
SVENSI(A VÄSTKUSTFISKAREN

Bj örko nya f iskehamn invigd

Det flaggsmgckacle sam-
hrillet f öretedde en f estli g
anblick. En stot" och in-
tresserad publik deltog i in-
u i g ni ng s hö g ti dli g hete r nu.

Tl- ördagen den 16 sept. var stor fest- och
glädjedag för R,iörkö, som då itrvigde sin
präktiga fiskehamn och dagen tilt ära
il(lätt sig rik flaggskrud. Ett flertal gäs'ter
hade inbjudits från när och fjärran, och
de, som lionrnro från eller via Göteborg

Iandshövdingen, Iandssekreteraren,
en generaldirektör, två kornrnendörer, en
överste, två kommendörkaptener, två by-
raichefer nl. fl. reste ut med en min-
s\,:epare och nrottogos på kajen av hög-
tal armusik, \strandkassans styrelse och
en stor del av öns befolkning. Skolan ha-
de f ör dagen slutart tidigare än vanligt,
en del affärer voro stängda, och ett båt-
lag hade rest hem ända från Kalmar för
att få vara rned om evenemanget.

Sedan arbetschefen kapten Carl Bjuke,
clenronstrerat ritningar över hamnanlägg-
ningen och allt befunnits mycket gott vid
en promenad runt hamnen, slog man sig
ned på de på kajen utsatta bänkarna.
Folkskollärare f,ars Lemel välkomnade de

närvarande tilt firande av den stora be-
irr;irkclsc clagc;i.

Kapten I3juke erinrade offi, huru båtar-
na svårt besvärades av sjön, när hamnen
var oskyddacl; en del sleto sina förtöj-
ningar och blevo vrak. 1932-34 kom
emellertid det mest angelägna till stånd
för avhjälpande härav, norra vågbryta-
ren, som inom hort å,tföljdes av den scid-
rå, medan de smärre båtarna fingo gri n
särskilda hamn låingst in i den sumpiga
viken, Det var en sanitär förbättring, när
denna 1938-39 uppmuddrades.

F-iskeflottan utökades och modern i se-
rades, men bryggorna voro fallfärdriga och
kostsamma att underhålla, medan mari-
nen ville drisponera kajutrymme. Därför
tillkom den tredje utbyggnaden, som om-
fa,ttade fördjupning av hamnen och kaj-
anläggningar, och i nov. l94l beviljade
AK statsbidrag härtill. Arbetena sattes
ornedelbart i gång, varigenom muddring-
en medhanns före de två svåra isvintrar-

nå, som eljeqt_ sku-lle i lrög; grad ha för-
dröjt hamnbygget.

Utbyggnaden var betydelsefull i flera
ayseenden, varför detta beredskapsarbete
f irit f ortgå oavbru,tet, medan andra tern-
porärt nedlagts. Nu har rnan nära 500 m.
tr,uj för stora och 350 för små båtar, var-
jänrte stora utrymmen skapats för sjö-
bodar, upplag, is- och lådfabriker nt. r1l.

En isfabrik är under uppförande och en
affärsbyggnad planeras vrid hamnen av
strandkassan, som även har för avsikt
att förlägga en fiskaregård till andra vå-
ningen.

Hamnbyggnadskostnaderna belöpa sig
Irär på hela 726,000 kr., varav staten till-
skjutit 650,000 kr. I vågbrytarna har ned-
lagts 35,000 kbm. sprängsten, medan
20,000 placerats innanf ör kajerna och
30,000 hbm. lera bortforslats. Tal. avtac-
kade alla arbetsledare och arbetare samt
s,trandkassans styrelse, väg- och vatten-
byggnadsstyrelsen m. fl.


