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· avspärrningens år legat upplagda i Bäckvikens och Kyrkbac
kens hamnar dirige.~as nu åter. till
havs och
. gå med laster utefter de.
svenska kusterna. Men kriget har
betytt ett ·s vårt avbräck för öns I
sjöfart, och mycktt . tyder på att .
den aldrig skall kunna repa sig
och återtaga sin rangplats som ;
Hvens stora huvudnäring jämte
I

igen

jordbruket.\
30 40 skuter hörde hemma i Bäckviken för ett !O. tal å-r sedan.' N u
finns · endast hälften kvar~ Kriget
l<om och satte stopp för farterna.
Havet gav inte längre någon bärgning åt · trafikanterna. ~ Däremot
tycktes det giva rika fångster åt fisl<arna i Sundet under åren 1942 och
1943. Flera redare avyttrade därför
sina upplagda ·båtar och köpte mind. .
rr motordrivna far~oste~ i sfållet, :
för att ägna sig åt fiske. De två
3enaste åren har visat att bytet kn~p.·
past var · lönande~ om man ,tar );län·
. syn till att sillen 9vergivit :Öresund
och · ålen uteblivit.
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motordrivna farkoster i stället , ·
för att ägna sig åt fiske. De två
:;enaste åren har visat att bytet knap:~ast var lönande, om man tar hän·syn till att sillen övergivit Öresund
och ålen uteblivit.
Emellertid såldes "Margit", "Ag
· '' , ''Sy 1via
· ' och ''Po I·
da ,, , ''H 1·1ma
stjärnan ''. Ett par av båtarna ham .
,1ade i Bohuslän. ''Selma'' finns· inte ;
heller längre i Bäckvikens hamn [·
Hon förliste vid Sölvesborg .h ärom- \
aret.
.
De återstående H ven b åtarna tävla hårt i konkurrensen i in.omlands1 trafiken.
De gå till Norrland rilecl
I cement och föra tr;i. i lasten tillbaka
•
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·\ Fr~~e~_blt·v _ dock en ·mis~dili ~in~ ·
•·tfiåå ga f~ -vad · Hvehs ', sjöfart be..
.Iträffar, . k onstaterar ordföranden . i
1

Bäckvikens hamnstyrelSen, skeppsre-

.dare E i n a r P e·r s s o n för Landskro~a P o_sten. · När de delegerade .
. gjorde upp handelsavtal med Dan- ~
: mark förbisågo de att bestämma. vil~
•
· ka som .skulle ombesörja frakterna.
, _Följden blev att danskarna toga . sa.:
k en ·nelt om hand. Danmarkstrafi.
ken har betytt mycket för Hven~,
skepparna tidigare, men nu ha de ute-.
stängts härifrån. På Tyskland kan
ännu ingen lastning komma igång.
Endast inollllandsfarten återstår ocl} ·
inom denna råder stor k onkurrens. ·
: Sjöfolket på H ven ser också med ,
missn~j'e att brännoljepriserna~är ~re
gånger så höga i Sverige ~om i DanI

mark. · Med nuvarande . kostnader
för d rivmedel bli färderna my~ket
litet lönande.
·
Därför välves heller inga Stora plan er
för öns sjöfart. ,Några skut,.
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f .... ""Dä;fö;·~äi~es heller inga stora plan er för öns sjöfart. N ågra skutbyggen ha inte gjorts på Hven under de senaste 20 åren, och inga beräknas komma till stånd. De gamla
1
skeppsläkterna på ön hålla också på ·
att dö ut, framhåller hr Persson, o ch
den småfart de idkat har k riget.· säkerligen vållat obotligt avbräck. Ön
i Ö resund kommer att. ha ett helt
annat utseende om ett tiotal år. J ordbruket står sig väl. som huvudnäi ring. M en fler nya inkomstkällor
måste skapas för den generation som
växer upp. Vår sagesman gissar på
att H ven förvandlas till turistort i
stort. Under många år har det varit
god tillströmning av sommargäster_·
; till ön såväl från dansk som; svetisk-
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sida.---Men me{förstklaSslga liOteU
och annan modem badortsrekvisita
skulle hvenboriia kunna draga in ännu mycket mera pengar på turismen.
.

