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Ordföranden har ordet

Innehåll

Vikenbor!
Vilken härlig sommar vi haft,
ända fram till septembers
sista dagar. De ﬂottar vi skaffade i våras blev verkligen
ﬂitigt använda och blev intagna dagarna före en oväntat tidig höststorm. Den gick
hårt åt alla bryggorna och
badsäsongen ﬁck ett abrupt
slut. Dock har vid Grähsa
brygga en badplatsstege för
höst och vinterbadare satts upp och så
länge inte isläget blir besvärande, kan
den vara i bruk hela vintern
Vår stolthet, den nya betongbryggan,
visade sig inte alls vara så stor och stark
som den såg ut. Men omständigheterna
var på vår sida, det var avtalat att garantibesiktning skulle ske dagarna efter
ovädret. Det kom emellertid bud från
PEAB att man ville reparera stormskadorna först, så besiktningen får vänta.
De 25 badhytter som VKB hyr ut är
populära och kön lång. Därför skall vi
göra en framställan till kommunen med
en begäran om ﬂer byggrätter. Det har
funnits åtminstone dubbelt så många
som idag, se nr 24 av Byaluren, men förstörda hytter har inte fått återuppbyggas.
Den 5 augusti hade vi den andra upplagan av ”Vikenfesten” och i år var vädergudarna på vår sida och det utökade
arrangemanget blev lyckat på alla sätt.
Vi tackar festkommittén för ett ambitiöst
arbete. Intresset att deltaga från företag
och föreningar verkar vara i tilltagande,
vilket bådar gott för kommande fester.
Upprörda känslor svallade i slutet av
maj när kommunen började anlägga en
grusväg över strandheden från golfbanan
till Fäladsvägen. Syftet är att underlätta

för barnvagnar, rullstolar och
rollatorer, på samma sätt som
gjorts mellan Höganäs och
Lerberget, men trots en sista
insats nu i september är ytskiktet ännu för mjukt för att
uppnå detta. Vi fortsätter att
trycka på hos gatukontoret.
Vikens hamnplan har under försommaren mist sina
almar p g a almsjukan. VKB
har i samråd med Vikens hamnförening
och Företagareförening anlitat landskapsarkitekt Rolf Larsson för att få fram lite
idéer om hur en omstrukturering skulle kunna te sig. Förslaget har visats för
kommunens företrädare och de som bor
intill. Det har lett till ytterligare synpunkter och vid Höststämman den 11 oktober
skall Karl-Åke Nilsson från planavdelningen redogöra för kommunens syn på
saken. Vårt primära intresse är att begränsa parkeringen längs kajkanten och
kanske skapa ett torgliknande område
runt ﬂaggstången med fri utsikt över
hamnen och sundet.
År 1997 framfördes tanken på ett
”Bamsemonument”, i form av en rutschbana, i Viken, detta för att hedra Rune
Andreasson, som verkade här i byn. Av
olika skäl lades projektet i malpåse men
när kommunen i vintras aviserade att alla
lekplatser i Viken skall rustas upp under
2007, plockade förtagareföreningen fram
de gamla planerna. Familjen Andreasson
kontaktades och gav sitt medgivande, så
i god tid före nästa sommar borde det
vara på plats.
Till sist kan konstateras att värdet av
vårt elavtal har överträffat förväntningarna och väckt uppmärksamhet hos andra
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byaföreningar i Kullabygden som vill diskutera ett gemensamt agerande vid nästa
förhandlingstillfälle om ett år.
VKB efterlyser vid varje möjligt tillfälle att Vikenbor skall höra av sig för
att deltaga i föreningens arbete och en
liten ljusning på den fronten kan skönjas. Man behöver inte bli styrelsemedlem
utan kan deltaga i någon av våra kommittéer. Välkommen i vårt arbetsgäng!
När detta nummer av Byaluren delas
ut har det byggts ytterligare 70 nya bostäder på Vikens Ry och vi hälsar alla
välkomna till byn och som medlemmar i
VKB.
Väl mött på byn
Tuve Nilsson

Bad två gånger om dagen från juli till september.

Efter många turer och bekymmer stod
bryggan där. Några månader försenad
men vad gör väl det när resultatet blev
så bra.
Ett stort tack till Christian Witt, som
när det blev allvar i stort sett bodde vid

bygget. Kanske något överdrivet uttryckt,
han bor ju faktiskt där.
En annan som ständigt kastade oroliga ögon på bryggan och de till en början allt för små stenarna var Göran Hallin. Intresset har som sagt varit stort och
många frågor har också ställts till mig
som jag aldrig kunde ge vettiga svar på.
Vad som har hänt sedan dess vet alla
och det kommenteras också av ordförande i spalten ovan.
Mitt i sommaren ﬁck vi också två badﬂottar, en som ligger nere vid hamnen
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och en vid Fritidens brygga. Den vid Fritidens brygga har skänkts av en Vikenfamilj.
Välbesökta ﬂottar till glädje för barn
och ungdomar.
Kjell Cronert

Vikens Kultur- och Byaförening

Mitt upprop lyckades
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Vi har fått en härlig tjej, som kompletterar vår redaktion, Katarina Trohammar,
och det känns skönt. Hon berättar mer
om sig själv här bredvid.
Vad som också känns skönt är att vi
fått en ny bra brygga, cementbryggan,
som gläder många, som längtat efter sköna dopp. Även om mitt sista dopp den
15 september blev från en brygga som
inte längre var en brygga.
Vi har också fått en ny 111:a på stranden, som en del tycker är skön att traska
på och som andra inte tycker är så skön.
Den teoretiska idén var bra. Att minska
slitaget på fäladen. Vän av ordning och
med lite kunskap i beteendevetenskap
tror inte att människor gör det man vill
utan de gör som de vill och för många
känns det säkert svårt att ﬂanera på en
väg.
Men det blir nog bra.
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Det var en ren slump att jag
började arbeta med kommunikation och marknadsföring
men snart var jag fast och i
nu över 30 år har det varit
min huvudsakliga sysselsättning.
Först många år på Bra
Böckers marknadsavdelning
under en tid då bokklubben fullkomligt
exploderade, sedan som marknadschef på
kosmetikaföretaget Yves Rocher. I snart
18 år har jag varit på IKEA och främst jobbat som projektledare för IKEA-katalogen.
Just nu arbetar jag med diverse Internetprojekt - ett nytt spännande medium med
ännu större krav på rak och tydlig kommunikation som verkligen når fram till
besökare på nätet.
När Byaluren behövde en ny medarbetare i redaktionen och tog kontakt med
mig så nappade jag direkt. Att få människor att ta del av historien och framtiden i

