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Ordföranden har ordet
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Vikenbor!

Redaktören har ordet
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Svanebäcksgårdens historia

4

Det gångna halvåret har fört med sig såväl glädjeämnen som besvikelser.
De positiva sakerna är entusiasmen
över vår nya brygga nedanför ”Fritiden”
och den lyckade ”Vikenfesten” den 30
juli. Festkommittén med Charlotte Carlin,
Sven-Åke Hansson och Kjell Cronert fick
vid höstmötet en applåd för sin insats.
Enligt kommittén blir nästa års fest
ännu bättre och förberedelserna är redan
i full gång.

Nationaldagen
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VikenFesten på dagen
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När Statoil hette Esso
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Negativt är att det i år inte var möjligt att
hinna ersätta den sönderblåsta betongbryggan. Vid det nyligen genomförda
höstmötet presenterades två förslag, det
ena med en brygga liknande ”Lisas” och
det andra med en ny betongbrygga, som
innebär en mycket högre kostnad men
som å andra sidan skall hålla minst 50 år
och medge bad längre fram på hösten.
Styrelsen fick i uppdrag att återkomma med exakta kostnadskalkyler till ett
extra medlemsmöte före jul, så att arbetet säkert kan genomföras under våren.
Därutöver har ”Sofiamöllan” stått utan
vingar under året och arbetet med att ta
fram offert för axel och vingar har sysselsatt Stiftelsen Sofiamöllan och presenterades också på höstmötet. Många Vikenbor har hörsammat uppropet om bidrag
till möllans restaurering och hittills har
205 000 kr influtit. Vi tackar alla bidragsgivare och hoppas på fler.
De unga medlemmarna i styrelsen har
tagit initiativ till en ungdomskommitté
för att försöka skapa en samlingspunkt
för Vikens högstadieelever, fredags- och
lördagskvällar. Arbetet presenterades på
mötet av Lars Östholm och han lät an-

Ordförande deltog på mötet med både gratis
mackor och kostsamma förslag.

tyda att en lösning inte är så väldigt avlägsen.

Svanebäcksflickor minns
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Omslagsbilden

Av ovanstående kan man läsa ut att VKB
står inför kostsamma projekt och för att
stärka föreningens handlingskraft föreslogs en höjning av årsavgiften till 200
kr from år 2006, och detta godkändes av
höstmötet. För ordningens skull tas beslutet på årsmötet.
Den tidigare aviserade tryckningen av
den nya Vikenkartan är direkt kopplad
till byggstart för nya väg 111 vilken tyvärr har blivit uppskjuten, då regeringen
inte tyckte sig ha fullgott underlag för
beslut. Vi kan bara beklaga detta men
ligger i startgroparna , så fort beslut tagits.
Vi ser fram emot ett välbesökt extra
medlemsmöte i bryggfrågan.
Väl mött på byn
Tuve Nilsson
ORDFÖRANDE

På Höstmötet framträdde bla Christian Witt och Stig Ewaldson. Den förre presenterade ett förslag
till ny betongbrygga. Den senare berättade om Vikens historia.

Björn Arnsvik har tagit omslagsbilden från
en kamera monterad på ett modellflygplan.
Björn, som bor på Svanebäcksgården,
har skänkt en rad fina foton till Byaluren.
Han har även utförligt granskat gårdens
historik, som han i ett häfte delgett alla gårdens
nuvarande hushåll.
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Vikens Kultur- och Byaförening
Box 108, 260 40 VIKEN – www.viken.cc – Bankgiro: 5705-4108

Årsavgift för 2005 är 100:-

Jag har fått
många nya vänner

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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Byalurens redaktionsmedlemmar

Redaktionen har varierat under alla år men just nu är det dessa herrar som ser till att årets två
nummer av tidningen kommer ut när de skall. I övre raden fr v. ses Bertil Lindfors som förutom
redaktionsjobbet har huvudansvaret för distributionen. Carl-Otto fotograferar byn medan Sven
Lundberg skriver de initierade skildringarna av Viken förr och nu. Nedtill, Clasgöran Strömgren
som står för utformning och redigering samt vissa artiklar och annonser. Kjell Cronert slutligen
håller ihop produktionerna och skriver de flesta reportagen från alla olika verksamheter..
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Ja det är sant. Jag har fått många nya
vänner. Alla hundägarna i Viken som jag
inte kände, har jag under den gångna
sommaren lärt känna. Alla kanske inte
blivit nära vänner, men hundvänner har
vi blivit.
När jag skrev om hundägarna i förra
numret – för många har kommit på att
det var jag som skrev – så var jag nybliven hundägare och kände inte till vilka
härliga människor, människor med hund
är. Människor som också tar sitt ansvar
på ett helt annat sätt än jag själv hade
upplevt när jag mötte alldeles för många
svarta påsar som låg slängda i gränderna
i Viken.
Nu kan jag till min glädje konstatera
att jag aldrig hittar några påsar. Så skönt.
Detta apropå nya vänner i Viken.
Apropå Viken så handlar det här numret av tidningen bla om Vikenfesten i ett
stort bildreportage. Så fortsätter vi med
vandringarna i Viken och omfattande reportage om Svanebäck och människorna
där.
För den som inte hade alla rätt i tävlingen i festtältet så kommer svaren här
och så blir det lite av det vanliga Viken
då och nu.
Du hittar också en redovisning av huvudpunkterna på höstmötet och kyrkans
program fram till årsskiftet.
Jag har nu skrivit att jag varit glad tre
nummer i rad och det kan jag väl göra
igen, men riktigt glad är jag inte.
Efter 25 år lämnar Jan-Olof tjänsten i
kyrkorna Viken och Väsby. Jan-Olof som
lagt grunden till en mycket omfattande
och framgångsrik körverksamhet lämnar
ett stort tomrum men också ett stort ansvar till den som kommer efter.
Det är många i körerna som är ledsna
och oroliga. Som tur är har vi också vår
duktiga Helena Morath, som redan nu
gör ett kanonjobb med barn och ungdomar.
Kjell

Svanebäcks åkermark täckte halva Viken

Den mest namnkunnige av Svanbäcks ägare torde astronomen Tyko
Brahe vara. Han fick den gården
tillsammans med tio andra så kallade
”lyktegårdar” av kung Fredrik II av
Danmark i ett brev år 1578. Gåvan
var villkorad på så sätt att Tyko Brahe
skulle se till att dess gårdar levererade ved, kol och körslor till Kullens Fyr
som då kallades ”Lyktan” eftersom
ljuset mot skepp på havet bestod av
öppen eld.
Gården hette då Swijnebaek på vid den
tiden rådande danska – en senare svensk
variant var stavning med två ”n” som i
Svinnebäck. Förleden tror man hänsyftar till att bäcken vid lågvattenstånd inte
nådde ut till havet utan (för)svi(n)er ner
i sanden på stranden. I slutet av 1800-talet hade man tröttnat på den svinaktiga
associationen och förskönade helt enkelt
namnet från svin till svan.

värdefull även om det fanns ekar som
gårdsägarna kunde använda till att bygga
och reparera stallbyggnader.
Inte heller åkermarken ansågs vara
särdeles bördig med övervägande sandjord och magra strandängar. Tyko Brahe
såg hellre på stjärnor och försummade
skötseln av sina gårdar. Så redan efter några år fick gården nya innehavare
Jenns Hansen, Han och senare brukare
kallades för åbo d v s de hade nyttjanderätt från far till son av kronans gård.
Nyttjanderätten blev man inte särskilt
fet på vilket framgår av en uträkning ”efter Kungl. Maj:ts order 1670”. Här uppräknas gården tillgångar: ”Utsäde 11 tunnor, 25 lass hö, Hästar 4, Koer 6, Ungnöt
4, Får 6” samt ”Något fiske till nödtorftighet i hushålet.”

När det gällde gårdens ägor, förekom
många tvister p g a kartor med tvetydiga
gränsdragningar. Bl a stred man om marken mellan gården och stranden. Bönder
från Jonstorp gjorde anspråk på denna
mark.

Svanebäck vann markstrid
Strandmarken norr om kyrkan gjorde
grevinnan Amalia Sparre på Kulla Gunnarstorps slott anspråk på. Men Svanebäcksgårdens ägare vann den striden i
rätten. Följden blev att gårdsägaren markerade med grindstolpar av sten på Prästavägen norr om dagens prästgård att
här körde man in på Svanebäcksgårdens
mark som sträckte sig österut via Hemgårdsvägen upp till Poppelvägen och
följde Prästavägen norrut fram till Brännan.

Svanebäck nr 1, det äldsta boningshuset, foto från 1910-talet.