'

Lustjakte~r och andra badgästbåtar
~ Jkulle i så fall lägga till vid kajerna I
· där nu hvenskutorna förtöjas. Tu- I
·i ristinvasionen skulle tagas emot 11
Bäckviken, där, så berättas det, kung l
Oskar en gång på 80-talet snubblade ~
i land. Han kom för att jaga hare,
0ch när· han steg ur båten, råkade ~
l1an halka på den glatta stenbryggan, :
som utgjorde enda f örtöjningsplats. :
H ans l\-lajestät fann sig föranlåten.
1,1 åpek a att en or·d entlig hamnanläggning vore behövlig. Lantbrukare
"at1l Olsson var en av dem som ·sedan tog initiativet till ett hamnbyg- ·
ge. Han blev den förste ordföranden i hamnstyrelsen, enligt vad som
• framgår av protokollen, som hans
son sjökapten Oscar Olsson fört,.
berättar hr Persson. Den första
Bäckvikshamnen blev av enklaste
slag. 1899 måste omfattande reparationer vidtagas. Men trafike~. växte,
;

I t1oner vidtagas.

Men tratiken växte
och ett nytt ombygge blev allt me;
av nöden. Efter många ansökninga1
och resor till Stockholm lyckades
man också 1926 få ett statsanslag på
105.000 kr. Med dessa medel sattes "
hamnen i det goda stånd i vilket den
f ortfaran de befinner sig.

Kyrkbacken väntar
kontakt

med· de

danska grannarna
·

Även från Kyrkbacken ha de
flesta skutorna nu gått ut. De segla
på Stockholm och Göteborg, bohuslänska, halländska och skånska kuster. Endast några mindre lastbåtar
ligga ännu kvar i hamnen, där fortfar ande rostiga taggtrådshinder återstår att rulla upp.
.
•
Hamnfogde AI f r e d B e n g t s- ·
s o n, som Landskrona Postens medarbetare besökte har ännu inte be. friats från det stängsel som med stor
;; grundlighet av svenska mannar
spänts runt hans stuga.

Men spärren för sjöfarten är bor- j
ta. Hamnfogde Bengtsson har inte ·
, fullt så pessimistiska tankar om
' hvenskeppamas framtidsutsikter som
skeppsredare Persson. - Emellertid
konstaterar även han, att det är hård
tävlan om arbete i farten på de
Isvenska hamnarna. Trafiken till
Danmark och Tyskland saknas myc- i
ket, och man ·hoppas att det inte
skall dröja allt för länge innan den
; Ater kommer igång.
! Också kyrkbacksflottan har redui cerats. Båtar ha sålts .under kriget,
1 dbck endast ett par mindre.
! I denna Hvens fiskehamn väntar
/ man även på att fisket i Öresund
1 snart åter skall börja giva bärgning.
f Tjugotalet fiskebåtar hör hemma
i Kyrkbacken, och de ligga nu ute
och fånga torsk och makrill. Men
tillförseln är· inte stor. I våras fanns
1
det under en tid rätt gott om skrubbar. Sedan dess har Sundet som be15.ant varit ganska fisktomt. N ågra
färder ner till _T relleborgs ·sillv~tten
'1är det inte varit. frlga om från
,Hven.
Sikten över till . grannlandet var
, god då 1. P:s medarbetare gjorde
sitt besök på kyrkbackskajema.
Man kunde räkna hus och träd därinne på andra sidan. Vägen är så
kort över, nien lagar och bestämmelser gör den äh svår att passera.
H venboma vänta ivrigt_ på att
kontakten • åter skall knytas med
, grannarna. De önska hälsa de danska seglarna välkomna igen. Men
då för en vecka sedaa en kapproddbåt från ·*sten mitt emot kom in
för att söka skydd ·för blåsten,
måste man förbjuda besättningen
att lämna hamnen.