Viken känns som en annorlunda och utmanande
uppgift.
Jag har bott i Viken i
2 omgångar - totalt över
20 år. 1965 ﬂyttade vi till
Poppelvägen och vi mammor turades om att dra
upp barn och stövlar ur
lervällingen - asfalt, gräs och stenläggning kom långt efter att husen var klara.
Nu bor vi på Nyponvägen och trivs förträfﬂigt. Den del av Viken där jag bor expanderar ju kraftigt och jag tycker det är
viktigt att det speglas också i Byaluren.
Hela Viken på båda sidor vägen ska
känna sig som bybor.
Ser med glädje fram mot redaktionsjobbet.
Katarina Trohammar
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Och bäst blev tvärvägarna, speciellt den
från busshållplatsen. Jag skulle vilja se
de barnvagnar och rullstolar som tar sig
ner där levande. I september har kommunen lagt ut ﬁnare grus och förbättrat
ytan. Dock är det inte tillräckligt för rullstolar och barnvagnar. Byaföreningen
har bett om en lika ﬁn yta som på stigen
mellan Lerberget och Höganäs.
Som alltid med lite perspektiv på saker och ting kommer vi säkert om några
år att säga: Vilken tur att vi ﬁck ett gångstråk på fäladen.
Det var bättre förr säger man alltid. Det
är inte riktigt sant. Sant är att det fanns
mycket spännande som hände förr, som
du kan läsa om i det här numret av Byaluren, som t ex alla butikerna i Viken,
specialreportaget om Per i Viken, Vikenmatlagets jubileum, Glädjehuset mm.
Nu är hösten här och vi tänker tillbaka på en rekordsommar och inte minst
Vikenfesten som med några bilder påminner oss om
tiden när vi knappt kunde
behålla kläderna på
Läs och begrunda. Hur
var det nu? Var det bättre
förr eller...
Kjell Cronert

Butiken i Viken
Viken är jämte Höganäs den ort i
kommunen som har haft och fortfarande har ett rikt utbud av olika
butiker. Även när befolkningen var
endast en liten del av dagens hade
byn imponerande många olika slags
försäljningsställen.
Ett nämns av vår ambassadör Gunnar
Jarring i hans berättelse “Min första skola” (kan läsas på www.viken.cc om du
klickar på Byaluren nr 1): “Hela vägen
höll jag hårt i min griffeltavla. Den var
köpt hos Ida Pettersson i Viken, hennes
butik i hörnet av Bygatan och Repslagaregränd. Griffeltavla och griffel var nybörjarens insigner.”
Alfred Åkermans affär 1902

Bygatan 17 där Gunnar Jarring köpte sin
griffeltavla (ovan) för 92 år sedan

Året var 1914. Här kan noteras att då fick
eleven själv bekosta sitt skolmaterial.
Och ännu märkligare är att det skulle köpas i en privatbutik. Ida hade ensamrätt
att försälja skolmaterial och skolböcker i
Viken (vid sidan om sybehör).
Långt senare startade en en tobaks- och
pappershandel i stället. I dag är huset
på Bygatan 17 enbart bostad.
Speceriaffärer i parti och minut
Viken har haft förvånansvärt många livsmedelsaffärer på olika platser i gamla
byn. Så var det självklart att gå eller cykla till butiken för att handla mat.
Trots att bilen gjort det lättare att handla i varuhus långt utanför byn står fortfarande en livsmedelshall, en speceriaffär
och en jourbutik redo att tillgodose vikenbornas behov av mat.
En av de allra intressantaste
startade 1870 som andelsförening på Hamnplan 4. I stadgarna
står att minst en aktie per medlem
skall utgöra en fond “för inköp af
lifsförnödenheter på fördelaktigaste willkor”. Man nöjde sig inte
med bara matvaror utan sortimentet var brett från spik, oljor, porslin till garn och tapeter. Konkurrent öppnade på Böösa Backe där
Hamn-krogen nu ligger. Foto t. h.

Flera av handelsföreningens föreståndare kom sedan att bilda egna affärer
såsom Alfred Åkerman som startade på
1890-talet i huset i hörnet av Bygatan
och Repslagaregränd. År 1927 såldes
affären till Carl
Andersson som
även installerade
en bensinpump.
Verksamheten
upphörde 1962.
Edvard von
Ekensteen startade en speceriaffär i sin nyköpta fastighet

Foton och information från
John Oltins samlingar

Von Ekensteens fastighet,

på Bygatan 38
(norr om Böösa Backe) på 1880-talet.
Den inte bara var i bruk till 1953 utan i
huset öppnade Hilda poststation 1889
och Maria sybehörsaffär 1916. Sigrid
övertog speceriaffären efter fadern. Spritförsäljning under statlig insyn förekom
även under 1800-talet. Vinsten gick till
byskolan. I byggnaden t h (ovan) fanns
en blomsterhandel på 1980-talet.

På Möllarevägen vid Sophiamöllan där
det nu byggts andelsbostäder fanns från
början ett kostall som 1910 omvandlades
till speceributik av Anton Gustavsson.
Här var livlig affärsverksamhet fram till
1997. Fotot nedan är från rivningen för
att bereda plats för det nya bostadsområdet.

Affären Böösa Backe

Gustavssons Livs

Om UP-hallen som är byns viktigaste avnämare av livsmedel, har skrivits tidigare
i Byaluren nr 14. Då berördes också förvärvet av Per i Viken som startade som
köttaffär (se nedan)..
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Kött- och charkuteributiker
En ovanlig gatubutik startade slaktaren
Gottfrid Persson i en enkel köttbod mellan två träd på Böösa Backe nr 3. Styckning m m sköttes i gårdshuset och en
ringledning fanns mellan bostaden och
butiken. På 30-talet flyttades butiken till
Bygatan 13 (se café Öresund).

