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hotmail.com

Louise Alexén
louise@
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Pernilla Ringström 
nilla_73@
hotmail.com

Katarina Trohammar 
e.katarina.trohammar@
telia.com

Olle Bogren
olle.bogren@
telia.com

Clasgöran Strömgren
clasgoran@
tidstudion.se
Telefon: 0707 15 70 77

Olle Bogren*
Olle Bogren
Tidstudion
Grafisk Partner
*Då annan fotograf ej angivits.

Byaluren

Omslagsbilden: Ättlingar i Vikens 
kanske äldsta familjer. Lisbeth och 
Rolf Ryberg, med hunden Dante. 

Läs mer på sidan 10.
•

Tips och bidrag från våra läsare är 
mycket välkomna. Skicka som mail 
till någon av adresserna ovan eller 
som vanligt brev till VKB:s adress som 
finns på sista sidan.

Annonser är självklart välkomna 
tillskott till Byalurens ekonomi. 
Intresserade kan kontakta Clasgöran 
Strömgren på adressen ovan om du 
vill annonsera i Byaluren!

Annonsering erbjuds primärt företag 
verkande i Viken. Undantag kan göras 
till att omfatta Höganäs kommun om 
ekonomin kräver det eller budskapet 
har stor relevans för Vikenborna.

Priser/del av sida (ex. moms). 
1/1 = 10 000:-, 1/2 = 5 000 kr, 
1⁄4 = 2 500 kr, 1/8 = 1 250 kr.

Utgiven av

vikens kUltUr- oCh Byaförening. 
adresser, kalendariUm oCh 
ordförandes spalt finns på 

ByalUrens sista sida.
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VkB erbjuder nytt elavtal
Nu är det dags för förnyelse av elavtalet 
för medlemmar i Vikens Kultur- och 
Byaförening. Under de senaste tre åren 
har elavtalet (poolavtalet) gett lägre priser 
jämfört med Öresundskrafts Fastpris men 
något högre pris än vid helt rörligt elpris. 
     Detta efter en skarpt fallande 
pristrend för el pga av höga vattenstånd, 
starkare krona, billligare kol, billigare 
utsläppsrätter, kärnkraft i god produktion 
och en fallande efterfrågan på el från 
industrin. VKB erbjuds nu att teckna 
ett ramavtal för sina medlemmar med 
Ö-kraft under perioden 2014-2016. Detta 
kommer att ske under tredje kvartalet. 

Avtalsformuläret är bifogat detta nr 
av Byaluren, fyll i det, betala med-
lemsavgiften till VKB för 3 år, 600 kr, 
och lämna formuläret och kvittot på 
medlemsavgiften till någon i VKB:s 
styrelse, Tuve Nilsson, Anders Forsgren 
eller Karin Ullström. Man kan även 
skicka till VKB, Box 108, 26303 Viken.
     Det är ett Pool-el-avtal, likadant som 
de tre senaste åren. Det ger medlemmarna 
en jämnare prisnivå. Priset sätts månad 
för månad och kan ses på VKB hemsida. 
Årsavgiften till Ö-kraft är bortförhandlad 
och avtalet är bindande.
                                        Tuve Nilsson

Eldsjälen Kristian Resvik har med många andra ideella 
krafter fått värme i bastun.
Just när en segelbåt kom inseglande klipptes bandet 
av Sparbanken öresunds stiftelses representant, mar-
kus hansson. Det var dans på bryggan till “Dans på 
Grähsa brygga” med musik av Thomas Åström.
 Champis med tilltugg serverades och sedan blev 
det bad. Barnen var modigast och hoppade i havet 
efter ett varmt och skönt bastubad. Tänk att få njuta 
av bad i havet i oktober!
 En ny trevlig samlingsplats för alla vikenbor har 
skapats för att användas året runt. öppettiderna 
finns på bastudörren och på adressen nedan.

Christer Malmström

Byaluren är en medlemstidning under 
Vikens Kultur- och Byaförening och delas 
ut till samtliga Vikenbor, oavsett om de är 
medlemmar i VKB eller inte. VKB medfi-
nansierar Byaluren med som mest 10 000 
kr per nummer (vid behov). Övriga kostna-
der för att finansiera Byaluren bärs av an-
nonserande företag och föreningar. 
Tidningen ska spegla livet i Viken, förr och 
idag. Principen är att ge historiska åter-
blickar, cirka 40% av det redaktionella 

innehållet, medan nutid och framtid ges 
60% av utrymmet. Innehållet bygger främst 
på redaktionsgruppens nyhetsjakt/nyhets-
värdering och läsarnas tips. Redaktionen 
beslutar till fullo om innehållet i tidningen.
 Byaluren har producerats i 38 utgåvor 
och har blivit ett viktigt forum för boende 
i Viken. Den utkommer med två nummer 
per år, ett vårnummer och ett vinternum-
mer. Tidningen produceras ideellt av en 
redaktionsgrupp som över tid tillförs nya 

medlemmar. Tidningen produceras ideellt 
med undantag för formgivning, tryck och 
distribution som sköts av reklambyrån Tid-
studion till ett subventionerat pris.  
 Tidningen utkommer numera med 
28 – 40 sidor beroende på redaktionella 
möjligheter och ekonomi. Utgivningsmå-
nader: maj och november. Posten delar ut 
tidningen till cirka 2 600 hushåll. Upplaga 
per nummer är numera cirka 3 000.

NYTT ÅR!
Stöd VKB med din 

medlemsavgift 200:-
till Bg. 5705-4108. 

(Gäller ej dig som har elavtalet och därmed 
redan betalt medlemsavgift.) Inbetalningskort 

finns att hämta på biblioteket.

Bastun invigs

Den som väntar på något 
gott. – Vips, så är somma-
ren tillbaka. 
här är det Rektangelns 
barn (åk 0-3, VT -13) 
från Vikenskolan som 
tillsammans med föräld-
rar har hittat ett av 
Vikens alla smultronstäl-
len.

Välkommen till ännu en späckad 
Byalur! Ditt Vikens alldeles egen lilla 
tidning som dubblerats i omfång de 
senaste åren. inte utan anledning. 
när Viken växer bör också berättan-
det av goda historier från byn öka i 
omfattning. 
 Så även i detta nummer som bju-
der på spännande läsning från oli-
ka hörn och epoker. För oj vad det 
finns mycket spännande runt om-
kring oss! 
 Exempelvis familjen Ryberg där bå-
de man och hustru har släktband 
hela nio generationer bakåt i tiden, 
från mitten av 1650-talet.   
 i tidningen kan du lära känna 
Vikenkonstnären Christel Jönsson 
och ta tempen på ”kommunpam-
pen” Péter Kovács som medverkar i 
Byaluren för första gången och sva-
rar på frågor om Vikens framtid. 
 Eller läs mer om den superenga-
gerade läraren Alvar som brinner för 
pedagogik och barnens lärande på 
Vikens montessori-skola. 
 Vi träffar också en rad duktiga 
entreprenörer bakom företag som 
mediagården, Lidhults Kök&interiör 
och Beauty by Cecilia…och hälsar 
på hos kocklaget som får smaklö-
karna att krullas och tar tempen på 
vad egentligen ”Bykänslan” i Viken 
handlar om. 
 Ja, som ni förstår så försöker vi 
lösa livets stora gåtor i en och sam-
ma publikation.
 Eftersom Byaluren är resultatet 
av ett gäng eldsjälar med för myck-

ett julbord med 
mycket att njuta av

et att göra, på för lite tid, får du ha 
överseende med att innehållet ib-
land spretar. Den redaktionella pro-
cessen är så att säga ”organisk” och 
reportagen slår rot och växer fram 
i vardera redaktionsmedlems inre – 
innan text och bild får fäste på 40 
sidor Byalur, två gånger om året.   
 Vi har tveklöst världens bästa be-
vakningsområde med en källa av 
outsinliga reportageuppslag. Det vi 
dessvärre inte har speciellt mycket 
av är tips från läsarna om vad ni vill 
läsa om i tidningen. Så om du har 
en synpunkt på tidningens innehåll, 
tycker att du saknar något eller bara 
vill berömma oss… skicka ett mail, 
så blir vi väldigt glada.
 Ett ämne som jag tror de flesta av 
oss ser fram emot så här inför jule-
tider är förstås…julborden! Därför 
har vi i detta vinternummer också 
ett artikel där du också kan läsa om 
ett lite speciellt julbord i Viken. 
 Vi hoppas att det ska smaka och 
önskar alla Byalurens läsare en här-
lig jul, vinter och ett gott nytt år!

Olof och redaktionen

Även på Vikvalla har det 
varit mycket aktivite-
ter under säsongen som 
gick. Bland annat loppis 
i inledningen av säsong-
en och sommarlovet som 
avslutas med en väldigt 
populär fotbollsskola.

Och tiden går fort, snart 
är vi där igen…

full fart på Vikvalla
Ett 130-tal barn i åldrarna 
5-12 år deltog på årets 
fotbollsskola på Vikvalla. 
På lördagen avslutas veckan 
med matcher mot föräldrar, 
prisutdelning, grillning, 
lotterier och Vikvalla sjuder 
av liv och rörelse.

Lite regn och rusk 
hindrar inte entusiastiska 
loppisbesökare att göra bra 
klipp på den årliga loppisen 
på Vikvalla, en viktig 
inkomstkälla för Vikens IK.

Äntligen!
Efter diverse nöd-lösningar fick ”toa-skandalen” 
äntligen sin upplösning. Den nya, och av badbo-
darna inspirerade toalettbyggnaden, med såväl 
dusch som handikappanpassning, kom på plats i 
oktober. Grattis Viken - nu finns det en nödhamn 
även nedanför Fortet!

PS. När detta nummer av Byaluren 
just skulle gå till tryck fick vi läsa om 
förslaget på ett 10-våningshus vid 
rondellen i södra Viken. Ett förslag med 
god potential att bli vinterns ”snackis” 
i byn och som vi lär få läsa mer om i 
dagspressen framöver. Förslaget var 
heller inte känt för redaktionen när 
intervjun med Péter Kovács genomfördes 
i september månad. DS.
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– Kanske lika bra att börja med att berätta att det 
inte finns några släktband mellan oss. Förmodligen 
eftersom Rolfs tidiga ättlingar var lite finare folk än 
mina förfäder, skrattar Lisbeth när Byaluren hälsar på 
i deras hem vid Gröna Torg i Viken.
 Att Rolf och Lisbeth skulle ha Vikens äldsta släkt-
band går de inte med på. Sannolikt finns det familjer 
med ännu längre släkttrådar, från starten av 1600-ta-
let i byn…men speciellt många lär det inte vara. Och 
sannolikheten för att ett gift par, båda två kan spåra 
ättlingar nio generationer bakåt, är knappast stor. in-
tresset för släktforskning är Lisbeths som sedan 2004 
är starkt engagerad i kulturföreningen Viken förr och 
nu, vilken bland annat hanterar arkivet efter John 
Oltin. 
 – Det är jag som har det stora intresset för släkt-
forskningen och som har kartlagt våra familjer. Det 
är lite lustigt att både Rolf och jag har nio generatio-
ner av ättlingar vardera, ända tillbaka till mitten av 
1600-talet, berättar Lisbeth som nyligen pensionera-
des från Bra Böcker där hon arbetade med bland an-
nat den välkända nationalencyklopedin.

Rolfs historia
Rolf arbetade i över 40 år med att planera och byg-
ga vägar och broar i Danmark. Som pensionär ar-
betar han fortsatt som konsult för nCC på halvtid 
och trivs mycket bra med det. Rolfs släktband spå-
ras till 1683. hans föräldrar Viktor och Britta hade 
Rybergs cykel, sport- och leksaksaffär som låg i hu-
set som idag mäklaren Anders Johansson verkar i. 
Föräldrahemmet är fortfarande i familjens ägo. Rolfs 
farfar var Gustav Ryberg, en i byn känd smed som 
höll till på Bygatan 11 (intill Café öresund) och var 
gift med hilma, vars mor Bothilda Carolina i sin tur 
var kopplingen till släktbandet som spåras tillbaka 
till 1683.

nio generationer 
släktband i Viken

Rolf och Lisbeth Ryberg 
har varit gifta i nästan 
25 år och bor i Viken. Det 
gör dem knappast ovan-
liga. Men att båda två har 
släktband i Viken i hela 
nio generationer och har 
koll på sina ättlingar 350 
år bakåt i tiden…gör dem 
väldigt ovanliga. Byaluren 
möter paret som är släkt 
med såväl Carl von Linné 
som slottsarkitekten 
Nicodemus Tessin.

Skepparegatan 13. Här bodde Lisbeths farfar Johannes Bengtsson med sin familj. Bilden från omkring 1908.

– min farfar Gustav träffade hilma som bodde rakt 
över gatan och vars mor kom från en av Vikens mest 
ansedda familjer. modern, den vackra Bothilda Ca-
rolina, blev utkastad från föräldrahemmet när hon, 
dottern till byfogden och strandridaren Olof Jöns-
son, gifte sig med smeden P.m. Andersson. På den 
tiden var det olämpligt och uppseendeväckande om 
enkla människor som smeder eller arbetare gifte sig 
med skepparfamiljer, som var tidens societet, berät-
tar Rolf.
 Eftersom Rolfs son Johan i sin tur har tre barn 
räknar Rolf alltså samman nio generationer med Vi-
kenband.

Lisbeths historia
Genom att följa kyrkböckernas anteckningar om 
släkter och addera till foton och uppgifter om var fa-
miljer bodde i Viken, kan ganska detaljerade porträtt 
tecknas av släktingar 350 år bakåt i tiden. i Lisbeths 
fall är startdatumet tidigare än Rolfs. nämligen 1650. 
 – min första spårbara släkting 1650 var Jöns 
Svensson Smed…som var just smed och bodde på 
Klärska Gården på Bygatan 25. Jag kan tänka mig att 
han fick sko om hästarna när gästerna övernattade 
rakt över gatan på Gästgivaregården, säger Lisbeth.
 Lisbeths farfar Johannes var en profil i byn, efter-
som han körde postdiligensen till helsingborg. Den 
tidens pendelbuss, med häst och vagn, färdades i il-
fart på dagliga turer längs stranden. Johannes  hade 
häståkeri på Skepparegatan 13 och var gift med inez 
som kom från enkla, närmast fattiga förhållanden i 
1800-talets Viken. 

Skånegränd/Skepparegatan, auktion ca 1904, Lisbeths farmor Inez i mitten med kopparpanna.

Till vänster:
Bygatan 11, Gustaf Rybergs
smedja och bostadshus.

Nedan:
Lisbeths första spårbara 
släkting Jöns Svensson Smed 
bodde på Klärska gården, 
Bygatan 25. Bilden tagen 
kring 1940.  