Skogen fanns i närheten
Ved till hushållet tog man bl a från det
skogsparti som sträckte sig från nuvarande lilla dunge i norr ända bort till Kalvlyckevägen (parallell med Prästavägen) i
söder och österut en bit från gården men
sedan nära nog ända fram till Solrosvägen. Skogen betraktades inte som särskilt
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Gården blir svensk…
Truls Andersson (Troels Andersen) var
unik på två sätt. Dels var han innehavare av gården under danskt välde dels
var han med om att gården blev svensk.
Men han betraktas även som anfader till
bönder i rakt nedstigande led fram till
1916. Det vill säga samma släkt skötte
gården i mer än 270 år.

…och blir friköpt
En förordning om laga skifte gjorde det
möjligt för Pehr Nilsson att friköpa gården 1761 för 80 daler och 28 öre så att
den för honom och efterföljande led
kunde brukas och ärvas privat som vanligt skattehemman. Han lyckades även få
till stånd en fridlysning av gårdens ägor
”mot olofligt husbygge, träds afbrytande,
barkskalning av al och ek, ollon- och
nötplockning, nedbrytning av risgärdsgårdar, gräsvallens förderfande genom
torfskörd”. Domslutet från 1750 lästes
med jämna mellanrum upp i Vikens kyrka fram till 1782.
Pehr Nilsson var en driftig bonde och
lämnade efter sig förutom gård och mark
som han enligt ovan löst ut för dryga
pengar även lösöre bestående av 9 hästar, 18 får, 6 svin och tre gäss.

Tavla av gården sedd från väster. Längan längs väg 111 finns ännu kvar här.

Arvsskifte delade gården
Ett arvsskifte gjorde att marken söder om
Prästavägen tillföll Anders Perssons dotter Hanna i mitten på 1800-talet. Hennes
man lät bygga en ny gård, s k Olofsgården, strax norr om nuvarande Prästgården. På denna gård satsade man på mejeri m m.
Merparten av Svanebäcksgården c:a 49
ha sköttes av den manlig sidan fram till
1917 då gården såldes av Anders Ludvig

Andersson som styckade av mark norr
om gården och byggde Villa Bäckebo
som sitt undantag. Siste ägaren till resten
av Svanebäcksgården (40 ha) Erik Persson sålde marken till Väsby kommun
1960. Så gjorde även Olofgården. Och
det blev upptakten till alla de hundratals villorna på Norra Hage- resp. Svanebäcksområdet som är beskrivet i Byaluren nr 21.
Sven Lundberg
KÄLLA: ERIK MOHRÉN/JOHN OLTIN

Infart till gården från väster, 1910-talet.

Efterhand började gården drivas mer rationellt. Merparten av skogen höggs ned
för att lämna plats för åkermark som
fick näring och mullhaltökning av den
rikligt förekommande tången långs gården strandmark. Kalk fick man från Limhamn. Lönsamheten blev bättre.
Häradskarta från 1912 visar hur infarten till
gården då var från nuvarande Prästavägen.

Bildtext: “Anna-Lena och Sven-Åke Derwik
framför sin ingång till en mysig bostad om
150 kvm i det en gång gamla kostallet som
hyser ytterligare två lägenheter”
(barnbarnet heter Signe)
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Bildtext:”Monica Axelsson (med make)
var först att flytta in 1979 i sin hälft av
mangårdsbyggnaden.”

Första Nationaldagen firad i regn.
När det var dags för att fira den första Nationaldagen så var
inte vädrets makter på festhumör. Det var blött det var kallt
och det var blåsigt på Vikens hamnplan.

Icke desto mindre lyckades – inte minst det unga gardet –
med hjälp av de rutinerade bleckblåsarna skapa mycket feststämning runt högtidstal och flaggutdelningar.

Det unga gardet uppträdde med en uppvisning som byggde på vimplar i
de svenska färgerna.

Det unga gardet i publiken gjorde sitt bästa för att hålla uppe
stämningen under nationaldagen.

Erik Engström tar emot en flagga av Tuve
Nilsson.

Truppen från Vigör samlas under rejält
vajande fanor.

Skånes Husarer har varit med om värre strapatser ovh underhöll de närvarande med värmande
musik så länge det gick.
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Ordförande Tuve Nilsson delade också ut en
Svensk flagga till Boris Larsson.

Högtidstalet hölls av Anders Dahlvig.

Den öde boulebanan är faktiskt inte representativ för antalet besökare av Vikenfesten på dagen.
Men att tävla i boule direkt vid havet blev lite för mycket för besökarna. Möjligen är det fotografen
Carl-Otto Ahlström som kastar klotet som kan skymtas i bilden.

Ingen hade grus i dojjan
Festtältet var fyllt med människor,
glada människor, som pratade med
varandra, som dansade med varandra
som lärde känna varandra.
Mer än vid de igenkännande små
hälsningar som vi alltid tillåter oss,
vi som bor i Viken.
Festen blev också succé på ett annat sätt
– alla restaurangerna var fulla.
Så får man inte säga men fyllda med
spisande människor är i alla fall sant.

Apropå spisa – Det var härliga band som
spelade. Jönssons Brass, här nedan, på
eftermiddagen och Grus i Dojjan, i tältet
till midnatt. Det fick vi alla njuta av och
vi kan lugnt säga att det inte var grus i
dojjan den här kvällen.
Kjell Cronert
PS trots allt regnade på dagen var det mer
människor än vanligt som handlade i stånden
och det är nog så att allt liksom hänger ihop
om man skall lyckas med en Vikenfest DS
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Bildsvep från festnatten i Viken
Efter dagens ihållande regn klarnade vädret upp rejält
framåt kvällen. Till glädje för alla de som bokat festmeny
på Vikens olika matställen.
Uppställningen från Vikenborna var enorm och alla ställen var
fullbokade sedan länge. Varje restaurang hade sin egen meny
baserad på den Festbiljett som hade gått att köpa i förväg.
När bordets njutningar var avklarade på respektive ställen,
samlades man nere vid festtältet där grabbarna i Grus i Dojjan
såg till att feststämningen bibehölls långt in på natten.
Där kunde de som inte varit på restaurang också stilla sin
hunger med rejäla hamburgare och ett glas vin eller öl.
På Niklas veranda hade man full koll på solnedgången.

Festande vikenbor njuter av Galejans härliga miljö.

Både långbord och på-tu-man-hand rymdes på Gula Boden.

Festligt, folkligt och fullspikat på Hamnkrogen.

Mysigt på Prego med kvällssolen i bakgrunden.

Grus i Dojjan höll igång publiken till långt in på natten.

Välfyllda bord i tältet njuter av den fina underhållningen.
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Det började redan före andra världskriget
Bilden visar familjen Eklunds bil som
förvärvades redan före andra världskriget och som monterades ner bit
för bit i sina beståndsdelar.
Nils-Christer berättade att pappan t o m
plockade isär hastighetsmätaren. Snacka
om bilintresse. Förutom familjens bil ser
vi till vänster lillebror Ulf-Peder och till
höger Nils-Christer bara några år gamla,
kanske var det i början av 50-talet.

Ekstubbevägen var början
Det hela började genom att pappa
Nils köpte gamla takpannefabriken vid
Idrottsgatan (nuvarande Ekstubbesvägen) där också idrottsplatsen låg. Året
var 1946. (För övrigt finns det takpannor
kvar från den tiden. Några ligger på familjen Wohlfarts hus på Bygatan.)

Hårt arbete, då och nu
Om bröderna idag arbetar dryga 10 timmar per dag så arbetade pappa Nils nästa dygnet runt. Han servade bland annat
Bagarsvenssons bilar på nätterna.
Bagarsvensson höll till i huset som familjen Ekstedt bor i - därav kringlan på
fasaden. Stora kunder var också Svensson-Jarrings åkeri och så var det alla utflykter till bygdens bönder för att laga
traktorer.
En räkning för en hel del jobb adresserad till åkeriägare Karl Jarring Finns
kvar i arkiven. Året var 1948 och man
fick nästa en helt ny bil för dryga 300:-

jade direkt efter avslutad skolgång att
hjälpa pappa med bygget som stod klart
1962 och hade två pumpar. Så snart skolan var över så började även Ulf-Peder
på stationen.
Förutom smörjhall fanns en tvätthall
där man tvättade bilen själv. Där samlades ungkarlarna i Viken på lördagarna
för att snygga till bilarna innan jakten på
tjejer började.
Redan då gällde det att planera för ett
effektivt arbete. Det medförde att oljeTre exempel på klassiska förpackningar som vi
fortfarande kan se hos Statoil i Viken.

Nya tider kommer
1960 togs det första spadtaget till den
nya stationen och på den tiden hette bolaget ESSO.
Den blott 13-årige Nils-Christer bör-

burkarna stod öppnade på hyllan i anslutning till smörjgropen för att lätt kunna tömmas i motorn.
Nyfiken man i ljus sommarkostym skulle
kolla burken och välte den över den fina
kostymen. Ingen vet riktigt hur det slutade men det gick väl som smort som
det brukar när man har med bröderna
att göra.

