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Vikenbor!
Det just avhållna årsmötet gav mig förtroendet att vara ordförande ännu ett
år.In i styrelsen valdes två nya medlemmar, Charlotte Karlin, som varit med tidigare och låg bakom moderniseringen av
Byaluren, och Sven-Åke Hansson, som
har ett förflutet i byn och nu återvänt.
Vi hälsar dem hjärtligt välkomna och ser
fram emot konstruktiva möten.
Det gångna årets stora projekt var
nybyggnad av Fritidens brygga och
där återstår en del detaljer som ägaren, kommunen, skall åtgärda i tid till
badsäsongen.Vi i VKB tog i samma veva
på oss ansvaret för betongbryggan , väl
medvetna om att den skulle kräva en
omfattande renovering inom en inte alltför avlägsen framtid. Orkanen Gudrun
rubbade den tidplanen på en natt och
vi står nu inför att sannolikt ta bort den
gamla bryggan helt och finna en ny lösning före sommaren.
Vi tecknade under hösten ett nytt treårsavtal för elleverans med Öresundskraft för föreningens medlemmar och
kan glädjande konstatera att lite fler än
1 000 hushåll anslutit sig Det går att närsomhelst under detta år ansluta sig enligt

de villkor som finns att läsa på vår prisbelönta hemsida, www.viken.cc. Det har
visat sig att alla som tecknat avtalet inte
förnyat sitt medlemskap, så därför finns
i detta nummer av Byaluren bifogat ett
inbetalningskort. Vårt ansvar gentemot
Öresundskraft gör att i slutet av maj månad sker en samkörning av våra register
och därefter kommer en påminnelse att
skickas ut till alla som glömt att betala
eller ange namn på talongen.
Ett förslag till en nya Vikenkarta är nu
klart och ett noggrant detaljarbete återstår innan den kan tryckas. Detta kan
inte ske förrän nya väg 111 har börjat
byggas. Hur den skall distribueras kommer att tas upp på höstmötet i oktober.
Den skall utföras dels i stort format att
sättas upp vid informationsplatserna vid
infarterna till Viken och dels i ett mindre
format att vikas och ha i fickan eller ramas in och sättas på väggen.
Inför sommaren kommer vi att arbeta
för att utvidga vår marknadsdag Viken
Weekend till en hamnfest. Vårt försök i
höstas att få igång en kommitté med folk
från företag och föreningar var inte helt
lyckosamt, men vi gör ett nytt försök un-

der våren. Alla med idéer och verksamhetslust är välkomna att bidra .
Styrelsen har två mycket livaktiga
kommittéer, redaktionen för Byaluren
och den för bryggor och badhytter, och
till dem har vi kunnat knyta ytterligare
medarbetare. Man kan sålunda bidraga
till föreningens arbete utan att vara styrelsemedlem, det är bara att stöta på.
Det har nu tagits ett initiativ att bilda en
ungdomskommitté i samarbete med skola och föräldraförening och vi ser fram
emot att det skall bidra till att ungdomar
känner att något görs även för dem.
Väl mött på byn och hör av er med
förslag och idéer.
Tuve Nilsson
ORDFÖRANDE

Omslagsbild: Viken i vacker vintervila.
Foto: Carl-Otto Ahlström
2

Vikens Kultur- och Byaförening
Box 108, 260 40 VIKEN – www.viken.cc – Bankgiro: 5705-4108

Årsavgift för 2005 är 100:-

Jag är
fortfarande glad

Styrelseledamöter med adresser och telefonnummer
Tuve Nilsson, Ordförande, Bygatan 64
Sven Åke Hansson, Vice ordförande, Blåklocksvägen 5
Anita Lindfors, Sekreterare, Martin Påls Guda 5
Charlotte Carlin, Vice sekr/suppleant, Repslagaregränd 5
Birgitta Eklöf, Kassör, Hyllevägen. 56
Kjell Cronert, Ledamot, Skepparegatan. 3
Lars Östholm, Ledamot, Svanebäcksvägen. 13
Johan Eriksson, Suppleant, Ekstubbevägen. 10

23 81 87
23 62 14
23 70 19
23 60 86
23 64 61
23 69 10
23 60 33
23 68 82

Stiftelserepresentanter
Märta Braun, Paul Jönska Gården, Kalvlyckev. 13
Bengt Brenå, Sophiamöllan, Måsagr. 6
Brita Malmberg, Sjöfartsmuséet, Mästerlotsgr. 5

23 61 21
23 73 54
23 77 66
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Stiftelsen Skepparegårdens medlemmar

Göran Hallin och Jan Carlsson förbereder vårens ankomst i Paul Jönska trädgården.
Stiftelsens styrelse betår av Märta Braun, ordförande, Birgit Håkansson, v. ordförande, Monica
Midnäs, sekreterare, Sven Svantesson, kassör, Lotte Karlefors, trädgårdsansvarig, Inger Sandman,
ledamot, Per-Olof Olsson, suppleant samt Kyrkans representanter Ann-Britt Strufve, ordf. och
Ingela Rasmusson, suppleant.
3

När du håller det här numret i din hand
så kan inte bara jag vara glad utan alla.
Våren har kommit och möjligheterna
att njuta av Viken utan att behöva gå
vinterklädd är här.
Glad är jag också för att ännu flera
på olika sätt, spontant, har visat sin uppskattning för det arbete, som vi i redaktionen lägger ner på tidningen.
Genom idén med kommersiella reportage och annonser så har tidningen
blivit självfinansierad, dvs intäkter och
kostnader balanserar. Tidigare kostade
tidningen föreningen mellan 20.000:- och
35:000:-/ nummer.
Ambitionen är självklart att vi skall
kunna fortsätta på detta sätt, även vi inte
kan garantera att vi kan hitta spännande
reportage som också ”säljer” företagen i
Viken hur länge som helst.
Ambitionen är ju också att tidningen
inte skall bli tyngd av annonser. En eller
högst två sidor är vår policy.
Det här numret fortsätter med promenadrundorna i Viken, lite om vårt
utvecklade centrum. Ett mer ingående
reportage om varför Åke Nordenfeldt bestämde sig för Viken och historien om
– Café Öresunds historia och de som driver verksamhet där.
Och mitt upp i detta lite spännande
reportage.
Välkommen till trevlig läsning och
som vanligt hör av er med idéer och
synpunkter. Tidningen kan aldrig bli
bättre än vad vi tillsammans här i Viken
kan åstadkomma
Kjell Cronert

Fastigheten med Conditori Öresund
Birgith och Nils Håkanssons tid
1967 den 1 juni fick Öresund nya ägare
i Birgith och Nils Håkansson. Nils var utbildad konditor och hade arbetat i yrket
sedan 1945. Birgit kom till Viken som
hemsyster 1960 och kände Viken väl.
Det här var på den tiden när det
fanns två bagerier och två konditorier i
Viken. Konditorier bakade inte matbröd
på den tiden utan endast kaffebröd.
Detta ändrade Nils och Birgith på och
började så smått med franskbrödbullar
och så rullade det på med fler och fler
sorter.

Ett vackert dokument från 1869 som ger ägaren och slagtaren Jöns Jönsson skatterätt på 5 öre för
lägenheten 76 i Viken.

Conditori Öresund har en lång historia, som idag innehåller sytråd, lökar
och vetemjöl.
Den tidigast funna familj, som bodde i
fastigheten med beteckningen Viken nr
67 hette Lars Hansson född i Jonstorp
1775 och hans hustru Ingar Andersdotter Stark. I.A Stark kan följas till Viken
17 och tillhörde de ryttare som inplanterades i Nordvästskåne, vilket ingick i
försvenskningsprocessen efter slaget vid
Lund 1676.
1858 såldes fastigheten på auktion efter skeppare Lars Smitt och hans hustru
Ingri född Stark.
I ägarlängden från 1858 till 1891 ägdes fastigheten av köpehandlaren Jöns
Jönsson och därefter bytte fastigheten
ägare fram till vår tid.

Ny byggnad
Byggnaderna i den s k Slaktarn Olas
gård revs 1937 och ersattes av större
byggnad med plats för konditori och
köttaffär. Skyltarna på fasaden viskar om
verksamheten konditori Öresund och Vikens kött och charkuteri.
Det här var lite historia utifrån officiella handlingar nu lite historia berättad av
Birgit Håkansson.

Sven cyklade till ett bageri i Höganäs där
han hämtade vetebröd och kakor.
Efter Sven tog Anna-Lise Andersson
över, hon var hustru till fiskare Ebbe Andersson. En fru Nilsson drev sedan en
tid bageriet. Det berättas att en dam som
hade bageriet ofta sprang in till urmakare Hovgren och köpte smycken och
krimskrams när det fanns pengar i kassan. Hon satte då en lapp på dörren.
Kommer strax.