1951 Rybergs butik i hörnet Bygatan 29/Möllarevägen 1.
.

Britta, Rolf och Viktor Ryberg. Bild från 1951 ca.
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Alla bilder från  
John Oltins arkiv 
samt familjen.

Skånska lantmännen hade sina första lokaler i Möllegår-
dens svinahus. Från den enkla lokalen har föreningen, vid 
det under sommaren firade 75 års-jubiléet, vuxit till en av 
Vikens viktigaste verksamheter.
Vid början av 1930-talet inträdde en svår period för 
svenskt jordbruk. Sverige, ja hela Europa, hade drab-
bats av en ekonomisk kris, vilken bl.a. satte djupa 
spår i böndernas marknad med fallande jordbruks-
priser som följd. Så sjönk t.ex. priserna på smör och 
fläsk rejält. En politisk ”kohandel” mellan Social-
demokraterna och Bondeförbundet vid mitten av 
årtiondet ledde till att ett krisprogram med vissa jord-
brukssubventioner genomfördes.
 Men dessa statliga insatser var otillräckliga och 
det företrädesvis småskaliga jordbrukets bönder 
kring Viken hade fortsatt stora svårigheter. Man var 
till stor del i privata handlares och uppköpares hän-
der och någon organiserad förening fanns inte som 
stöttade. Man hade helt enkelt svårt att få lönsamhet 
i det som jorden gav. Många levde ur hand i mun 
och flera av bönderna i trakten blev så skuldsatta att 
de nödgades sälja sina gårdar… 
…Året var 1938 då elva rådiga män slog sina kloka 
huvuden ihop och den 2 september bildade Skånska 
Lantmännens Lokalförening i Viken – Vikens Lokal-
förening. Vid årets slut hade ytterligare åtta anslutit 
sig så nu kunde man ståta med nitton medlemmar.

från svinahus till Vikens Lantmän

Ovanstående text är Stig Evaldssons inledning i den 
skrift som skapades i samband med jubiléet.
 För den som vill läsa mer om de 75 åren och hela 
den spännade historien om det som idag heter Vi-
kens Lantmän så finns skriften på biblioteket.
 Eller beställ en pdf-fil på info@vikenslantman.se

Clasgöran Strömgren

Möllarevägen med muren till Möllegården skymtande till höger. Huset där Lantmännen
senare låg, Möllegårdens svinahus, skymtar bakom mannen i svart.

Erik och Bengt Rumberg vid 
Bror Nelsons traktor. 
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– Själv växte jag upp på Olowsgården och min far 
Johnny var Vikens siste bonde med jordbruk och 
djurhållning från 30-talet till 1972. På just min fars si-
da går anorna nio generationer bakåt och merparten 
av ättlingarna var vanligt folk, sjömän som de flesta i 
Viken på den tiden, berättar Lisbeth.
 idag är Lisbeth nöjd och färdig med sin digra 
släktforskning. Om man ska söka sig längre bakåt 
behöver man bege sig till Danmark där anteckningar 
och information blir magrare och osäkrare ju tidiga-
re på 1600-talet man kommer. 

Kändisar i släkten
men tro inte att det bara handlade om smeder, 
handlare och jordbrukare i familjen Rybergs släkt-
böcker. när man pressar Rolf och Lisbeth erkänner 
de att det finns riktiga kändisar i familjealbumen.
 – Vi är inte mycket för att svänga oss med namn 
men eftersom du frågar…Rolf är faktiskt släkt med 
Carl von Linné och jag har släktband till slottsarki-
tekten nicodemus Tessin. men det behöver du ju in-
te skriva, säger Lisbeth och skrattar tillåtande.

Arbetande pensionärer med kärlek till trädgård och natur
Trots att Lisbeth och Rolf nyligen gått i pension 
arbetar de fortfarande. Lisbeth sköter administra-
tion på dotterns och svärsonens poolföretag Aqua-
gripp en dag i veckan, när hon inte arbetar ideellt 
för Viken Förr och nu eller med stor kärlek påtar i 
jorden i parets fantastiska trädgård. Efter över 40 år 
som samhällsbyggare i Danmark arbetar Rolf fortsatt 
halvtid som konsult med bro- och väginspektioner, 
besiktningar och uppdragsberäkningar. 

Med medalj från drottning Margrete
Kärleken till den danska mentaliteten är stor för Rolf 
som i alla år pendlat till Danmark från Viken. Och 
man kan säga att kärleken har besvarats från den 
danska sidan. Så till den milda grad att Rolf 2011 

fick ta emot en förtjänstmedalj för sina insatser för 
Danmark. Av självaste Dronningen, margrete. Ett 
ögonblick att minnas.
 – Jag fick ensam träffa och språka med drottning-
en och hon var otroligt jordnära, varm och behaglig 
att prata med. hon var mycket nyfiken och intresse-
rad av mitt jobb och företaget nCC. Jag blev väldigt 
imponerad över hennes folklighet, trots att hon fak-
tiskt är en drottning, skrattar Rolf.

Och hur var det då med Carl von Linné? Lite avläg-
set är det förstås, men likväl ett faktum. Rolfs mam-
ma Britta är barnbarnbarnbarnbarns (ni fattar)…till 
Emerentia Linné som var syster till Carl von Linné.  
 Det upptäckte Lisbeth för sju år sedan när hon le-
tade i kyrkböckerna. Vi får väl se om det dyker upp 
fler kändisar i familjen Rybergs familjealbum framö-
ver.

Olof Engvall

Johannes Bengtsson med
postdiligensen och dess
passagerare. 
Bilden är tagen före 1914.

Olowsgården, där Lisbeth växte upp, syns bakom kyrkan. Bilden från 1950-talet.

Britta och Viktor Ryberg
omkring 1990.

Nedan.
Porträttfoto av Johannes och 
Inez omkring 1905.

VaLVet VÄXer I VIken
Valvet i Viken har fått en ny fastighetsmäklare. 
Tina Parmlid heter hon och Byaluren har gjort ett besök 
för att få veta mer om henne.
Vi möts, i vacker höstsol, på terassen framför konto-
ret på Bygatan 28 för att ställa några frågor.

Jag tycker att jag känner igen dig, varifrån?
– Vi hade kontakt inför vårens nummer av Byaluren. 
Då jobbade jag på mölle Golfklubb och var ansva-
rig för klubbens marknadsföring. i den ingick en an-
nons i Byaluren och då hade vi ett antal kontakter 
via mail.

Och nu jobbar du som mäklare i Viken.
– min bakgrund är civilekonom med marknadsföring 
som inriktning. i många år jobbade jag internatio-
nellt med kongresser, konferensplanering och inom 
ett medicintekniskt företag. Jag utbildade mig till 
fastighetsmäklare 2007 i Göteborg och har jobbat på 
Valvet som fastighetsmäklare sedan ett halvt år.

Varför blev det kontoret i Viken?
– helt enkelt därför att jag bor i Viken sedan många 
år och tidigare haft sommarhus i Lerberget. mina 
barn malin, mika och marc Sellbom har gått i Vi-
kenskolan. numera lever jag med min sambo Janos 
Könyves, läkare i helsingborg som är uppvuxen i 
området och tre bonusbarn. Vi umgås med och träf-
far hela tiden människor i Viken med omnejd. Äls-
kar livet i Kullabygden med naturen, friluftslivet och 
kulturen.
  – Allt det tillsammans innebär att jag känner till 
Kullabygden väl och det är en bra grund när man 
skall sälja hus i området samtidigt som jag har ett 
stort engagemang.

Ni har vuxit starkt på kontoret i Viken?
– Ja, absolut, vi är nu tre mäklare i Viken. Vi har 
fullt upp hela tiden och det dyker ständigt upp nya 
spännande hus att förmedla. Jag sitter ofta på konto-
ret i Viken så kom gärna in på en pratstund och en 
kopp kaffe om ni har vägarna förbi. ni kan annars 
nå mig på min mobil 0709 841616 eller 042 121616.

Clasgöran Strömgren
BESÖKARE
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Vikenvarvet 
rullade i mål.
Carin Jönsson om loppet

Vikenfesten 2013
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På stora bilden närmar sig 
tvåan i damklassen 10 km, 
Anna Wohlfahrt Staaf målet 
påhejad av sonen Fabian.
Övre bilden i raden visar 
tvåan och trean i 5 km 
damklass, Linn och Tove 
Efsing. 
På mittbilden ser vi Niclas 
Dovander och Björn 
Lindberg, två i toppen av 
herrklassen 10 km. 
På den nedre bilden visar 
Hugo och Elsa Paulsson 
stolta upp sina medaljer.

Trean Katarina Jarring 
och tvåan Anna Wolfahrt 
Staaf flankerar vinnaren 
i damernas 10 km, Maria 
Ahlfors.

Varför satsade Sans och Balans på Vikenvarvet? 
– Av flera anledningar. Dels ville vi tillföra något nytt 
till Vikenfesten, något som skulle engagera fler män-
niskor och kanske attrahera nya besökare till fes-
ten och till vår fina by. Dels är det vår övertygelse 
att vi kan bidra till att fler rör på sig och mår bättre. 
Att överskottet skulle gå till kampen mot barncancer 
kändes helt rätt.

Hur gick satsningen?
– med tanke på att det är första gången vi gör en 
sådan här satsning är jag nöjd. Vi jobbade hårt un-
der våren och sommaren för att hitta sponsorer, gö-
ra programblad, ta emot bokningar m m. För att 
hålla nere kostnaderna har vi gjort så mycket vi har 
kunnat själva. Jag vill passa på att tacka Clasgöran 
Strömgren som skapade loggan och de lokala fö-
retag som stöttade: Tågaborgstandläkarna, Lindén-
gruppen, Trademan, Bästa Bostaden och Sebago 
och funktionärer som ställde upp under dagen. utan 
deras hjälp hade vi inte kunnat genomföra loppet.

Hur många ställde upp och i vilka klasser?
– Loppet gick i 3 klasser: 1 mil, 5 km och Lilla Vi-
kenvarvet 2 km för barn 7-13 år. Vi fick in 200 an-
mälningar till vuxenloppen och cirka 25 barn.

Vad gick bra - vad kunde gått bättre? 
– med tanke på värmen är jag tacksam att alla kom i 
mål med hälsan i behåll! Tyvärr hade någon roat sig 
med att plocka ner en del snitslar som visade ban-
sträckningen på fredagskvällen. Det gjorde att några 

löpare sprang fel och var halvvägs till Domsten. Det 
var inte så kul. med facit i hand kunde vi låtit en cy-
klist cykla före och visa vägen. Vi kunde också ar-
rangerat målgången bättre. 

Hur tänker du inför nästa år - blir det ett nytt lopp? 
– Ja, det hoppas jag. Om Byaföreningen och Fest-
kommittén vill ha oss med förstås.

Är du själv en löpare? 
– Jag var med i Sans & Balans löparskola våren 2013 
under ledning av Pernilla Gunner Rössel (som lade 
banan) och fick blodad tand. Jag tycker det är skönt 
att komma ut och löpningen hjälper till att rensa tan-
karna. Ett dopp i havet efteråt och allt är komplett!

Olof Engvall
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i snart 20 år har motor-
historiska Klubben i Skå-
ne haft träffar i Vikens 
hamn. Styrelseledamoten 
Lars hjalmarsson tycker 
att det är deras finaste 
träffar.
 – Om det inte blå-
ser förstås, lägger han till 
och ler.
 här lite spontana bil-
der från augustiträffen.

Olle Bogren

VäNSTER UPPIFRÅN:
• Packat med bilar, mc och 
folk i Vikensolen.
• Alla hade inte 
riktigt hunnit med 
rostbehandlingen :-)
•K lart man skall vara 
medlem i Kungliga 
Automobilklubben K.A.K
• BMW Isetta. Kallas även 
”motoriserad överrock”

HÖGER UPPIFRÅN
• En riktigt välputsad Rolls 
Royce-ängel.
• Jarring. Ett klassiskt 
Viken-namn!
• Flammor skall det vara. 
även på en KID.

HÖGER SIDA
• Stolt mc-ägare med sådär 
lagom ansat skägg.
• Typisk motor-nostalgiker. 
Förmodligen mc-farbror.

NEDAN
• Vad kan man inte ha i 
handskfacket?

ögongodis på hjul
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Jonstorp, 
florens, 
täppeshusen!

Christel, som är född och uppvuxen i Jonstorp be-
stämde sig som liten för den konstnärliga banan.
 Efter avslutad skolgång drog hon till Stockholm 
och genomgick en 1-årig förberedande konstnärlig 
utbildning och därefter ett år på Konstfack.
 nu lockade Stora Världen och Christel åkte till 
Florens där hon gick på den statliga Konstakade-
mien i fyra år efter att hon förkovrat sig i språk och 
kultur på universitetet. Efter tio år i Florens tog läng-
tan efter den ”skånska leran” över och Christel flyt-
tade hem igen och hittade så småningom den gamla 
charmiga lärarbostaden i Täppeshusen där hon 
byggde sig en separat ateljé på tomten.

Gillar att blanda bilder
Christel har alltid varit abstrakt i sitt måleri, som of-
ta består av en lite ”suddig” bildyta med en mycket 
stringent figur inlagd. inte sällan samma figur i olika 
landskapsbilder. 
 – Att blanda bilder som passerar revy i min var-
dag, som ser ut som alla andras vardag. Allt från eg-
na tagna bilder till bilder hittade på internet eller i 
andra media och måla dem med de gamla tekniker 
jag fått med mig från min utbildning, känns ange-
läget. Att måla med färg som doftar natur och ur-
sprunglighet, förtydligar Christel.

Var säljer du  din konst och säljer du bra?
– Två gallerier säljer kontinuerligt min konst. Galleri 
Ewa Solvang i Stockholm och Galleri Lars Backlund 
i Göteborg och dom säljer bra säger Christel med ett 
leende. 
 hon berättar vidare att hon ibland får beställ-
ningar av privatpersoner på målningar i ett visst for-
mat och med motiv liknande något av hennes verk 
som de sett. hon tar det som en utmaning och gillar 
det. På frågan om hon känner av den ökande kon-
kurrensen av allt fler målande konstnärer funderar 
hon lite och svarar att det är positivt med varierande 
konstnärliga uttryck på olika nivåer.

Hur ser framtiden ut, Christel?
– nu närmast gäller utställning hos Lars Backlund i 
Göteborg och därefter konstmässan Payable i Stock-
holm. Till våren blir det konstrundan i nordväst-
ra Skåne och om ett år är det dags för Pumphuset i 
Borstahusen. 
 Jag undrar lite lätt för mig själv hur tiden skall 
räcka till för Christel men hon verkar att ta det med 
skånskt lugn.

På www.christeljonsson.com kan den nyfikne se mera av 
Christels konst och även kontakta henne för ett litet besök i 
den fina konstnärsateljén mitt ute i den skånska leran!