Bageri och brödbutik Möllarevägen 7

Köttboden

Per Edvindssons familj kom till Viken
1925 då mor Ellen övertog en köttbutik
på Bygtan 48. Efter några år flyttades
butiken till fastigheten på Bygatan 30.
Här utvecklade man charkuterifabrikation och specerirörelse under sonen Pers
ledning.

Ellens affär på 1930-talet

Per i Viken blev ett begrepp inte minst
för de goda korvarna. Efter Pers bortgång inköptes företaget av UP Livs. Köttproduktionen har flyttats till Väsby där
den sköts av Claes Persson.

Vårt dagliga bröd
På dagens vita hus på Möllarevägen 7
minner en kringla om att när huset byggdes på 1870-talet
inrättades även
ett bageri. Bagarens dotter,
Emma, gifte sig
med möllaren
August Svensson och de båda
övertog bageriet
1904 och gjorde
det till en omfattande rörelse
med flera bagare
anställda och förutom försäljning i butiken körde en anställd ut bröd först i en
hästdragen vagn och senare bilburen i
närområdet. Deras goda kavring ville
t o m några sommargäster ha skickad
till huvudstaden vintertid. Verksamheten
upphörde 1960.
Emil Thore startade ett annant berömt
bageri 1945 på Bygatan 50. Folk stod i
kö på morgonen för att säkra sin del av
de läckra bakverken. På 1970-talet övertog Bengt Magnusson den framgångsrika
rörelsen med namnet Thores (Bageri)
intakt. Under senare år flyttades försäljningsdelen av nya innehavare till Bygatan och en filial öppnades i Helsingborg.
Numera har både bageridelen och
försäljningsstället upphört i Viken. Och
huset på nr 50 har blivit privatbostad.

Café med eller utan bageri har funnits
flera i Viken. Ett av de mest kända var
Vibo på Bygatan 28 - idag rivet och
återuppfört med bl a en pizzeria. Det
startade 1905 som café av Nelly Larsson som drev det till 1924 då ny ägare
kombinerade med pensionatverksamhet.
Senare delen av 1900-talet blev det en
presentaffär med godis och tidningar
som extra lockbete.

Vibo 1935

Dagens kompletta café med eget bageri
är Öresund som har blivit attraktivt även
genom sin monopolställning. Inte minst
frukostbuffén är prisvärd. Huset på Bygatan 13 hyste från början en cykelaffär
där caféet nu finns och en köttaffär där
blomsteraffären nu blomstrar. Det var
1940 som Sven Zerman startade caférörelsen. Café Öresund har blivit lika populärt som sina föregångare - inte minst
lördagmornar då kön efter bullar är lång.

Per i Viken

Observera att Per i Viken befinner sig
i samma byggnad som Ellens Köttaffär
efter en omfattande tillbyggnad och ändring av ingång till butiken från Bygatan
till gaveln. Fabrikationen av korv- och
charkuterivaror skedde i tillbyggnad på
baksidan ända fram till för några år sedan. I huset finns numera även hyresgäster. (Läs mer på sidan 17)

Vibo 2006

Thores Bageri
och brödbil
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Pizzabutiker har vi erhållit först en vid
Statoil och som ovan nämnts en i Vibohuset på Bygatan. Många vikenbor
har upptäckt - inte minst efter resor i
bl a Italien - att en pizza kan innehålla
många godsaker som gör den till en fullvärdig och lättäten måltid.

Mejeri, mjölk och grönsaker
Ett komplett mejeri fanns det på gården
norr om Prästgården, Här tillverkade
man ost och smör som även såldes långt
utanför Viken. Även på andra gårdar i
Viken kunde man köpa mjölk.
Mjölkbutiker öppnades bl a på Bygatan. Den mest kända är Ida Holms
på Blockgatan, från 1918 till 1956. Man
kom med sin mjölkspann i vilken mjölken slevades i från en 50-literskanna.
Det har funnits många försäljningsställen för grönsaker i och kring Viken
- t ex bröderna Paulssons vid Eriksfältsvägen (se Byaluren nr 24). Man kan fortfarande köpa tomater, gurka med mera
i växthus runt Viken. Särskilt tomaterna
har fått ett uppsving med olika former
och utseenden. De små cocktailtomaterna smälter i munnen.
Skomakeributiker
En skomakareverkstad hade i regel en
avdelning med disk som utgjorde en
form av butik. Och skomakare hade Viken gott om från den tid då en halvsulning kunde ske så länge ovanlädret var
någorlunda helt och fräscht.
På Skeppargatan 32 A gjorde Carl
August Brûtz i slutet av 1800-talet delvis
handsydda stövlar till bl a grevarna på
Kulla Gunnarstorp och Christinelund.

Här tillverkades handsydda läderstövlar

En känd skomakareadress ända från
1800-talet är Bygatan 16 (nedan) En
välbekant profil var Bror Tellström från
1929. Bror var konstnärligt begåvad och
kompletterade skomakeriarbetet med
tavlor i olja och pastell. - Karin Vogelius
var inte bara den siste skomakaren i huset utan även Vikens siste hantverkare i
skobranschen. Många saknar inte bara
denna service av skor utan även lagningen av väskor och andra läderprodukter.

En unik bild av barn som väntar på mjölkskjutsen till Idas affär på Blockgatan..
Hur många av dagens vikenbor har köpt mjölk på detta vis “i lös vikt”?

Diverse butiker
En kemikalieaffär, Bygatan 24, startades
på 1930-talet av Hilda Nilsson, sedan
hon blivit änka. Av misstag hade Hilda
låtit kasta en kartong nya febertermometrar på soptippen vid Strandlyckevägen.
Som pojke gjorde John Oltin fyndet,
återbördade kartongen till affären och
fick en stång apotekarlakrits som belöning.
Det har funnits flera blomsteraffärer i
Viken. Vikvallas blomsterförsäljning har
nu upphört till förmån för hallon- och
jordgubbsproduktion. Kvar finns blomsterbutiken på Bygatan 13 och det är
praktiskt inte bara vid högtidsdagar utan
även vid begravningar.
Många minns med saknad Viktor Rybergs cykelverkstad på Bygatan 31 där
man även hade en populär leksaksaffär.
Viktor övertog ursprungligen den cykelaffär som fanns på Bygatan 13 (café
Öresunds lokaler) och som startades en
gång av Monarks distriktschef. På Bygatan 31 finns i dag en välsorterad herrekiperingsaffär.