…blir bageri
1954 köpte Zenda och Bengt Falkengren
konditoriet. Där byggdes då bageri i källaren. Först då bakades det också kaffebröd och kakor där. 1957 ändrades
fastigheten om på nytt och byggdes samman med tvätteriet inne på gården och
så kom det nya bageriet till. Affären och
serveringslokalen förnyades också samt
ett s k trädgårdsrum med utgång till trädgårdsserveringen .

Konditoriet…
Öresunds startades av Sven Zerman senare hälften av 40-talet. (Sven Zerman
blev senare kyrkovaktmästare.) På den
tiden bakades inget bröd i bageriet utan
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Birgith och Nils firade 25-årsjubileum 1992.
Det kombinerades med avskedsfest och buffé
för vänner och kunder i bageriet.

Glassmaskin
I konditoriet fanns en jättestor dubbelglassmaskin. Där användes ett engelskt
mjukglasspulver, som blandades och sedan smaksattes till olika smaker. Det såldes mycket mjukglass och det här var
det enda stället i byn som hade mjukglass till hälsovårdsnämnden fick för sig
att man inte fick sälja mjukglass längre.
Glassmaskinen försvann och lika bra
var det. Nu fanns det plats för ett teakskåp för kakorna.
Arbetsdagarna var extremt långa. Öresund hade öppet till tio på kvällen och
det innebar i praktiken närmare halv tolv
på natten innan det var städat och klart

och då ska man komma ihåg att man säkert var igång vid tretiden på morgonen.

Håkanssons blev ägare
1980 blev så hela fastigheten i Nils och
Birgits ägo. Då var den i mycket dåligt
skick.Trädgården igenvuxen, porten behövde renoveras. Porten fick sedan stå
öppen så att den välkomnade människor
till serveringen i trädgården och här började också en annan tradition,
Den att kunderna gick in till bageriet
och köpte bröd innan butiken öppnade.
Conditori Öresund fick då också en
ny grafisk profil. (Den som utformade
Öresunds denl, skylten, brevpapper mm
är föresten samma person som gör att
Byaluren blir så vackert layoutad, Clasgöran Strömgren. Han har förresten annons på annan plats i tidningen.)
Öresund blev under Birgith och Nils
tid lite av ett socialt centrum där människor möttes och tog en kopp kaffe ofta
i samspråk med Nils. Vid frukosten var
det ofta en eller par gäster som råkade
slinka in i den tidiga morgonstunden.
Det blev långa dagar, inte sällan uppåt arton timmar och sådant sliter. Nils
fick jobbigare och jobbigare med sina
ben och 1992 beslöt Nils och Birgith Håkansson att arrendera ut verksamheten
med idén att samma bakverk och serveringen skulle vara kvar.
Idag är det Bengt, Anneli och Tina
som driver verksamheter i fastigheten
som numera ägs av Olle Karlsson.

Det är roligt att föra så fina
traditioner vidare!
Konditor Bengt Möller har vi intervjuat tidigare i Byaluren. Han är den som
nu sliter från tidigat på morgonen för
att föra de fina traditionerna vidare.
På frågan vad som utvecklats mest under
senare år svarar Bengt – matbrödet och
frukostbullarna.
- Detta naturligtvis delvis beroende på
att konkurrensen från Thore's Bageri helt
försvunnit. Men även utvecklingen på de
rena konditorivarorna har varit stark.
- Apropå det Bengt, vi pratade om
att både du och jag älskade prinsesstårta
mest av allt, men jag tycker att du har
massa nytt i konditoriet. Hur tänker du
nu och i framtiden när det gäller kakor
och bullar?
- Jag tror, och hoppas, att det kommer
att fortsätta som nu med en jämn fördelning mella de två sortimenten. Nya brödtyper, typ våra succéer Medelhavsbröd

Kjell Cronert

Även blomsterförsäljningen
har en lång tradition

Engagemang för Viken
Avslutningsvis – ägaren av fastigheten
Olle Karlsson är, precis som Darko Pervan engagerad i Viken för att Viken skall
förbli det levande Viken som blomstrar
och utvecklas.
Det engagemanget behövs och sanningen är säkert att hjärtat många gånger
är större för Viken än vad kanske hjärnan hade varit. Många av de investeringar som görs i fastigheter mm är ibland
svåra att räkna hem om man skall se saker och ting rent företagsekonomiskt.
Och det är vi alla i Viken glada för.

och Dansk Rågbröd kommer säkert, såväl som nya bakelser anpassade till speciella tillfällen.
-Vi är sugna på att under lång tid föra
traditionerna vidare avslutar Bengt.

Jag träffar Anneli utanför butiken i
det hav av vårväxter som vi alla dagligen kan njuta av i Vikens centrum.
Anneli, dig har jag inte intervjuat tidigare
men jag har köpt förskräckligt mycket
blommor av dig. De har alla stått vackra

mycket längre än man normalt förväntar sig.
Det har precis varit påsk och vi har
traditionsenligt köpt påskliljor men också
njutit av de små kycklingarna som promenerar runt i blomsteraffärens fönster.
Blomsteraffären har också en historia.
Innan det blev blommor var det en köttaffär och före Anneli såldes det också
blommor här i mer än trettio år.
Nu har Anneli sålt blommor i snart
femton år och omsättning har ökat flera
gånger om. Inte så konstigt. Anneli älskar sina kunder och sina blommor och
då går det bra.
Kjell Cronert

Här här kycklingarna i fönstret som bedårade vikenborna undr tiden före Påsk.

Kjell Cronert

Det händer alltid saker när Olle är igång och
nu väntar vi på vilket nytt företag som flyttar
in på övre våningen där Tina jobbat med nål
och tråd.
I själva pressläggningsögonblicket kan vi
tyvärr inte säga mer än så.
Det enda vi kan säga är att samarbetet
mellan Tina och Olle har fungerat perfekt
men att Tinas roll i Viken blir annorlunda.
En spännande verksamhet som vi alla
kommer att ha glädje av.
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Centrumpromenaden i Viken
På VKB:s hemsida – www.viken.cc – finns tre promenader utlagda. Här ger vi några smakprov från centrumslingan

15. På Skånegården bodde Sophiamöllans förste ägare med
familj kring 1830-talet. En bok om gården: Mamsellerna på
Lavendelgården finns på biblioteket.

20. Svarta Porten-huset beskrevs ingående i föregående
Byalur.

28. Klärska gården (Se Byguide). Det korsvirkeshus som
syns från Bygatan 25, är det ursprungliga stallet som
byggts om till boningshus. Det och ett nyligen rivet uthus
var resterna efter en eldsvåda 1936.

27. Vikens hotell hade sin storhetstid på 1920-30-talen
med på sommaren imponerande 400 matgäster, som till
frukost åt litet smörgåsbord, till lunch inledde med stort
smörgåsbord, varmrätt, dessert och kaffe, och avslutade
middagen med smör, ost och sill åtföljt av fisk eller kött,
dessert (glass) och kaffe.

När vi i Byaluren nr 21 presenterade Promenad Syd på vår hemsida
(www.viken.cc), ringde en entusiastisk vikenbo och tyckte att det
var perfekt att trycka ut kartor och
färgbilder till gäster som då på egen
hand kunde botanisera i Vikens rika
kulturutbud.
Tipset vidarebefordras till alla. Även
dom som står främmande för Internet,
kan tipsa utflugna barn och vänner i
förskingringen om möjligheten att bekanta sig med Viken på ett bekvämt sätt
(www.viken.cc).
Ovan presenteras en bit av promenad Centrum. Idén till att dokumentera
Viken i ord och bild på karta föddes för
flera år sedan. Först när Tuve Nilsson
blev ordförande för VKB kom klarteck-

en att börja med Byguide, ett häfte som
finns att köpa i butiker och bibliotek.
Undertecknad hade redan kontakt med
John Oltin som var självklar medarbetare
i Byguide. Stig Ewaldson anmälde sig.
Och häftet kom till i John Oltins trivsamma källarmysrum. Som många kän6

ner till blev det många unika foton i
svartvitt från svunnen tid och en hel del
text.
Men ursprungskonceptet var att även
södra och norra delarna av Viken skulle
återges på karta. Tuve föreslog nu att vi
skulle göra dem tillgängliga på Internet
och eventuellt när nya bostadsområden
och ny sträckning av väg 111 blev klara
även på en karta till alla i Viken.
När det gällde Internet och VKB:s
hemsida så hade undertecknad i flera år
samarbetet med vår webbmaster Paula
Sallmén. Och Carl-Otto Ahlström ställde
upp med utsökta färgfoton. Med deras
hjälp kunde projektet förverkligas tillängligt på Internet och vår hemsida.