Olle Bogren

I detta nummer av Bya-
luren besöker vi konstnär-
innan Christel Jönsson i 
Täppeshusen strax utanför 
Viken.

FAKTA
Namn: Christel Jönsson
Född: i Ängelholm
Uppvuxen: i Jonstorp
Bor: i Täppeshusen 
utanför Viken
Arbete: Konstnär
Viktigaste utställningar:
Centro internazionale 
Di Brera, milano
F-rummet, malmö museum
Landskrona konsthall
Kommande utställningar:
Konstrundan nordvästra 
Skåne
Pumphuset Borstahusens 
konsthall
Familj: Barnen marta, Anton 
och särbon Lennart
Hobby: Flamencodans
Personer jag beundrar: 
Louise Bourgeois och
Dalai Lama
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Byaluren möter Péter kovács – den ofrivillige ”kommunpampen”

4

Fakta Péter Kovács
Född 1965 och 
uppväxt i Höganäs.

Kommunalråd 
Höganäs sedan 2002.

Lever ensam – två 
barn, 22 och 24 år.

Intressen: Uppdraget 
och sin vingård 
i Ungern.

– Till att börja med vill jag säga att jag blev väldigt 
glad över att ni ville träffa mig och för att jag får 
chans att berätta om satsningar som planeras i Vi-
ken, inleder en avslappnad Péter Kovács.

Hur är din relation till Viken?
– Viken är en av kommunens mest värdefulla byar, 
utan tvekan. Den har utvecklats fantastiskt och bli-
vit boplats för fler människor. Det är viktigt att vi 
framöver är lite återhållsamma gentemot exploatö-
rer eftersom vi vill ha en hållbar utvecklingstakt och 
värna om byns karaktär. Samtidigt ska vi våga plane-
ra och satsa för framtiden. Det är en balansgång för 
tjänstemän, politiker och näringsliv.

Säger du… samtidigt som ni har rekord-
många satsningar på G i Viken? 
– Det är Vikens tur nu och sammanlagt handlar det 
om cirka 100 miljoner kronor som ska satsas i Vi-
ken de kommande åren. Redan i höst ska vi repa-
rera den sönderblåsta vandringsleden vid golfbanan, 
toaletten har kommit på plats vid Fortet, vi plane-
rar den nya vägen genom Viken och till våren sker 
startskottet av gamla 111:ans förvandling, med byg-
get av en ny rondell vid trafikljusen. målet är att steg 
för steg förvandla vägen till en trivsam bygata, men 
det kommer att ta några år.

Vilka andra satsningar tänker du på?
– Vi har fem pågående och planerade projekt av 
storlek i Viken. utöver karaktärsförändringen av 
gamla 111:an planlägger vi Stubbarpsområdet för 
nya bostäder och företag. Vi har kommit långt i pla-
nerna för Vikens nya rekreationsområde ”Vikenpar-
ken” som kommer att ligga norr om Vikens Ry. Vi 
arbetar också på nylokaliseringen av bensinmacken 

med nytt läge invid nya 111:an och så den efterläng-
tade storsatsningen på nya Vikvalla och så förstås 
omtaget kring Vikens Centrum. Dessutom vill vi ska-
pa en ny entré till höganäs kommun just norr om 
rondellen, söder om Viken.

En sak i taget – nya idrottsanläggningen 
vid Vikvalla – hur går det med den?
– Den är beslutad och vi är många som gläds över 
att vi fått loss 27 miljoner kronor för att skapa en fin 
anläggning. Just nu detaljplaneras området och allt 
ska stå klart våren 2015. Jag upplever att vi haft ett 
mycket bra samarbete med Vikens iK och skulle vil-
ja passa på att tacka för alla deras insatser för att gö-
ra detta möjligt.

Så till den hetaste potatisen som du och kom-
munen fått mycket kritik för – Vikens centrum?
– Ja, det är bara att erkänna att vi gick fram för 
snabbt med förra årets förslag på utveckling av Vi-
kens nya centrum. Först blev jag ledsen över de häf-
tiga reaktionerna men förstod samtidigt att jag med 
flera misslyckats med att förklara bakgrund och för-
slag bättre. men ur detta kom något gott. Jag impo-
neras över det engagemang som skapades i Viken. 
Ett engagemang som gjorde att förslaget drogs till-
baka och just nu arbetar tre arkitektbyråer fram tre 
nya förslag, utan politisk inblandning, som ska pre-
senteras senare i höst för Vikenborna. Klart är ju att 
sexvåninghus inte lägre är aktuellt. Ägaren och ex-
ploatören Skarne Group får sedan också de vara 
lyhörda för Vikenbornas åsikter, såväl som vi i kom-
munen som har planmonopolet. Den här gången 
ska vi vara noggranna med att kommunicera bra 
med exempelvis Vikens medborgare och föreningar.

Trots att Péter Kovács 
har varit kommunalråd 
och kommunstyrelsens 
ordförande i 11 år har han 
aldrig blivit intervjuad av 
Byaluren. Nu är det dags.

Det låter som ni lärt en läxa, men skolan då? 
Vikenskolan är full och eleverna sitter i baracker…
hur blir det med en ny skola i Viken?
– Det är en utmanande fråga. Eftersom en ny skola 
kostar 70 miljoner kronor och pengarna tas ur kom-
munens kassa utreder vi just nu nÄR vi ska satsa på 
detta. huvudspåret just nu är att bygga ut Vikensko-
lan så att den kan ta fler elever och samtidigt plane-
ra för bygget av en ny skola. Vi vet att en ny skola 
kommer att behövas men det är en fin balansgång 
att väga av alla hänsyn. idag gissar jag på att en ny 
skola kan komma om 5-7 år, och då i anslutning till 
byns nya centrum.

Så till dig – politikern Péter Kovács. Många 
tycker att du bestämmer allt och alltid 
ska få din vilja fram. Stämmer det?
 – Det är sant att jag brinner för satsningar som 
jag tror kan fortsätta ge höganäs kommun kraft att 
utvecklas. men vi är förstås många som bidrar till 
besluten och jag är en spelare i det laget. Ok, en 
ganska envis spelare och dessutom drivs jag av att 
skapa resultat och få effekt. Så visst, jag erkänner att 
jag arbetar fort. men med åren har jag lärt mig att 
allt inte måste gå fort och att jag inte måste vara lika 
intensiv på alla bollar.

Hur kom det sig att du ställde upp i 
TV-serien ”Kommunpampar”?
– Jag ville bidra till att minska politikerföraktet och 
sprida bilden av fantastiska höganäs. Jag tycker att 
båda målen har uppfyllts. Jag är ledsen över att se-
rien bytte namn till Kommunpampar och att pro-
grammet sprider bilden av att jag skulle styra och 
ställa helt själv i kommunen. Visst var jag nervös in-
för premiären men det har gått bra. Jag räknar idag 
till 50 handskrivna brev och 100 mejl som jag har 
fått. Alla är faktiskt positiva. Det gör mig glad.

Men var det inte ganska jobbigt att för-
följas av ett TV-team i sex veckor?
– nej, jag vande mig och tänkte inte på det. Jag be-
stämde mig tidigt för att vara helt mig själv och kän-
de mig trygg med kamerateamet. 200 timmar film 
från höganäs blev sedan 1 timme i nationell TV 
och jag ska snart bjuda ner mina nya kompisar från 
Kungälv, Gotland och uppsala till höganäs så att de 
får se hur fint vi har det i kommunen. Kanske kan 
jag få någon av dem att flytta hit – det vore något!

Redaktörens tillägg Som 
läsaren noterar får Péter 
Kovács fritt berätta om 
sina ambitioner för 
Viken. Redaktionen har 
som synes inte ifrågasatt 
tidshorisonter eller fakta. 
Intervjun genomfördes 
den 23 september, 08.00 
– 09.15 på reklambyrån 
Scratch i Viken. Péter 
Kovács drack inte kaffe, 
det har han inte lärt sig – 
han drack istället vatten, 
åt en skinksmörgås och 
gladdes åt mejluppdate-
ringen som berättade att 
just idag fanns 25 014 
invånare i kommunen. 
En statistik han följer 
med stort intresse.

Pågående och plan-
erade projekt i Viken
1. KARAKTÄRSFÖRÄND-
RING GAMLA 111:AN
Vägen omformas till ga-
ta, intimare gaturum. 

2. STUBBARPSOMRÅDET
Planläggs för bostäder, 
förskola, verksamheter 
och industri. 

3. VIKENPARKEN
Rekreationspark. 

4. NYLOKALISERING 
AV BENSINMACK
nytt läge för bensinmack 
i anslutning till väg 111. 

5. VIKVALLA IDROTTSPLATS
Flyttas och byggs ut. 

6. VIKENS CENTRUM
Omtag.
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Hur planerar du framåt 
– när är du färdig med politikerlivet?
– Jag har ju bestämt mig för att kandidera i nästa val 
och hoppas få förtroendet att fortsätta en mandat-
period till. Jag är väldigt nöjd med att kommunen 
gått från en skuldsatt utflyttningskommun till att idag 
vara Sveriges mest ekonomiskt välskötta kommun, 
som växer med 300 nya invånare varje år. 

Avslutningsvis 
– har du några andra intressen i livet än politik?
– Det finns inte tid för något annat. men jag har de 
senaste åren skaffat mig en personlig ventil i en liten 
vingård i ungern. Jag åker dit varannan månad för 
att bl.a. plocka druvor och göra vin. Då stänger jag 
mobilen, ströläser mejlen och njuter av att tänka på 
annat än höganäs.

Olof Engvall

Köpmansgatan 13. Höganäs. Tel 042-34 01 97. Öppet måndag–fredag 10–18, lördag 10–15.

Vårt litteraturpris.

Kongl. hoffotograf Peter P.Lundh

P a que assus, quiatusam re, sit ius sum conestrum  
 verspienimus aut ulliquosti bero explabor simpori 
       busdam nonse vendign atiatus eum volupta porem 
debis es reptat excestrum eostiae corestiore volorenisci-
um qui aliquo maio. 
 Umenitium hit et inullaut invel mi, tempore rror-
porent, od que nis et des debit accupti bla nam sin est, 
volorumquam atam ratibustoris exceperibus dolo est 
officid errorunt voluptasi iunt reperci ligniatus, simporr 
untiis ea sita quiam conet eturibus, eum ratur sitat et 
optasperae sim dolest, sit ea
 Oluptatem repedi sit landit alibus, quiam, non com-
nimolorem quam exeruntiur, experat ibearchilias nobist, 
non pre simporupta cupti dis exped quo tem faccum 
fugit volut ditaqui vendianit endunto rehendis natem 
quissinvel ipitatur maxim endignimos magnatectur?
 Ignatur as ut voloribea si cus. Agnatium a coreptia 
quation consenditio tem harum aut latiate pelit, om-
niendipsam evellite porro explitate viderumquate qui 
volore ni cum des sit harum quamenia venis aut am ut 
lis ne velente nonsedite lab ipsundis ut prehendam a 

Höganäs Bokhandel&Förlag

Fpresentation av FörFattare, redigering och övriga cred 
tene sunt aciis doluptatios quunt, consequaspe rest, simin reseceaquas et periassit dolenis doluptas eum faccus. agnihic 
tem fugia aut il inum quas plicae comnias pa net earudem ernate sita des aut aliciis acere volorum que omnihilit aceruevell
orionse quib usd aestor reri ilignimus aut voluptatas et ut quaeprat. sedignis molupta errore, as apmodit que et arum
omnis errum vid mi, to molor as mossequ issunt omnimus moluttat. cus. Lesed maximus a qui sae a aut dolorum dolutat.  
edisquodis es dolorem soles estrume prae parunt fugitas sam aut exerit rum volupta volupta tecuptur, cullitia quiderum

Peter P. Lundh
Det bästa ljus och nutidens bästa instrumenter

Kongl. hoffotograf

Höganäs Tidning, 1907

B yggnader och mode, trädgårdar och hantverk, bilar och nöjesliv, ånglok
  och naturscenerier. De flesta intresseriktningar finns representerade 
 i hovfotograf Peter P. Lundhs bilder från Kullabygden, tagna 1886–1940. 
Mest känd, både inom och utom landet, blev han för badbilderna från Mölle 
och klippsiluetterna från Kullaberg, men hans bevarade bildskatt om 6 500 glas-
plåtar rymmer mycket mer och visar ett rikt spektrum motiv från dåtidens 
samhälle. För första gången återges nu Lundhs bilder scannade direkt från glas-
plåtarna och vi får möjlighet att uppleva fotografiernas häpnadsväckande kvalitet 
och detaljrikedom.
 Boken tar oss med på en resa genom Lundhs bildvärld. Via 250 av foto-
grafens kända och okända bilder, med åtföljande texter av Caroline Ranby, får vi 
både uppleva för länge sedan förlorade miljöer och besöka platser som vi än 
idag kan känna igen. Vi får följa med ner i Höganäs mörka gruvgångar, gästa 
Krapperups salonger, möta fabriksarbeterskor, torpare, lekande barn och kunglig-
heter, beskåda eleganta sommarvillor och korsvirkesgårdar, ta tåget till Mölle, 
åka T-Ford och ångbåt, promenera genom Kullabergs skogar och naturligtvis 
även ta ett dopp vid Ransvik iförda randiga baddräkter!

Peter P. Lundh (1865–1943) var verksam som fotograf i Kullabygden från 1886 till 
omkring 1940. Han utbildade sig i Sverige, Danmark, Tyskland och Frankrike 
och etablerade därefter fyra ateljéer i Kullabygden. Han utnämndes till hovfoto-
graf och rönte framgångar i flera tävlingar samt var även en huvudkraft bakom 
turismens utveckling kring Kullaberg, Mölle och Arild. Hans efterlämnade glas-
plåtar och fotografiska utrustning förvaltas av Höganäs Museum.

 Vår hoffotograf är en företagsam    
 man, som ej blott förstår att sköta sin 
egen affär på förstklassigt sätt, utan äfven 
att samla Kullens snart sagt outtömliga förråd 
af skönhetspunkter på sina plåtar, för att 
inom och utom landet draga den naturälsk- 
ande mänsklighetens uppmärksamhet hit”.

Höganäs Bokhandel&Förlag

CARoLine RAnBy är fil. mag. i etnologi, antikvarie och författare. Hon har publicerat flera böcker och artiklar 
om Kullabygden och Krapperup, delvis illustrerade med egna fotografier, samt arbetat som byggnadsantikvarie 
med bland annat kyrkor, traditionell bebyggelse och slottsmiljöer.

ALF PeTeRSSon, tidigare museifotograf och verksam på Höganäs Museum, har utfört det omfattande arbetet 
att scanna Lundhs glasplåtar. inscanningen har finansierats av Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen.