Cykelaffären Bygatan 31

Vikens sista (?) skomakeriaffär

Lantmännens oansenliga butik mittför
Sophiamöllan på Möllarevägen har efter
flyttning till Karlfältsvägen växt i etapper
till ett allsidigt varuhus för trädgårdskötsel och bostadsunderhåll. Här finns redskap, verktyg,trädgårdsmöbler, färg och
gödning. Och nästan allt en järnhandel
hade förr i tiden.
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John Oltin etablerade efter många år
som anställd elektriker egen elrörelse
1945 med många anställda.
En butik med lager på Repslagaregatan öppnades i slutet av 1940-talet och
kom att innehålla allt som elbranschen
har att erbjuda från lampor till tvättmaskiner. Som mest hade John 23 elektriker i arbete med bl a elektrifieringen av
Norra Hage- och Svanebäcksområdena.

John Oltins elaffär på Repslagaregränd 15 är
i dag som synes en privatbostad

Har man i dag tid och tur kan man köpa
nyfångad fisk direkt från en av de fiskebåtar som angör hamnen. Men mellan
1930- och 1980-talen fanns det en populär fiskaffär, där konstgalleriet nu finns.
Många saknar den fiskfärska butiken.
Som framgått av ovan summariskt
uppräknade butiker - alla har tyvärr inte
kunnat redovisas - har Viken varit en i
hög grad levande by med butiks- och
hantverksservice in på knutarna. Än i
dag har Viken förskonats från att endast
vara en sovort till storstaden Helsingborg.
Det gäller som tidigare framhållits i
Byaluren att vi utnyttjar den bekvämt
nära servicen så att dess utövare kan livnära sig på den, vikenborna till fromma.
Sven Lundberg

Det blev som vi lovade
Ja, Christian Witt och mitt löfte om två
fester utan regn som ni kunde läsa om i
förra numret blev som vi lovade och det
kändes skönt. Vad Christian inte lovade
var att jag skulle hålla talet. Så där kan
han svära sig fri.
När jag äntrade talarstolen sprack
molnen upp och solen sken med hela
sin kraft och till musik från körerna i

Årets frågesport

Viken-Väsby under ledning av Gunilla
Bengtsson blev det en härlig kväll med
mycket av annan musik, mat och dryck
också. Några av bilderna ser ni här. Andra hittar ni på hemsidan och de som
inte var med den kvällen och som till
äventyrs är intresserade av talet hittar
även detta på hemsidan.
Kjell Cronert
Detta hus på Bygatan hyste Vikens första
fotoateljé. Här kunde man beställa visitkort

Vikenfesten innebar i år liksom
föregående år att det åter var dags för
den som så önskade att testa sina kunskaper om Viken. Förra året dämpade de
intensiva skyfallen frågeivern men i år
lyste solen ikapp med önskan att deltaga
i tävlingen. Mer än 70 personer fyllde i
och lämnade in sina tipskuponger. I år
liksom förra året var det Byaföreningen
som arrangerade det hela under ledning av undertecknad, som klurat ut inte
alltför svåra och heller inte alltför lätta
frågor. Kunde man inte svara direkt på
frågorna kunde man ju alltid gå på det
mest sannolika och gissa.
De tolv frågorna var alla knutna till
bilder. Eftersom många har kommit efteråt och frågat efter de rätta svaren följer
här en sammanfattning:

Nationaldagen
Det vackra vädret höll i sig
och även Nationaldagen
kunde ﬁras i strålande solsken på den numera lite "avlövade" Hamnplanen.
Högtidstalet hölls av Magnus Ramberg och ordförande
delade ut årets ﬂaggor till
föreningar och förtjänta
privatpersoner. För musiken svarade som vanligt Husarkvartetten

• Namnbytet på Vikens gator ägde rum 1969.
T.ex. hette nuv. Repslagaregränd då Bygatan.
• Altartavlan i kyrkan utfördes 1706 i
karolinsk barock. Bildhuggaren hette Gustav
Kihlman.
• Vikens äldsta skola (numera lekskola)
låg på Bygatan. Byggd i tegel från Kulla
Gunnarstorp.
• Vikens varv startade år 1890.
• De mest efterfrågade porträttbilderna hos
1800-talets fotografer var visitkorten.
• Fråga kring Vikens Ry. Namnet Ry eller Ryd
har betydelsen röjning.
• En bild visade väggmålningen i mästerlotsen
Peter Ankars hus Sunrise.
• Den vanligaste måttenheten på
sillfångsterna under 1800-talet var valar.
• En bild visade statyn på den danske
sjöhjälten Peder Tordenskiold.
• På äldre korsvirkeshus i Viken använde
man s.k. lerkline i facken.
• En bild visade Strandpaviljongen på fäladen
norr om den gamla byn.
• En annan bild visade konstnärsparet
Wåhlins ateljé i hörnet Repslagaregränd/
Skepparegatan. Huset hyste ursprungligen ett
blockmakeri.
Som vanligt, och det var ju också meningen,
var utslagsfrågan den som ställde till med
mest huvudbry. Den löd: Hur många personer
bodde år 1800 i hela Väsby församling? Rätt
svar var 1841 stycken. Ingen lyckades pricka i
12 rätt men fem av de svarande hade 11.
Tävlingens 1:sta pris gick till Anna May
Hultfelt. 2:dra och 3:dje pris: Anders och Ulla
Mårtensson. 4:de: Ture Larsson; 5:te: Magnus
Lindskog och 6:te: Bertil Lindfors.