Sven Lundberg

Möllan som inte hade några vingar
Som du säkert läste i förra numret av Byaluren så upptäckte
man att vitala delar i vingkonstruktionen måste åtgärdas.
Den nuvarande vingaxeln är t ex från 1964. Idag kan man säga att
Sopiamöllan är möllan utan vingar men att det skall bli ändring på
detta.
Två projektgrupper är i arbete. Den ena gruppen håller på med
vingarna och den andra med vingaxeln. Man söker olika lösningar
för ett långsiktigt hållbar mölla med vingar.
I dagarna kommer danska möllexperter på besök för att diskutera och ge råd och för hoppningen är att Sophiamöllan åter skall se
ut som en riktig mölla.
Kostnaderna för reparationen uppgår till ca 200.000:- och stiftelsen Sophiamöllan med
Bengt Brenå i spetsen hoppas på Vikenbornas stöd.
I tidningen finns inbetalningskort till VKB och där finns också
utrymme för extra inbetlaningar. Skänk lite pengar och öronmärk
dessa till Sophiamöllan.
Bertil Lindfors

Kung Gustav VI Adolf, farfar
och Paul Jönska Gården
Det här är en lång historia som började för 90 år
sedan då Krister Cedergrens farfar Hilmer började
sin karriär som trädgårdsmästare.
Han var då med i utvecklingen av Sofiero slott som i år
fyller 100 år.
Vi vet inte så mycket om vad kungen och Hilmer pratade om men det stora intresset för växter hade de gemensamt, växter med tradition, växter att bevara.
Och det var säkert kunskapen och traditionen med gamla ”rara” växter som också ledde till Att Bengt Gyllensköld som var engagerad i Paul Jönska Gården tog kontakt med Kristers far Lars när det gällde växttradition.

En unik ros – Prince de Bulgarie
Paul Jönska har en ros som bär namnet Prince de Bulgarie, som första gången såg dagens ljus 1901 och som Cedergrens tagit ansvaret för att bevara genom att ta förökningsmaterial från rosen.
Det var väl ingen tillfällighet att det just blev Cedergrens och det är heller ingen tillfällighet att Cedergrens
fyller 90 år. Kunskaper och erfarenheter över generationer har lagt grunden till ett stort kunnande. Det är klart
att detta kunnande sträcker till de mesta inom trädgården även om kunskapen är lite extra stor när det gäller
klematis och lite speciell när det gäller rosor.
Visserligen kan man slå en signal, tel. 26 00 52, men
det allra bästa är att göra ett besök, först då förstår man
säger Krister och Marie Cedergren med en mun. Det är
de som för traditionen vidare på Cedergren & Co Plantskola. Adressen är Starkoddersgatan 4 på Råå, mittemot
kyrkogården.
Kjell Cronert
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Vikens Tennisklubb informerar

Vad händer i
Alltid är det något som behöver
åtgärdas i den gamla skeppargården.
Nu när äntligen fasaden och målningsarbetena utomhus blivit färdigställda är det dags att gå inomhus
och ta itu med gamla tapeter.

Vikens Tennisklubb är en ideell förening som drivs av framför allt föräldrar
till barn i Viken med omnejd.
Målet är att göra det möjligt, för gammal
som för ung, att spela tennis på sommaren till rimliga priser i vår egen närmiljö i
en familjär omgivning.
Vi fokuserar mer på ungdomar och
motionärer än på tävling och elitspel.
Men ett antal vikenbarn har blivit duktiga juniorer som idag tränar och tävlar i
antingen Ödåkra eller Helsingborg.
Denna sommar arbetar vi vidare med
vår omåttligt populära tennisskola 4-29
juli, som välkomnar allt från nybörjare

till habila motionärer, barn och vuxna.
Vi är stolta att än en gång kunna ha
Frida Kareld, fd svensk juniormästarinna,
som ansvarig tränare.
Bland andra aktiviteter under året kan
bl.a. nämnas:
• Blixtturneringar den 1 och 22 maj.
• Haribo Cup - barnens favorittävling
den 30-31 juli
• Klubbmästerskap - alla kan vara
med - den 15-20 augusti.
För mer information:
www.vikenstennisklubb.com

Mikael Löfquist. Vikens nye hamnkapten

Den 1:e April börjar Mikael som
Hamnmästare i Vikens hamn.
Mikael som är uppväxt i byn bor numera
med hustru och 2 barn i Höganäs och har
båtvana från jollesegling, sjövärnskåren, och
segling med Kryssarklubben. Något av en
allfixare sägs han vara och kommer förutom
hamnmästarjobbet att starta en verkstad
med inriktning på båtmotorservice och reparationer i hamnkontorets ”verkstadsutrymme”. Styrelsen och Mikael ser stora

fördelar med detta. Han kommer under förvåren att tillsammans med sin företrädare
Rohland sätta sig in i jobbet och som sagt:
Den 1:e april börjar han på riktigt.
Mikael presenterades för medlemmarna
på Hamnföreningens årsmöte, som för övrigt var en lugn föreställning utan större frågor. Kerry Jönsson och Joakim Hammerö
avgick ur styrelsen. Jan Hägg och Anders
Larsson ersätter dem.
Hamnens eminenta bryggbyggare Johan
o. Niklas Jönsson skissar på en mindre badbrygga västerut från stora piren som förhoppningsvis kommer att vara klar till badsäsongen.
Om man inte räknar de stora skadorna
på Gula Boden har vinterns stormar skonat
hamnen. Vikens båtfolk ser nu fram mot en
ny och kanske metereologiskt trevligare
sommar.
Vi börjar säsongen med sjösättning den
30 april resp. 14 maj.
Olle Bogren
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Två av de mer än hundra år gamla tapeterna i Paul Jönska gården har bedömts
vara i så dåligt skick att de måste åtgärdas för att räddas undan totalt förfall.
Länsantikvarien har ansett dessa vara av
så stort kulturhistoriskt värde att man anslagit medel till den förhållandevis höga
kostnaden för en renovering.

Två typer av tapet
Tapeterna det gäller är den träimiterade
tapeten i hallen och den s.k. medaljongtapeten i barnkammaren.
Papperskonservator Anna Celander
fick uppdraget och under några veckor i
höstas höll hon till i den kalla och tysta
gården med sin mobila verkstad.
Lugnt och metodiskt grep hon sig verket an. Efter att ha analyserat materialet
i tapeterna kunde hon vidta de åtgärder
som krävdes för att de skall kunna bevaras för framtiden. Hon har arbetat med
stor noggrannhet och varsamhet, med
rengöring och lagningar. Syftet har inte
varit att ge tapeterna ett nytt utseende.
Skador som inte påverkar hållbarheten omvittnar ett bruksslitage som har ett
historiskt värde i sig, enligt Anna.

Länsstyrelsen engagerad
Eftersom gården är byggnadsminne inom
riksintresse för kulturmiljövården görs
alla åtgärder i samråd med Länsstyrelsen och i de flesta fall med ekonomiskt

Paul Jönska?
bidrag därifrån. Normalt underhåll som
målningsarbeten får vi betala själva, men
måste ändå alltid ha Länsstyrelsens tillstånd.
Nästa projekt som vi har att ägna oss
åt blir trädgården. En ny skötselplan har

Sommarens utställning på
sjöfartsmuseet har två teman
Sommarens utställning på Vikens Sjöfartsmuseum år 2005
består dels av tavlor av konstnären och skutemålaren David Lock och
dels av en skärmutställning om enrollerade båtsmän i Viken.

Det var till skepp av denna typ som båtsmännen enrollerades

tagits fram av trädgårdsarkeolog marie
Hansson på initiativ av länsantikvarien.
Avsikten är framför allt att skötseln av
trädgården ska bli mindre arbetskrävande samtidigt som den fortfarande ska ge
en historiskt riktig bild.
Vi har nu sökt och fått nya pengar
för att kunna förverkliga planen. Om vi
kan finna ledig professionell arbetskraft
kan arbetet påbörjas redan under våren.
Det kommer i så fall att bli lite rörigt och
stökigt i vår fina trädgård, men vi hoppas
att den ska bli ännu vackrare samtidigt
som den bli mer lättskött. Även om vi är
medvetna om att här kommer att krävas
stora arbetsinsatser.
Märta Braun

Till den planerade skärmutställningen
om enrollerade båtsmän i Viken får vi
hjälp av Stig Evaldsson som gjort sig
känd för sin kunskap om det tidiga Vikens historia.
Vid början av 1700-talet var Sverige
försatt på krigsfot i Europa och den
svenska flottan var i stort behov av ”befaret och sjövant folk”. Det sökta manskapet skulle vara av rätt virke och med
rätt ålder (15 – 60 år) och sådant stod att
finna bland Vikens fiskarebefolkning.
Här enrollerades (skrevs in i mönstringsrullor) 29 båtsmän det första året
– 1704. Några år senare hela 48 män,
vilket var en stor del av de 244 skåningar som då totalt mönstrade ombord i
Karlskrona. Det var också proportionellt
många sett till befolkningen i det lilla fiskeläget Viken som hade något mer än

300 invånare. De enrollerade båtsmännen gick skiftande öden till mötes, men
mer om detta kan man ta del av på den
planerade utställningen.