”
  Höganäs Museum

och Konsthall

Höganäs Bokhandel&Förlag

Peter P. L
undh

Kongl. hoffotograf
Det bästa ljus och nutidens bästa instrum

enter

Text: Caroline Ranby

Årets
Nobelpris!

Sa vi att ett medlemsskap i vår läsecirkel är ett hett julklappstips? Litteraturpriset är endast 
389:- och mottagaren garanteras definitivt ett rikare liv. Dessutom ända till september nästa år!
 Kom in på en kaffe så berättar vi mer. Också såklart om andra möjliga julklappar. Som de 
här ovan till exempel. Välkommen!
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Vi vill veta mera!

Ordet “bykänsla” förs gärna fram i sammanhang 
när människor pratar om Viken. Men vad betyder det 
egentligen? Slagningar i NE, synonymer.se och Wikipedia 
ger inga svar. Klart är att ordet kan ha olika betydelse 
beroende på vem man frågar och i vilket sammanhang 
det används.

Byaluren frågarBarbro Blehr, professor i etnologi vid 
Stockholms universitet, som förklarar att ordet by-
känsla ofta har en positiv framtoning, medan ordet 
bymentalitet mer används när man vill lyfta fram det 
negativa med att bo i ett mindre samhälle. men båda 
orden är egentligen vardagsspråk som saknar veten-
skapliga definitioner som skiljer dem åt.
 Att bo i ett mindre samhälle kan innebära att ano-
nymiteten går förlorad – på gott och ont. En del 
upplever det som tryggt och positivt, medan andra 
känner sig påpassade och övervakade eftersom alla 
vet vem man är. 
 – Ett exempel på negativ bymentalitet kan vara 
ett slags jantelagsanda där människor tittar snett på 
den som prövar något nytt, säger Barbro Blehr. 
 – men om man kan kombinera intresset för gran-
narna med en smula diskretion och vara öppen för 
förändringar, så har man goda förutsättningar för att 
utveckla en god bykänsla.
  
huruvida ett samhälles fysiska storlek eller befolk-
ningens ekonomiska och sociala homogenitet har 
någon betydelse för de mjuka värdena i ordet by-
känsla, är svårt att besvara. men Barbro Blehr menar 
att även större byar med olika grupper och nätverk 
som normalt inte har så mycket med varandra att 
göra, kan mobilisera tillsammans om man till exem-
pel upplever yttre hot. 
 
Byaluren har träffat tre personer som fått fundera 
kring ämnet utifrån dessa frågor:

1. Vad innebär ordet bykänsla för dig?
2. Hur bygger man och utvecklar en god bykänsla?
3. När kände du dig extra glad över att 
bo i ett samhälle som Viken?

Ylva Johansson:
1. Jag tänker på strukturen i det gamla fiskeläget och 
på småskaligheten i själva bymiljön. men också på 
att jag under mina promenader alltid möter någon 
som hälsar. man ”ser” varandra här. Om någon inte 
hälsar tänker jag att de nog inte är härifrån.

”Bykänsla” – vad är det?
2. Bykänsla byggs ”inifrån” av människor som vill 
känna gemenskap. De små mötesplatserna som 
blomsteraffären, kyrkan och bageriet är viktiga. men 
också engagemang i körer, idrottsföreningar och 
skola. Tillsammans är de en bra grogrund för kärle-
ken till vårt lilla samhälle.

3. Ett bra exempel trots att det var längesedan, är 
hur väl mottagna vi blev när vi flyttade hit. Gran-
narna bjöd på middag och det blev inledningen på 
en lång vänskap. Jag har alltid känt mig välkommen 
i Viken.

Tuve Nilsson:
1. Bykänsla innebär två saker för mig – dels de mju-
ka värdena som hur man bemöter och blir bemött. 
men framför allt charmen i det oregelbundna ga-
tunätet som vuxit fram genom åren. Den typen av 
struktur borde och bör man ta fasta på när man byg-
ger nya områden.

2. Genom det rika föreningsliv som Viken har, skul-
le jag vilja säga. Tänk på det stora antal människor 
som regelbundet engagerar sig i exempelvis WBS, 
hamnföreningen, pensionärsföreningen och företa-
garföreningen. 

3. Varje gång jag varit ute och rest känner jag tack-
samhet över att komma hem till Viken. Trots att det 
är nära till både småstad och storstad kan man njuta 
av att andas frisk luft och känna lugnet i den små-
skaliga miljön.

Eva Hessbom Bogren:
1. när jag smakar på ordet tänker jag på samlings-
punkter som valborgsmässobålet, midsommarfiran-
det och Vikenfesten. Ordet innebär också att man 
känner till dem som bor i samhället. men jag mås-
te säga att trots att jag vuxit upp och jobbar här, så 
kändes just den aspekten av bykänsla starkare förr.

2. Jag skulle gärna se fler arrangemang, både sto-
ra och små. Ett exempel är skolloven då det händer 
mycket i höganäs. men här i Viken då? Fritidsgår-
den, kyrkan och skolan är platser som är guld värda 
när det handlar om att bygga gemenskap.

3. Jag och min familj har under åren bott på olika 
platser i Viken. nu bor vi i ett av de nyare område-
na och jag tror det spelar roll att många av grannar-
na flyttade in samtidigt. Jag gläds åt att vi som bor 
här bryr oss om varandra och varandras barn. 

Text & bild: Pernilla Ringström

Ylva Johansson

Tuve Nilsson

Eva Hessbom Bogren

Medborgarskolans 
Seniorakademi har flyttat 
sin populära diskussions-
cirkel från Tivolihuset i 
Höganäs, där de hållit till 
i flera år, till Hemgården 
i Viken. Gruppen har det 
mycket passande namnet 
Mervetarna och är en 
seniorgrupp kvinnor och 
män med olika erfaren-
heter, som träffas varje 
onsdag eftermiddag i 
Viken.

Gruppen lyssnar på föredrag och föredragshålla-
ren är oftast någon från gruppen men även exter-
na bjuds in. Ämnena är högst varierande och det är 
gruppen som bestämmer. i början av terminen läg-
ger man tillsammans ett schema med ämnen att dis-
kutera och vem som är ansvarig. 
 Detta är alltså en mycket aktiv grupp där alla del-
tar och är inget för den som bara vill luta sig tillbaka 
och ta in. Sättet att jobba skapar mycket energi, dis-
kussionsglädje och många glada skratt. 

Varierande diskussionsämnen 
Ämnena som gruppen väljer är högst varierande. 
Det kan handla om historia, ekonomi, politik, resor, 
vin, författare, ekologi och miljöfrågor men även om 
intressanta personligheter och fascinerande livsöden. 
 när jag var på besök en onsdag i oktober berät-
tade Sigrid von Ekensteen Erneholm om sina er-
farenheter från den svenska skolan i nairobi, som 
började med fem elever och nu har 145. 
 Det var väldigt intressant och gav många nya 
kunskaper. Alla deltog i diskussionerna efteråt som 
ledde till nya frågeställningar. Går det till exem-
pel att byta ut ett svenskt gymnasieår med ett år på 
Svenska skolan i nairobi? 
 – Ja, det gör det, berättade Sigrid. Läroplanen är 
densamma som den svenska. 

 Varje gång gruppen träffas börjar man med vack-
er musik, så jag fick lyssna på José Carreras under-
bara röst inspelad från en kyrka i Spanien. 
 – Det blir lite som meditation och avslappning 
för alla deltagare, säger yvonne molin, ledare för 
gruppen. Vi har högst 11-12 deltagare då gruppen 
inte får vara för stor. Flera står i kö för att få komma 
med, ett tecken för hur populära mervetarna är.
 En kaffepaus är obligatorisk och idag har Sigrid 
bakat en sagolik äppelkaka. Att ta med kaffebröd 
cirkulerar också i gruppen efter ett schema.

Nyckelorden för Medvetarcirkeln
Som en vision för verksamheten har ett antal nyck-
elord tagits fram:

Upptäcka – veta mer 
Lyssna 
Engagera 
Nyfikna 
Våga fråga – våga berätta 
Ha egna åsikter 
Diskussionsglada 
Gilla kaffe och glada skratt.

 Efter mitt besök hos mervetarna kan jag intyga att 
nyckelorden uppfylldes med råge.

Katarina Trohammar

Medlemmar från vänster: Åke Andersson, Bente Jacobsen, Inger Sandman, Gunilla von Möller, Yvonne Molin, Rune Johansson, Sigrid Von Ekensteen
Erneholm, Katarina Trohammar, Margareta Werner, Ing-Marie Rosenlind-Fel. Saknas i bild gör Merete Sundberg och Elisabeth Sjöfeldt-Uddborn.
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Sophiamöllan firar 175 års jubileum i år. Hon är utan 
tvekan en ståtlig dam och intresset för henne tycks växa 
med åren. Varje år får hon besök från världens alla hörn. 
Och hon gör ingen besviken.

Den ståtliga skönheten kan sina vindar och när de 
är tillräckligt gynnsamma värmer hon upp ordentligt 
innan hon kör igång med vingarna.
 – Vid min ålder vet man vad som krävs för att det 
ska bli lite fart på gubbarna. Efter mycket övning 
har de blivit riktigt skapliga på att mala mjöl så jag 
kan garantera att det är rent mjöl i påsen. De yngre 
förmågorna har mycket att lära men de är duktiga 
på att baka, skrockar Sophiamöllan.

Jag har många besökare, säger Sophiamöllan
under sommaren passade nyfikna på att besöka 
möllan under fyra söndagar i juli samt vid ytterligare 
två tillfällen, den sista i samband med Vikenfesten.
 – Sommaren har varit körig med mycket vind i 
vingarna, så jag har malt gott om både grahams- och 
rågmjöl. Och tillsammans har vi malt och sålt massor 
mjöl. Besökarna tycks uppskatta stenmalet mjöl, ut-
brister möllan nöjt.

en ståtlig dam 
firar 175 år

 Sophiamöllan håller på att göra sig redo för sin 
Törnrosasömn under vintern men innan dess bjuder 
hon in till ännu ett besök.
 – Som vanligt håller jag öppet i samband med 
julmarknaden. Då kommer jag inte snurra på mina 
vingar men hoppas att tomten kan bjuda på klappar 
och kanske lite bevingade ord i alla fall...

Jessica Engvall

1940 köpte Skånska Lant-
männens Lokalförening 
i Viken, den då mer än 
hundra år gamla möllan. 
Så här avbildades Sophia-
möllan på mjölsäckarna.

Foto av Sophiamöllan där man i höger kant kan skymta det svinastall som sedermera blev lokal för Skånska Lantmännens Lokalförening i Viken.

Sophiamöllans ”eldsjäl” Lars Hultén och intervjuaren
Jessika Engvall.

Jag undrar nyfiket hur en typisk kund hos henne 
ser ut och får genast svaret: – Det finns ingen typisk 
kund. hit kommer både kvinnor och män, gamla 
och unga, de som tycker de vill ha hjälp med något 
eller de som bara unnar sig en skön stund med an-
siktsbehandling, säger Cecilia glatt. 
 – min äldsta kund är en man på 80 år som får re-
gelbundna ansiktsbehandlingar och min yngsta är en 
flicka på 10 år som nyss tagit hål i öronen hos mig 
och nu vill köpa allergitestade örhängen. Jag har 
världens roligaste jobb tycker jag. 

Världens roligaste jobb.
– För att få sin verksamhet att gå runt och sedan 
även få den att växa och kunna ha det som sitt le-
vebröd så tror jag att man ska göra det man brin-
ner för och tycker är kul. Och sedan hålla sig till det 
och inte spreta för mycket. Jag älskar att hjälpa till 
och se det balanserade resultatet av Sisleys naturliga 
produkter. Det jag gör mest är ansiktsbehandlingar, 
färgning av fransar och bryn men har gjort mitt ut-
bud komplett med epilering (ta bort generande hår-
växt permanent) och vaxning, vilket både män och 
kvinnor efterfrågar. 

Unna dig skönhet
I somras firade hudtera-
peut Cecilia Palmquist 
10 års jubileum med sin 
verksamhet Beauty by 
Cecilia i Viken. Nu ser hon 
fram emot kommande 10 
år tillsammans med sina 
kunder. Både nya och de 
som varit henne trogna 
under många år. 

Förnyelse är viktigt.
– Dessutom vill kunderna att mitt produktutbud ut-
vecklas och att de känner att jag erbjuder nyheter 
och nya möjligheter. Jag fortsätter utbilda mig kon-
tinuerligt på hudvårdsområdet, t ex läste jag till spe-
cialiserad hudterapeut i Lund häromåret och jag har 
regelbundna event för mina kunder då jag bjuder in 
mina leverantörer som visar det senaste inom hud-/
kroppsvård och make-up. 
 hos Cecilia hittar du olika erbjudanden och nu 
när julen närmar sig så finns det i butiken ett julbord 
av presenter att välja på. Då det handlar om att du ska 
må bra så finns det alltid även lite kompletterande må-
bra produkter i form av presenttvålar och doftljus. 
 Som kund hos Cecilia lär hon känna dig och just 
dina behov och önskemål. En del både killar och tje-
jer kommer och vill ha lite hjälp och tips då de lider av 
sin akne i ungdomsåren. Sedan fortsätter de att kom-
ma, för huden och behoven ändras ju med åldern. 
 Den som fortfarande är nyfiken och vill veta mer 
om Beauty by Cecilia, butiken och behandlingar hit-
tar mer information på www.beautybycecilia.se 
eller slå en signal på 042 237230.

Louise Alexén
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Vikens fiskeby låg länge relativt isolerad i förhållan-
de till omgivningen. Bygden öster om byn utgjordes 
av en rätt otillgänglig mark som mest nyttjades som 
utmark för bete av socknarna Brunnby, Väsby, Jons-
torp, Farhult och Allerum. 
 Ännu vid mitten av 1700-talet saknade folket i Vi-
ken en helt farbar väg utefter kusten, vilket bland 
andra Carl von Linné kunde konstatera vid sitt be-
sök här. Det var egentligen endast Prästavägen som 
löpte in i landet till kyrkbyn Väsby som var en god-
tagbar landväg för dem. Det segelbara havet utgjor-
de klart den lättaste förbindelsen med omvärlden.
 Vikens fiskarbefolkning livnärde sig naturligt 
nog till största delen av vad havet gav. Gårdarna i 
byn låg relativt tätt samman och eftersom åker- och 
ängsmarken vid Viken var mager utgjorde en li-
ten kålhage på tomten ett viktigt komplement i för-
sörjningen. några av gårdarna hade närliggande 
åkerlyckor och jord i utmarkerna, som i nytäppet i 
sydost, Gamle hage öster om byn eller i norra hage 
strax ost om de stora dammarna (Kvarteret ”Tre Gu-
dor”). Jorden kring byn var som framhållits mager 
och den var sandblandad av den flygsand som havs-
stormarna fört med sig. markerna kring byn var så-
ledes inte speciellt lämpade för odling och gav även 
ett magert bete för kreaturen. På de egna lyckorna 
odlade man råg, korn och något havre, men skör-
darna var ofta klena. 
 Gillberg framhåller i en beskrivning år 1765 att 
Viken var ”… ett ganska betydligt Fiske-läge, der 
Åboarna drifwa fiske efter Sill och annan saltsiöfisk, 
som der fångas ganska ymnigt. För öfrigt är åkern 
ganska obetydlig”. 

