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Fifrord
Jag har bott på Hven i hela mitt 46 åriga liv.
Jag har de senaste åren samlat på Hvens
"Vardagshistoria'~ Det är genom foto som mamma
och pappa hade och genom att jag fått låna foto
av privatpersoner på Ön.
Jag är mycket tacksam for alla som hjälper mig
på olika sätt och berättar och delar med sig. Det
är på det sättet jag lär mig och kan delge andra
som är intresserade.
Jag blir mycket glad när Enzio Pettersson låter
mig publicera ett fantastiskt tidsdokument som
fanns i hans farfars, Albert Petterssons, block.
När lena Dein låter mig ta del av Lennart
Peterssons forskning om affårer och cafeer mm
på Ön.
När Britta Gripmark ger mig sin fars, David
Lindells, Tidningsklippsalbum mm.
Det är tack vare alla som läser min blogg
www.hveniordochb,ldse och min Facebook sida,
5

Hven ; ord och bHd, som jag får inspiration och
glädjen att fortsätta.
Desto mer jag lär mig, desto mer inser jag hur
lite jag vet. Så där finns mycket kvar att
utforska i Hvens "Vardagshistoria': här kommer
en del av den.
Hoppas du får en trevlig lösstund

Hälsningar Eva Pettersson
Hven i ord och Bild AB
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/WJr man byggde Allhelgono kyrkan 1898

Den nya kyrkan star som sig bör mitt på ön och
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På vallen framfor Allhelgona kyrkan mitt på Ön
Flyktingarna kom över i tusental, de flesta till
fiskeläget Kyrkbacken vid den gamla kyrkan.

I de små stenhusen med de prydliga
trädgårdarna bor duktigt folk, fiskare, skeppare
mest, och de var snara till att hjälpa. Skepparen
Hans Persson berättar hur det var,
flyktingfabriken var nära nog öppen hösten 1943·
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Upp till 200 per natt fick vi ta emot här i
Kyrkbacken när det var som värst. Några kom till
och med simmande. Vi tänkte på hur det var före
kriget, då brukade de bo flera hundar danska
sommargäster här i Kyrkbacken och på
söndagarna tog vi emot tre - fyra tusen danska
turister. Men under kriget kunde vi inte mer göra
än att hjälpa dem iland, sedan måste de vidare till
fastlandet, ty det ansågs inte lämpligt att hysa
flyktingar på Hven.
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Tyskt plan som drev tland i Vingestig,
Karl Jannesson, Lars Jonsson, Hans Persson
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erondkåren

!bruket brann 1914
o tege
..
o H
.. oiandersk
·id ett brandvarn pa ven.
Nar
natt b1 a
beslutade mo

0/anderska bruket uppbyggt efter branden

Man fick teckna sig för att se hur många som var
intresserade av att brandvärnet bildades.
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1959 brann AB Hven-plast. Byggnaden brann ner
till grunden förutom kontorsdelen. Man lyckades
inte släcka, men man lyckades kyla Möllan som
användes till att mala böndernas säd. Den var vid
tillfället full med både mald och omald säd.

Flera gånger från 1959 och framåt begärde man
få en nystation på Hven men ärendet bordlades
hela tiden.
1963 Drog man ut skutan "Rut från Kyrkbacken"
och satte henne på grund nedanför Västra fyren.
Sedan elda man upp henne. Ett flygplan såg röken
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och som brännare_n kunde släppa ner och täppa.

Och när de kommit ett stycke därinne satte de
ett papper för teglen där och tätade så mycket
som möjligt.

Viktor Rodirt Ivan Lilja, Erik Hansson, Slaktare
Fast och Nils Bii/ow
Olof Hallen, Jon Rasmusson och Oskar
Pettersson
När de hade fyr och skulle flytta fram fyren
öppnade de det draget så att det blev sug
uppför. Pappret hindrade att kalluft Kom från
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Johan burkvist, Viktor Rodin, Alfred Olausson,
Herman Johnsson, Edvin Paulsson, Ola Olausson.
Pojkarna måste vara 12 år för att få bör ja. Men
sen blev där en paragraf som förbjöd dem att
arbeta hela dan innan 14 år, men då kunde de
köra ut dem och luka i ladorna el ler uppe i

slammen för det räknades inte som
industriarbete. Men det fanns många pågar på
12-14 år vid Olanders som skiftade så att de

baraJo
· bbade halva dan var.
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Startades antagligen i slutet av 1800 talet.
Affären fanns år 1900.
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Postverket fick plocka fram sin stora bil, då Vens
Hemindustris stora hö"stleverans kom till
Landskrona på tisdagen. Postens Leif Jonsson har
fullt arbete.
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