Alltid hög servicegrad
Värre var det när gamla fru Tore missade
kanten på smörjgropen och delvis hamnade i gropen med sin Ford Taunus
Annars är det som vanligt att den som
gör det bästa jobbet alltid klarar sig bra
och det mesta handlar om hög servicegrad och det är precis vad man alltid
möter här.

Kostnadsmedvetenhet viktig

Nil-Christer och Ulf-Peder Eklund i den arbetsdräkt vi är vana att se dem i.

Minns själv när min gamla Mercedes 280
SE gick sönder - andra hade beställt nya
delar. Ett bra exempel på hur bröderna
resonerar är att man först undersöker om
det fanns en renoverad del till lägre pris
och det fanns det och så fick det bli.
Detta är ett utmärkt exempel bland
många hur det är att få hjälp på Statoil i
Viken.
Men nya 111 då!? Går trafiken inte
förbi då?!!.
– Som Viken växer så har vi tillräckligt att göra och 10 timmar/dag får räcka
säger Nils-Christer.
Man kan säga att Statiol är bra på service i dubbel bemärkelse.
– Det kan man instämmer Ulf-Peder.
Kjell Cronert
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Tre Svanebäcksflickor ger glimtar från

Erik Persson och hustrun Frida flankerar
sönerna efter avlagd realexamen.

Klitterna söder om golfbanan som de såg ut fram till 2000-talet

Ingrid Bäckman får representera 30-talet…
Min mamma hade köpt en tomt och
byggt en sommarstuga 1935 och där
bor jag fortfarande sedan min man
och jag byggt till och flyttat ut för
åretruntboende 1975.
Då, 1935, var det konsul Kjell Friberg
som ordnade försäljningen av tomterna
och det gick så till att vänner som hade
byggt fick föreslå att andra vänner fick
köpa nästa tomt. På så sätt kände vi
alla varandra och umgicks och vi barn
gladde ju oss att varje sommar stråla
samman och ha roligt då vi kanske inte
träffats på hela vintern.
En stor villa fanns här som en tidigare
chef på Höganäsbolaget hade byggt samt
några vita stenhus. Vi byggde i ”dungen” norr om gården. Den hade en gång
planterats av skolbarn med granplantor
för att binda sanden. Efterhand måste
hundratals sådana ynkliga små granar
med en ruska i toppen huggas ner för att
ge plats åt stugorna.
På den tiden var inte pretentionerna
på sommarhus så stora, det var ju verkligen landet vi längtade till. Vi hade
inga kommunala installationer som rinnande vatten, WC, gatlyktor mm. – utan
brunnar och utedass. Hit kom bilar med
bröd, kött och fisk och en dam cyklade
runt med färskpotatis, jordgubbar mm.
Svanebäcksgården och dess ägare
Erik och Frida Persson var centrum för

oss alla. Där fick vi hämta mjölk, grädde,
ägg och t.o.m. glass på söndagarna. Elsa
som stod i lilla mjölkboden plockade
även kycklingar som vi ibland fick köpa.

Midsommarafton var en festdag.
På morgonen började vi plocka blommor
och löv som vi sedan band till kransar
och klädde stången med inne på logen.
På eftermiddagen bars den ut till gårdens trädgård till ackompangement av
dragspel. Därefter vidtog tävlingarna såsom att gå på krukor, springa med potatis på en sked och snabbast äta upp
en bulle som hängde i ett snöre. Och
så dansades det förstås. Festen fortsatte
hemma i stugorna med sill och potatis
och korv till barnen. När det mörknade
tändes ett bål nere på stranden. Då kunde vi också se de många bålen i Danmark. (På den tiden var det ju St. Hans
afton i Danmark på samma dag som vi
hade midsommarafton i Sverige, den 23
juni.) Och många vackra sånger sjöngs.

Golfen fanns redan då
De vuxna roade sig med bl.a. golf och vi
ungdomar fick spela tennis på gårdens
bana. Så var vi ju vid havet mest hela
dagarna. Varje år när vi flyttat ut grävde
varje familj sin ”grop” nere vid stranden
och där sattes namnbräda upp och det
fungerade alla år - ända till kriget.

När jag berättar för barnbarnen att stugorna alltid stod öppna för vänner som
kom på besök för att byta om och sedan
gå ner till stranden där vi hade saft och
bullar att bjuda på, då tycker de nog att
det är sagor. För oss var det verkligen
sagosomrar och de av oss som bott kvar
har ju kunnat ge våra barn och barnbarn
något av detta..
Men det har inte alltid varit en idyll,
ty i april 1940 när tyskarna gått in i Danmark blev det ju verkligen kris här också, när vi dåligt rustade som vi var trodde att de även skulle komma hit. Den
svenska militären, som skulle bygga upp
försvaret längs stränderna, tog stugorna
i besittning och några av stugorna behöll de hela året runt så ägarna kunde
inte ens bo där på somrarna. Det blev ju
svårt med bilkörandet också.
Vi bodde ju inte långt från samhällena så vi fick gå eller cykla i stället.
Så gick åren. Kriget tog äntligen slut,
vi fick barn som bodde här på somrarna,
de komfirmerades i Vikens kyrka och
min dotter gifte sig där och ett barnbarnsbarn är döpt där. Tillvaron förändras ju för oss alla.
Vi som haft förmånen att få bo här
kan se tillbaka på många lyckliga Svanebäcksår.
Ingrid Bäckman
SAMTLIGA BILDER UR INGRID BÄCKMANS ARKIV

…Kerstin Norrman 40-talet…
När jag var tre år rymde jag från vår
sommarstuga i Dungen i Svanebäck.
Min mamma och min barnflicka var i
upplösningstillstånd innan de äntligen fick syn på mig.
Jag cyklade då på min trehjuling precis
mitt på stora landsvägen och hade vid
det laget hunnit i jämnhöjd med infarten
till Svanebäcksgården. De höll andan när

de såg en bil nalkas. Jag vinkade glatt till
bilen som sakta passerade mig och sedan trampade jag vidare. Året var 1946.
Viken var fortfarande en idyll och Svanebäck ett paradis för sommargäster.
I Dungen bodde då ett tjugutal familjer på sommaren och några få helårsvis.
Sommargästerna kom huvudsakligen från
Helsingborg, men också från andra de10

lar av landet. De flesta husen var ganska
enkla - ett vardagsrum, sovrum med våningssängar och kök. Telefon, vatten och
avlopp saknades. Jag minns väl vår första telefon. Vi fick nummer 24 och samtalen kopplades via telefonist i Viken.
De flesta pumpade för hand upp vatten till hushållet, en tung uppgift som oftast delades upp på de olika familjemed-

somrarna på 1930-,40- och 50-talen.
lemmarna. En åkare med häst och vagn
kom med jämna mellanrum och tömde
dasstunnorna.

Service per bil
Ett par gånger i veckan kom en bil och
sålde kött- och charkuterivaror och lika
ofta en bil från Svenssons bageri i Viken.
Från tobaks- och tidningsaffären i Viken cyklade farbror Persson varje morgon ut med Helsingborgs Dagblad till en
gemensam låda vid Stenen, som låg alldeles ute vid landsvägen. Dit kom papporna tidiga morgnar i pyjamas och badrock för att hämta sin tidning.
Vi var många ganska jämnåriga barn
som växte upp i Dungen, till övervägande del flickor. Innan vi blev så gamla att
vi fick lov att cykla på landsvägen ner
till Viken, var vi i stort sett hänvisade till
varandra. Vi utvecklade en gemenskap
som ledde till en stark vi-känsla.
Vi var alltid på stranden om det var
fint väder och ibland annars också, i varje fall gick vi ner och badade.
När vi fick börja cykla till Viken på
egen hand började vi då också få kamrater som bodde litet längre bort, men
vi-känslan höll i sig långt upp i tonåren

- för några av oss kanske än idag. Vi
flickor hade på vår lott att handla hem
det som tog slut mellan varubilarnas besök. Vi tyckte alla detta bara var roligt
och brukade göra sällskap med varandra
på dessa turer, som ibland kunde vara
nästan en halv dag.
Först ett besök i köttaffären (nuvarande Vikens Blomsterhandel), sedan i
tidningsaffären, där det också såldes godis, på Bygatan 17 och därefter i mejeriet
på Bygatan 23. Sedan vidare till Gustafssons lanthandel mitt emot möllan. Bröd
och kakor köpte vi alltid hos Svenssons
vid sidan om och sist körde vi ner till
Pålssons trädgårdsmästeri (ungefär nuvarande Trädgårdsgatan).
Hos Pålssons fick man ofta själv gå ut
i trädgården och plocka ihop det man
ville ha. Hur mycket är ”litet” dill som
det stod på lappen? Skulle jag leta upp
den allra största melonen? Hur mycket
hallon skulle jag plocka? Vilka blommor
skulle jag välja? Vi tyckte alla det var så
roligt att handla hos Pålssons och därför
sparade vi alltid det besöket till sist så att
vi kunde dröja oss kvar tills det blev absolut nödvändigt att återvända hem.
Sommarens höjdpunkt var naturligtvis

även under 40-talet midsommarfirandet
på Svanebäcksgården. Traditionen tog
jag med mig och förde vidare. Den gamla majstången från Svanebäcksgården
dog en vinter i mitten av 80-talet på vårt
garagetak på Rödmossen.

