i hur 

fiskarna levde ombord på skutorna och hur fisket gick till.  Många fina modeller av fiskebåtar 

finns utställda. Bergs varv på Hälsö var aktivt så länge fisket var attraktivt. En båt i månaden 

lämnade varvet men till sist blev motorerna för stora och det fanns inte trävirke stort nog för 

att ta hand om propellerhylsorna, så stålbåtsvarven tog över. En Säfflemotor på 15 hk vägde 

ca 800 kg.  

På 40-talet fanns det ca 90 fiskebåtar i Hönös tre hamnar. Fisket blev mer effektivt när 

Ringnoten kom och slog ut trålen på 70 talet.  

Här finns också minnen från krigen med bland annat delar från ubåten Ulven som enligt Sven 

sjönk pg a att befälen inte förstod fiskarnas språk/dialekt och varningar om att man dök i 

minerat område. Även en tysk ubåt men värdefulla mineraler sänktes utanför Anholt och 

bärgades efter kriget till Hönö där lasten togs omhand. En intressant och slitsam epok är 

samlad i museet och det är väl värt ett besök. 

På eftermiddagen kom solen och värmen och årets Najaddrink och grillmiddag avnjöts 

utomhus även i år. Som vanligt en trevlig helg med hög stämning. 

Lotta o Kenneth 

 

http://www.najadklubbenv.se/Medl/race.htm


 

 

 



 
 

 



 

 



 


