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Föreningens styrelse har, med John Sjölins som ordförande, genomfört ett årsmöte och elva protokollförda
styrelsemöten. Dessutom har många timmars arbete utförts i tilldelat förråd, ett flertal omstuvningar,
förberedelser för avyttrande av föreningens inventarier m.m. Visst arbete har utförts ombord på Najaden.
Året började med nyheten att fler visat intresse för att köpa Najaden. Kommunen hade tydligen bråttom att
sälja fartyget då beslutet fattades redan den 12 februari. Fartyget såldes till Seilskuteforeningen Öst i
Viken, Fredrikstad, Norge. Det snabba beslutet av försäljningen berodde, enligt uppgift på, att stadens
politiker ville ha försäljningen avklarad i god tid innan valet.
Enligt föreningens stadgar skall föreningen vara Najadens ägare behjälplig o.s.v. Försäljningsbeskedet
innebar att vi nu hade Seilskuteforeningen som ”huvudman”. Uppgiften blev att bevaka deras intresse
avseende inventarier m.m. som lagrats tillsammans med Marinmuseets och Najadens Vänners i ett
gemensamt förråd tillhörande Kommunen. Hanterandet av förrådsställd materiel, som vi ansvarade för,
försvårades av att ingånget avtal inte följdes. Föreningsrepresentant skulle närvara vid hanterandet av
lagrade föremål. Olika intressenter gjorde sig tillträde till förrådet, utan att meddela oss. Detta orsakade, att
vi fick lägga ner många timmar på hantering av lagrad materiel och rätta till diverse ”strul” (oordning).
Tisdagen 25 mars kunde vi hjälpa 5-6 klass, Kulltorps skola, Gnosjö, med deras filmatisering av
Utvandrarna ombord på Najaden. Ingenting saknades Kristina, Karl-Oskar och övriga emigranter var på
plats, likaså matsäck innehållande bröd, gröt och brännvin, inte heller råttorna saknades. (Kopia av filmen
finns hos John).
Tisdagen 17 juni ordnade föreningen en demonstration på rådhustrappan innan dagens fullmäktigemöte.
Vid fullmäktigemötet skulle Lars Ohlsson, via ”Allmänhetens fråga” begära förklaring från kommunen om
valet av köpare, (Allmänhetens fråga kan bara ställas av enskild person). Motivering till valet av köpare
hade föreningen efterlyst under en längre tid. I direkt anslutning till nämnda möte erhöll föreningen ett
skriftligt svar.
Trots diverse överklaganden av enskilda personer (John Sjölin och Lasse Olsson) kunde försäljningen
genomföras. Till kommunens glädje -och vår sorg- överlämnades det gamla skeppsgossefartyget HMS
Najaden till den nya ägaren fredagen 6 juli. Lördagen 7 juli kunde Najaden, under norsk flagg, bogseras
mot sin nya hamn i Fredrikstad
I anslutning till valet i september tryckte föreningen upp ett flygblad som informerade om hur försäljningen
handlagts.
Efter att Najaden lämnat Halmstad kunde vi konstatera, att 15 lastpallar med värdefulla beslag och annat
tillhörande fartyget fanns kvar i förrådet. Materielen hämtades 27 september tillsammans med två livbåtar,
som sålts av föreningen till Norge. Lastningen av materielen ombesörjdes av föreningen, ansvariga från
Kommunen ”lyste med sin frånvaro”.
Först nu kunde vi tag itu med våra egna inventarier. Efter sortering och kontroll kontaktade vi Marinmuseet
i Karlskrona, Hallands Konstmuseum och Hembygdsföreningen i Torekov och erbjöd dessa vissa föremål.
Marinmuseet i Karlskrona prioriterades. Vissa föremål tillhörande f.d. skeppsgossar återlämnades enligt
deras önskemål.
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Beslutades att resterande föremål skulle säljas, i första hand till medlemmar genom budgivning, därefter på
auktion och loppis. Avyttrandet fick ske under viss tidspress, p.g.a. krav på att lämna lagerlokalen.
Lördagen 4 oktober genomfördes auktion och loppis. Många hjälpande händer fanns på plats. Försäljning
inbringade 25943 kr.
Måndag 6 oktober avhämtades det, som inte var sålt, av Amnesty. Najadens Vänners dokumentation
flyttades till Anders Wiqvists gård och lokalen städades. Sortering av dokumentationen kommer göras
nästkommande år och då arkiveras.
Årets sista åtgärd blev överlämning av detaljer tillhörande Najaden. Dessa detaljer ”dök upp” vid
sorteringen inför försäljningen, hämtades av Seilskuteforeningen lördag 22 november.
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