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Förord
Jag har många gånger funderat över hur de varit
för al la de som ägnade sig åt sjöfart runt Hven.
Jag har tänkt på al la dessa sjömän från när och
fjärran som gav sig ut och trotsade vädrets
makter i, med våra referensramar, väldigt små
båtar. Vi är vana vid alla upptänkbara tekniska
hjälpmedel, men de fanns inte förr. Möjligheten
att förvara mat och göra sig kontaktbara var
betydligt svårare.
När jag nu tagit del av Hvens Bärgarlags
anteckningar, Hvens assuransförenings
anteckningar, många gamla tidningsklipp och fått
en del berättat för mig. Då måste jag säga att
jag är så imponerad av dessa pojkar och män som
ger sig ut på okända vatten för att försörja sina
familjer. ,
Tänker på fruar och barn som gick hemma oroliga
'och hoppas de kommer hem snart.
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Många är de botar som "Stran dat" pa Hven och
många olyckor har skett med båtar som haft
hemmahamn på Hven.
0

Här finns en del samlat men mycket mer finns
klart att berätta.
Jag har valt att genomgående skriva Svitzers och
Bärgar laget, även om det stavats annorlunda.

Eva Pettersson, Hven
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. ·t 1959 för 150 år sedan)
1809 (s kr1v1
. to till Hven av kapare i Helsingör
Plundrings ag
Frederiksborg Amts-Avis berättar om ett
gammalt minne: som tidigare omtalats företogs
av några kapare från Helsingör, nyårsdagen 1808
ett plundringståg till Hven vars öbor tvangs
lämna ifrån sig vapen och vete som man tagit på
ett grundstött fartyg.
Detta så kallade käcka dåd gav kaparna blodad
tand, och den 2 jon 1809 gick de tre kaparna ut
under ledning av kaparkapten Lars Pedersen
Raaber från Hornbeck.·De fick följe av en annan
kaparbåt. De seglade till Hven med kaparf Iottans
40 gastar de ville finna allt vetet som funnits på
den' båt som strandat vid Hven. Väl på Hven gick
de upp till kyrkan och bad prästen göra predikan
kort, då bönderna skulle köra tillbaka allt vetet
till stranden. Detta skedde också, men
inskeppningen var mycket besvärlig, då isen låg
~ångt ut i sundet. Säckarna måste släpas ut över
,sen oc;h fartyget måste halas in genom isrännor.
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1886 bildades en Båt Assuransförening. Som

fick namnet Hvens Assuransförening.

Till fiirsta styrelsen valdes. Skepparna O.
Persson,ordförande,Chr. Johansson, N.
Andersson och A. Nilsson.
De första fartygen som var med i Hvens
Assuransförening var:

Wenus med ägare Ola Persson
Anna med ägare Pet. Christensson
Enigheten med ägare Chr. Persson
Tre syskon med ägaren Nils Andersson
Emilia med ägaren Chr. 0 Johansson
Primus med ägare Anders Nilsson
Ingolf med ägare A Christensson
Fortuna med ägare F Persson
Beata med ägare Olof Olsson
John med ägare Magn. Assarsson
21

Petter Svensson, Adolf Johansson, Alfred
Bengtsson, Alfred Jönsson, Johannes
Wennerberg, Gunnar Johansson, Christian
Pålsson, Gustav Pålsson
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Fredrik Christensson (1864) har berättat.
Vi "Stenfiskade" till hamnarna, vi seglade längs
kusten till Viken och Höganäs. Där var flera års
arbete med hamnen i Helsingborg. Sen var vi
vidare till Halmstad och fiska sten till den
hamnen.
Det var en sådan orimlig fattigdom. Vi fiska även
sill, min far var vid Stubbekjöbing - de var inne i
ett smalt sund vid Falsterbo. Vi hade näringar
och "Sillagarn".
Min bror Axel hade seglat i flera år på Atlanten.
Han var precis hemkommen och skulle döpa sin
dotter. Så skulle han segla till Danmark. Han fick
ett väldigt åskoväder så han "blev där ute" vid
"Stellans rev", skutan drev med en ung påg
ombord ända hit. Så fick jag den skutan att segla
med.
Sen byggde jag en större vid Viken på 100 ton.
Där var inte så många här då. Jag fick last med
det samma uppe i Stockholm. När vi kom hem
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I en intervju berättar Mauritz Andersson
(1883)