Stig Ewaldson
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Konservöppnaren har viss betydelse om man skall lyckas
En klar överdrift förstås, men hos
Matlaget i Viken som inte är kurser
i matlagning utan ett gäng duktiga
herrar som lagar mat, höll den annorlunda konservöppnaren på att ställa
till problem. Problem är till för att
lösas och det blev en helt fantastik
middag som upptakten till jubileumsmiddagen den 30 september 2006 då
Matlaget i Viken fyller 25 år.
Laget består av femton medlemmar som
träffas en gång i månaden och bjuder
varandra på middag som de lagar tillsammans, med en av medlemmarna som
värd och som ytterst ansvarig för att måltiden skall bli perfekt. Arbetsuppgifterna
fördelas genom lottdragning. Men den
31 maj var en helt annan kväll.
Den kvällen hade man en övervakare
som gått hos Lagmarks på utbildning.
Det var jag. Från Lagmarks har jag ett intyg som säger att jag numera klarar mer
än att skala potatis och morötter. Det är
svårt nog ibland tycker jag.

le omsluta fyllningen av gås. Det skulle
bli Aumonière de Conﬁt de Canard. Det
blev en trög start med pannkakorna - ibland färglösa, ibland mycket mörkt bruna, men efter några försök blev det över
17 perfekta pannkakor till Crèpen.

säkerhets skull två tallrikar av den goda
champinjonsoppan som var dekorerad
med crèmefraiche och röd rom. Från
början skulle dess ingredienser ligga sida
vid sida, men Hans ﬁck idén att blanda
dessa. Det blev bra det också.

Goda drycker…
Till förrätten drack vi det vita vinet Casal
di Serra, till huvudrätten Terdelgo Rotaliano och till desserten Moscatel. Apropå
dessert - det blev en nid au chocolat parsemé de raisin, som bl a Jesper Johansson slet med.

Kvällens värd
Kvällens värd Oliver Balmont bjöd på
middag som inte gick av för hackor med
aptitretare av två olika slag. Den ena bestod av spenat, getost och pinjenötter
som var smördegsinbakade.
Ett annat hårt jobb stod Rolf Wigertz för.
Han skalade potatis, som sedan skulle
strimlas, som en del av huvudrätten.
Jag stöttade honom. Jag kan ju skala
potatis.

Stort stekbordsansvar

Spenaten ﬁxade Christer Engholm. Låter det inte så spännande? Jag kan lova
att den smakade underbart precis som
den andra med gåslever, ﬁkon kokade
i vin med mangolskott som dekoration.
Vinet var Gustav Lorentz. Det vinet smakade utmärkt till, men det förstod ni säkert.
Själv var jag lite involverad i förrätten tillsammans med Göran Borgström,
en velouté de champignons, som krävde
sina män att göra - bl a arbetade Hans
Lindén hårt. Han föredrog matlagningen
före att hjälpa hustru Eva med ogräset på
tomten. Själv räddade jag en knippe persilja från att falla ner på golvet.

Hans-Erik Andersson hade det stora
stekansvaret och på ett rykande hett
stekbord gjorde han sitt jobb perfekt.
Mycket arbete innebar att Hans-Erik också var den som verkligen var hungrig.
Dubbla uppsättningar aptitretare och för

…till förträfﬂig måltid
Allt gick smidigt och på ett givet klockslag var måltiden klar att servera och
vi ﬁck alla avnjuta en förträfﬂig middag
skapad av en duktig och kunnig värd.

Juryarbete avslutar
Under ledning av Iwan Iacobi som hade
sonen Philip, även han en vuxen man,
med sig som för övrigt stekte den strimlade potatisen på ett elegant sätt, gick vi
till juryarbetet.
Var och en ﬁck uttala sig om de olika
rätterna, en typ av betygsättning. Det
blev högsta betyg och jag var själv överlycklig när jag lullade hem i majnatten
efter en god måltid och goda drycker.

Hårt jobb med pannkakorna
Kjell Cronert

Vår rektor Lars-Göran Halldén ﬁck ensam ansvaret för pannkakorna som skul-

EXPERT PÅ POTATISSKALNING OCH MORÖTTER,
ÖNSKAR 25 ÅRINGEN LYCKA TILL.
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VÄLJ RÄTT MÄKLARE FÖR EN BRA AFFÄR
När du börjat fundera på att sälja din bostad är det mycket som
måste planeras och förberedas för att göra en så bra affär som
möjligt. Ett av de viktigaste besluten för en riktigt framgångsrik
försäljning är att välja rätt fastighetsmäklare.
Det är viktigt att välja en mäklarﬁrma som har goda kunskaper
om just ditt bostadsområde. Helt enkelt en mäklare som vet hur
mycket bostäderna är värda, arbetar aktivt med försäljningen av
ditt objekt, har ett brett kundregister och som dessutom vet hur
det är att leva och bo här i Viken.
Våra ledord för en framgångsrik försäljning bygger på service
och engagemang utöver det vanliga. Du som säljare ska alltid
känna att du är väl omhändertagen när du anlitar oss. Att alltid
vara tillgängliga för dig och dina spekulanter är en viktig del för
en lyckad försäljning anser vi.
Funderar du på att sälja din bostad? Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion hur vi tillsammans kan skapa en bra
affär. Mer information finner du på www.andersjohansson.se
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Det ruskiga nästet i Viken
Vikenreﬂexer av Stig Ewaldson

Vikens hamn på 1920-talet

Vi föreställer oss gärna ett äldre
Viken som en synnerligen stillsam
och lugn liten idyll skyddad från allt
elände i den omgivande världen. Ett
strävsamt folk skötte här året runt
sina vardagliga sysslor med ﬁske,
handel och hantverk.
På somrarna bytte byn kostym. Om aftonen mötte man ﬂanerande badgäster.
Man hade sköna dagar och kunde lättjefullt lapa sol och bada i havets salta böljor. Flanörerna, som kom från byns pensionat eller från hyrda hus och stugor,
styrde nu sina steg mot något av hotellen
för middag och kanske umgänge med
dans. Fanns det verkligen något som
kunde störa en sådan idyll?

Plötsligt uppvaknande
Jodå! I de lugnaste vatten . . . . Och uppvaknandet kom plötsligt!?
Eller? Kanske ändå inte.
Nog hade det tisslats och tasslats en
tid och nog hade man hört det ryktas
t.o.m. runt om på bygden, att det här
inte var något vanligt kafé. Inte ett sånt
som bara serverar kaffe med dopp. Nä,
nä. Fast varit där det hade man då rakt
inte! Åhnej! Vad tror ni egentligen om
mig?
Ändå var nog uppvaknandet lite yrvaket plötsligt och inte minst chockartat.
Vad står det i tidningen? Va? Hakan föll
ner. Stor fet rubrik: ”Ett otuktsnäste i Viken”. Jaså, nu var det ändå avslöjat.