Kulla fälad
Kullabygden utgjordes av en trädfattig hedmark, 
kallad Kulla fälad. man benämnde området ”ris-
bygd”, till skillnad från den bördiga slättbygd som 
fanns i södra delen av Skåne och från skogsbyg-
den i norr. På torr och sandig mark växte busksnår 
och ljung samt kråkris, men stora områden innan-
för kustremsan utgjordes enbart av sankmarker med 

Bondeland Viken – en sen jordbruksbygd

Detalj ur Anton 
Cöpingers karta över 
fiskeläget Viken 1737

I år firas flera jubileer i 
Viken. VIK, WBS, VKB och 
gymnastikföreningen  
Vikeningarne är fören-
ingar som har anledning 
att ställa till med fest 
och det har även Vikens 
Lantmän som bildades för 
75 år sedan. I samband 
med visst arbete med 
det senare har jag funnit 
anledning att fundera över 
hur jordbruksbygden runt 
Vikens gamla by en gång 
vuxit fram.

surskog som mest bestod av klent växande flerstam-
mig klibbal och björk, kärr och mossar. Vintertid flö-
dade vattnet över markerna och förvandlade dem till 
sumpiga mader. Det var inte förrän jorden skiftats, 
dikats och dränerats vid början av 1800-talet den här 
beskrivna miljön helt förändrades. Det bördiga och 
vackra odlingslandskap vi nu möter ger få antyd-
ningar om hur det en gång har sett ut. 

Kulla fälad delad av åtta socknar
Kulla fälad utgjorde en allmänning som delades av 
åtta socknar i Kullabygden. 1759 började man ge-
nom s.k. storskifte dela upp denna gemensamma 
mark. norre fälad delades mellan Brunnby och Väs-
by. De byar som inte fick någon del i norre fälad 
fick istället fäladsmark vid Viken, vilken delades upp 
mellan socknarna Brunnby, Jonstorp och Farhult. 
De nämnda socknarna tilldelades alltså utmark i da-
gens Rödmossen, Flundrarp, Täppeshusen och Klap-
pe. nu kunde byarna i norra Kullabygden använda 
denna södra del av risbygden till fälad, ett område 
som mest var lämpad för boskapsskötsel. På en kar-
ta från 1777 ritades de nya delningarna av fälads-
marken in i detalj.

Fäladsmarken i början av 1800-talet
På den militära rekognoseringskarta som upprätta-
des åren 1812, 1815-20, kan vi konstatera att om-
rådet öster om Viken fortfarande var mycket glest 
befolkat och man finner endast enstaka gårdar på 
platser som Ryd samt W. Klappe och ö. Klappe. Vid 
dagens Rödmossen ser man en räcka mindre hus, 
”Allmänningehus”, med intilliggande mindre odlings-
tegar liksom även på Brännan. Större gårdssamlingar 
fanns samtidigt i grannområdena vid Buskeröd med 
nio gårdar, Brandstorp med tre, ingelsträde tolv och 
Djuramåsa med tio gårdar. På kartan kan man se de 
små inägornas placering kring gårdarna.
 i Rödmossen visar husförhörslängden att det där 
år 1800 fanns 8 hushåll med inalles 27 personer. På 
kartan ses ett par årtionden senare 11 hus, Allmän-
ningehus, inritade. Strax norr om Rågången, gränsen 

mellan Rödmossen och Buskeröd, fanns en ca 450 
meter bred sjö med ett mindre tillopp från V. Klap-
pe. utloppet gick åt öster ner mot ö. Klappe. mar-
ken som sedan den skiftats och skulle tas i bruk var 
stenig med av havet en gång frispolade block och 
dessutom var den sank och kom därför att utgöra en 
sannskyldig utmaning för de bönder som sedan La-
ga skifte gjorts, vid slutet av 1830-talet, började odla 
den. hoppet om god jord i framtiden stod egentli-
gen till ett tunt sandigt matjordslager med underlag 
av lera i alven.

Laga skifte 
Av någon anledning hade inte enskifte genomförts i 
dessa trakter av Skåne. istället kom 1827 en förord-
ning om Laga skiftes genomförande. i Buskeröd och 
Brandstorp skiftade man redan 1828, och året därpå 
begärde Anders Persson på en av tvillinggårdarna i 
östra Klappe Laga skifte. 
 1837 skiftades så marken i Brunnby och samtidigt 
då även socknens utmark i söder. De skiftade områ-
dena kring Klappe, Rödmossen med flera blev att-
raktiva för traktens bönder. De var till en början inte 
självägande utan erhöll arrende på den mark som 
tillhörde Krapperup, Brunnby sockens byar bl.a. nu 
gällde det för dem att ta hand om de nybyggda går-
darna och torpen. 
 Till en början bearbetade och odlade man mindre 
stycken jord men efterhand utvidgades lotterna. Det 
blev ett slitsamt arbete på de delvis sanka våtmar-
kernas lerjordar. För att kunna odla upp den gamla 
fäladsmarken måste den dräneras och en tidig åt-
gärd blev därför att dika ut. man grävde för hand så 

det är lätt att föreställa sig att arbetet var ett tidskrä-
vande knog som tog flera årtionden i anspråk. i själ-
va verket pågick detta dräneringsarbete under hela 
1800-talet. man grävde till en början öppna och om-
kring en meter djupa diken, av vilka, under senare 
år, en del försågs med tegelrör och lades igen. 
 Ett stort gemensamt projekt bestod i ett öppet 
grävt dike utefter Stockholmsvägen som löpte vidare 
längs med Rågången via Stubbarp till Brännan och 
ut i Svanebäck. Alla dikena krävde ett årligt under-
håll.
 men det var inte bara överflödade ägor som gav 
problem för nybyggarna. markerna var fulla av sten 
och den måste tas bort för hand. Varje ny odlingsteg 
blev en utmaning och stenen man plockade upp la-
des i ”gären” eller i bunkar. Den mindre stenen skär-
vades och användes till att ”fära” vägar med. Det 
fanns många yrkesskickliga arbetare som vandrade 
runt på gårdarna och hjälpte till med det arbetet. 
Större stenbumlingar sprängdes i bitar med dynamit.
 Processen innebar, som man lätt kan förstå, 
många generationers slit och knog för att man slut-
ligen skulle få fason på dessa nyodlade jordar. Vä-
gen från en rätt ofruktsam fäladsmark för omkring 
tvåhundra år sedan till den bördiga landsbygd som 
idag ses i området öster om Viken har varit lång och 
mödosam. med tanke på de enkla redskap man då 
hade till sin hjälp var den insats 1800-talets bönder 
stod för, sett i dagens ljus, en närmast otrolig presta-
tion.

Stig Ewaldson
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Tre och ett halvt år efter att Vikenentreprenören Dov 
Gatmon tog över det lokala tryckeriet Mediagården i 
Höganäs har företaget transformerats. Det som under 25 
år främst var ett lokalt tryckeri har idag också utvecklats 
till en europeisk leverantör av avancerade tryckproduk-
ter. En sann framgångsberättelse med två Vikenprofiler 
vid rodret. Dov Gatmon och Peter Hallin.

– Jag var verkligen inte ute efter att köpa ett tryckeri 
utan letade efter en tryckleverantör för ett annat av 
mina företag, infoband (ni vet, de där id-banden vi 
sätter runt handleden på våra barn). när jag insåg att 
mediagården var till salu chansade jag och blev med 
tryckeri, skrattar Dov när Byaluren besöker media-
gården på Sporthallsvägen i Lerberget.
 när Dov bestämde sig för att köpa företaget hade 
det tre anställda och fokuserade på lokal trycksaks-
produktion. Dov som i ett slag hade löst behovet av 
tryckkapacitet för sitt företag infoband, såg nya möj-
ligheter framför sig. Större möjligheter.

Storsatsning på ny teknik, 
nya lokaler och breddat erbjudande
närmast direkt investerades i en ny avancerad ma-
skinpark och en fastighet på Sporthallsvägen dit fö-
retag, maskiner och anställda flyttade från tidigare 
små lokaler inne i höganäs. 
 – Vi insåg snabbt att samtidigt som vi ville behål-
la det lokala tryckeriet, till vilket man kan vända sig 
för visitkort, broschyrer och skyltar, också ville kun-
na leverera betydligt mer avancerade grafiska lös-
ningar. Att skapa en Grafisk Verkstad blev ett mantra 
och när Peter kom in i bilden fick vi kontakt med 
en helt ny dimension kunder och samarbetspartners, 
berättar Dov.

 Tillsammans med Peter hallin, en meriterad re-
klamman med tidigare uppdrag för några av Sve-
riges största varumärken, fick Dov den parhäst 
företaget behövde.
 – idag arbetar vi mot reklambyråer, arkitekter, 
utställare, eventbolag och några av Sveriges störs-
ta detaljhandelskedjor med att skapa grafiska pro-
duktioner som skapar genomslag, berättar Peter och 
fortsätter: med vår grafiska spetskompetens och vårt 

stora materialkunnande agerar vi ofta bollplank och 
deltar i den kreativa processen med våra kunder. i 
dagens tuffa konkurrens gäller det för kunderna att 
synas. Därför måste vi kunna erbjuda saker över det 
förväntade och det är vi duktiga på, berättar Peter 
som är försäljnings- och marknadschef på mediagår-
den som de senaste åren tredubblat antalet anställda. 

Återvunnet papper omvandlas till häftig design
när Dov för några år sedan upptäckte det unika, 
miljövänliga papperskompositmaterialet x-Board, 
gick hans entreprenörshjärna på högvarv igen. Det 
till 97% av papperslump återvunna materialet gav 
nya affärsmöjligheter. idag har mediagården en-
samrätt på materialet i norden, Baltikum och norra 
Tyskland och levererar högkvalitativa grafiska kon-
struktioner till kunder över hela norden och Europa. 
Bland de svenska kunderna finns exempelvis iCA, 
Tidsam, Systembolaget, höganäs AB, Lunds univer-
sitet samt iKEA.
 – man kan nog säga att x-Board är en fram-
gångsfaktor för oss och den produkt som kunderna 
uppskattar mest. med materialet kan vi hjälpa mark-
nads- och produktchefer, arkitekter, inredare och re-
klambyråer att skapa innovativa och spektakulära 
butiks-, event- och mässmiljöer, berättar Peter.

Stora investeringar i ny teknik
med Dovs och Peters ambition att vara Sveriges bäs-
ta grafiska verkstad, följer allt fler investeringar. i 
september levererades kanske marknadens mest av-
ancerade maskin för plantryck. En maskin som kan 
trycka 3,2 meter breda ytor med absolut högsta fo-
tokvalitet, på uppemot fem centimeter tjocka, och 
ojämna material dessutom!
 – Jag har svårt att tänka mig att någon i Sverige är 
bättre på plantryck med lika fantastisk detaljkvalitet, 
något vi är stolta över att visa upp för våra kunder, 
säger Peter.
 med över 200 kunder i Kullabygden och mer än 
300 kunder totalt, är Dov och Peter ändå angelägna 
om att välkomna alla sorters kunder. Från den lilla 
men lika viktiga visitkortskunden till den internatio-
nella aktören som beställer hela butikskampanjer el-
ler en jättemonter i x-Board.
 – Det är oerhört stimulerande att arbeta inter-
nationellt och samtidigt kunna erbjuda våra lokala 
kunder samma kompetens och unika lösningar, sä-
ger Dov. Eftersom vi själva är småföretagare och en-
treprenörer vill vi också vara med och bidra till det 
lokala näringslivets framgång. Att få se våra kunder 
utvecklas är lika roligt som att få mediagården att 
växa, avslutar Dov och sätter kurs mot nästa kund-
möte.

Olof Engvall

Mediagården 2.0 lyfter med 
uppdrag i både när och fjärran

Faktaruta:
Mediagården har tre 
affärsområden 
Grafisk verkstad 
• Levererar plana och 
3-dimensionella grafiska 
produktioner för kam-
panjer, event och inred-
ningar.
Lokala tryckeriet 
• Ett modernt litet tryck-
eri som producerar allt 
från visitkort och bro-
schyrer till roll-ups, vepor 
och skyltar.
Industrigrafik 
• Levererar grafisk know-
how, utrustning och pro-
duktion till företag som 
vill addera grafiska lös-
ningar till sina befintliga 
produkter.

Mediagården är ett 
riktigt Vikenföretag. 
Av totalt 13 anställda bor 
8 i Viken (och 3 till kom-
mer härifrån)
Aktiv sponsor av ung-
domsföreningarna i Vi-
ken såsom tennis, fotboll 
och segling.

Takplafond, 3m i diameter, 30kg lätt.

Sportlovsevent på Väla med pingisbord i X-Board.

Podier och utställningsmaterial för Dansk Arkitektur Center
i Köpenhamn.

Nya tekniker och nya material ger helt nya möjligheter till fritt skapande.Mässbord med infälld LED-
belysning för Höganäs AB. Auktionsvägg för stort inredningsföretag.

Från vänster: Peter Hallin, Dov Gatmon, Johan Svensson och Mathias Bris studerande ett tryck för Höganäs kommun.
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Bild till vänster: Jessica 
Axved i sin lilla gråa Toyota 
redo för nästa  uppdrag. 

Bild till höger: Nanne 
Petersson, 91 år, får sin 
kvällsmat serverad. 
Idag nöjer hon sig med  
matig smörgås.

042-23 85 82 / 0431-100 56

- Över 20 års erfarenhet av värmepumpar. 

- Totalentreprenad för din trygghet samt bra garantier.

- Vi ser på helheten för optimal besparing och
kan erbjuda förmånlig finansiering.

Läs mer om oss på www.aenergi.se där du också
kan fylla i en offertförfrågan!

För att ta reda på mer om hemtjänsten träffar jag Jes-
sica Axved, anställd sedan 2005 på hemvården Sö-
der, en verksamhet som har sin fasta punkt vid uP 
Livs. Jessica började karriären som undersköterska 
på Vikhaga, men ser flera fördelar med övergången 
till hemtjänstjobbet.
 – Det känns friare, jag kommer ut och träffar bå-
de vårdtagare och anhöriga i hemmiljö. hemtjänsten 
är organiserad i två grupper och täcker olika områ-
den t ex Lerberget, ingelsträde, mjöhult, hälsan och 
Viken förstås. Totalt är man ca 24 personer. hem-
tjänsten är också en viktig support vid den resurs-
krävande palliativa vården.