"Danskarna kom hit och ville ha folk till att binda
näringar för 33 öre om dagen. Då fick man mjölk
för 8 öre Iitern. Det var en som hade ett eget
Iitet mejeri. Han körde ner ti 11 kyrkbacken och
sålde separerad mjölk för 2 öre litern. Den var
lika bra som den de har i affären nu. Den kunde
man koka fin "Risengröt" av. Helsingörs mössor
var sådana som de fällde ner öronen när de var
ute på sjön. De var gjorda av fårskinn med ullen
innanför.
33

1898 30 april "Emelia av Brantevik", Galeas
Grundstötte på Nordvästra revet.
Kapten B. Mårtensson på resan från Oskarshamn
till Helsingborg med last av bröder.
40 % Bärgarlön utgör 377,53

1898 30 april "Sigrid av Göteborg" Ångbåt
Grund stötte vid norra Hven på resa från
Göteborg ti 11 Köpenhamn. Lasten var trämassa.
40 % av bärgar lönen enligt uppgift från Svitzers
978: - fördelade å 65.1/4 lotter a 9.60

1898 29 augusti "Livlig"
På väg från England till Köpenhamn gick den på
grund på vägen, den lagades provisoriskt med
segelduk.
Men när den kom norr om Hven hade vinden ökat
och vågorna gjorde att skeppet sjönk.
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1901 21 december "Brunnsnis" Ångbåt från

Flensburg.
Strandade på Nordvästra revet vid Hven, på sin
resa från Blyth till Svinemunde. Svitzers ångaren
"Kattegatt" assisterar, meddelar Skånska
dagbladet.
Hvens Bärgarlag 33 1/3 % = 3404: -

1902 8 juli "Rochenston" Ångbåt (annan stavning,

Rochestune)
Strandade vid nordvästra Hven. Den fick flera
läckor i botten. Den 9 juli sjönk halva fartyget
under vatten så att endast de två främsta
luckorna stod över vatten.
Svitzers ångbåt "Switzers" rekvirerades.
Bärgningen pågick nästan dag och natt till den 26
då vi fick fartyget inbärgat i Köpenhamns
frihamn.
Bärgar laget fick 33 1/3% = 9 133 ,33
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1905 11 december 6.00 "Callisto av Rotterdam"

Grundstötte utanför "Fiskeshöjen", Norra Hven.
Kapten Gegroet Jippe var på resa från New
Orleans, central Amerika med styckegodslast till
frihamnen i Köpenhamn.
Med hjälp av Svitzers ångarna "Kattegatt" och
"Herta", samt genom att lossat ca 400 ton
oljekakor fick de flott den 12 kl. 4.00 på
eftermiddagen. Han fortsatte sedan resan till
Frihamnen
Bärgarlön 33 1/3 % = 16749: -

1906 blev Janne Jönsson utsedd till platsombud

för Svitzers Bärgningsbolag i Köpenhamn, som
redan då i många år hade haft samarbete med
Bärgarlaget på Hven. Samma år blev han Hvens
Bärgarlags förman. En bättre förman kunde inte
Bärgarlaget få. Dess uppgift var att bispringa de
nödställda fartyg som strandat vid Hven, som
sedan gammalt varit en far Iig passage i svårt
väder.
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1918 Galeasen "Ester av Hven" fick 195,98 för
sitt haveri av Hvens Assuransf ören ingen

1918 "Amalia av Hven" fick ett nytt haveri och
fick 121,55 i ersättning

1918 16 maj kallades det till ett styrelse möte i
Hvens Assuransföreningen på begäran av Einar
Persson. "Runa av Hven" hade grundstött i
Öregrunds skärgård och f lottagits av Stockholms
Transport bolag. Detta bolag krävde nu en
garanti på 8000: -. Einar Persson ville då ha ett
lån på 5000: - . Styrelsen godkände lånet mot
revers och 5 % ränta.

1918 Mönstrade Viktor Olausson på "Ida Maria"
han mönstrade av 3 2 år senare. Först seglade de
på allmänfrakt runt kusterna och under 1934-35
huvudsak Iigen på tegelf rakt mel Ian Hven och
Malmö. "Ida Marie" ingick i köpet då AB Ferosan,
81

1933 21 december 11.00 "Jon
anno av Aalborg"
Galeas
,
Hvens väStra udde i stiltje och tjocka