Det här var hösten 1929 och sommargästerna hade lämnat byn för året. F.d.
poliskommissarie Lindbeck anhöll den
för stöld misstänkta innehavarinnan av
Grand Café vid nuvarande Bygatan i Viken.
Maria Kristina Petersson-Jönsson-Kvist
alias ”Svarta Maria” (kärt barn har många
namn) hade ett känt kriminellt förﬂutet.
Året innan hade hon i Lund åtalats för
omfattande ”kopplerier”, men kommit
undan i brist på bevis. Polisutredningen
denna gång ledde till häktning och åtal
inte bara för stöld utan också för koppleri och olaga spritservering.

Välbevakad rättegång
Härvan med ”De glada ﬂickorna” och
gästerna på ”fröjdehuset” Grand Café
nystades efterhand upp. I den digra polisrapporten och i den därpå följande
noggrant journalistbevakade rättegången
serveras man alla delikata detaljer om
”Svarta Marias snuskiga traﬁk” på kaféet i Viken. Upptakten till dramat var
en penningstöld på 350 kronor från en
av de anställda ﬂickorna - Norma från
Malmö. Efter en spritfest saknade hon
sina besparingar och nu anklagade hon
sin ”matmor” ”Svarta Maria” för stölden.
Maria nekade och ville helst låta saken bero och skulle den polisanmälas
ville hon att en polis hon kände och som
brukade besöka kaféet skulle få ta hand
om den. Norma var av annan åsikt och
anmälde stölden till polisen i Höganäs.
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I förhören som följde ﬁck polisen helt
klart för sig vad som försiggick på Grand
Café i Viken. Maria Kristina PeterssonJönsson-Kvist nekade till allt som förelades henne.

Självsäkra och fräcka
De utförliga tidningsreferaten ger en fyllig och livfull skildring av domstolsförhandlingarna. Vid rättegången fylldes
tingssalen till bristningsgränsen av nyﬁkna åhörare. Folk stod i gångarna och
alla som önskade delta i skådespelet ﬁck
inte plats.
När så de påtagligt elegant klädda
glädjeﬂickorna eller ”serveringsﬂickorna”, som de ibland mer neutralt kallades
i reportagen, svassade in och tog plats
vid skranket gick ett sus genom församlingen.
Det var de lösaktiga damerna Norma
och Agnes, som klädda i präktiga pälsar,
sidenklänningar och dyrbara skor uppenbarade sig. Under förhandlingarna
uppträdde de båda ogenerat, fräckt och
självsäkert och drog sig inte för ”att utbyta blickar och glada leenden med herrar i salen, som varit kunder på Caféet”.
På de anklagades bänk satt den svarthåriga kortklippta Maria klädd i en enkel svart klänning. Lågmält besvarade
hon domarens frågor. Sedan alla vittnen,
fem ﬂickor och nio herrar, hörts framträdde en rätt klar bild om vad som försiggått. Maria hade via en förmedling i
Malmö skaffat ”serveringsﬂickor” till sitt

kafé i Viken. Hon hade också fräckheten
att erbjuda sig att till tjänst hos henne ta
emot frigivna kvinnor från uppfostringsanstalten för vanartade kvinnor i Landskrona. Till ﬂickorna hade hon sagt att
det inte fanns så mycket att göra men att
de kunde tjäna pengar på annat sätt.
När t.ex. Agnes skulle anställas blev
hon tillfrågad om hon tidigare ”gått på
gatan” och i så fall var det väl bättre att
vara inne och tjäna 5 kronor än att gå
ute och få 10.

Illegal spritförsäljning
I Grand Cafés matsal på bottenvåningen serverades vin och sprit illegalt. Huset som ”Svarta Maria” sedan ett halvt
år hyrde i Viken innehöll många rum
på ovanvåningen och när ”herrbekanta”
kom på besök betalade de eller någon
av ﬂickorna 5 kronor för rummet och
männen sedan ytterligare en summa, uppemot 20 kronor.
Förtjänsten delade ”de glada ﬂickorna” lika med Maria. Mest aktiva av de
fem töserna tycks Norma och Agnes ha

varit. De besökande männen hade inte
mer än kommit in genom dörren förrän
Norma kröp upp i famnen på dem och
kysste dem, påstod ett av de kvinnliga
vittnena, som väl inte var fullt så framfusigt.

Oförstående vittnen
Under rättegångens många turer förekom många dråpliga replikskiften mellan
domaren och vittnena. Männen spelade
mest oförstående och oskyldiga.
En av dem hade ingen aning om vad
som försiggick på kaféet.
- Jaså, inte det, sa domaren, Hur gammal är ni egentligen, om jag får fråga?
- 33 år
- Vad hade ni annars där att göra, när
ni hörde hemma i Mjöhult. Ni hade väl
inte farit till Viken för att bada. Det var
ju för kallt för sådant.
- Vi skulle bara gå in genom dörren
ett slag.
En allmän munterhet spred sig i salen
och ”de glada ﬂickorna” fnittrade glatt.
Förhandlingarna i den fullpackade tings-

Vikens hamn populärare än någonsin

Vår hamn blir alltmer besökt och säsongen -06 besöktes vi av 726 båtar vilket är
110 ﬂer än 2005 och innebär en ökning
med 15%.
Hamnföreningens satsning på trådlös
och fri internetuppkoppling i hamnen
har lockat till sig en hel del nya gäster.
Hamnmästare Mikael Löfquist rapporterar att en artikel om hamnen i Helsingørs Dagblad fått många Helsingörsseglare att besöka Viken för första gången. Lite förvånande!!?
Under hösten kommer en web-kamera att sättas upp i hamnen vars bilder
så småningom kan beskådas på www.vikenshamn.se