Tellström bakom tavlorna
Genom Alf Tellström, som tidigare bidragit med föremål vid utställningar, får vi i
år tillgång till ett 20-tal tavlor av konstnären David Lock med motiv av skutor och
skepp från Viken och Kullabygden.
Lock (1913 – 1984) föddes i Härnösand men har sina anor från Arild och
Kullabygden.
Han gjorde under sin livstid ett hundratal tavlor, de flesta med motiv av segelfartyg. Till professionen var han sjöingenjör och på äldre dagar bosatte han
sig i Höganäs. Han avled i Ängelholm
1984.

Femmastade Barkskeppet ELSA
av modellbyggare Carl Nilsson, Viken
Vikens Sjöfartsmuseum har under de gångna månaderna 2005 fått erbjudande om att inköpa en stor fartygsmodell tillverkad
av sjömannen Carl Nilsson (1853 – 1937), Viken. Modellen är renoverad för några år sedan för ett ansenligt belopp och blev
då också värderad. Ägaren, som bor i Stockholm men har anknytning till Viken, vill egentligen bara deponera fartyget, men
har som alternativ att avyttra modellen till oss för ca 1/4-del av värdet. Ett eventuellt köp för med sig transportkostnader
och tillverkning av en monter för säker förvaring av modellskeppet. För finansiering av köpet behöver vi bidragsgivare som
är villiga att offra några slantar på Vikens Sjöfartsmuseum. För vidare information, kontakta Bengt Tellström 042-23 67 20.
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Åke Nordenfelt – en långfärdsseglare
Några minnen nedtecknade av Lennart Jacobson
dansbanor och en flicka i varje hamn.
Men Lilly Teresia styrde ut på öppna havet, där dyningen snart vände upp och
ned på våra magar till Skepparns belåtenhet. ”Det är lika bra att klara av detta
första dagen.”
Till havs fick vi snart annat att tänka
på, det är hårt arbete att hålla igång en
långfärdseglare dag efter dag med säker
navigation och gott sjömanskap.

Till Viken

Lilly Teresia av Viken

En sommarmorgon 1951 gled en
vacker tvåmastad segelbåt in i Vikens
hamn. Knappt var hon förtöjd förrän
skepparen hoppade i land och med
raska steg försvann över hamnplanen
och in på Kyrkogatan – nuvarande
Skeppargatan.
Vem var denne bestämde man och vad
var hans ärende?
Låt oss börja från början.

Från Stockholm
Min pappa var en erfaren seglare och
han var bekymrad över att hans arbete i
Vetlanda innebar att hans barn växte upp
som landkrabbor. 1951 inspirerade han
mig att svara på en annons i SvD, en
Åke Nordenfelt i Stockholm sökte 2 gastar för 2 månaders långfärdssegling. Trots
att min enda sjövana bestod av jollesegling fick jag den ena platsen.
I mitten av juni bar det av till Stockholm där vi under ett par dagar utrustade båten - Lilly Teresia av Stockholm
- för den förestående långfärden. Åke
Nordenfelt visade sig vara en militäriskt
barsk person men med glimten i ögat.
Ombord titulerades han Skepparn.

Han informerade oss om att vi skulle
segla söderut eftersom han en viss dag
i början på juli skulle köpa hus i Viken norr om Helsingborg. Det var första
gången jag hörde talas om Viken.

Överraskningar
Den första överraskningen kom strax
efter vi lagt ut från marinan på Djurgården. När Skepparn förvissat sig om att
vi kunde navigera och att vi behärskade
båten tillkännagav han att nu gick han
under däck och ville inte bli störd förrän
vi passerade Landsort !
När havet öppnade sig söder om Landsort kom Skepparn upp på däck, njöt av
den fria sikten och den friska brisen:
”Förstår Ni pojkar, jag blev allergisk mot
Stockholms skärgård under kriget, jag
tål inte se lummiga holmar och trävillor
med groggverandor.”
Så kom överraskning nummer 2 (det
skulle bli flera). Vi delades in i 4 timmars
vakter med rullande schema; en rorsman, en navigatör och en ledig/kock. Att
vara ledig innebar städning, underhållsarbete, navigationsträning eller sömn.
Vi båda gastar hade sett fram mot täta
besök i idylliska hamnar med lövade
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Efter ett par veckors segling då vi rundade södra Sverige och kryssade i de danska vattnen satte vi kurs på Viken. En
knapp timme innan husauktionen skulle
börja förtöjde vi i Vikens hamn.
Kort efter att Skepparn hade försvunnit dök det upp en stor myndig karl med
vit kaptensmössa: ”Härr faur Ni ente legga paugar”. Uniformsmössan väckte respekt och vi flyttade båten efter hans anvisningar. Det skulle vi inte ha gjort.
Efter några timmar kom Skepparn tillbaka, synbarligen belåten. ”Nu döper vi
om båten till Lilly Teresia av Viken, hon
har ny hemmahamn”.
Åke Nordenfelt hade alltså förvärvat
Skeppargatan 17, det röda tegelhus som
idag ägs av hans barnbarn.
Men plötsligt mulnade han: ”Varför har Ni flyttat båten”? Vi pekade på
hamnkaptenen, som nu gått och satt sig
på ljugarbänken. Skepparn gick med bestämda steg över till ljugarbänken och
förklarade vänligt men bestämt att han
var Skeppare på Lilly Teresia och att det
var han och endast han som gav order
till gastarna.
Hamnkaptenen – vi lärde oss sedan
att han hette Kalle Brytz - insåg att han
mött sin överman och visade därefter
Skepparn den största respekt. Oss gastar
bevärdigade han inte med en blick.
Skepparn återvände till båten och förklarade att vi var ena riktiga slashasar
som tog order av en ”kajseglare” även
om han var grant utstyrd. ”Men eftersom
jag köpt hus i Viken får Ni ledigt i kväll”.
Vår första anhalt, Vikens Hotell, besöktes mestadels av eleganta damer och
herrar i ljusa linnekostymer. Vi drog vidare till badstranden och det där belägna Vikens Havsbad, som visade sig vara
en trevlig sommarrestaurang mera i vår
smak. Havsbadet gick senare ett sorgligt
öde till mötes. Lokalerna degraderades i
början av 60-talet till möbelaffär. Byggna-

den befriades dock från denna skam och
jämnades med marken år 1963.
Min kärlek till Viken grundlades redan under de få dagar vi tillbringade i
hamn somrarna 1951 och 52.

Åke Nordenfelt
Åke var son till kapten Åke Nordenfelt,
legendarisk chef för Höganäsbolaget under åren 1890 – 1920, en epok som kallats den patriarkaliska. Hans minne lever
ännu kvar i bygden, bl.a. i form av ”kaptenens trädgård” i Höganäs.
Skepparn var alltså född i Skåne och
mycket stolt över detta. Bl.a. var han
som skåning berättigad till en sup varje
gång vi passerade ”Kullabergsnäsan”.
Snapsen intogs under så överdrivet hemlighetsmakeri att vi gastar omöjligen kunde undgå att uppmärksamma privilegiet.
Han var en mycket erfaren och kunnig sjöman - det blir man när man ständigt seglar och bara går i hamn för att
proviantera eller söka nödhamn (eller för
att köpa hus).
Sensommaren 1952 sprack motorn.
Den reparerar vi först i vinter sa Skepparn och lät rentav belåten. Han var aldrig för att använda motor ens i de trängsta hamnarna.
Vi skulle nu göra en sista snabbsegling. Vi gick från Viken direkt till Kiel
där vi faktiskt turistade en hel dag. Däri-

från direkt till Skagen, där det var trångt
i hamnen. Vi sitter och äter när plötsligt
Skepparn rycker till: ”Båten rör sig” och
han rusar upp på däck.
Det visade sig vara en motorjaktsägare som på eget initiativ flyttade på
våra förtöjningar för att få plats med sitt
”fartyg”. Som sann gentleman visade
Skepparen sällan sitt förakt för motorbåtar men när någon flyttade hans båt, då
blev han vältalig. Vi två gastar fick vårt
ordförråd utökat med många mustiga invektiv vid åhörandet av utskällningen.
”Grosshandlare” och ”sumprunkare” var
några av de mildare. Efter några stammande försök att replikera, kastade
grosshandlaren loss och tuffade över till
en mer fridfull del av hamnen.
Vid tillfället hade vi en middagsgäst,
den kände långseglaren och radiomannen Manne Ginsburg. Nyfiken av larmet
kom han upp på däck och åhörde Skepparens retoriska prestationer. När motorjakten avvek uttryckte han stor beundran.
I sin och Gert Preislers bok ”Med
Swell över Nordsjön” berättar Ginsburg
om middagen och om intermezzot.
Nästa dag satte vi kurs på Arendal i
Norge där vi provianterade och torkade
vår numera genomblöta utrustning. Men
nu var Skepparn trött på hamnliv. Från

Lilly och Åke Nordenfelt, med sonen Thorsten Nordenfelt, 1956.