193419 februari 19.30 "Brasit,·en av K·· h
open amn"
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Från Köpenhamn meddelas att Ångaren lämnade
där vid 18-tiden med Aarhus som närmsta
destinationsort. När ångaren kom ut i sundet
möttes den av häftig västlig storm, vilken i
förening med stark strömsättning drev fartyget
ostvart in mot sydsidan av Hven, där de
strandade.
Befäf havaren, Kapten Botfeldt meddelade
omedef bart per radio sitt rederi om olyckan och
begärde assistans. Svitzers bolagets
bärgningsångare "Sigyn" gick vid 10-tiden på
aftonen ut till haveristen, förmodligen med
första uppgiften att undersöka möj Iigheten för
läktring av lasten.
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1941 8 januari "Sylvia av Hven"
.-fon var på resa från Nevstadt till Helsingborg

ned kol. Utanför Landskrona skruvades hon av
sen och hamna på grund. Dagen efter hade
137

1954 22

december 7.10 "Gol av Bergen"

Gick på vid VäStra fyre~ strax in~a~_lysbojen ca
meter från land. Vid olyckstdlfallet rådde
300
hård väStlig vind, vilket senare under dagen
tilltog och vid 21-tiden, då vinden svängt t ill
sydväst, blåste det ca 15 m/sek.
Vid grundstötningen sprang 4 bottentankar i
förpiken läck men lastrummen tros vara oskadat.
Så fort vädret ti Ifåter går dykare ner.
Gol är på 1006 nettoregisterton, på väg från
Norge till Norrköping. Man skulle dock ha
bunkrat i Köpenhamn. Lasten består av 2,5 ton
kalksalpeter samt 7 ton magnesium. Där är 21
mans besättning. Den gick på med 11 knops
hastighet.
Svitzers ångaren "Bien" från Helsingör försökte
dra loss. Man beslöt att underlätta genom att
lossa lasten. De kom en kraftig ångare "Sköld av
Köpenhamn", den hade 2 pråmar med sig.
Samtidigt gick 22 man från Hven ut i
Motorjakten "Veritas Oljaren" för att börja
168

. n på Skäret" med Stig Järrel i
I
i fil men "Ens ,nge
huvudrollen.

1956 3 mars Isläget förvärrat utanför

Landskrona, all

trafik till Hven måste ställas in.

En fast isbarriär som inte kunde f orseras befann

sig ett stycke utanför hamnrännan. För första
gången måste Ventraf i ken ställa in.
Motorfartyget "Ven" gick som vanligt ut på
morgonturen men förmådde inte tränga igenom
isvallen utan fick återvända. Det var första
gången sedan 1941 som trafiken varit inställd en
hel dag.
En verklig katastrof inträffade i
Landskronahamn, strax före middag. Ett väldigt
isf lok pressades in i hamninloppet som spärrades
och ismassorna utanför trängde på och sköt mot
inseglingsfyrarna. Plötsligt klippte det stora
isflaket av fästet till den ena inseglingsfyren och
som man skär av en sparris försvann den vita
fyren und er isflaket och sjönk i hamnen. Man kan
174
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sedan man sagat ner master n,n, so
åren.
a sattes
fartyget på grund och så tände rnan på.

1964 12 mars "Litva av Odessa" Ryskt

paSsargerarfartyg
Det rådde tät dimma vid strandningen.

350 kryssningspassagerare och 104 mans
besättning.
De 2060 ton tunga fartyget gick i går på grund

på sandbankarna mellan Hakens fyr och
Bäckviken. Fartyget stäv står ca 25 meter från

land, aktern är fri. Där är ca 3 meter djupt och
Litva har 5 meters djupgående.
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Undertecknad har under dren 1965-1967 Uppgjort
en förteckning över skutor he.mmah6rande pd ön
Hven under åren 1886- 1967 sd långt detta varit

möjligt med hjälp av skriftligt källmaterial.
Värdefulla upplysningar har jämvdl lämnats av på
HMn ännu kvarlevande ä/d,Y, skeppare bl. a.

Mauritz Andersson och Perry Persson, båda vid
Kyrkbacken.

Av Öns tre hamnar byggdes Kyrkbacken år 1876,
Norreborgs hamn i början av 1880-talet och

Bäckvikens hatM 1886. Sistnämnda år bildades
jdmväl Hvens BåtasStranSförening av dåvarande 20

bdtägare med' skeppare Ola Persson som
ordföranden.
Det är min förhoppning att deMa förteckning
kanske, bland ama1' .s kall kunna utgöra något litet

bidrag till da,na framtida forskning av Ön Hvens
historia och då närmast den tidsepok då
~keppsfarten var en så betydande naringsgr-en för

on.
Hvcn i dcc·e ,nbu 196'7
Fredrik Akuberg f .d. Skeppare
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