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lshuset på Björkö

Hamnen byggdes mitt under brinnande krig

Hamnen invigdes högtidligt 1944, mitt under brinnande krig.

Att bygget blev av ien så osäker värld måste handla om Björk-

öbornas framtidstro och fiskets lönsamhet. lshusets nuva-

rande ägares farfarsfar Adolf Alexandersson var engagerad

och drivande ibyggandet av hamnen. lshusets nuvarande äga-

res mormors far Efraems Ragnar var en energisk och nitisk

hamnkapten under samma tid och under många år.

Han lämnade ingenting åt slumpen. Att ligga med båt ihaffih,

såvida man inte var " Frammare", kunde kosta 50 öre. Allt gods

som beställdes av hushållen skulle det betalas avgift för till
ham nen.

Under kriget var det brist på diesel. Då seglade man isfartygen,

liksom med andra båtar. Diesel gick inte att uppbringa till nå-

gon båt på den öppna marknaden" Däremot hände det att

norrmännen stal diesel från tyskarna och sålde till svenskar.

Åte Olausson var som ung med sin far Einar på sådana resor

för att köpa stulen diesel av norrmän. När det inte fanns diesel

körde man båtarna på tjära, blandat med en produkt som kal-

lades Montyl" För att kunna köra med detta bränsle behövde

motorn ändå startas på diesel för att över huvud taget gå

igång. Om motorn stängdes av på tjära beckade den igen och

dog. Efter krigsslutet använde Björköborna överbliven tjära på

påskefyren " Att hä lla brä n n ba ra vätskor på påskefyren ä r en

tradition som lever vidare"

Självklart påverkades fisket av kriget liksom all handel och alla

tra nsporter på havet. Det sägs att några Björköfiska re som

fiskade på lsland blev kvar där iflera år. På grund av risken att

stöta på minor så vågade de inte segla hem. Familjerna på ön

fick klara sig utan dem.

Direkt efter kriget blomstrade fisket. Holmfrid berättar att de

med is från Björkö i lastrummen körde både till baltstater och

ner till Tyska floder där hungriga och svältande människor

tiggde fisk av dem direkt från båtarna med håvar.

lsmagasinet färdigt L946. " Äntligen is i hqmna!"

Det var Västkustfiskarnas ekonomiska förening, Svensk Andels-

fisk som bekostade Björkö ismagasin. Kanske med hjälp av

Björkös nystartade Andelsförening. Bygglovshanteringen på

Björkö under denna tid bestod av Einar Olausson (far till nuva-

rande ordförande Bengt Olausson i Hamnstyrelsen), som satt

48 år i Kommunstyrelsen, samt folkskolläraren och en snickare

som stod för den tekniska expertisen. Kanske skrevs det proto-

koll från dessa möten hemma hos Einar. Kanske inte.

lsrännan, där isen lastades in syns tydligt, liksom utlossnings-

anordning nummer två i ordningen som vqr på norra gaveln.

lshusets förste föreståndare var Frans "på slippen", €fl äventy-

rare som det finns åtskilliga historier om. Han bodde iJonas

och Ulrika Almhöjds nuvarande hus " pä slippen".

När lsmagasinet byggdes var det ett rent förvaringsmagasin

för is. lsen kördes hit med fraktfartyg som hämtade is från bl.a.

Norge och Vänerområdet. Fraktfartygen som levererade isen

till kommunens ismagasin var oftast engelskbyggda cutters av

trä, för isoleringens skull. I stålbåtar hade isen smält för fort.

Båtarna seglades eller kördes av två eller tre man. Den is som

kom från Norge var utrikes gods och skulle som allt annat im-

porterat gods förtullas" Innan fraktfartygen anlände till Björkö

hamn fick de därför lägga till på Kalvsund för att klareras. En

släkt med tullare var familjen Lorentson, som har ättlingar i

Björkö hamn än idag" Kicki Nymans mormor Sonja's bröder var

tullare. Det hände att tullaren vid personalbrist också fick

hjälpa till med islossningen. Då tjänade han också en extra

dagslön vid fartygets ankomst, lön som både tullare och islos-

sa re.

löckerö kommun var det ett stort antal isfraktskutor verk-

samma under de t2-22 är som sjöis fraktades till magasinen"

1948 köptes Björkös ismagasin av Arvid Bergströn'r, en bety-

dande fiskgrossist från Göteborg och hans partner Sven Ols-

son. Arvid tog också initiativ till att det byggdes fler ishus i Öck-

erö kommun, bl"a. det på Knippla"
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Den första kända bilden av ett omålat ishus. Vykort från 1946