Den så omtalde midsommarstången på väg till
sin traditionella plats.

En riktigt vacker sommardag kan solen fortfarande locka ner de gamla flickorna från Dungen till stranden, ofta tillsammans med barn och barnbarn. Vuxenlivet skingrade oss, men många sommarhus har stannat kvar i släkten.
Själv blev jag Vikenbo på heltid och
bor nu på den åker där jag som potatisplockerska för 50 år sedan förtjänade
mina allra första egna pengar!
Kerstin Norrman

…och Karin Sylvan presenterar slutligen både 50- och 60-talet.
Svanebäck började för mig som ett
långt sommarlov 1956 med, som det
kändes, alltid fint väder, varma och
salta bad, cykelstigar som förde mig
i allt vidare cirklar från Svanebäck till
Brännan, Viken och Lerberget samt
nya kamrater.
Det fortsatte så genom åren. Jag återsåg
kamraterna varje sommar, vi tog helt enkelt vid där vi hade slutat hösten innan,
kamratskap blev till vänskap, sommarens
traditioner blev kära, Svanebäck var tidigt närhet och tillhörighet.
Och har fortsatt att vara det.
Stranden fick dagliga besök, hålorna
kring Fortet tycktes ha sina fasta ägare,
tack vare servitut nådde vi enkelt vår
strand via golfbanan, vi var tillhållna att
ta hänsyn till spelet. Stora vägen hade
nr 21 och var, fick vi veta, livsfarlig för
livliga bad- och cykelbarn, men redan
1956 hörde vi om en ny sträckning bakom bebyggelsen.
Svanebäck började som enkla sommarstugor. Endast 4 familjer var bofasta –
trädgårdsmästare Tore & Lilly Wall, Juelssons på Bäckabo samt Anderssons och
Bergs i Längan – och hade bekvämlighe-

ter. Det enkla och fria sommarboendet,
säkert tungt och ofritt för husmödrarna,
förde samman människor som egentligen
inte umgicks vintertid i sina mer normala
miljöer. Stugorna finns i flera fall (markerat med *) kvar i ursprungsfamiljerna,
ofta omgjorda till permanenta bostäder.
Familjenamnen nedan förknippar jag
med Svanebäck under min tid:

Sommarboende
Helsingborgsfamiljer:
Skeppsredare Stig & Ragna Gorthon.
Skeppsredare Carl-Henrik & Anna Witt.
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* Skeppsredare, konsul Stellan Banck, nu
ägt av dottern Maud Malmborg, vars dotter Gabriella Vedeler har köpt grannhuset, som tidigare ägdes av Hugo & Bojan
Eskilsson, vars dotter Kerstin Norrman
nu bor i en annan del av Svanebäck. Vilken härlig kedja!
Direktör Johan & fru Larsson, omnämnda som ”Larssons på Svea”, chef för
Konsumentföreningen Svea. Direktör,
konsul Kjell & Marga Friberg, Sylvan &
Qvibelius. Det förtjänar att nämnas att
Kjell Friberg svarade för ritningarna till
Forts. nästa sida.

sitt hus (nu Burnetts/Camulettis), Franckes (nu Sylvans) och Ekströms (nu Malmborgs).
Disponent & fru Robert Ekström, Sylvan & Qvibelius.
* Direktör Malte & Signe Nostell, Nya
Sparbanken, nu dottern Eva-Britta Peyron.
Direktör Carl-Bertil & fru Ravén, Viggo Sjukvårdsprodukter.
* Direktör Ivar & Signe Nyberg, Elektromekano, nu ägt av dottern Iwa Hultgren, vars båda barn Mariana och Claes
bor alldeles intill. Ivar Nyberg ägde golfbanan, hötte åt icke propert klädda golfspelare – och åt oss när vi smygspelade.
* Turistchefen, major Harry & skådespelerskan Elsa Burnett, nu ägt av dottern Eva Camuletti.
Järnhandlare John & Mimmi Hansson.
* Kamreraren i Helsingborgs Bryggeri Kjell & Stina Stewénius, nu ägt av
dottern Jonna Stewénius. I Stewénius
jordkällare, under en golvlucka i köket,
fanns en som det verkade aldrig sinande
mängd flaskor med lemonad.
* Gymnastikläraren i Lundbergska
flickskolan Elsa Nernst, nu ägt av dottern
Ingrid Beckman.
Överläkare Folke & Anna-Lisa Widlund, Anna-Lisa dotter till konsul Åberg.
* Olga Francke, kassörska Sylvan &
Qvibelius, 1928 - 1955, därefter hennes
kusinbarn Lennart Sylvan & hustrun Ella,
sedan år 2000 ägt av dottern Karin Sylvan, som sammanställt dessa rader.

Ansiktslyftning av
Paul Jönska trädgården.
Den stora omläggningen av trädgården är i stort sett slutförd i enlighet
med Marie Hanssons skötselplan.
Växter har grävts upp och jorden hat förbättrats i buxbomskvarteren.
En stor del av växterna har återplanterats och nya har tillkommit. Även kryddväxterna har planterats in tillsammans
med perennerna och det gamla kryddkvarteret kommer att av ett rosenkvarter till våren efter ett förslag av lars-Åke
Gustafsson. Detta för att få en historiskt
mer korrekt bild av en gammal trädgård
från slutet av 1800-talet.
Omläggningen underlättar också skötseln, som utförs helt ideellt av äldre entusiaster med begränsade krafter, genom
plantering av marktäckande växter som
håller ogräset i schack. Men det dröjer så
vi fortsätter att luka!
Träd och buskar har fått en föryngring
genom kraftig beskärning. Tyvärr har

tre träd fått avverkas: Den sjuka almen,
linden som stod för nära lusthuset och
till vår sorg även valnötsträdet planterat
1980 men som nu växt sig för stort.

Julmarknad
Nu lämnar vi trädgården till sin vintervila och ser framåt mot jumarknaden den
3 december som traditionsenligt inleder
julfirandet i Viken – dagen före mölletomten och andra festligheter andra advent. Vi hoppas Vikenborna tar sig tid på
eftermiddagen – kl 13–15 – och besöker
vår marknad. Vi serverar glögg och säljer
fina dörrkransar, handstöpta ljus, hembakat och inläggningar av sill och rödbetor,
sylt och saft. Vi har också trasmattor och
anda handarbeten till salu och förstås
tombola och lotterier. Och riktigt gammaldags julstämning!
Välkomna allesammans!
Märta Braun

Andra boende från perioden:
Direktör Franz & Katja Meyer, Svenska
Limämnesfabriken Landskrona.
Chefen för Hemmets Forskningsinstitut i Stockholm Vera Diurson, författare
till boken ”Ann i Skåne”, som berättar
om familjens somrar i Svanebäck i gröna
stugan på höjden.
(*) Kammarrättsrådet Alf & Majsan
Björnelid, nu ägt av sonen Richard.
(*) Häradshövding Henning & Brita
Nitélius, nu ägt av dottern Eva NitéliusLindegren.
Med många fler personligheter som
av platsbrist inte kan nämnas här.
Karin Sylvan
Midsommarfirande på Svanebäcksgården,
bild ur Ingrid Bäckmans samlingar.