Arendal gick vi över till Bohuslän och
eftersom vädret nu var gynnsamt tog vi
den inre farleden söderut. Det var lördagskväll, augustimånen hängde som en
kulört lykta och vi hörde dansmusik och
glada skratt från de idylliska fiskelägena.
Skepparen studerade sina deprimerade
gastar och sade med ett försmädligt leende ”Där lyser månen, till ingen nytta”.
Det var inte elakt menat, vi anade en
viss medkänsla i rösten.
Det blev alltså ingen dans på Brännö
brygga, vi gick raka vägen hem till Viken. Vi anlände mycket tidigt en morgon. Den andre gasten hade haft vakten
när vi passerade Kullabergsnäsan omkring klockan 6 på morgonen. Väl framme i Viken viskade han: ”Tror Du inte
han vaknade och kom upp på däck och
skålade när vi passerade Kullaberg.”

Skånes skärgård
Som jag tidigare nämnt gillade inte Åke
Nordenfelt Stockholms skärgård. Den var
alldeles för idyllisk för hans kärva sinne.
Jag tycker om Skånes skärgård sa han
en dag. Vi gastar satt som levande frågetecken. ”Skånes skärgård?? Vad består
den av”?
Jo, den börjar med Själland och de
andra danska öarna, sen är det Orkneyöarna, Shetlandsöarna och den slutar
inte förrän vid yttre Hebriderna. En sommar skall jag segla dit.
Jag visste att Åke led av cancer och
trodde att detta var en orealistisk önskedröm. Men Åke var ingen vän av tomma ord, 1954 seglade han till Skottlands
västkust. Med på seglingen var favoritgasten, sonen Thorsten. Skepparn hade
räknat med mig men jag gjorde min
värnplikt och ersattes av Bengt Josefsson från Helsingborg. Denne skildrade
seglingen i resebrev i Helsingborgs Dagblad.
På hösten 1954 när jag muckat gjorde
vi en sista segling tillsammans till Danmark. Skepparn var nöjd. Nu har Du
i alla fall seglat med Union Jack i salningen. Skepparn förde alltid de gästade
ländernas flaggor i salningen och behöll
dem säsongen ut.
1957 – 3 år efter sin stora seglingsbedrift – dog Åke Nordenfelt.

Lilly Teresia
Båten var döpt efter Åkes hustru Lilly.
Han älskade sin båt men avgudade sin
hustru. Tant Lilly var stark som person
men hade dålig hälsa. Hon seglade med
endast någon vecka per år och då under
perioder av vackert väder.
Forts. nästa sida
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Vi gastar uppskattade hennes gästspel, hamnbesöken blev fler och det
vankades rödvin till middag varje dag.
Livet ombord blev mycket annorlunda,
Skepparn var chevaleresk, uppvaktade
Lilly på alla sätt. Vi gastar märkte också
att han undvek de grövsta verbala tillrättavisningarna i Lillys närhet, vi kunde ta
oss vissa friheter.
Båten Lilly Teresia var också en skönhet, jag tror många äldre vikenbor ger
mig rätt på den punkten. Hon var en
yawl, alltså tvåmastad med mesanmasten
akter om rorstocken. Inte särskilt stor, 12
m lång. Efter dagens mode var hon underriggad och allt tågvirke överdimensionerat. Men hon var utrustad för långa
seglingar på öppna havet och inför seglingen till Skottland behövde inte många
ändringar göras.
Navigationshjälpmedlen var enkla,
kompass, propellerlogg, radiopejl och
sextant. En kväll lyckades vi gastar få in
jazzmusik på radiopejlen. När Skepparn
kom ner i kabyssen blev han upprörd:
”Spelar Ni jazz på navigationsinstrumentet”?
Lilly Teresia var ritad av Tore Herrlin
och byggd i Strängnäs 1924 men fortfarande 1957 var hon i mycket gott skick.
Hon var så jämn i bordläggningen att
många trodde det var en stålbåt.
Efter Åkes död såldes Lilly Teresia till
USA.

Bilder från VinterViken!

Det utauktionerade huset i kvarteret Riggen,
byggt omkring 1850 i den då begynnande
klassicistiska stilen.

Några reflexioner
Idag ligger det många vackra och dyrbara båtar i Vikens hamn - även under
högsäsong. Långfärdssegling av den
typ Åke Nordenfelt bedrev förekommer
knappast längre. Vem har tid? Vem har
ork? Och varför skall man lära sig navigera när det finns GPS?
Hur många av dagens lyxsegelbåtar
återvänder från sommarens tripp efter
att ha rundat ”Isles of the Sea” i Atlanten
eller besökt Obans hamn på Skottlands
västkust som Skepparn gjorde 1954.
Visst var det annorlunda förr men en
sak är oförändrad; Viken uppskattas av
såväl invånare som sommargäster.
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Emelie berättar om pappa Thorsten
mark men även i butiker i alla de världens hörn dit hans arbete förde honom.

Londonfynd från Viken

Min pappa, Thorsten Nordenfelt, älskade verkligen sitt Viken. Alltsedan
farfar köpte huset på Skepparegatan
17 år 1951 har banden till Viken varit
många och starka.
Pappa delade sitt passionerade intresse
för båtar och hav med farfar och även
min farmor, Lilly Nordenfelt, var en hängiven seglerska.
Pappa växte under sina första levnadsår upp i Höganäs och i mitten av
30- talet flyttade familjen till Halmstad.
Därefter kom familjen att bosätta sig i
Stockholm, men intresset för allt som
kretsade kring nautika var redan väckt
och pappa avslutade sin utbildning på
Sjökrigsskolan i Stockholm och blev sjöofficer i reserven.
Han gick till sjöss inom Svenska Handelsflottan men gick iland när min mamma, Marie, kom in i bilden. På torra land
valde pappa ändå en yrkeskarriär där
han ständigt fick nytta av sitt stora intresse och där hans expertkunskaper inom
nautika var av högsta värde. Ända fram
till sin pension arbetade han med sjöförsäkring, framförallt med återförsäkring,
inom koncernen Trygg Hansa. Han slutade sin yrkesbana som försäkringsdirektör
på Hansa Sjö.
Jag växte i Stockholm men familjen
tillbringade varje sommar i huset mellan
Skepparegatan och Matrosstigen i Viken.
Det är nästan så man kan tro att dessa
gatunamn inte var någon slump…
Redan i unga år började pappa samla
skeppsporträtt. Med åren växte denna
samling och det mesta som hade med
nautika att göra samlades under taket
både i Stockholm men framförallt i Viken. Pappa älskade att botanisera i antikaffärer, både runt om i Skåne och Dan-

Hans lycka var fullkomlig när han tex.
kom hem från en Londonresa med ett
skeppsporträtt vars skepp en gång varit
hemmahörande i Vikens hamn.
Det gick inte en dag under våra sommarvistelser i Viken utan att pappa tog
sig en promenad eller cykeltur ner till
hamnen eller längs Strandlyckevägen.
Såg han ett intressant fartyg i sundet
trampade han raskt hem efter kikaren
och cyklade ner till havet igen.
Pappa ärvde av farfar en gammal
galjonsfigur som vi i familjen döpte till
”Fröken von Rosen” eftersom hon höll
en röd ros mot barmen. Det första pappa alltid gjorde då vi anlände till Viken
då sommarlovet började, var att baxa ut
Fröken von Rosen (hon är ca 2 meter
hög) ur förrådet och ställa henne på paradplats vid ena grindhålet i trädgården.
Många, många är de nyfikna både Vikenbor och Vikengäster, som stuckit in huvudet i trädgården för att höra sig för om
denna märkliga ”fröken”.
På äldre dagar involverades pappa till
sin stora glädje i gänget kring Vikens sjöfartsmuseum. Han tyckte alltid att det var
mycket viktigt att ta vara på det kulturarv
som sjöfarten verkligen har varit och till
viss del fortfarande är i Viken och andra
liknande samhällen. Pappa var som en
nautisk detektiv, och det bästa han visste
var då han hittade och kunde samman-

föra skeppsporträtt, loggbok, namnbräda
osv. från samma fartyg, och ännu roligare var det ju om skeppet varit hemmahörande i Viken eller kanske Domsten,
Arild eller annan närbelägen hamn.
Han samlade porträtt, namnbrädor, instrument, böcker, porslin, modeller och
mycket, mycket mer med skeppsanknytning under mer än 50 år. Han kom att
bli en av Sveriges mest kunniga personer inom området och anlitades ofta när
man behövde experthjälp.