En dag på jobbet
På morgonen samlas chefer och sköterskor för av-
rapportering, har det hänt något speciellt föregående 
dag som alla bör vet? Ett detaljerat schema upprättas 
med hur lång tid varje moment beräknas ta och så 
sätts de små grå bilarna i rörelse.
 Första etappen är frukostrundan som fixas hem-
ma hos vårdtagarna. många behöver hjälp med att 
duscha (1 – 3 gånger i veckan), påklädning, medici-
ner och lite allmänt pyssel.
 Lunch och middagsmat lagas på Vikhaga och 
hämtas där. Vissa vårdtagare får en speciell kost, så 
kallad e-kost, vilket innebär lite extra grädde och 

Hemtjänsten lyfter 
vardagen för många äldre
Säkert har ni sett de små 
grå bilarna märkta Höga-
näs Kommun parkerade vid 
UP Hallen eller på väg till 
någon vårdtagare. Det är 
deras insats med allt stort 
och smått i vardagen som 
gör att många äldre kan bo 
kvar hemma och ändå ha 
en dräglig tillvaro.

smör för att få dem med dålig matlust att äta mer. 
när det gäller maten är man på hemtjänsten flexi-
bel, om någon till exempel inte vill ha middag, utan 
kaffe och smörgås så går det bra. i sysslorna ingår 
inte matlagning men en frusen laxbit kan åka in i 
micron om inget annat lockar.

Social samvaro
– min önskan är att ha mer tid att prata med vård-
tagarna, säger Jessica och får något drömmande i 
blicken. 1 timme per vecka är avsatt för social sam-
varo, då kan det bli en promenad, handla (1 gång 
per vecka) eller bara sitta och prata. Denna timme 
är förstås mycket uppskattad av vårdtagarna. 
 Jessica och hennes kollegor tar också varje till-
fälle som bjuds under dagen att prata med vårdta-
garna, vars antal kan skifta och då gäller det gripa 
tillfället i flykten till social samvaro.
 när det gäller tjänster som städning, sophantering 
och antal duschtillfällen är det en biståndshandläg-
gare som bestämmer. För en utomstående kan det 
låta hårt men det ju våra gemensamma resurser som 
måste prioriteras och räcka till alla. Själv hoppas jag 
de små grå bilarna fortsätter att köra runt om jag en 
gång skulle behöva hjälp.

Katarina Trohammar
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Alvar är 33 år och har en lite annorlunda bakgrund. 
hans pappa är svensk och hans mamma amerikan-
ska och han har sex syskon. när föräldrarna skil-
des flyttade han med sin pappa till Belgien, där han 
gick i Skandinaviska skolan som är mycket lik den 
svenska. 
 Efter några år gick flyttlasset till Erding i södra 
Tyskland, där en helt annan, konservativ och sträng 
skolmiljö rådde. Läraren kunde inte engelska och 
Alvar fick gå om en klass men efter sex månader ha-
de han trots allt lärt sig tyska. Familjen flyttade sena-
re till Ängelholm men övergången från ett fyrkantigt 
tyskt skolsystem till svensk flumskola blev omtum-
lande. Alvar var ett oroligt barn och hade svårt att 
sitta stilla. 
 – Jag tror kanske att jag idag skull ha blivit före-
mål för en utredning, säger Alvar.
 men högstadietiden på Ströveltorps skola i Äng-
elholms kommun blev en riktigt bra och fridfull tid 
och det visade sig genom att skolresultaten blev allt 
bättre. 
 Gymnasieåren tillbringade han på Rönneskolans 
gymnasium i Ängelholm. under denna tid flyttade 
Alvar hemifrån vid bara 18 års ålder. Det blev riktigt 
tufft att få ekonomin att gå ihop. Studiebidrag, som-
marjobb på Allergon, mycket gröt på morgonen och 
extra portioner mat i skolan gjorde att han ändå fix-
ade sin tillvaro.

Yrkesvalet var självklart
Redan tidigt visste Alvar att han ville bli lärare. han 
började studera på Ängelholms högre utbildning 
men hann även med en tid som backpacker på nya 
Zeeland och i Australien. han praktiserade också 
som elevassistent och fritidspedagog på flera skolor.
 Sin lärarutbildning fick han slutligen på halm-
stads högskolas lärarprogram. när han gick ut efter 
fyra år var han både behörig lärare och behörig fri-
tidspedagog. 2009 fick han anställning som fritidspe-
dagog på Vikens montessoriskola och stortrivs.
 – min relation till eleverna var kompisbetonad. 
Vi hade gemensamma intressen som sport, film och 
TV-spel och kontakten med föräldrarna var mycket 
bra, minns Alvar.

Klassföreståndare med stark känsla för sina elever
Det blev ett vikariat ledigt som klassföreståndare för 
en sjätteklass och Alvar fick jobbet, som han har haft 
nu i över ett år. han tänker ofta på sina elever även 
på fritiden och gör hembesök om det skulle behö-
vas.
 – Jag vill göra eleverna rättvisa, skolgången präg-
lar ju barnens hela liv både positivt och negativt. En 

lärare är inte någonting utan sina elever, säger Alvar. 
 han känner sig priviligierad som lärare i Viken. 
han har en liten klass med bara tolv elever med 
klassrum i ett eget litet hus. Barnens föräldrar är bå-
de välutbildade och mycket engagerade. 80-90 % 
kommer när det är möten eller samtal. i andra sko-
lor som Alvar har erfarenhet från är siffran 50 %. 
 Den lilla klassen gör det möjligt att göra roliga 
saker tillsammans, som först godkänns av skolans 
ledning och föräldrarna. Alvar har skapat ett poäng-
system där insamlade poäng går till hela klassen.  
 Poäng till den gemensamma potten är t ex ett bra 
matteprov, en födelsedag och eller en bok någon 
läst. Belöningen kan vara att övernatta i skolan med 
mycket kul och mys.
 – Politiker har oftast noll koll på hur det är i sko-
lan tycker Alvar. Vi har ingen status och det verkar 
inte som de har någon ambition att höja den. Det 
saknas helt pedagogisk insikt och kunskap om hur 
det fungerar i dagens skola. 

Blir du inte utbränd frågar jag? 
– Jag har haft lite yrsel men jag tror det beror mer 
på helrenoveringen av mitt hus på kort tid än på 
jobbet i skolan, svarar Alvar.
 när jag tittar tillbaka och jämför med min egen 
skoltid kan det inte hjälpas att jag känner en viss 
avund men gläds förstås över att utvecklingen gått 
framåt. Att en lärare idag verkligen bryr sig och är 
både mer av en kompis och stöd till sina elever än 
en sträng auktoritet är verkligen fantastiskt. 

Katarina Trohammar

En vacker septemberdag 
hälsar jag på i Vikens 
Montessoriskola, där jag 
stämt möte med Alvar 
Lethin, klassföreståndare i 
klass 6. 
     Anledningen till besöket 
är att jag hört så mycket 
positivt om Alvar: ung, 
modern, kommunikativ 
och en extremt uppskattad 
lärare som är engagerad 
till 100 % i sin klass. En 
riktig inspirationskälla för 
framtidens lärare. 

Fakta: 
Montessoriskolan grun-
dades 1995 och drivs 
som ett aktiebolag med 
kommunala bidrag. 

Skolan har ca 100 elev-
er i åldrarna 6-12 år, 
från förskola till klass 6. 

Att gå på skolan är kost-
nadsfritt. Barn som är 
inskrivna på förskolan 
har förtur till skolan. 

Det finns också en kö-
lista till skolan med en 
turordning efter anmäl-
ningsdatum. 

Skolan ägs av Tove Jais-
Nielsen. Anette Gus-
tafsson är rektor och 
pedagogisk ansvarig.

Möt alvar, 
framtidens 
lärare

Bilderna visar Alvar med elever på Vikens Montessori.
Alla klasser på skolan är små sammansvetsade grupper 
med fina kamratband och ett ambitiöst studietempo.
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Vad fick dig att ställa upp som kandidat på Vi-
kenlistan? 
Kyrkan har alltid varit viktig för mig och i Viken har 
jag och mina barn kommit i kontakt med försam-
lingen bland annat genom barn- och körverksamhe-
ten. Där har jag sett det otroliga engagemanget som 
församlingens personal lägger ner på att vara en del 
i vårt dagliga liv. 
 Efter en jobbig period blev kyrkan ännu viktigare 
för mig. Jag insåg att när vi är svaga och i behov av 
hjälp så måste vi våga kalla. idag har jag andra prio-
riteringar än förut och vill därför gärna hjälpa till där 
jag kan.
 

Den nya Vikenlistan FöR VÅR KyRKA består av tju-
go engagerade kandidater som de kommande åren 
ställer upp för kyrkan. Tillsammans representerar de 
olika åldrar och kompetensområden, t ex ekonomi, 
musik, ledarskap, vård och omsorg, skola och kom-
munikation.
 Samtliga har förankring i församlingen. Gruppen 
består till hälften av förtroendevalda från sittande 
kyrkoråd och den andra hälften av helt nya kandida-
ter vilket utgör en bra mix för kontinuitet och förny-
else. 

Informationsfolder nådde alla invånare
inför valet gjordes en folder med en presentation av 
varje kandidat samt en gemensam avsiktsförklaring. 
Foldern distribuerades till alla hushåll i Viken.
 Via annons i hD bjöds vikenborna in till informa-
tion i Prästgården både vid förtidsröstningen den 8 
september och på valdagen – ett uppskattat initiativ 
som var ett led i den öppenhet som vi vill ska präg-
la kyrkans närvaro i byn. Det var många som då be-
sökte Prästgården för första gången, trots att de bott 
här i många år.

En kyrka som engagerar
Det nuvarande kyrkorådet som leds av Kjell Cronert, 
har arbetat för att göra kyrkan mer synlig och när-
varande i byn. Vid sidan om högmässor, gudstjäns-
ter och daglig verksamhet har vi också bjudit in till 
öppet hus, haft aktiviteter på Vikenfesten, gudstjänst 

Många har längtat efter en plats och ett möte som 
känns levande och som bränns. Ett möte där båda 
parter får lov att vara sig själva och med sin unika 
kompetens bidra till det som skapas. 

”Levande möten” är ett samtalsforum i Vikens 
församling och först ut den 13 oktober var Bi-
skop Antje Jackelén och vetenskapsjournalis-
ten Peter Sylwan som samtalade kring tro och 
vetenskap med ämnet ”Vad gör människan till 
människa?”. många hade kommit till kyrkan för 
att lyssna och ta del av det spännande och me-
ningsfulla samtalet som ägde rum dem emellan 
längst framme i kyrkan i två fåtöljer. 
 nästa par ut är Georg Riedel och Johannes 
Landgren som den 1 december kommer att tala 
om ”Tro och musik”. Och den 26 januari 2014 
kommer KG hammar och Kerstin norborg att 
samtala kring ”Tro och Litteratur”.  
 Levande möten äger rum i Vikens kyrka och 
tiden är 18.30. insläpp fr o m 17.30. 

Vem är du?
Jag är uppvuxen på hasslö i Blekinge skärgård. Jag 
flyttade till helsingborg för tio år sedan då jag träffat 
min blivande man mikael. nu bor vi i Lerberget med 
våra tre grabbar.
Vilken är din uppgift i församlingen?
mitt ansvarsområde är barnverksamheten, lekman-
nakåren och inköp till dessa. inom barnverksam-
heten är jag ansvarig för Kyrkis, miniorer, juniorer 
och kyrkkockarna. På lekmannakåren har jag hand 
om servering. Det är också mig man träffar om man 
skall hyra Kyrkstugan.
Vad är det roligaste med ditt arbete?
Variationen! Både när det gäller åldergrupper men 
också arbetsuppgifter. Allt från de nyfödda som ska 
döpas eller kommer till Kyrkis till de äldre i lekman-
nakåren.
Vilken tycker du är kyrkans viktigaste 
uppgift i samhället?
Att våga vara kyrka, att stå för det vi tror på och på 
ett bra sätt förmedla det till dem som kommer till 
kyrkan men även till dem vi möter i vardagen.

Det var mamma Sophies idé. De tre äldsta hade tidiga-
re fått sina namn vid namngivningsceremonier hemma 
i Chicago där det inte finns någon svensk kyrka. 
 – Jag har en starkare relation till kyrkan än min 
man och jag började fundera på om vi skulle kunna 
döpa Gunnar i Viken. mormor Lottie Sjöholm kon-
taktade kyrkan för att höra om det skulle gå att ord-
na dop vid midsommar, säger Sophie Kaulas
 – när Ethan och jag började planera för dopet 
insåg vi att det vore fantastiskt om alla fyra bar-
nen kunde få döpas samtidigt. Jag har firat sommar-
lov hela mitt liv i vårt hus nära kyrkan i Viken, och 
vi tyckte det skulle vara bra för barnen att nu och i 
framtiden ha en extra stark koppling till Vikens kyr-
ka, fortsätter Sophie.

En hel syskonskara på 
fyra barn döptes samtidigt 
i somras. Det var Sophie 
och Ethan Kaulas som lät 
döpa sina barn Ebba, 7 år, 
Amelie 4, Madeleine 2 och 
lille Gunnar 9 månader.

Levande mötenny på jobbet:  Åse Pernborg

Intensiv kampanj gav bra resultat
Vikenborna ställde upp för 
sin församling på valdagen 
i september. Över 20 
procent gick och röstade 
jämfört med rikssnittet 
på drygt 12 procent. Det 
gav Vikenlistan en stark 
position i det nya Kulla 
pastorat.

på stranden och infört soppluncher. Vi anser att det 
är viktigt att synas i vardagen och vill träffa viken-
borna på många olika mötesplatser för att skapa ge-
menskap och en känsla av tillhörighet.
 Vid årsskiftet ersätts kyrkorådet av ett försam-
lingsråd men vem som kommer att arbeta i detta råd 
är ännu inte klart. Vi är måna om en stor delaktig-
het i såväl gudstjänst som i övrig verksamhet. En en-
kät som besvarades av byborna på Vikenfesten förra 
året visade tre områden som vi fortsatt kommer att 
prioritera: barn och ungdom, musik samt aktiviteter 
för äldre. 
 Vi ska fortsätta att utveckla våra idéer om en öp-
pen, glad och tidsenlig kyrka här i Viken, en kyrka 
där alla kan känna sig hemma och stärka sin tro och 
kraft.