Gamla fisketermer i ny ordlista
Vikens Sjöfartsmuseum hade
sommaren 2001 en utställning om
Fisket förr i världen.
I samband med detta gjordes en ordlista
med ett hundratal lokala ord och uttryck,
varav ett flertal försvunnit ur det språkbruk som användes av fiskare och även
andra.
Som en följd av detta kläcktes idén till
en utökad ordlista med gamla fisketermer från såväl Viken som andra orter i
Kullabygden, då ordvalet varierar mellan
de olika orterna.
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Sjöfartsmuséets ordförande Brita
Malmberg ansökte hos Sparbanksstiftelsen Skåne om medel för utarbetande av
en sådan ordbok. Glädjande nog beviljades ett bidrag på 20.000 kr vilket offentliggjordes i HD den 13 oktober 2005.
Kontakt finns redan etablerad med
personer i Kullabygden som har kunskap inom ämnet.
Museet har som mål att under kommande vår låta trycka ett häfte med gamla fisketermer från vår bygd.
Kjell Lundström

Den vid sundet vackert belägna Kyrkogården med Vikens kapell
1938, dags för kapell

Med anledning av alla frågor, om
”röran” i Minneslunden på Nya
Kyrkogården, vill jag berätta vad som
pågår. Först lite historik från tiden
som kyrkogården existerat.
I början av 1900-talet behövde den gamla kyrkogården i Viken kompletteras.
Vikens befolkning hade i det närmaste
fördubblats under 1800-talet. Mark i anslutning till kyrkogården kunde inte tas
i anspråk, på grund av hög grundvattennivå i det sandiga materialet. Kyrkorådet
sökte mark till en ny kyrkogård. Olika
förslag fanns. Kyrkostämman valde detta
vid Niagaravägen. Marken inköptes av
Måsagårdens ägare, källarmästare Håkan
Ohlsson. Kyrkogården var då bara en, av
ståltrådsväv på T-järn, inhägnad plats.
1918 invigdes Nya Kyrkogården och första gravsättningen förrättades.

Salta vindar tidigt ett problem
Man försökte läa kyrkogården med hjälp
av växtlighet, men de kraftiga salta vindarna från havet gjorde det svårt för
planteringen att etablera sig. Därför planerades det för en mur som skydd för
västanvinden.
De första skisserna och arbetsbeskrivningen är daterade den 22 november
1924. Det dröjde till 1928 innan en mur
förverkligades.
Följande står i beskrivningen:
”All material av vad namn som helst skola vara av fullgod prima beskaffenhet,
och arbetet utföras med aktgivande av
såväl Soliditet som prudlighet, samt under ansvar för dess säkra bestånd under
ett år efter avsyningen. Arbetet påbörjas
strax kontraktet är underskrivet, och bedrives så att detsamma kan avsynas efter
tre månader, med en plikt för entreprenören av 100 kr för varje överstigande
hel vecka”
Entreprenaden, som upphandlades
med anbudsförfarande, gick till byggmästare Gustav Hansson, Viken. Entreprenadsumman 2.650 kr.

1938 ritade arkitekt SAR A. Salomon-Sörensen, Helsingborg, Kapellet. Ritningarna fastställdes av Kungliga Byggnadsstyrelsen den 19 september 1939. Det
dröjde till efter kriget innan kapellet
uppfördes av byggmästare Carl Gadd Viken. Invigningen skedde den 18 november 1951.
Sitt nuvarande utseende fick Kapellet genom professor arkitekt SAR CarlAxel Acking, Lund, förrum med kylrum,
klocktorn, orgelläktare och ny takbeläggning av koppar mm.
Ursprungligen hade Kapellet tegelpannor som takbeklädnad.
Korset av ek vid ingången till Kapellet är tillverkat av Malte Berdin Viken,
skänkt av Vikens Kyrkliga syförening.

Återinvigning av Kapellet
Lördagen den 21 september 1974 skedde
invigningen med pressvisning, lunch för
inbjudna gäster på Vikens Värdshus och
återinvigning av kontraktsprost Gunnar
Åkesson. Invigningen avslutades med
kyrkkaffe för församlingsborna i Vikens
Hemgård.
Några år senare fick arkitekt C-A Acking uppdraget att rita Minneslunden med
damm. Som underkonsult till planteringen anlitades professor Gunnar Jarle
Surte, Alnarp. Anläggningen byggdes av
Malmbetong AB, Höör. Minneslunden
invigdes söndagen den 27 augusti 1978
med medverkan av Vikens kyrkokör.
Några år senare pryddes Minneslunden
med en skulptur ”Seglet” av skulptör
Karl Bertil Nilsson, Helsinborg.
Gåva av Birgit och Roland Nilsson,
Vikenbor i många år.
På förrådsgården i kyrkogårdens södra ände uppfördes 1998/99 en personaloch servicebyggnad. Som upplysning vill
jag nämna att den inrymmer bl a en handikapptoalett för kyrkogårdens besökare.
År 2003 ersattes den kraftigt frostsprängda västra kyrkogårdsmuren av en
i det närmaste identisk mur. Den enda
större förändringen är att träportarna vid
servicebyggnaden ersatts med skjutbara
smidesgrindar. Grindarna är designade
av arkitekt SAR Thomas Wohlfahrt, Viken.
Kyrkliga kulturminnen, dit även kyrkogårdarna hänskjuts, kräver tillståndsprövning enligt kulturminneslagen. I ett
avtal mellan Riksanitkvarieämbetet och
de skånska museerna, är Regionmuseet
i Kristinastad/Landsantikvarien i Skåne,
det museum som ansvarar för de kyrkoantikvariska frågorna i länet.
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Vid projektering av den nya muren
var Kyrkorådets förhoppning att få täcka
murkrönet med zink alt kopparplåt i stället för tegelpannor, på samma sätt som
skett på kapellet. Även de befintliga
grindarna har kopparbeläggning, dessa
är designade av arkitekt Bror Thornberg,
Malmö.
Denna förändring tillät inte den antikvariska myndigheten. I dag är murkrönet täckt med en takpanna från Vittinge.

Upprustningen av Minneslunden
En upprustning av Minneslunden har påbörjats. Ambitionen, när arbetet planerades, var att Minneslundens nya plantering skulle vara utförd före sommaren.
För planteringsarbeten av aktuell omfattning gäller tillståndsprövning på likartat
sätt som för kyrkogårdsmuren.
Då enheten på Länsstyrelsen som
handlägger dessa ärenden är hårt belastade på sommarhalvåret samtidigt som
det är semestertider, gäller även utförare
i olika skeden, har arbetena bara hunnit
starta i blygsam skala.
I dag föreligger ett godkännande från
Länsstyrelsen enligt kulturminneslagen.
Detta är en dålig ursäkt men jag hoppas ni Vikenbor har överseende med röran. Tag del av den planteringsplan med
växtförteckning som är uppsatt i Minneslunden!
Restaureringsarbetet består i, förutom
nämnda plantering, häck och nya träd
som avgränsning mot framtida gravyta i
söder, omläggning av kalkstensplattor på
gångytorna och nya bänkar. För dammen
och blomsterrännan gäller att även dessa
rustas upp. Allt för att åtstadkomma en
väl fungerande damm med en njutbar
vattenspegel.
Vi ser alla fram emot en vackert återställd Minneslund.
Bengt Ericson

Det nya kyrkorådet
Anders Wahlund, Benera Tamm,
Bengt Ericson, Brita Malmberg
Clas Trohammar, Dagny Pervàn,
Ingela Rasmusson, Kjell Cronert,
Per Behrens Tina Sandström,
Ulrica Wohlfahrt och
Lotta Carbonnier
för moderaterna.
Gunvor Mårtensson och
Mary-Anne Juelsson för
centerpartiet.
I nästa nummer av Byaluren
kommer kyrkorådet att
presenteras i bild och text

Jag tycker om psalmer.
En psalm som dyker upp så här års är
304 - ”lär mig du skog att vissna glad,
en gång som höstens gula blad...”.
Tänk att få åldras sakta precis som bladen på våra träd får göra. Få bli så där
härligt röd och orange, lite gul och naggad i kanten av alla väderomslag, sol
och vind. Ett höstlöv är precis lika vackert som de där första ljusgröna bladen på
våren fast de talar olika språk.
De nyutslagna bladen säger att nu
kommer det något nytt och är fyllda av
liv och förväntan, medan höstens blad
säger att mycket har varit. De är fyllda av
erfarenhet och präglade av det som de
har fått vara med om. Nu är dom trötta
och färdiga med sitt förvärv.
Så är det också med oss människor.
För det mesta får vi leva länge och vissna ner som höstens gula blad, men inte
alltid.
Det gör så ont när livet är orättvist
och låter unga människor endast får
börja sin livsväg. Dom knoppas, men får

aldrig slå ut. Vi som står bredvid kan ana
att detta kommer bli ett härligt löv, men
då träder döden in.
Det skapar så många tankar hos oss.
Vi börjar fundera över: – Vad är viktigt i
våra liv?
Jag själv stannar upp och tänker till.
Jag vet att det gör mig mer rädd om dem
som jag har runt omkring mig. Dessa
som jag så ofta tar för givet, som min familj och mina goda vänner.
När livet ställs på sin spets så stannar tiden. Plötsligt blir det mer viktigt att
prata färdigt än att hinna hem och få undan all tvätt eller räfsa undan lövet som
trillat ner i trädgården. Samtalen om vad
som är viktigt i livet går före pratet om
vad jag ska ha på mig på festen. Det är
fler som lyssnar än som pratar och ingen
avbryter för att svara i mobiltelefon.
Det som är ljuset i sådana svarta stunder är att vi prioriterar på ett helt annat
sätt och tid får en helt annan betydelse.
Detta är det meningsfulla i det fullständigt meningslösa.