Gåva till sjöfartsmuséet
Det sista skeppsporträttet pappa köpte
kom att bli det som föreställer tvåmastskonaren ”Ellen” från Viken. Han hittade
henne på auktion i Stockholm. Han berättade om köpet bl.a. för oss barn och
meddelade att han ville att detta skeppsporträtt, tillsammans med ett han redan
hade på väggen, nämligen ”Jolani” från
Viken, skulle skänkas till Vikens sjöfartsmuseum efter hans död.
I september 2003 dog pappa efter en
tids sjukdom och i somras fick vi barn
tillfälle att under Vikendagarna överlämna nämnda skeppsporträtt till Sjöfartsmuseet.
I mitt minne står pappa i den lilla boden på gården i huset på Skepparegatan
17 en solig sommardag och renoverar
varsamt en nyinköpt namnbräda, från ett
fartyg hemmahörande i Viken.
Emelie Hagberg
FÖDD NORDENFELT, VIKENBO PÅ HELTID SEDAN NÄSTAN
4 ÅR TILLBAKA.

Emelie Hagberg (f. Nordenfelt) och gasten/artikelförfattaren Lennart Jacobsson med de två
marinmålningarna. T.v. ”Jolani” ,Vikens kanske stoltaste barkskepp och i Vikenredaren Tufve
Petterssons och hans son Albert Petterssons ägo från 1884-1897. T.h. Tvåmastskonaren ”Ellen”,
byggd 1896 av Janne Hagerman i Viken
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Välkommen till kyrkan i Viken
Äntligen har våren kommit och vi
kan se fram emot en förhoppningsvis
varm och härlig sommar med mycket
lite regn.
Inget ställe kan väl vara bättre att bo på
än i Viken där vi har våra härliga och
fina stränder. Havet som vi både kan
segla på och bada i samt betrakta. Hamnen som är fylld av båtar och flera bra
restauranger.
Dessutom har vi en mycket vacker
kyrka, som många brudpar väljer endast
för att den är så fin. Hur många turister
har inte kommit in i kyrkan och häpnat över våra votivskepp och som sedan
nästan brutit sina nackar när de fått se
det härliga blå taket. Kära vikenbor låt
oss aldrig bli ”hemmablinda”.

Många måsten
Våren och sommaren innebär för många
av oss en massa måsten. Trädgården ska
fixas och putsas, gräset ska klippas, bilen ska vaxas och tvättas, fönstren måste
tvättas efter alla vinterstormar, skolan
pressar musten ur eleverna innan sommarlovet och på jobbet ska alla projekt
vara genomförda innan semestern.
När väl ledigheten infinner sig går det
åt alldeles för mycket tid och kraft att
varva ner. Då gäller det att hitta andrum
och där kan kyrkan vara ett av dessa.

Många av våra vanliga aktiviteter har
sommaruppehåll men årets sommarkonsertprogram är mycket gediget och flera
av våra gudstjänster har berikats med körer och solister.

Sommarkonfirmander
De som inte har sommaruppehåll i sina
aktiviteter är sommarkonfirmanderna.
Under tre mycket intensiva veckor kommer 39 ungdomar att fundera över livets
mening, lära sig mer om Gud och vår
kyrka samt åka på läger.
Nio före detta konfirmander ställer
gratis upp på sin fritid för att hjälpa till.
Dessa har som uppgift att fixa fika, vara
samtalsledare i smågrupper, ordna aktiviteter, arrangera inför olika arrangemang
och finnas till hands som lite äldre kompisar. Det är ett tufft jobb, men lärorikt
och de gör en oerhörd insats för vår församling.

Vårkonsert
Innan sommaren kommer så har våra
barn- och ungdomskörer vårkonsert i
kyrkstugan. Förr om åren har vi alltid
haft barn och vuxenkörerna tillsammans
men alla dessa körer har vuxit och därför har vi i år fått dela dessa åt.
Vårterminen avslutas med en stor familjemässa den 22 maj och sedan startar
alla grupper upp igen vecka 35.

Restaurerad minneslund
På Nya Kyrkogården har det skett en del
förändringar. Detta är ett led i den restaurering av minneslunden som ska äga
rum på grund av ålder, väder och vind.
Allt för att göra vår kyrkogård bättre,
vackrare och mer praktisk än tidigare.

Kyrkoval den 18 september.

Kyrkovalet
När sommaren är över och hösten tränger på igen då är det dags för Kyrkoval närmare bestämt den 18 sept.
Det som skiljer sig från det vanliga
riksdagsvalet är att man är röstberättigad
redan från 16 år. Mer information om
detta kommer längre fram, så håll ögonen öppna.
Nu önskar vi er alla en riktigt skön
och härlig sommar
Personalen i Viken genom Marie

Här poserar sex av de nio konfirmandassistenter som ska vara Annika och Marie behjälpliga med sommarkonfirmanderna nämligen Linda,
Alexander, Johan, Sebastian, Carl och Henrik. De som saknas på bilden är Alexandra, Johan och Therese.
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Gudstjänster i Vikens kyrka, maj till september
I Vikens kyrka firar vi oftast Gudstjänst eller Högmässa på söndagarna kl. 11.
Annons inför söndagen införes alltid i HD på lördagarna på Höganässidan.
Några gudstjänster att lägga extra på minnet är:

- Den 29 maj Gudstjänst kl. 11

- Pingstdagen Gudstjänst kl. 11

Sammanlyst traditionsenligt till Väsby
- Kristihimmelsfärdsdag 5 Maj kl. 11

med Cello av Charlotte Weber Sjöholm

- Den 26 juni Friluftsgudstjänst kl. 11
med musik av Husarsextetten

- Den 10 juli Konfirmationsmässa kl. 11 och 14

med Kyrkokören

- Den 22 maj kl. 11 Familjemässa

Friluftsgudstjänst kl. 11

med alla barn och ungdomsgrupper

- Midsommardagen 25 juni Högmässa kl. 11

Övriga aktiviteter i Kyrkan

Några av våra glada miniorer mitt uppe i att
så frö som ska gro och en rörelselek.

En av de aktiviteter som församlingen ordnar
med på Vikhaga.
Anette arbetar som barnledare i församlingen
sedan ett år tillbaka. Gordana är vår
värdinna som ser till att det är snyggt och
trevlig när vi kommer till Kyrkstugan samt
ser till att det finns förtäring vid de olika
arrangemangen som sker där.

VIKENS FÖRSAMLING
Pastorsexp ärenden
Öppet måndag -fredag. kl. 8.30 - 12
Tel. 36 06 50

Prästgården Viken:
Alla som arbetar i Vikens församling hälsar er välkomna till kyrkan.

Komminister Lena Heiberg
Tel. 23 75 08

MUSIK I SOMMARKVÄLLEN 2005

Komminister Marie Rehnstam
Tel. 36 06 52

Fredagen den 13 maj kl. 19

Tors. 28 juli

Konsert med kören från
Saltsjö-Boo

Tre kyrkosångare:
Mats Calvén, Stellan Dahlin
och Glenn Bengtsson

Diakon Annika Erlandsson
Tel. 23 82 99

Övriga konserttider kl. 20
Tors. 30 juni

Per Jarring från Viken, orgel
Mån. 4 juli

Kievs Kammarkör – välsjungande
ortodox kör på Skandinavienturné
Tors. 21 juli

Tors. 4 aug.

PIPKLANGSGODIS med Olof
Tholander och Carolina Jönsson
VÅRKONSERT I KYRKSTUGAN
kl 18.30 med Allsång och fika
Sång av Barn- och Miniorkören samt
Young Singers

Annika Fransson, sopran från
Wien, efteråt wienercafé i
Kyrkstugan.