Kerstin Thurdin & Ylva Johansson

Andel  medlemmar i Svenska Kyrkan:  80%
Andel  röstande:  20,6%
Mandatfördelning i Kyrkofullmäktige:
  11 mandat av 29

Vi tar 
pulsen på
Jessica 
Brogård
Vilket område av kyrkans verksamheter skulle 
du helst vilja fokusera på?
Som lärare brinner jag förstås lite extra för arbetet 
med barnen. i skolan jobbar vi dagligen med det 
unika i varje individ men jag tror att kyrkan kan bi-
dra med mycket även för skolan. Skolan idag är hårt 
ansatt av hårda värden som resultat och måluppfyl-
lelse. Jag tror att skola och kyrka kan samarbeta mer 
för att få en balans mellan hårda och mjuka värden. 
Sedan älskar jag musik och är på väg in i kyrkans 
kör Canzonetta. Jag tycker också att kyrkan ska va-
ra en naturlig mötesplats för alla åldrar. Vi yngre har 
mycket att lära av de som är äldre. 

Vad anser du är kyrkans viktigaste uppgift 
idag? 
Jag tror på en kyrka som finns till för alla och som 
anpassar sig till samhället. Kyrkan måste kämpa mer 
för att finnas där den behövs.

Dopsamtal i trädgården
Som förberedelse hade komminister Ola Johans-
son ett mycket uppskattat dopsamtal med famil-
jen hemma i trädgården. man valde psalmer och 
pratade igenom hur dopet skulle gå till. Det gjorde 
att barnen kände sig trygga och kunde delta i 
dopceremonin och hjälpa till på olika sätt. 
 – Kyrkan var så vacker, det blev ett underbart 
dop. Ola Johansson är verkligen ”a great guy”, säger 
Sophie och Ethan Kaulas. 

Familjefesten fortsatte med jordgubbar och cham-
pagne hemma hos mormor och morfar i det vackra 
sommarvädret. 

Kerstin Thurdin

Röst- och mandatfördelning för Viken

rekorD I DoP

Uppslaget är ett samarbete mellan Byaluren och

Kyrkans tider för jul och nyår 
återfinns på sista sidan.
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Vikeningarne 50 år
En av Vikens doldisföreningar med det tungvrickande 
namnet, Vikeningarne, firade 50 år under våren. Festen 
avhölls på Hemgården med många tal, god mat och dans.

Vikeningarnes rötter går långt tillbaka i tiden. Gym-
nastik har bedrivits i Vikens iK:s regi sedan 1930-ta-
let. herrgymnastiken leddes då av Karl-Oscar 
Zerman men när hans krafter avtog lades herrgym-
nastiken ned.
 i början av 1960-talet tog bland andra frisörmäs-
tare Göthe Svensson och John Oltin initiativ till att 
den skulle tas upp på programmet igen. när lokal-
frågan löstes genom gympasalen på Bäckaskolan 
ledde Jan Svensson, idrottslärare på Tycho Brahe-
skolan, det första passet den 18 februari 1963.

Volleybollen beskrivs som en sport utan kroppskontakt. Då har man inte sett Vikeningarnes
variant modell 60–70-talet. Spelarna hängde som klasar i nätet och tacklingar var inte 
ovanliga. Här Thomas Nordbäck och Cg Strömgren i en duell 1968.

Nisse Stenhammar med bordsdam AnnaMia Ek (sedan 10 år ”rörelseledare”).

Claes Kalling delade ut 
diplom till Kjell Olsson för 
35-årigt medlemsskap.

Festerna har varit lika viktiga
Festerna har spelat stor roll för Vikeningarnes ut-
veckling till en enastående kamratförening. Alltifrån 
julfesten 1967, i fotografen Willy Bandholds storstu-
ga under byggande, till årets jubileumsfest på hem-
gården med den nu bortgångne Claes Kalling som 
festtalare och med Gunnar Skoglund som sångledare.

Framtiden för Vikeningarne är ljus
Föreningen har idag femtiotalet medlemmar och nya 
kommer ständigt in tack vare den stora inflyttning-
en till Viken. nya ordföranden Kjell Olsson och hans 
styrelse ser med tillförsikt på framtiden och hälsar 
alla nya medlemmar välkomna! hör av dig till kjellir.
olsson@telia.com om du vill ha kontakt.

Clasgöran Strömgren
MEDLEM 1966–1968 

Ordförande sedan 20 år, Lennart Jacobsson, avgick 31/12 
2012 och höll tal vid festen.

Många medlemmar efter 50 års verksamhet
De flesta medlemmarna hade ingen anknytning till 
Vikens iK och Vikeningarne blev en självständig för-
ening år 1991. Verksamheten drivs enligt gamla tra-
ditioner och har ett fullständigt protokoll över alla 
medlemmar och aktiviteter sedan starten. 

Många verksamhetsgrenar att välja på
Förutom gymnastiken har volleyboll alltsedan starten 
varit en mycket viktig del av verksamheten. Annars 
gäller onsdagar: gymnastik på Vikenskolan. Lördag 
morgon: jogging/stavgång, stretching, bastu och sim-
ning i Lerbergets Sporthall. Även vandringsresor och 
utflykter har varit ofta förekommande. 
 naturligtvis har medlemmarna deltagit i motions-
lopp som Springtime, hjärnarpsrundan, hamn till 
hamn, Kullamannens mil och diverse ”halv-maror”. 
nisse Stenhammar (90), äldste aktive medlem har 
kommit elva i 60-årsklassen i Berlin maraton! minst 
tolv medlemmar har gjort en, eller flera ”hel-maror”. 



32 33

Ovan: – Som att lava 
takpannor. tycker 
Nils-Christer Eklund.

Till vänster:
Palle Carlson har koll 
på Wallenbergarna med 
Jan Petterson lägger sista 
handen vid efterrätten.

Nedan:
Den mycket läckra 
förrätten i närbild.

Hans broberg och 
Ingemar Bengtsson 
förbereder efterrätten.

Ja, vi vågar!
Mycket varierande bakgrundskunskaper
Gänget är en grupp på totalt sexton män, som sedan 
tre år tillbaka ses i köket en kväll i månaden under 
Lars-inge Wikdahls ledning.
 – Vi lagar vardagsmat från grunden och måttot är 
”Våga laga mat!” berättar Lars-inge, som avslöjar att 
förkunskaperna varierar. En del är vana vid spisen, 
andra överlåter hellre kockandet till någon annan 
därhemma. men just ikväll vet alla var (kyl-)skåpet 
ska stå och deltar med stor entusiasm.

några har hängt med sedan starten medan andra 
kommit in efter hand på rekommendation. man del-
tar till självkostnadspris och betalar 200 kronor per 
tillfälle.
 – men nu kan vi inte växa mer. nya deltagare tas 
in först om någon väljer att sluta.

Stämningen är på topp när 
jag kliver in i Hemgårdens 
kök. Elva goa grabbar från 
”Matglada gänget” står 
redan uppsträckta med 
välkomstdrinken i hand 
och förklädet på. Menyn 
– en trerättershistoria – 
gås igenom, uppgifterna 
fördelas eller antas med 
gott mod och därefter följer 
ett välorganiserat kaos.

Lika varierande uppgifter
medan Lars-inge dukar på vit duk vispas det hemla-
gad majonnäs och steks Wallenbergare för fullt.
 – Det är ju inte svårare än att lava takpannor, sä-
ger nils-Christer Eklund och skyfflar upp biffarna i 
en ugnsfast form.
 i ett annat hörn av köket fixar Roger Ekholm rå-
rörda lingon och ingemar Bengtsson smörar formar 
till äppelkakan.
 – Äpplena har vi pallat ute på gården. här kör vi 
närodlat!

utan större missöden lyckas det samspelta gänget 
med konststycket att få sina rätter färdiga samtidigt. 
Alla sätter sig till bords utom förättsgruppen, som 
börjar servera toast Skagen. 
 Just denna kväll är herrarnas respektive inbjudna 
att äta. Damerna häpnar över mängden mat men in-
tygar efteråt att det var väldigt gott och att de verkli-
gen blev mer än proppmätta. Byalurens utsända kan 
bara hålla med och hälsar; tack för maten!

Pernilla Ringström
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Många fina utställningar finns i butiken

verksamheter var det bara att slå till. 
 – här i Viken finns så otroligt mycket mervär-
den att erbjuda kunderna. De vill gärna komma hit 
märker jag. många besöker mig på väg till eller från 
jobbet eller i samband med lunch på någon av Vi-
kens restauranger. Förutom en inspirerande mil-
jö och by-anda är det ju dessutom gratis parkering 
och du får möjlighet att titta och fundera i lugn och 
ro. Ett kök, eller badrum för den delen, är inget du 
spontanhandlar utan oftast vet du vad du söker efter 
att ha letat på internet, funderat en tid och bildat dig 
en uppfattning om hur du vill ha det. 

Entreprenörskap speglar bygden
hela Kullabygden sjuder av entreprenörskap. Det 
händer mycket i bygdens huvudort med omnejd. 
här vurmar man för det lokala, naturliga och gärna 
närproducerat. många som flyttar hit söker en bättre, 
behagligare livsstil. Precis den känsla som Lidhults 
vill förknippas med och som de står för. 
 hos Lidhults hittar du inte bara gedigna kökslös-
ningar utan de erbjuder även badrumsmiljöer, en del 
garderobs- och sovrumsinredningar samt hall- och 
TV-möbler.
 Lidhults är ett familjeägt snickeri i Småland som 
tillverkar efter just dina önskemål. ingen löpande 
bandprincip och stora lager här inte. Varje skåp, 
dörr, hyllplan och självklart ritningen är efter kun-
dens egna önskemål med fullständig flexibilitet och 
möjligheter. 

Aldrig avkall på kvalitet
 Birgitta har nogsamt valt ut leverantörer som 
kompletterar Lidhults skåp med samma höga kvalitet 
på bänkskivor, belysning, handtag och dylikt. 
 Självklart följer Lidhults modernisering och för-
bättrar ständigt funktionen men de ger aldrig avkall 
på den höga kvaliteten. De tullar aldrig på materia-
len och det är trä som gäller rakt igenom alla skåp.
 – mitt jobb är att ”hålla kunden i handen” från 
start till slut igenom hela processen, säger Birgitta 
engagerat. Efter att ha lyssnat av kundens behov, 
önskemål och tänkta budget för projektet med ett 
nytt kök, besöker jag naturligtvis kunden och ritar 
därefter upp förslag som kunden får i 3D-format så 
att de enkelt får en bra bild av hur det kommer att 
se ut när det är klart. Jag älskar denna öppna dialog 

Birgitta Hanérus driver Hanefred AB, Lidhults kök & interiör i Viken Bygatan 3 är adressen.

när jag träffar Birgitta har verksamheten varit igång 
några veckor. Efter en lyckad invigning har kunder-
na fortsatt att strömma till.  
 – Det känns helt rätt med denna typ av verk-
samhet här. Jag har hittat ”hem”, börjar Birgitta vårt 
möte, och fortsätter: sedan hösten 2011 drev jag Lid-
hults butik på kajpromenaden i norra hamnen, hel-
singborg. Efter något år där kände jag att läget inte 
stämde. när det var fint väder och mycket folk så 
hade de ögonen på uteserveringar och havet. Vid 
dåligt väder var det ogästvänligt. 
 Birgitta och hennes man hade länge gått förbi 
skyltfönstret på Bygatan och sett alla fördelar med 
att ha sin verksamhet just där. när fastigheten sedan 
kom ut till försäljning rullade tankarna igång på all-
var. Efter att ha pratat med andra företagare på By-
gatan och fått mycket god respons från deras olika 

Hög kvalitet och trä rakt
igenom

Nytt kök? Lösningen finns nära dig 

med kunderna där jag verkligen gör allt för att till-
godose och möta kundens alla krav och önskningar. 
Det är det roligaste med jobbet.
 hon fortsätter: – med egna utvalda montörer som 
jag fullständigt litar på, kopplade till mig får kunden 
en helhetslösning. montörerna och övriga hantver-
kare är väldigt måna om att göra fina jobb och läm-
na ett komplett kök eller badrum där alla är nöjda 
med resultatet. Kunden behöver inte bekymra sig 
om att på egen hand hitta montörer eller andra duk-
tiga hantverkare som behövs vid installation av ett 
nytt kök eller badrum.
 i butiken på Bygatan visas många olika lösningar 
på liten yta. inte bara skåp utan även spisar, ugnar, 

kylar, frysar och vaskar. Allt för att du som kund ska 
få en helhet. 
 Lidhults satsar framåt och redan under nästa år 
kommer valvet (gamla bankens kassavalv alltså) i 
källaren inredas med fler utställningar.
 Välkommen in till Lidhults – Vikens senaste till-
skott av företagsamhet på hög nivå.

Louise Alexén

Lidhults säljer även 
badrumsinredning

Fina detaljer att välja 
mellan

Vi säger varmt välkommen 
till en ny verksamhet i 
Viken. Hanefred AB, som 
ägs av Birgitta Hanérus, 
finns på Bygatan, i ”gamla 
banken”. Här driver hon 
sedan september Lidhults 
Kök & Interiör. Birgitta själv 
är vikenbo sedan många år 
tillbaka.

Inte bara skåp på Lidhults
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På sillbordet kommer de allra mest älskade sillrätter-
na att dukas upp och det gäller även laxen. Rätterna 
på den varma tallriken är klart julinspirerade men 
med en lite annorlunda touch. Vad sägs om lång-
kokt revbensspjäll som kryddpepparglaserats. 
 Som grädde på moset avslutas måltiden med en 
godistallrik och kanske en kopp julkaffe smaksatt 
med kanel, kardemumma och grädde.

Vi gillar Gillen
– På Galejan vill vi följa den skånska traditionen 
med gillen som är aktuella för säsongen, berättar 
Gun-Britt. Vi har haft flera ålagillen som blivit myck-
et omtyckta. Sedan blev det dags för gåsamiddagar 
och nu kommer julen med all sin goda mat - både 
traditionell och med rätter som vi lyft en aning och 
gett en lite annorlunda knorr. 
 Den skånska traditionen att fira olika säsongsan-
knutna högtider med speciell mat vill vi absolut fort-
sätta med även nästa år.

Hur har sommaren varit?
– Sommaren har varit fantastisk tycker hela gänget 
på Galejan. 
 Vi har haft många sommargäster men även bo-
fasta vikenbor har strömmat till. Att vår första som-
mar- och höstsäsong har gått så bra ger energi och 
inspiration till nästa år.
 – Det är förstås extra roligt att läsa alla positiva 
omdömen, både vad gäller service och mat, på vår 
hemsida och på facebook. 

Berätta om er matfilosofi 
– Vi går åt det franska hållet kombinerat med skån-
ska influenser, berättar Frederik Alestam, som jobbat 
två år i Lyon plus på en imponerande rad toppkro-
gar i Skåne. Också två år i Thailand finns i hans CV. 