”Det är föräldraskapets förbannelse”,
sa en pappa förtvivlat, ”att vi inte kan ta
våra barns alla bördor på oss och bära
dem istället”.
Ibland kan vi bara stå bredvid och
inte göra något mer än att bara älska och
finnas till hands, men vi har en uppgift
att fylla i sådana situationer.
Vi måste tända ljus!
Att tända ljus i en mörk situation
är att med symbolikens hjälp säga att
vi tänker aldrig någonsin ge upp. Hur
mörkt och svart det än kommer att vara
runt omkring oss så kommer vi aldrig
sluta att kämpa.
Tänd därför mycket ljus. Tänk att varje ljus som du tänder är en symbol för
hoppet, för det som du tror på. Att tända
ljus kan också vara att säga ett vänligt
ord, ge en välment kram eller bara vara
där.
Så slösa med era ljus i höstmörkret.
Marie Rehnstam

KULLABYGDENS
KAMMARKÖR
FYLLER 5 ÅR
I höst firar Kullabygdens kammarkör
5-års jubileum. Kören startade i augusti
2000 och är en av fyra vuxenkörer, verksamma i Väsby och Vikens församlingar.
Genom åren har kören framfört mässsor av Widéen, Mozart, M och J Hayden,
kantater av J S Bach och Buxtehude samt
Duke Ellington´s ”Sacred Concert”.
Nutida musik (T Nilsson, Welin) har
varit ett viktigt inslag i repertoaren, liksom traditionell svensk körlyrik.
Kören har idag 25 medlemmar.
För närvarande repeterar kören ”Messias”
av Händel, som kommer att framföras i
Vikens kyrka 7 januari 2006.
Jubiléet kommer att firas söndagen den
30 oktober med medverkan i Gudstjänsten i Vikens kyrka kl.11, samt med konsert på Höganäs museum kl.18.
Vid gudstjänsten kommer kören att
framföra bl.a ett elevarbete av Jan Olof
Rydström - ”Halleluja! Jag vill lova Herren” till orgel och flöjt.
Konserten på museet innehåller
svenska folkvisor, nordisk körlyrik samt
nutida musik. Susanne Ingvaldsson kommer även att spela några flöjtsolon.

Några
bilder från årets
konfirmation

Jan Olof Rydström

KÖRLEDARE
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Gudstjänster och konserter i Vikens kyrka
Alla helgons dag 5 nov.
Minnesgudstjänst kl. 16
med Lena Heiberg

Söndagen 6 nov.

Musikgudstj. kl. 16 med
Glenn Håkansson & Byamix
”Mästaren på stranden ”

Söndagen 13 nov.

Högmässa kl.11,
Lena Heiberg & Young Singers

Söndag 20 nov.
Gudstjänst kl.11, Glenn Håkansson

1 Advent 27 nov.

Familjegudstjänst kl. 11, med Lena
Heiberg, Spela&sjung och Barnkören
Gudstjänst kl. 16, Marie Rehnstam,
Kyrkokören & Miniorkören

VÅRA BARN OCH UNGDOMSGRUPPER
”Kyrkis” 3-6 år, 4 ggr i veckan för 400
kr/termin. (finns platser kvar)
Miniminiorerna, miniorerna och juniorerna samma tider som förra terminen
Föräldrar barn grupp måndagar och
onsdagar kl. 9.30-11.30 i Kyrkstugan
Kyrkans ungdom årkurs 7 och uppåt
torsdagar kl. 18 i Kyrkstugan
Rytmikgrupp 3-4 år - obs! föranmälan
till Helena
Barnkören årsk. F-1- övar onsdag kl.
13.30-14.00 på Vikenskolan
Miniorkören årsk. 2-3 - övar onsdag
kl. 14.05-14.35 på Vikenskolan
Young Singers årsk. 4 och uppåt övar
onsdag kl. 16.45-17.45 i Kyrkstugan
VÅRA VUXENKÖRER
Väsby-Vikens Kyrkokör övar onsdagar 19.30-21.15 i Vikens kyrkstuga jämna
veckor och i Andreassalen, Väsby Prästgård udda veckor.
Byamix övar onsdagar 18-19.30 i Vikens
kyrkstuga jämna veckor och i Andreassalen, Väsby Prästgård udda veckor.
Kammarkören övar tisdagar i Vikens
kyrkstuga kl. 19-21
Old Singers övar onsdagar kl 10.30-12 i
andreassalen i Väsby Prästgård.
CAFÉ IDA
Träff för anhörigvårdare i kyrkstugan sista måndagen i månaden kl 14.00.
MEDITATIONSGUDSTJÄNSTER
Välkommen till meditationsgudstjänst i
kyrkan när mörkret ute är som tätast. Vi
samlas i kyrkan med levande ljus, meditativ CD-musik, ett bibelord, en stunds
tystnad, ljuständning och bön. Ledare är
församlingspräst Lena Heiberg.
De resterande samlingarna är tisd kl
18.30: 8 nov, 22 nov och 6 dec.
Välkomna!
”Utan tystnad kommer det som hörs
snart att förlora sin styrka”.
EFTERMIDDAGSTRÄFF
Alla daglediga är välkomna till en stund
av trivsel och samvaro tillsammans med

2 Advent 4 dec.

Högmässa kl. 11, Allan Svensson

3 Advent 11 dec.

Gudstjänst kl. 11, Glenn Håkansson

Annadag jul 26 dec.

Sammanlyst till Lerbergets kyrka Julkonsert kl. 17

Nyårsafton 31 dec.

Lördagen 17 dec.

Christmas Carols 15 & 17, med Kullabygdens kammarkör, Väsby -Vikens kyrkokör och Dragonerna

Nyårsbön kl. 16, Lena Heiberg
Nyårsdagen 1 jan. -06.
Fredsgudstjänst kl. 16, i Väsby kyrka Jörn
Heiberg

4 Advent 18 dec.

Trettondagen 6 jan.

Familjegudsjänst kl. 11, Marie Rehnstam,
Annika Erlandsson. Terminsavslutning
för alla barn och ungd. grupper

Julafton 24 dec.

Barnens Julbön kl. 11, Marie R. & Annika
Erlandsson.
Julbön kl. 15 & 16.15 Lena Heiberg

Gudstjänst kl. 11, Marie Rehnstam & Old
Singers. Kl 17, Julkonsert i folkmusikton med Miniorkören och Young Singers
samt Jeanett Walerholt fiol och nyckelharpa), Lotta Folkesson (sång) och Peter
Rousu (gitarr, bas).

Lördagen 7 jan.

Juldagen 25 dec.

Konsert kl. 17 ”Messias” med Kullabygdens Kammarkör, Väsby-Vikens Kyrkokör och Byamix.

en trevlig sånggrupp eller föredragshållare. Vi bjuder på kaffe och bra program
följande tisdagar under hösten:

GUDSTJÄNSTGRUPPEN
I Vikens församling finns det en grupp
som arbetar med gudstjänsten.
Tanken är att starta upp en förbönsgrupp som utvecklar både den lokala
och den världsorienterande förbönen.
Tanken är att träffas en gång per månad.
Är du intresserad ring präst Lena Heiberg
( 23 75 08) eller Ingela Rasmusson
(23 73 20)

Julotta kl. 7, Marie Rehnstam & VäsbyVikens kyrkokör

Tisdagen 1/11

Kyrkoherde Pär Stynsberg, Allerum berättar och visar bilder från Costa Rica och
Lutherska kyrkan kl 14.00.

Tisdagen 22/11

Stig Ewaldsson berättar om ”Synd och
skam i äldsta Viken”
LUTHERHJÄLPENS JULMARKNAD
Lördagen den 26/11 kl 13-15 i Kyrkstugan i Viken är det försäljning av julsaker,
bröd mm, lotterier, tombola, kaffeservering och sångunderhållning. Behållningen går till Lutherhjälpens arbete!
Välkommen att trivas och handla för en
god sak!
Lutherhjälpsgruppen i Vikens församling
ATT GÅ VIDARE –
Samling Inför Alla-Helgon-helgen. Du
som sörjer och saknar någon nära anhörig är välkommen till en samling för att
hämta kraft och delaktighet från andra
i samma situation. Vi samlas i Prästgården den 2 nov. kl 19. Anmälan till Lena
Heiberg tel 23 75 08 eller lena.heiberg@
vasby.se senast 27 oktober.
LEKMANNAKÅRENS HÖSTPROGRAM
Kårens ordförande är Birgitta Ericsson
Löfgren tel. 23 70 70
Onsdag 9 nov. kl. 19 är det Församlingsafton då vi gästas av TV-producenten Bertil Svensson, som berättar om
”Sten Broman - En man med många kostymer”.
Allerum - Fleninge och Välinge - Kattarps Lekmannakårer är inbjudna.
Onsdag 7 dec kl. 19 har vi adventsträff
med ”Tre kantorer”, Boel, Helena och
Jan Olof som underhåller med sång och
musik.
Nya medlemmar betalar för 2006
Alla är varmt välkomna!