Organist Jan-Olof Rydström
Tel. 36 06 53
Kantor Helena Morath
Tel. 23 7755
Vaktmästare
Pavo Prgomet och George Darwiche
Tel. 23 65 84
Församlingsvärdinna Gordana Prgomet
Tel. 23 77 55

Bokning av Kyrkstugan
Tel 23 75 08 eller 23 77 55
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"Vår ambition är en levande,
En intervju med Darko Pervan,
entrepenör och marknadsförare som
bland mycket annat är skaparen av
Vikenbaserade världsföretaget Välinge Innovation.
Välinge Innovation brukar kallas det moderna parkettgolvets vagga och vi träffar
Darko Pervan i företagets stora lokaler
vid Prästavägen. Stora lokaler som ändå
smälter väl in i villaomgivningarna.
Företaget är världsledande i utveckling av trägolv och har i dag över 00 patent. Lokalerna vid Prästavägen är huvudkontor för en verksamhet i 24 länder.
Här finns 25 anställda som framförallt
arbetar med utveckling och tester av nya
produkter samt administrerar den världsomspännande licensverksamheten.
(Om du vill läsa mer om företaget
finns det på: www.valingealuminium.se)
Sedan Darko, hans familj och företaget kom till Viken har han varit starkt
engagerad också i byns utveckling. Detta

Här Arkitektlagets skiss på hur Per i Viken-huset kommer att renoveras med bla putsad fasad

har bland annat resulterat i att han investerat i köp och renovering av ett antal
fastigheter i byns centrum: "Vibohuset",
"Gamla posten" och huset där affären
"Per i Viken" är belägen.
Allt detta vill vi veta mer om.
FÅ

GE

Pervans fastigheter
med nya och gamla
verksamheter i Vikens
levande centrum.

ÅN

P

Birgittas
Konst och konsthantverk

Thores bageri
"GAMLA POSTEN"
Replik Förlag

Trappa/"Piazza"
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AT

G
BY

Min Stil

"VIBOHUSET"

Lena Design

- Jag tycker Viken är en fantastisk liten
by och blev förälskad i det lilla samhället
redan första gången jag var här.
Jag tycker dessutom att byn har en
storlek som skall göra det möjligt att ha
ett levande centrum året runt. Eftersom
jag hade möjligheten till det, ville jag då
gärna bidraga med att erbjuda trevliga
lokaler i en vacker miljö, till hyror som
gör att verksamheter här skall kunna
bära sig året runt.
Dessa fastigheter hade annars med
all säkerhet blivit stora privatvillor eller
bostadsrätter där dagens verksamheter
knappast fått plats.
Vi har verkligen inte satsat på dessa
projekt för att tjäna pengar. Hyrorna är
satta så att de kanske bara är 50–60% av
vad de borde om jag skulle räkna med
samma räntabilitet som i mina andra fastighetsprojekt runt om i Europa.
Lite samma tänkande och ambition
har ju också Olle Karlsson som äger fastigheten med Conditori Öresund, Vikens
Blommor mm.

Pizzeria Prego
Gildas

Viboden

"PER I VIKEN-HUSET"
Per i Viken
livsmedelsaffär
Ny affärslokal

GS
GA
TA
N

KOMMUNENS

Gångväg till parkering

Handikappramp

LS

-Darko, varför har du gjort dessa
stora investeringar i Viken?

Litet "torg"

- Är alla lokaler uthyrda och vilka
kommer att bli hyresgäster?
- I "Per i Viken"-huset kommer renoveringen att starta först i höst och där kommer samma hyresgäster som tidigare att
finnas kvar där de är. Butiken samt 3 lägenheter. Dessutom kommer ombyggnaden att ge plats för ytterligare en butikslokal i markplanet västerut.
"Vibohuset" blir helt klart i dagarna
och där kommer pizzeria Prego och Vibokiosken att dela på den södra marklokalen medan Maria's presentbutik ligger i

vital by"
den norra. Pizzerian och Gildas butik ligger i undervåningen som tidigare.
Till Vibokiosken kommer man i fortsättning ta sig via passagen på södra sidan av huset borta från trafiken på bygatan. Mot gatan kommer pizzerian att
ha sin servering. I huset finns också tre
lägenheter som alla är uthyrda.
"Gamla Posten" slutligen, får en trevlig upphöjd "piazza" framför lokalerna
i mark- och källarplanen. Där kommer
samma företag som tidigare att vara
verksamma och Thores konditori kommer åter att öppna när piazzan framför
är klar. Norr om posthuset kommer det
att bli en gång som leder vidare ned till
de stora parkeringen på Fågelsångsgatan.
Inne på gården har vi byggt ett nytt
hus i gammal stil där Birgitta Holmgren
redan ställer ut och säljer konsthantverk.
I huvudfastigheten finns dessutom 2 lägenheter som är uthyrda sedan gammalt.

-Har du fler planer för Vikens
centrum, Darko?
- Nej, inte just nu i alla fall. Vi satsar på
att dessa verksamheter skall utvecklas
väl och med tanke på det stora tillskott
av året-runt-boende som är planerat och
på gång framförallt öster om väg 111
så tror jag att alla inblandade hyser gott
hopp om att de satsat rätt med sin etablering i Vikens Centrum.
Men det är också ytters viktigt att Vikenborna själva nu också satsar på de
butiker som finns i byn. För att hela detta projekt skall lyckas behövs alla följande viktiga delar:
1. Någon som kan investera de pengar som behövs. Det har vi gjort.
2. Entrepenörer som vågar satsa på
nya verksamheter. De finns nu på plats.
3. Kunder som satsar på att göra sina
inköp i Viken. Det är där alla Vikenbor
nu behövs för att detta skall fungera!
Vi hoppas på att med denna satsning
kunna bidraga till att dagens Viken blir
den levande by Viken en gång var.

-Tack Darko Pervan och lycka till
med Vikens Centrum!
- Tack själv för att vi får vara med och
presentera oss och våra tankar i Vikens
egen mycket trevliga tidning –Byaluren!
Clasgöran Strömgren

Hur vågar man satsa på
ytterligare en pizzeria i Viken?
En tidig vårdag alldeles efter den
ljuvliga påsken lyckas vi fånga upp
Constantin Tsakaloudis för en intervju
om den nya pizzerian i Viken – Prego.
Constantin kom med sina föräldrar till
Höganäs redan 1969 och är naturaliserad Höganäsare, även om han idag bor
i Helsingborg. Constantin, eller Costas
som han kallas i alla sammanhang, har
en lång bakgrund i som "pizzakrögare"
när han nu etablerar sig i Viken.
Costas, hur tänker man när man satsar
på en högklassig pizzeria i lilla Vikens
centrum, frågar jag.
- Man tänker likadant som när jag var
med och startade "Peppar & Salt" i Laröd,
eller "Hasslarps Krog", eller "La Pizza" på
Hjälmshultsgatan i Helsingborg.
- Kvalitet fungerar alltid och vi tror
att det i Vikenområdet finns många som
uppskattar det vi har erbjuda.
- Menar du att detta är din fjärde etablering i Helsingborgsområdet, Costas?
- Ja, faktiskt är det så, men det är den
första som jag startar som ensam ägare
och det kan vara stor skillnad.
Vi tar en tur genom den enkla men
eleganta pizzalokalen där nästan hela
ena väggen fylls av en matsedel med alla

de rätter pizzeria Prego kan erbjuda.
- Men vad händer i övervåningen frågar jag Costas.
- Där skall bli en servering så att den
som vill njuta sin pizza eller pasta här
skall kunna göra det i en trevlig miljö.
Viboden som hade lokalen tidigare
har flyttat till en mindre del på baksidan
av huset och jag får därmed en entré
direkt från gatan. Vi har öl- och vinrättigheter och kommer att hålla öppet alla
dagar i veckan. Här kommer vi att kunna
erbjuda förrätter, varmrätter och desserter med typisk medelhavskaraktär avlutar
Costas vår intervju.
Lycka till säger vi.
Clasgöran Strömgren

Från dröm till mästare!

Ann-Christine började sin bana inom
sjukvården som undersköterska på
Ängelholms lasarett. Här arbetade
hon under 10 år för att sedan arbeta
en kort period på IKEA.
Därefter fick hon möjlighet att förverkliga en dröm hon haft sedan ung, att bli
hudterapeut.
Idag driver hon sedan 13 år framgångsrikt Vikens Hud & Fotklinik. Som

namnet på företaget säger handlar det
om huden och fötterna och detta kan
hon verkligen. Att ett fysiskt välbefinnande ger ett psykiskt välbefinnande vet vi
alla.
- Tycker du att du kan allt du vill nu
efter tretton år frågar jag.
-Svaret är nej.
Varje år går hon därför på ett flertal
olika vidareutbildningar och är idag en
av ca 40 hudterapeuter som har mästarbrev inom sitt yrke i Sverige.
Utöver detta är hon certifierad specialist på att ta bort generande hårväxt
(epilering). En del av detta arbete sker i
samarbete med landstinget, vilket i sig är
en kvalitetsgaranti.
- Nå hur går affärerna frågade jag avslutningsvis.
- Lysande! Tidboken är idag i stort
sett fulltecknad. Jag stormtrivs med mitt
yrke och har mängder med trevliga kunder säger Ann-Christine Bergman, Vikens
Hud & Fotklinik 042- 23 81 41.
Kjell Cronert

1997 kom tomaten som smakade
tomat – och doftade tomat

Brevlådan
Är du irriterad över
något i Viken –
eller glad över något
som uträttats i byn?
Skriv några rader
om det hit!

