Förord
Jag är född och uppvuxen på Hven. Jag har
många människor runt mig som delar mina minnen.
Men jag saknar flera av mina närmsta.
När jag 2010 ärvde många foton efter mina
föräldrar och äldre släktingar, så kände jag att
jag måste förvalta dessa "vardagsb,'lder" från ön
Hven. Det är b1'lder från hela 1900-talet fram t,11
idag.
Sedan 1980 har jag fotograferat mycket och jag
tycker •en b,'ld säger mer än 1000 ord'~
I min bokhylla gläder dessa foton mig, men delad
glädje är dubbelglädje. Hoppas du tycker om
b11derna. Mina förå1drar kunde mycket om Hven
och var hela sina liv engagerade i olika föreningar
på ön. De beräffade mycket för oss syskon, men
tyvärr lyssnade jag inte så noga.
Nu har jag haft fordelen av att många å1dre
Hvenbor gärna berättar för mig om vardagslivet
här inne. Jag är så tacksam för ni tar er tid att
berätta för mig, ingen nämnd och ingen glömd.
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Denna bok är mitt sätt att bevara
"Vardagshistorien på Hven.
De mesta jag skriver om har jag fått berättat
för mig av äldre Hvenbor, en del har jag
kompletterat med fakta, från de fina böcker som
redan finns att läsa om Hven.
Jag har en blogg på min hemsida där jag skriver
om vardagslivet på Hven nu och då.
www. hveniordochbildse
Och en Facebook grupp Hven i ord och bild där vi
t,'llsammans delger varandra minnen.
Hoppas du får en trevlig lässtund
Hälsningar Eva Pettersson
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"Sången om Hven"

Alvar, Ivar och Gösta Pettersson söner till Petter Olsson
som hade affär i Backafal I.
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1905 betalades 25 öre per månad.
1911 betalades 1.10 ut i begravningshjälp.
Fram till 1917 betalades oftast 50 öre i månaden
men vissa månader 1.10.

1917 betalades 3.30 ut i begravnings stöd.
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I Reglemente för Folkskolor och småskolor inom
S:t Ibbs skoldistrikt 1903
Står bland annat följande att läsa:

Att aktningsfullt, bemt;ta skolrådets ordfiirande
och /edamiiter, vederborande tillsyningsmän med
flera, visa aktning och lydnad for sina lärare och
utan gensägelse eller motstånd mottaga deras
foreskrifter, tilltal eller bestraffningar.
Att på bestämd tid infinna sig i skolan, rent och
snyggt klädd och med nådiga bocker och
sko/saker forsedd
Att med uppmärksamhet fo1ja undervisningen
samt flitigt och noggrant fullfolja ålagt arbete.
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Vid Västra skolan
Småskolan barn födda 1912-14
Anders Stjärnström, Gustav Öven, Hugo Balke, Gunnar
Holmberg, Torsten Jönsson, Bror Johannesson, Tage och
Edvin Muller
Artur Andersson, Kalle Persson, Anna Jonsson, Hulda
Rasmusson, Nanna Olofsson, Edit Örtberg, Klara
Wennerberg, Kalle (Wilhelm) Wennerberg
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Från Invigningen av Tycho Brahe statyn.

Man tog sig hit på olika sätt for att vara med på invigningen
av Tycho Brahe statyn.
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Museet

Museet invigdes 1931. Där visades upp delar av
Tycho Brahes liv på Hven. Det har hela tiden
utvecklats men gått väldigt sakta.
Tjugo år senare grävdes Stjärneborg ut och blev
försett med koppar kupoler. Då kunde man titta
in genom fönster och se på utgrävningarna.

Josef Jonsson och Ove Persson
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Sonja Wennerberg, Gunnel Bengtsson, Inger lilja, Ingrid
Johansson, Ranke Alm, Ulla-Britt Berg, L11ian N,'lsson, Elsa
Persson.

Gerda Alm hade skrivit en lyckad
teaterfifrestå1/ning till förmån för s.·t Ibbs
scouter och insamling t 11/ norska barn. De var
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"Här kommer en bild där jag "var med'~ Tidigt en
morgon i oktober 1942 når Wilhelm Wennerberg
gick sitt vanliga stråk utmed "lanningen" från
Kyrkbacken mot Vingesti för att samla ''bränne"
såg han på håll en märklig farkost vid Vingest,:
När han gick närmare visade det sig vara en tysk
flygbåt som låg och skvalpade i just ''lanningen'~
Den hade det tyska hakkorset på rodret. W,Jhelm
trodde att nu var det Sveriges tur att invaderas
fast han såg inte till någon bemanning.

De Tyska planet vid Vingest,:
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Knutsson som startad~ taxi på Hven efter kriget

var en man som kom hit som Militär och trivdes
så bra här att han tog hit sin fru. Det var tnycket
tjafs innan han fick tillstånd att starta Taxi här
inne. Många var emot det och tyckte fick han

tillstånd så kom fler att vilja ta hit bilar.

De mesta kördes ut och såldes meq häSf och vagn.
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Men Anders klarade sig. Han blev 98 år. Anders var min

mormor Greta Strandben'9'S,
morfar.
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Gotthild Hallen, Gotthard Persson, Gotthard Rasmusson
Birger Björk, Axel Carlsson, Svante Hallen, Ivan lilja
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