
Höstutflykten till Agö hamn 

När agöbornas båtar hämtade 30 av hembygdsföreningens medlemmar  i Hölick lördagen den 

31 augusti  2013 för höstutflykt  föll dagens enda regnskur på Agön! Färden ut till den 

ungefär landmilen avlägsna ön gick förbi Agö fyr på öns östra udde.  

Solen, hamnfogden Lars Huss, ringaråldermannen och kyrkvärden  Anders Hedlund och 

utflyktsvärden  Sven Bohlin hälsade välkommen på tunet mellan gamla prästkammaren från 

slutet av 1600-talet och nya prästkammaren från 1845. Nya prästkammaren har sin förklaring 

i att hamnrätt infördes på fiskeskären i Hudiksvall på 1820-talet och rådmannen och 

hamnfogden Per Lundbergs kök och den gamla prästkammaren blev för små för 

verksamheten. 

 

Norra delen av maln med gistgården. I bakgrunden dass och förråd för näten.  

Anders berättade ur Agöns rika historia på maln , där nu bara en gistgård står. Maln är ett stort 

öppet område med smågrus som lämpade sig väl för att hantera skötar, notar, nät och ryssjor. 

Smågruset fastnar inte i näten nämligen. En viktig förutsättning för fiskets bedrivande under 

omkring 500 år. 



 

Ringaråldermannen Anders Hedlund berättar vid kapellet. 

Vid kapellet fick gästerna se och höra ringaråldemannen ringa i klockstapeln och i kapellet 

fortsatte kyrkvärden Anders att berätta om kapellet och dess utsmyckningar. Agö kapell är det 

största av de ”sju systrarna” som man kallar skärgårdskapellen. Kapellet byggdes ut 1830-

1832. Det går att få reda på mycket om livet i ”Capelhamnen”,  som det står på gamla kartor, 

genom att kapellboken  finns bevarad i landsarkivet i Härnösand. Där gjordes anteckningar 

om både världsliga och kyrkliga händelser under flera århundraden.  

På hamnplanen serverades en strömmings- och laxlunch förädlad av Fiskeboa i Borka. 

Föreningsmedlemmarna Lars och Ingrid Granath, Ewa Löfquist och Ingrid Bohlin  hade  

 



 

  

Långbord på hamnplanen med ortens fisk i goda inläggningar. 

anlänt redan dagen före för att göra i ordning allt. Strömmingen dominerade tallriken, inte att 

undra på att hudikbor förr kallade strömming för Agö-fläsk! 

Efter lunchen vidtog en stugvandring i två grupper ledda av Anders Hedlund respektive Sven 

Bohlin. Agöborna omhuldar sina besökare och det gavs tillfälle att kika in i stugor och få del 

av husens och invånarnas historia. Några av de fiskarsläkter som fortfarande finns kvar  på ön 

har förfäder från 1700-talet och början av 1800-talet och många referenser finns till 

vinterboendet i Hudiksvall. 



Eftermiddagskaffet på hamnplan förgylldes av rulltårta från Ingrid Granaths Borkakök och 

därefter blev det återresa med båtar förda av Lars Huss, Bengt-Olov Persson (BOP), Benny 

Skov, Lars Blomberg och Sven Bohlin.  Färden gick nu via Storsundet för att fullfölja ”Agön 

runt”. I Hölick kunde de som tittade tillbaka mot Agön förstå varför Greta Rodenstam kallade 

ön ”Långnålen”.  

 