Kölistan för båtplats i Vikens Hamn
upptar nu över 120 intressenter och väntetiden ökar kraftigt samtidigt som vår by
växer och ytterligare ökar behovet av ﬂer
båtplatser. Årsmötet har gett styrelsen
mandat att ta fram förslag på tillbyggnad
av hamnen.
För övrigt kan nämnas att såväl
Hamnföreningens Valborgsfest som Byaföreningens fest i början på augusti blivit
dundrande succéer.
Väl mött i Vikens Hamn!!
Som sagt, populärare än någonsin.
Olle Bogren
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salen drog ut på tiden och skymningen
föll, men ingen av åhörarna hade någon önskan att lämna rättegången förrän dom fallit. Innehavarinnan på Grand
Café, Maria Kristina Petersson-Jönsson-Kvist alias ”Svarta Maria” dömdes
till straffarbete i 1 år och 6 månader för
koppleri samt att böta 25 kr. för att hon
upplåtit rum för resande och 25 kr. för
utskänkning av alkoholfria drycker (Jo,
så var det faktiskt). Hon ålades dessutom
betala ersättningarna till de i målet hörda
vittnena.
Norma och Agnes erhöll reseersättning och dagtraktamenten men trots att
det tydligt framkommit vad deras huvudsakliga syssla var på kaféet dömdes de ej
för något olagligt. Stölden som fått bollen i rullning klarades aldrig upp. ”Svarta
Maria” avtjänade sitt straff på kvinnofängelset i Växjö.
PS. Min pappa hade ett par år vid början
av 30-talet läkarmottagning i det forna
glädjehuset. Jag vet inte hur mycket han då
kände till om det ”ruskiga nästet i det vackra
Viken”. Jag hörde i alla fall aldrig honom
nämna något om det. DS

Den märklige
mannen…

Den märklige mannen dök upp ett par
dagar före Valborg. Vi vet inte riktigt
men det verkade som han ville anlägga
en alldeles egen brasa vid sidan av Vikens ofﬁciella.
Det fanns de som försökte tala honom till rätta. Det var inte lätt. Till slut
ﬂyttades skräpet under vissa påtryckningar. Så här höll det på att bli.
Den allvarliga uppmaningen till alla
som skulle kunna tänkas ha samma konstiga idé. Glöm det!
Det räcker med en eld.
K.C.

FOTO: OLLE BOGREN

”Det är rent fasligt vad det byggs på Vikens Ry”

Flygbild över Vikens Ry.

Ovanstående hör man ofta då någon
Vikenbo har utökat promenaden
längs stranden med en sväng norrut
och för första gången på länge vandrat till Vikens Ry.
Där började Skanska att schakta för
byggnation redan för två år sedan och
därefter Axlingruppen ett år senare.
De goda tiderna med låga räntor och
stor efterfrågan gjorde att byggﬁrmor
ökat takten i byggandet. Naturligtvis bidrog också att man anade att den nya
sträckningen av väg 111 öster om Viken
efter åtskilliga turer med överklaganden
skulle bli verklighet och öka efterfrågan
ytterligare. Vikens Ry låg bra till både
vad närheten till den gamla byn, till
buss och service beträffade. Dessutom
var Höganäs kommun välvilligt inställd
till en större byggnation här. Efterfrågan
har varit stor i många år och kunde man
locka nya skattebetalare hit så var det
extra angeläget.
Idén med att utöver egnahem även
bygga hyreslägenheter har funnits länge
hos planerarna. Antalet hyreslägenheter i
Viken har varit försvinnande litet.

SKANSKA bygger egnahem…
Skanska har byggt Etapp 1; dvs 60 hus i
vilka inﬂyttning redan har skett och nu
hoppas man efter förhandlingar få igång
etapp 2 med ytterligare 53 hus nordost
om etapp 1.
Etapp 1 skulle ha byggts i deletapper
och följa försäljningsutvecklingen, men
efterhand som husen gick åt som smör
för solen bestämde man sig för att bygga
hela etapp 1 i en följd.

Vad har då byggts?
11 av Skanskas Unik-hus i ett plan
23 andra enplanshus (två typer)
8 hus i ett och ett halvt plan
18 hus i två plan
Samtliga hus har uppvärmning via elpanna med återvinning, vattenburen el
med golvvärme i bottenvåningen. Husen
är förberedda med ﬁber, bredband och
IP-telefoni.
I etapp 2 kommer man att bygga samma typer av hus som i etapp 1.

Vad är det då för hushåll
som ﬂyttat in?
Totalt sett ca 3,5 personer per hushåll.
Barnfamiljer huvudsakligen i 1,5- och 2planshusen. I 1-planshusen ﬁnns familjer
med såväl yngre, medelålders som äldre
personer/familjemedlemmar.

…Axlingruppen hyresrätter
Under namnet Bästa Bostaden i Viken
AB bygger Axlingruppen hyresrätter.
Byggﬁrma PEAB (tidigare MIDROC).
Nordväst om och i anslutning till
Skanskas byggnation bygger Axlingruppen hyresrätter. Marken har inköpts av
kommunen som i sin tur för länge sedan
köpt denna mark av Olofsgården (granne till prästgården). De gamla gårdarna
inne i byn hade sina marker utanför bebyggelsen, och så även Olofsgården.
Axlingruppens och kommunens önskemål om hyresrätter i Viken sammanföll.
Även här byggs i två etapper: Etapp 1
med 68 lägenheter och inﬂyttning i oktober 2006 och etapp 2 med ytterligare
65 lägenheter med inﬂyttning i oktober
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2007. Detta är det största hyreslägenhetsprojektet någonsin i Höganäs kommun.
Totalt 133 lägenheter. Lägenheterna
byggs inte i stora huskroppar utan är av
typen ﬂerfamiljsvillor.
Tre huskroppar i ett plan med två
3-rumslägenheter i varje har lagts nära
Hästhagevägen för att få en mildare
övergång till 2-planshusen.
Övriga hus är i två plan med antingen
fyra eller sex lägenheter i varje. Lägenheterna ﬁnns antingen på bottenplan eller på andra plan, inga lägenheter i två
etage, och utgöres av två- eller trerumslägenheter. Det är något dyrare att bo på
bottenvåningen.
Värmesystem: Bergvärme i kombination med vattenburen golvvärme i alla
lägenheter. Det skall bli billigare så. Åtskilliga hål har borrats. Hoppas de alla
kan samsas djupt därnere i underjorden.
Lägenheterna är utrustade med ﬁber,
bredband, IP-telefoni samt digital-TV
med 14 kanaler.
De hushåll som ﬂyttar in under oktober 2006 har ca 1,5 personer per hushåll.
Medelålders och äldre som i de ﬂesta
fall sålt sina villor i Viken, Höganäs, Helsingborg samt även personer från andra
delar av Sverige. Det har varit strykande
åtgång på lägenheterna, varför man även
här fortsätter direkt med etapp 2.