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

Prästgården Viken:
Komminister Lena Heiberg
Tel. 23 75 08, 070 617 35 35
Komminister Marie Rehnstam
Tel. 0702 67 71 31
Diakon Annika Erlandsson
Tel. 23 82 99, 070 260 82 99
Organist Jan-Olof Rydström
Tel. 36 06 53
Kantor Helena Morath
Tel. 23 77 55, 073 731 42 46
Ansvarig vaktmästare Kjell Green
33 01 21 (9.30-10), 076 8070589
Vaktmästare
Pavo Prgomet
076 8070587
George Darwiche 076 8070586
Församlingsvärdinna Gordana Prgomet
Tel. 23 77 55
Barnledare tel. 23 75 71
Anette Jönsson 073 9831362
Marita Lemholt 0739 792878
Bokning av Kyrkstugan
Tel 23 75 08 eller 23 77 55
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Vikenpromenad Nord
På VKB:s hemsida – www.viken.cc – finns tre promenader utlagda. Här ger vi några smakprov från norra slingan.

5. Det lilla
stenmurade huset
med halmtak var
fårahus tillhörande
Svanebäcksgården.

7. Svanebäcksgården var lyktegård
till Kullens Fyr kring 1600. Ägde
mark ända till kyrkan

6. Det svarta huset före parkeringen är
gofklubbhus. Kika gärna in i den unika
klubbsalen!

8. Svanebäcksskogen har gott om ekar
(kungsträdet). Vårtid gläder oss vitsippa o
liljekonvalj

Besök av Carl von Linné

Promenad Nord börjar där Viken
en gång slutade. Det vill säga där
strandängen öppnar sig efter tätbebyggelsen utmed Fäladsvägen som
en gång hette Gränsvägen.
Promenaden följer sedan strandkanten
upp till golfbanan. Om årstiden är i skiftet maj-juni finns det anledning att följa bangränsen in mot klitterna vid vars
fot den underbara, fridlysta backsippan
finns rikligt utmed stigen (och banan)
fram till en liten väg som går ned till
stranden igen (se upp för golfspelares
bollar).
Sedan följer promenaden stranden
längs golfbanan fram till ett litet sött
stenhus med halmtak (5). Här går en
gångväg in mot väg 111.

På samma plats färdades Carl von Linné
år 1749 i stället norrut mot Kullen. Då
fanns inte någon väg 111 utan skulle
man färdas bekvämt till Lerberget, och
Höganäs fick man allt ta omvägen via
Prästavägen. Vår världsberömda blomsterkung gjorde således svårt för sig via
genvägen.
Han klagar också i sina anteckningar
Skånska Resa: ”Resan från Vigen till Lyktan eller yttersta udden av Kulla, över en
besvärlig åkerväg jämte stranden, utom
ordinär landsväg och gästgivaregårdar.....
Svinabäck, kvart 1/2 från Vigen. Här var
den starkaste flygsanden uppdriven som
de högsta snöddrivor, i vilken margräs
och sandhavre, som bägge är skapade
att hålla flygsand, växte självmant nog
mycket.”
Carl von Linné avslutar sina vikenbetraktelser så här: ”Svinabågarna, ett så
farligt som för de sjöfarande namnkunnigt grund, ligger utanför Svinabäck, där
den myckna flygsanden uppkastas och
vräkes från havet. På denna redden ....
emellan Vigen och Kullarne stranda och
olyckas de meste skepp, varav jämväl såges många vrak.”
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Efter denna historiska avvikelse från promenaden, kan vi konstatera att golfspel
i Linnés färdväg började först något år
före 1900 men inte förän 1924 blev golfklubben registrerad som landets femte
i ordningen - i dag den äldsta i spel varande banan. Nr 6 i promenaden: Golfklubbhuset med sin härligt gammaldags
inredning (kika gärna in!) har haft kungliga besökare såsom kronprins Gustav
Adolf och prins Sigvard - klubbens förste
officielle mästare 1929.
Svanebäcksgårdens (7) öden har beskrivits i artikeln intill. Och i en tidigare
artikel beskrevs hur boningshuset blir
två lägenheter, stallet tre och i nya byggnader delvis på samma plats som förut
samsas nära 20 familjer i lika många bostäder.
Svanebäcksskogen (8) är en rest av
den skog som gick nästan fram till Prästavägen. Det var 1973 planerat att tolv
villor skulle byggas i dungen men tack
och lov stoppade Länsstyrelsen trädskövlingen. Mark bereddes öster om för hustomterna. Kvar står en livligt besökt oas
med fina ekar och utmärkta lekytor för
dagisbarn.

Georg + Birgitta = sant
Så är det. Birgitta
älskar Georg, ja Georg
Jensen dvs hans vackert designade föremål.
Nu hör det till saken att
det inte bara handlar om
Georg - det handlar om
Jobs, Orrefors
Ja allt som är vackert. Just nu hänger även
några vackra Carl-Fredrik
Reuterswärd där också.
Under många år funderade hon om hon skulBirgitta Holmberg i sin butik
le våga förverkliga sin
dröm och hur det skulle bli. Till sist kände hon sig mogen att
ta steget och att våga starta eget. I den vevan var Darko Pervàn
i full gång med att skapa Vikens lilla centrum och då passade
det bra med ”birgittas - gåvor, konst och design” och tillsamman med en god vän så växte idén och inredningen fram.
Precis som i så många andra sammanhang är det svårt att
med några få ord beskriva en upplevelse. Skulle jag ge mig på
en kort sammanfattning så kanske man skulle våga sig på att
säga att birgittas är Vikens eget ” Svenskt Tenn”. Som vanligt är
det nog bäst att gå dit. För här hittar du saker som har lite av
ett livslångt värde.
birgittas ligger bakom Tores och adressen är Bygatan 21.
Tel 23 70 99

VIKENS RY

Axlinsgruppen uppför 68 st lgh/radhus
i hyresform med inflyttning under hösten -06.
Välkommen med Er intresseanmälan till
Patrick Engström på Valvet Mäklarfirma AB,
som står för uthyrningen.

Fågelsångsgatan 4 252 20 Helsingborg
Tel: 042-12 16 16 Fax: 042-12 66 80

Carin går fortfarande till skolan i Viken.

FYRA AV TUSENTALS
MÖJLIGHETER…

Carin Jönsson är uppväxt i Viken och gick i Bäckaskolan som
barn. Hon arbetade också där många år som lärare och finns
fortfarande kvar där. Nu i sin nya roll. Artikeln skulle kanske
kunna börja med något riktigt antikt, eftersom hennes pappa
och mamma, med tyngdpunkt på mamma, hade antikaffär i
hörnet Repslagargränd och Bygatan. Men jag fick inte ihop det
riktigt.
Sant är emellertid att Carins massageverksamhet äger rum
i antikaffärens lokaler. Hennes egna erfarenheter från unga år
gjorde att hon kom till insikt om att kropp och själ hör ihop.
Det handlar om Sans & Balans vilket också är namnet på hennes företag. Det handlar om träning och vila, balansen i kosten
och att ge och ta.
Till Sans & Balans kommer man för att deltaga i grupper eller för privat träning och nu finns också ett program för 65+.
Specialiteten heter Pilates
och är något speciellt.
Som sagt, Karin går fortfarande till Bäckaskolan fast
nu är det helt andra dimensioner som gäller.
Förresten, i viss mening
kan det vara bra för dig
också – att gå i skolan för
att förstå sambandet mellan
kropp och själ.
Ring Carin på 0707 954 727
eller 23 69 79 så berättar
hon mer.