Jul på galejan

närodlade produkter är en självklarhet så långt det 
bara går. 
 – Det är härligt att det finns så många duktiga 
producenter i våra trakter, tycker Fredrik.
 Till nästa sommar kommer yrkesfiskaren Johan
Jönsson, Gun-Britts man, att förse Galejan med 
dagsfärsk fisk som torsk, sill, ål, och stenbit. närmre 
kan det knappast bli.
 – Vi bakar eget bröd – Foccacia och kavring men 
många krångliga regler sätter stopp för fler sorter till 
exempel surbröd, säger Fredrik.
 Fredrik är även en fena på desserter. han har gått 
kurser med Jan hed, som är Sveriges dessertmästare 
nummer ett. Fredriks specialitet är choklad i alla for-
mer men även Galejans vaniljbavarois med hallon är 
en njutning, det kan jag intyga.

Vad händer framöver?
– Vi stänger i januari och februari för att hämta kraf-
ter och planera för nästa säsong. i mars öppnar Ga-
lejan igen. Då kommer vi att ha öppet alla dagar. 
Dagens rätt kommer att serveras och en ambition är 
att byta menyn ofta.

Katarina Trohammar

– Galejan har inte plats för ett 
gigantiskt julbord men det kommer 
inte att saknas det ”göttaste” av 
det svenska julbordet, lovar 
Gun-Britt Jönsson. 
 Galejans duktige kock Fredrik 
Alestam har valt med stor omsorg 
och gästerna kommer att kunna 
njuta av både en sill- och laxbuffé 
samt en spännande varm tallrik.

Välkommen att starta julen på Larsviken den 22/11 – 23/12 
Då säljer vi nyhuggna skånska granar samt härlig glögg & annat gott som 
hör julen till. Förbeställ gärna våra populära julkorgar till nära och kära.

Larsviken är en lanthandel med egenproducerade grönsaker och rotfrukter efter säsong.
Hängmörat kött från våra egna djur. Öppet året runt tisdag–fredag 10-18, lördag 10-15.

042-23 86 50 • butik@larsviken.se • www.larsviken.se

JULEN PÅ LARSVIKEN

Ovan: Hembakad kavring 
med skagenröra, syltad 
rödlök & syrat sidfläsk och 
en variant med löksill, 
gräddfil, örter & syrat 
sidfläsk. Två exempel på 
vad Galejan kan erbjuda 
på din tallrik.
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Ja det är lätt att det blir så 
för den, som bara ser just 
detta. Skit. 
Jag smög mig på hundarna 
Emil, Rasmus, Vegas, her-
man, Penny, Elvira, Win-
ston, Twisty, max, Jackie, 
Picasso, Alba, Lucky och 
några till som stod på Vi-
kens fälad i samspråk som 
bara hundar kan. 
 Jag förstod att de inte 
pratade skit. Samtalet var 
allvarligt, men det handla-
de om skit. ingen skällde. 
De konstaterade att det 
var fint ordnat på Vikens 
fälad där det fanns hund-
toaletter med 100 meters 
avstånd. Jag förstod att nå-
gon, lite uppgivet, sa att vi 
är ju bara hundar.    
 Jag förstod också att de 
inte var så oroliga för sig 
själva utan mer för några av de familjer som skaffat 
en stor hund, men inte förstått. De, som skaffat en 
stor hund och alla förstår vad som händer om man 
lämnar hela ansvaret till barnen. 
 Det blir skit, stora högar. Jag förstod att de ha-
de bestämt sig. De, som inte skötte sig fick inte va-
ra med i gänget dvs deras hussar och mattar. några 
hundar påpekade att dom minsann hade hussar som 
även plockade skit efter andra hussar och mattar.
 Det verkade som de skröt lite, men fick ändå 
applåder. hundarna konstaterade att det är trist att 
ett fåtal skall förstöra för majoriteten och jag som 
smög mig på dem och lyssnade förstår dem – att 
kanske en handfull förstör för alla andra hundar. Jag 
säger detta utan att skälla. Visserligen är jag bra på 
detta, men inte lika bra som hundar. 
 någon av hundarna lovade också att ringa Tek-
niska förvaltningen och om de inte hittar telefon-
numret kan kanske någon husse eller matte hjälpa 
till. På den långa Prästavägen/Bygatan finns inte en 
enda hundtoalett (undantag Gröna Torg) och det 
skulle behövas ett par stycken för att underlätta li-
vet. inte för hundarna men för husse och matte. 

Kjell Cronert
SOM SMYGLYSSNAT PÅ ETT ALLVARLIGT SAMTAL 

HUNDAR EMELLAN EN SENSOMMARDAG PÅ VIKENS FäLAD

Skit. aja baja!eklund Brothers, 
– vad händer?

Det är en fråga som många bilägare ställt sig den 
senaste tiden. Bröderna Eklund, eller ”Eklund Brot-
hers” som de så kontinentalt kallat sig på dekaler 
och julkort, skall ju försvinna – eller?
 Byaluren tittar in på verkstaden hos de, som van-
ligt, fullt sysselsatta bröderna för att få klarhet i vad 
som kommer att hända.

Hur blir det med macken och butiken?
– macken kommer att leva vidare som automatsta-
tion så länge vi har fastigheten kvar, svarar nils-
Christer.
 Däremot kommer vi att stänga butiken för gott 
vid årsskiftet – det är helt klart.

Men kanske det viktigaste för många vikenbor, 
verkstaden hur blir det med den?
– Byggnaderna ligger ute till försäljning sedan en tid 
men fram till det att vi hittar en köpare kommer vi 
att jobba växelvis i verkstaden när det behövs, säger 
ulf-Peder, den yngste av bröderna. 
 – Första tiden kommer vi att ägna oss åt att se 
över våra uthyrningsbilar och släp inför att de skall 
säljas. Sedan kommer vi i mån av tid ta hand om vå-
ra gamla trogna kunder så länge vi är kvar i lokaler-
na.
 Tryggt att veta för alla som under så många år 
haft så mycket glädje av kontakten med bröderna 
och deras familjer.

Clasgöran Strömgren

Här är bägge familjerna på ett av de vykort som de alltid
skickade ut till oss kunder inför julen. Hela familjen i mer 
eller mindre julanknutna situationer. Denna mindre.

Julstämning på
Vikens Lantmän

Tel. 042-236110 • Karlsfältsvägen 3 • www.vikenslantman.se

Djuren kommer som vanligt på besök till julskyltningen 
den 8 december! Öppet 12.00-16.00 denna dag.

Vi har också alla tillbehören till granen!
Julgransförsäljning från 29 nov.

nästa 
nummer av 
Byaluren 

utkommer 
i början av 

maj nästa år.
Välkommen 

att medverka 
eller att 

annonsera!

För ca 7 000 år sedan när östersjön var ett sötvatten-
innanhav började de arktiska isarna smälta och havs-
nivån, det vill säga Atlanten och nordsjön, steg kraftigt. 
 Så småningom trängde Atlantens saltvatten in i öst-
ersjön genom nybildade öresund och Stora Bält. Lit-
torina-havet* hade nu bildats och salthalten i östersjön 
ökade. havet steg sakta men så småningom tog  land-
höjningen över och vi fick Littorinavallar vid stränder-

Vad är Littorinavallen?

Undertecknad har nu bott 
i Viken i 47 år och ofta 
funderat över vallen vid 
Vikens stränder. 
Jag har sökt och hittade 
så småningom svaret 
– på nätet såklart. 

na. i Skåne är de cirka fem meter höga, i Blekinge sju 
meter och på Gotland drygt tjugo meter.  
 Det skrivs ju mycket nu om issmältningen i Arktis 
så vi kanske får nya Littorinavallar så småningom?

Olle Bogren

*Littorinahavet är uppkallat efter en vanlig strandsnäcka 
med latinska namnet Littorina littorea.

Vill du ha bättre betalt 
för din bostad i Viken?
Kontakta oss på 042-36 22 90 så berätt ar vi mer
eller gå in på svenskfast.se/viharkoparna
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ordförande: 

v. ordförande:

sekreterare:

kassör: 

ledamöter:

sUppleanter:

hemsida:

skeppargården: 

sophiamöllan:

sjöfartsmUséet:

Tuve nilsson
Bygatan 64, 23 81 87 

Roger Sandberg
Stenmursgränd 4, 18 27 27

Karin ullström
Grundstensgat. 19, 073-973 80 72

Agneta Edwardson
möllarev. 3E, 0739 79 08 13

Anders Forsgren
Bovetevägen 21, 23 74 66

Susanne herlin Torkeli, adj. 
Vångavägen 14, 23 68 78

marianne nilsson
Lingonvägen 6, 23 76 03

Olof Engvall
Kalvlyckevägen 3, 13 30 46

www.vikensbyaforening.se

Ann-Britt Strufve
Åldermansv. 26, 23 72 38

Stig Elversson
nytäppevägen 1, 22 40 30

Carl P. Larsson 
Sävsångaregatan 5, helsingborg, 
0708-28 60 90

stiftelserepresentanter

vikens kUltUr- oCh Byaförening 
Box 108, 263 03 viken.  Bg: 5705-4108

Stöd VKB och 
Byaluren med din 
medlemsavgift.  

200:-
till Bg. 5705-4108. 

(Gäller ej dig som har elavtalet och därmed redan 
betalt medlemsavgift.) Inbetalningskort finns 

att hämta på biblioteket.

  

  
   VKB:s KALENDER
 
Dag   2013 December 
07 13-15 Paul Jönska Julmarknad 
08 14-18 Sophiamöllan öppen. 
 Julskyltning lotterier mm.
 18.00 Sophiamöllan Mölletomten
Dag 2014 Mars 
05 Årsmöte 
Dag 2014 April
V17 Utläggning av Lisa brygga
 Frivilliga sökes!
30 Valborg med bål på stranden
Dag  2014 Maj
09 Nytt nummer av Byaluren

För ytterligare detaljer besök: 
www.vikensbyaforening.se

  

  
   VäLKoMMEN TiLL DiN KYRKA

Första advent – 1 december
11.00 Familjegudstjänst med barnkörer och 
traditionsenlig korv med bröd i kyrkstugan. 
14.00 Adventsgudstjänst med Kullabyg-
dens kammarkör, Young Voices och Christer 
Ekstedt. 

Andra advent – 8 december
17.00 Musikgudstjänst med försmak av ju-
lens sånger. Mima Carlberg sjunger tillsam-
mans med kören Canzonetta.  
Kyrkan är öppen och glögg serveras under 
eftermiddagen i samband med byns julskylt-
ning. 
16.30 Kören sjunger Carols utanför kyrkan. 

Lucia i kyrkan – 13 december 
17.30 och 19.00 Traditionsenligt Luciafiran-
de med barnkörerna

Tredje advent – 14 december
11.00 Mässa. Old Singers medverkar. 

Fjärde advent – 22 december
19.00 Traditionsenlig julkonsert med Kulla-
bygdens Kammarkör, Canzonetta mfl. 

Jul, nyår och trettonhelg…
Se gudstjänstider på:
www.svenskakyrkan.se/vasby-viken

Hej alla 
Vikenbor!

Först vill jag hälsa alla nyinflyttade väl-
komna, dels till Viken och dels att bli 
medlemmar i Byaföreningen. 
 VKB:s tidning Byaluren delas ut till alla 
hushåll i Viken, så att ingen skall gå miste 
om vad VKB uträttar. Det som står närmast 
på agendan är ett nytt elavtal för perioden 
2014-16. mer info på sidan tre i tidningen.
 Sedan årsmötet i mars, då Karin ull-
ström, sekreterare, och Anders Forsgren 
valdes in i styrelsen, har följande hänt:
 Valborgsmässoafton inleddes med in-
vigning av den nya lekplatsen bakom 
hamnkontoret. Senare kom Kullabygdens 
kammarkör och sjöng våren in och Krister 
Tholin höll vårtalet. 
 Nationaldagen firades med husarsextet-
ten, Cecilia Alling Kvartett och högtidstal 
av Björn Landfeldt.
 Bryggor och badhytter gjordes tillgäng-
liga i mitten på maj och flottarna kom ut 
när vattentemperaturen kommit upp till 18 
grader. Plastflotten kunde inte stå emot ett 
par stormar efter midsommar och vi mås-
te nu tyvärr ge upp att ha en flotte utanför 
Fritidens brygga. Sommaren har sedan va-
rit den bästa på länge och badhytter och 
bryggor har verkligen kommit till sin rätt. 
Vikenfesten, den 3 augusti avhölls i strå-
lande väder, god publiktillströmning och 
fullt i festtältet på kvällen. 
 Några sponsorer hade i år inte resurser 
att bidra och festen slutade med ett under-
skott, som enligt överenskommelse dela-
des mellan VKB och VhF.
 Göran hallin och undertecknad har för-
handlat fram möjligheten för de två bad-
hyttsägare, vars hytter ramlade i stormen 
vid advent 2011, att bygga upp dem igen. 
Det fordrades både bygglov och dispens 
från strandskyddslagen. Kostnaden delades 
av badhyttsägarna.
 Kommunen ville i samma veva skriva ett 
nyttjandeavtal för den mark som hytterna 
står på. VKB blev ensam motpart och kom-
mer att meddela de privata badhyttsägarna.
 Vid halvårsskiftet tecknade VKB ett nytt 
treårigt ramavtal med öresundskraft, med 
samma konstruktion som de två senaste 
perioderna, s k poolavtal, där priset sätts 
månad för månad. Det innebär att vi får en 
jämnare prisnivå och utfallet har varit bra 

jämfört med andra leverantörer. Avtalsfor-
mulär bifogas detta nummer av Byaluren.
 VKB har gett bidrag dels till verandan 
på Galejan och dels till däcket runt bastun 
vid Grähsa brygga, vardera 25 000 kr. 
 Bastuprojektet har även stöttats med 
ett lån på 90 000 kr, där VhF och VFF de-
lar borgen med VKB. Bastun invigdes den 
13:e oktober.
 VKB deltar i Café Ida, en sammankomst 
sista måndagen i varje månad i Kyrkstu-
gan. En gång per termin ansvarar VKB för 
program och kaffe med dopp för Vikens 
äldre invånare. 25 november är nästa till-
fälle för VKB att ta ansvar för arrange-
manget.
 Sjöfartsmuseet har haft en uppmärk-
sammad utställning om den stora flykten av 
danska judar i oktober 1943. Gilleleje var 
en stor avreseort och där var en stor mani-
festation den 4 oktober. Viken representera-
des av åtta personer som seglade över med 
Galeasen ”Valkyrien” från höganäs.
 Sophiamöllan, Paul Jönska gården och 
Sjöfartsmuseet har stöttats ekonomiskt i 
olika renoveringsprojekt.
 Alla som har idéer eller krafter över är 
välkomna att höra av sig till styrelsen. man 
behöver inte ingå i styrelsen för att bidra 
till verksamheten. Vi önskar dock förslag 
till ny kassör, då vår nuvarande har avise-
rat sin avgång efter årsmötet i mars 2014.
 Väl mött på byn. 

Tuve Nilsson.
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