Rökreducering
På senare tid har den ena villaägaren efter den andra i byn installerat
braskaminer för att minska elkostnaderna och samtidigt ha det mysigt.
Men på gator med eluppvärmda
villor har det blivit ren rökterror.
Det är både ohälsosamt och oansvarigt mot våra barnbarn och deras efterkommande.
Är det tänkbart att villaägare som
bor på udda gatunummer myseldar
udda veckohelger medan dom som
bor på jämna diton myseldar på
jämna helger?
Och använder torr ved!
Tack för visad hänsyn!

”Rökskadade”

Det kanske låter kanske konstigt ,
men är kanske inte så konstigt. Det
fanns en tid när man faktiskt köpte
tomater som inte doftade tomat.
När man går in i den stora anläggningen på över 10.000 kvm så slår doften av
riktiga tomater emot mig, härligt. Men
10.000 kvm och 500.000 kg tomater
kommer inte av sig själv.
För 40 år sedan startade Kjell och
Gunnel Vikentomater med ett enda mål
– att odla tomater av mycket hög kvalitet
och att göra detta på ett naturligt sätt och
att inte pruta på den idén.
Det är förskräckligt många år sedan
nu som det hände men tomatplantorna
blev angripna av spinn. Andra hade säkert sprutat. Kjell och Gunnel köpte på
sig små djur istället s k rovkvalster som
åt upp spinnen. Det blev ett förlorat år
men man rädda kvaliteten för framtiden
och stod fast vid sin affärsidé, naturligt
odlade tomater där ordet besprutning
inte ens finns i ordlistan.

1996 tog Mats, sonen över och redan
1997 kom den nya smakrika tomaten
och sedan följde succé på succé. Nya tomatsorter inspirerad från Europa, som
har mycket mer än en sort tomater, har
medfört ett ökat sortiment för Vikentomater. 2004 fanns här 19 sorter för att
2005 bli 30 sorter.
Kvaliteten och fokuseringen har inneburit en extremt lång kundkontinuitet
och de som köper av Mats betalar lite
mer och sedan får vi andra också betala
lite mer men det är det värt.
Intresset för tomater har också inneburit ett engagemang i boken ”sju sorters
tomater och lite till, som innehåller 72
sidor om mat med tomaten i fokus. Jag
har den boken nu också.
Själv köper jag Vikentomater och i
somras på Viken-Weekend köpte jag
dem i form av marmelad på burk, två
burkar av mamma Gunnel.
Jättegott.
Kjell Cronert
PS.Vill du veta mer om Vikentomater ring
Mats på 23 68 47 eller 0707 964111.DS.
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Till den
läskunnige
hundägaren
Någon har viskat i mitt öra att en
del hundägare inte kan läsa.
Jasså sa jag.
Men inte behöver man kunna
läsa det räcker ju med att man fattar.
Jag menar skyltarna, på badstranden, för att göra rätt.
Det här var ju nästan dumt skrivet av mig eftersom 98% av hundägarna sköter sig perfekt men någon
tyckte ändå.
Nu när jag stuckit ut huvudet så
blir det lite extra viktigt att jag själv
förstår – nu när jag själv blir hundägare.
"Nybliven hundägare"

2

1600 m utställning
av sten för inom- och
utomhusmiljöer.

Döshultsvägen 658, Viken. Tel: 360770.
www.stenbutiken.se

Gör iordning Plantera och
uteplatsen! fixa rabatten!
Vi har tryckimpregnerat
virke, trädgårsplattor,
utemöbler mm.

Vi har plantjord, täckbark
gödning och alla verktyg
du behöver.

VIKENX6

Sex målningar i akryl 100x80 cm, med samma vy under olika årstider och väder.
Förutom målningarna finns motiven samlade på en affisch i format 30x42 cm
samt som en mapp med alla motiven separata i format 35x30 cm. Tavlorna visas på
Galejan under april och maj. Affischen och mappen finns att köpa på Galejan
eller direkt från Clasgöran Strömgren, 042 925 00.

Byaluren_040224

04-02-25

08.13

Sida 1

VÄLJ RÄTT MÄKLAR E
FÖR E N B RA AFFÄR.

FYRA AV TUSENTALS
MÖJLIGHETER…

När du bestämt dig för att sälja din bostad står
du inför ett av dina viktigaste beslut.
Att välja rätt fastighetsmäklare.
Helt enkelt en mäklare som vet hur mycket
bostäderna är värda, har ett brett kundregister,
och dessutom vet hur det är att bo och leva
just i Viken.
Att mäklaren dessutom visar stort engagemang
för dig och ditt objekt ser vi som en självklarhet.
Funderar du på att sälja din bostad?
Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion
hur vi tillsammans kan skapa en bra affär.

TAPETSERAREN I VIKEN
MARIANN BANDHOLD

Tapetserararbeten, gardinsömmnad, inredningsuppdrag.
Försäljning av möbel- och gardintyger från Colefax & Fowler,
Jane Churchill, Mulberry, Pierre Frey, Nobilis, Romo, Manuel Canovas.
Även gardinstänger, tapetserarmaterial och verktyg.

Skepparegatan 30, 260 40 Viken
042-23 62 20 • www.tapetseraren.com
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Unik i Sverige
Medan alltfler svenskar söker förtids- eller sjukpension så är vår frisörmästare
Göthe Svensson ett lysande undantag.
Trots att Göthe har fyllt 90 år fortsätter
han att på heltid klippa till sina många
kunder så som han gjort i över 70 år.
Blygsamt säger han att det är tack
vare de rätta generna och glädjen att diskutera med intressanta kunder som håller
honom i gång.
Vi är många som spontant vill utropa:
”Länge leve Göthe Svensson !!!”
(Göthe Svenssons stora engagemang i Viken har skildrats i Byaluren nr 9)

I år fick vi sitta på skolbänken

Märta Braun

Karl-Åke Nilsson

Bengt Brenå

Mai-Lis Johansson

I år fick vi faktiskt sitta på skolbänken
vid årsmötet i VKB.
Inte så mycket för att lära oss att läsa och
räkna som för att förstå spelreglerna för
utbyggnad av Viken.
Nya bostäder av skiftande slag:
enfamiljs, flerfamiljs, hyresrätter bostadrätter mm. Det blir mycket folk i Viken
och frågan ställde till Majlis rektor för
Vikenskolan och vi fick en del svar,
speciellt när det gäller förskolan som
är under planering och ombyggnaden
av Vikenskolan där atriumgårdarna blir

nya skollokaler (bäst att säga så eftersom
det klassiska klassrummet är bara en av
många typer av lokaler som skolan har
för att klara den nya typen av undervisning.)
I övrig förflöt årsmötet, som väntat.
Badhytter, bryggor, ny Vikenkarta, Byaluren, Sofia Möllan, Paul Jönska Gården,
Sjöfartsmuséet och ekonomin klarades
av i snabb takt samtidigt som vi smakade
på skolans kanelbullar, sockerkaka, kaffe
och läsk.
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Information om VKB:s elavtal
med Öresundskraft finns på
hemsidan www.viken.cc och även
anslaget i skyltskåpet på Bygatan,
vid FöreningsSparbankens kontantautomat och i VKB:s
pärm på biblioteket.

Kalendarium

VKB:s aktiviteter 2005
MÅNAD/
DAG TID

HÄNDELSE

APRIL
30
20.00 Valborgsfirande i Hamnen
MAJ
7
10.00 Strandstädning, samling vid
Fritidens brygga.
JUNI
Paul Jönska Gården Trädgårdsrundan
3 –5 10 –17 Trädgården öppen
4–5
13–17 Huset visas, kaffeservering
6
18.00 Nationaldagsfirande i Hamnen
13 juni – 15 augusti söndagar
15 –17 Paul Jönska Gården visning
av huset. Trädgården alltid
öppen för besökare
25–26 13–16 Midsommarfirande Kullagillet
JULI
3
13–16 Sophiamöllan Alla Möllors Dag
17
14–17 Paul Jönska Gården
Våffelservering
30–31
Viken Weekend
Sophiamöllan alla lördagar
13–16 Malning om vädret tillåter
Sjöfartsmuséet alla dagar utom måndag
15–18 Sommarutställning
OKTOBER
13
19.00 VKB:s höststämma i Vikens
Hemgård
DECEMBER
4
13–15 Julmarknad i Paul Jönska
Gården och Sophiamöllan
Tomten kommer ca 15.00
Sjöfartsmuséet Julöppet
med glögg

Medlemsavgift
i VKB är endast 100:per hushåll för 2005.
Betalas enklast
med bifogade
inbetalningskort.