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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Kulturfrågetävlingen
jag dem här. I kryssfrågorna
skulle de som svarade ha
känt till att Viken blev en
permanent fiskeby 14/1500talet, att Viken blev svenskt
efter freden i Roskilde 1658,
att en tunna råg motsvarade
146,5 liter, att kyrkans äldsta
inventarium är dopfunten i
ek, att äldsta folkskolestadgan utfärdades 1842, att en
skånsk stenläggning kallas
”stenor”, att Niagarbäcken
Korsvirkeskyrkan i Viken Rek.teckn. Sven Zerman
innanför Viken heter DösEtt uppskattat inslag i sommarens
hultsbäcken, att ordet museum har sitt
Vikenfest utgjorde den Kulturfrågeyttersta ursprung i grekiskans ”museion”,
tävling som i skydd för de stundtals
att det fanns 42 bebodda gårdar i Viintensiva regnskurarna hölls inne i
ken 1737 (Anton Cöpingers beskrivning)
partytältet.
och slutligen att det fanns 36 skutor som
Där kunde man testa sina kunskaper om
hade Viken som hemmahamn 1869
Viken förr och nu. Det var många som
Den knepigaste av frågorna tycktes
tittade in och kollade frågorna och ett
utslagsfrågan vara och den gav synnertjugotal av dem antog utmaningen och
ligen varierande svar. Frågan löd: Hur
fyllde i tävlingskupongerna. Tävlingen
lång i centimeter var Vikens 1700-talskyrarrangerades av Byaföreningen och ledka? Korsvirkeskyrkan som låg på gamla
des av Stig Ewaldson.
kyrkogården mätte 2256 centimeter vilTävlingen var uppdelad i två delar.
ket motsvarar de 33 alnar som uppmätDen ena, 10 bildfrågor, innehöll bilder
tes då den revs 1824 för att ge Viken en
från platser och hus i Viken vilka skulle
ny kyrka.
prickas in på en karta, och den andra
Tävlingens 1:a pris gick till Gunnel
delen, likaså 10 till antalet, var kryssfråWounsch som hade 19 rätt och som ergor. Slutligen skulle även en utslagsfråga
höll Clasgöran Strömgrens akrylmapp
besvaras. Eftersom många frågat efter de
”6xViken”.
rätta svaren på frågorna ska jag göra ett
2:a pris: Kerstin Cronberg 18 rätt och
sammandrag av dem här.
3:dje pris till Bertil Lindfors 17 rätt.
De tio bildfrågorna är svåra att återge
men eftersom nästan alla som deltog i
Stig Ewaldson
tävlingen svarade rätt på dem utesluter

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

Stenbryggan

(vid Fäladsvägen)
I år har inte Vikens finaste badplats
med brygga kunnat nyttjas. På en
skylt beklagar man detta och efterlyser förslag och bidrag. Om man
skall kunna freda räcke och betong
från vågornas vrede, bör man höja
bryggan en bra bit över vattenlinjen
- såsom i Domsten vid Sundsvägen.
Eftersom det är en kostbar åtgärd, kanske det kunde räcka med
att betongbryggan endast går två
meter ut i vattnet?!! Till slutändan
kopplas en lättmetallbrygga som
förlänger ytterligare två meter (och
som bör vara avtagbar på hösten).
Dessa fyra meter räcker för att gå
i vattnet fredad för bottenstenar. För
de som hatar att vada i grunt vatten
och sliskig tång, är det ju just vid
denna brygga som badarna snabbast kommer ut på djupt vatten.
Förutom att förslaget torde vara
ganska billigt, bör stormen inte kunna åstadkomma lika stora skador
som skett med nuvarande betongförlängning.
Simmaren
Det första svaret kommer redan på
ordförandes spalt i detta nummer av
Byaluren. Det nästa på föreningen extra
möte i december.

Inga vingar – ingen fungerande Sophiamölla
Avsaknaden av funktionsdugliga
vingar på Sophiamöllan har inneburit att de vanliga aktiviteterna med
roterande segelklädda vingar har fått
skjutas upp.
Problem med vingar och axel är något
som alla möllor drabbas av förr eller senare. Därför har kontakter tagits med
flera andra mölleföreningar för utbyte
av tips och erfarenheter. Många sammanträden har hållits där styrelsemedlemmarnas olika yrkesbakgrund har tillvaratagits. Flera alternativ till reparation
har utarbetats och offerter har inhämtats.
Under arbetets gång har det visat sig att
yrkeskunniga möllebyggare i vår närhet

finns bara i Danmark. För att få en uppfattning om resurser och skicklighet hos
dessa har delar av styrelsen besökt några
byggare.
Reparationen innebär ett stort ekonomiskt åtagande. I hopp om bidrag har
brev med inbetalningskort delats ut till
ungefär 2.000 hushåll i Viken. Dessutom har företag med anknytning till Viken kontaktats. Insamlingen påbörjades
i september och har till och med vecka
42 inbringat drygt 150.000 kr från endast ca 300 hushåll och ca 100.000 kr
från företag av vilka ett har bidragit med
75.000 kr. Detta innebär att vi knappt är
halvvägs till målet. Vi hoppas och tror
att flera hushåll avvaktar och inväntar
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nytt månadsskifte och inte glömmer vårt
bankgironummer 5817-4038. Vår målsättning är att reparationsarbetet skall kunna
beställas under november så att vingarna
kan snurra nästa sommar.
Under Vikenfesten hade stiftelsen som
vanligt lottförsäljning i möllan med vinster skänkta av UP-hallen, Lantmännen
och Statoil. Vera Pålsson bidrog traditionsenligt med trasmattor.
Trots ihållande regn gav lotteriet ett
hyggligt överskott. Rosita Widetorp bidrog som brukligt till feststämningen
med sin utställning av tavlor.
Styrelsen för Stiftelsen Sophiamöllan
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Från Hamnföreningen
Bland alla årets gästbåtar var utan tvivel de
2 Skärgårds-95-orna, S-1 Kerma och S-4
Gerdny de vackraste. Den 23:e augusti avseglade de från Vikens hamn efter några
dagars besök.
De två skönheterna ritade av Erik Salander och byggda 1918 resp. 1920 ägs av Hans
Wetterberg resp. Christer och Joachim Hägg
samt Andreas Kamy. I ”styv stiltje” seglade
de med några knop söderut i Sundet för att
med sin närvaro förgylla Americas Cup-seglingarna i Malmö. Det var många som stannade till vid kajen i Viken för att beundra.

Vikens hamn tackar för besöket och önskar dem välkomna åter.

Fint besök 2

I övrigt kan rapporteras att Vikens Hamnförening, som en av de första i Sverige, inför säsongen 2006 skall förse hamnområdet
med trådlös internet-uppkoppling. Det är
alltfler som seglar med dator ombord. Det
är mail, nyheter och väderprognoser man
kollar. Om några år kommer det att vara en
självklarhet och även om Vikens Hamn är
en gammal fiskeläges-hamn skall vi ligga
väl framme i utvecklingen.
Vår hamn blir alltmer besökt och vi noterar i år en ökning på drygt 10% och ser fram
mot ändå fler besökare säsongen -06.

Den 27:e augusti passerade Ostindiefararen
Götheborg norrut genom Öresund.
Det var en ståtlig syn att se henne med
Kronborgs slott i bakgrunden, även om hon
inte lyckades segla in i solljuset. Många var
de kikarförsedda och nyfikna längs Öresundskusten.
Götheborg avseglar i oktober till Kina!
Bilden är tagen från prinsarnas fotbollsplan
på Sofiero Slott.
Följ Göhteborgs vidare äventyr på
www.soic.se

Kalendarium
VKB:s aktiviteter 2005-06
MÅNAD/
DAG TID

HÄNDELSE

DECEMBER
03
13–15 Paul Jönska Gården.
Julmarknad
04

Olle Bogren
TEXT OCH FOTO FÖR HAMNFÖRENINGEN

13–15 Sophiamöllans Julmarknad
Tomten kommer 15.00.

04

Vikens Sjöfartsmuseum.
Julöppet med glögg

04

Skyltsöndag i Viken

Dag ej klart

Extra medlemsmöte angående
badbryggan

MARS
30

Valborgsfirande i Hamnen

MAJ
Nytt nummer av Byaluren

Det blir fest
åtminstone två
gånger nästa år.
Vikens traditionella Valborgsfirande kompletteras med ett tält som kan komma
att innehålla allt från musik till något att
dricka. Vikens Hamnförening och Vikens
Båtsällskap har lovat fixa till något.
Exakt vad det blir vet ingen just nu.
Vikens sommarfest blir 5 augusti och
vi kommer att bli många fler än den
gångna sommaren. Dels för att Christian
Witt har lovat bättre väder, dels därför de
som inte var med har hört ryktet om hur
trevlig den dagen och kvällen blev. Mer
om detta i vårnumret av Byaluren som
kommer i maj. Jag är för övrigt inne på
att stötta Christian Witt när det gäller vädret – för säkerhets skull.
Kjell Cronert

Strandstädning!?
Lördagen den 7 maj städade ett 20-tal Vikenbor stranden mellan golfbanan och
fäladsvägen.
Medelåldern bland de städande var
väl över 65 år och man kan bara undra var de yngre strandanvändarna höll
hus!!!???

Vi städade ju stranden för ALLA Vikenbor, både unga och gamla. Man kunde
ju ha förväntat sig att dom som använder
stranden skulle vara intresserade av en
ren strand!
Nästa gång hoppas jag på en bättre
uppslutning från badglada Vikenbor
Tor Wentzel
20

OBS!

Kassören meddelar att
ca 60 medlemmar har
betalt avgift för 2005 utan
att ange namn och adress.
V.g. kontrollera era
inbetalningar!