Dagvatten
Några dagvattenledningar i den gamla
bemärkelsen ﬁnns inte i ovan beskrivna
områden utan regnvattnet leds bort från
husen i markytan till gator eller diken
grävda i anslutning till gatorna. På ﬂera
ställen anläggs grunda vattensamlingar/
dammar som hjälper till att ta hand om
vattnet.
Varför detta då? Det ﬁnns ingen möjlighet att gräva ner dagvattensystemet och
släppa ut vattnet i Niagarabäcken utan
att låta det ﬁltreras i dammar och diken
först. Det skulle förorsaka problem vid
stora regnmängder. Systemet är prövat i
”Svarta byn” sedan några år tillbaka och
har fungerat väl hittills. Och detta system
måste även tillämpas vid framtida byggnationer längre norrut mellan Vikens Ry
och området öster om Vikenskolan.

Gott betyg åt Kommunen
Såväl Skanska som Axlingruppen bygger
själva avlopp, gator, cykelleder, gångstråk och grönområden vilka överlåtes
på kommunen när byggnationen är klar.
Båda byggherrarna uttrycker sitt stora
tack till kommunen för dess samarbets-

i svängarna. Det har gått för fort här i
början inte minst för förskola och skola,
men mer om detta i kommande Byalur.

Nya gatunamn

Redan i augusti 2005

Åtskilliga nya gatunamn får vi memorera om vi skall kunna dirigera gäster till
rätt område, eller vad sägs om följande
inom Skanskas område: Stenhusgränd,
Stenviksgränd, Stenskärvsgränd, Stenrösegränd, Stenﬂisgränd, Stenåldersvägen,
Stenkilsgränd, Stenstodsgränd, Stenhusgränd, Stenmursgränd, Stenorsgatan,
Stengärdesgatan samt inom Axlingruppens område: Fölhagen, Hästhagen, Beteshagen.
Vad månne komma i Skanskas etapp
2: Skulle vi inte konkurrera med Österlen och få ett Stenshuvud även i Viken?
(Med Byaluren som utdelades i våras
följde också en ny karta över Viken. Där
kan du botanisera bland alla nya namn.)

ﬂyttade Linda Hugosson och Patrik
Karlsson med lilla Stina och Vilgot in i
ett av Skanskas 1,5-planshus. Familjen
kommer från Götene i Skaraborgs län.
- Varför Viken?
- Efter att ha bott två år i Helsingborg
lockades vi av tanken att få en egen, nybyggd villa i närheten av havet. Vi slog
till efter kort betänketid när chansen dök
upp. Patrik tog också vara på möjligheten att inreda vinden själv. Vi upplever
det som ett utmärkt hus för en barnfamilj
och redan ﬁnns det kompisar. Det är inte
mindre än 17 barn i de åtta husen på vår
gata.
- Vi hade också turen att få dagisplatser direkt. Dels på öppna förskolan i Höganäs och dels på Norra Hage.
- Hur känns det nu efter ett år?
- Vi är jättenöjda, fattas bara efter den
varma sommaren med alla bad och promenader. Gemensamhetsfest och kräftskiva blev det också för oss i det nya
området. Det är rena paradiset! Och
även vänner och bekanta tycker det är
underbart att vi ﬂyttat hit. Vi har fått så
många besök under sommaren. Det är
bara roligt.
- Vilka förväntningar har ni?
- Vi hoppas att det ska fortsätta att
vara bra, för oss och för barnen med dagis och skolan. Vi ser också fram emot
att lära känna hela bygden. Det känns
spännande.

Omﬂyttning
Vad förorsakar inte all denna byggnation? Många yngre kommer från annan ort och har bestämt sig för att slå
ner sina bopålar i Viken. Åtskilliga ﬂyttar inom Viken eller kommer från andra
kommundelar eller kommuner, från ett
boende i större villa, omodern villa, stor
trädgård etc. antingen två personer eller
som ensamstående.
Ja, det är väl bra att möjligheter öppnas på alla sätt. Alla hälsas välkomna till
vår by.
Nu hoppas jag bara att den kommunala servicen skall kunna hänga med

FOTO: BERTIL LINDFORS

Linda och Patrik med Stina(1,5 år) utanför
nya huset på Stenkilsgränd. Storebror Vilgot
sov vid tillfället, trött efter en arbetsam dag på
dagis.
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vilja, snabbhet, smidighet och hjälpsamhet under arbetets gång. Ett synnerligen
gott betyg.

Ingrid Magnusson utanför det nyligen sålda
huset i Svanebäck.

Flytt från Svanebäck till
hyresrätt på Vikens Ry
Efter att ha bakat och bott på Norra
Hage i ett antal år övertog Bengt och
Ingrid Magnusson gamla Thores bageri
inne i byn på hörnet Bygatan-Hamngatan. Efter ett aktivt och arbetsamt bagarliv pensionerade de sig.
Det är nu 15 år sedan. Flytten gick till
Svanebäck där de njutit sitt otium sedan
dess. Tyvärr avled Bengt i våras efter ett
par års sjukdom.
-Nu ska jag rycka upp bopålarna och
ﬂytta till något nytt och alldeles fräscht,
säger Ingrid. Vi hade bestämt att vi skulle ﬂytta till en enplanslägenhet redan
innan Bengt dog och nu när jag blev ensam har jag behov av mindre ytor. Huset i Svanebäck känns för stort och trädgården kräver en hel del arbete. Jag ﬁck
chansen till en lägenhet och bestämde
mig snabbt och sålde huset.
En trerummare i ett av de tre enplanshus som Axlingruppen bygger. 70 kvadratmeter räcker gott och väl. Bara jag
har ett kombinerat arbets-/gästrum för
barn och barnbarn så ska jag klara mig
bra. Lägenheten med dess öppna planlösning är väldigt tilltalande.
Alla bekvämligheter ﬁnns. Och läget
är utmärkt, nära till bussen om jag vill
och bara hundra meter från det hus vi en
gång hade på Norra Hage. Tänk att få bo
i markplanet med en liten gräsyta utanför! Den kan jag nog orka med att klippa
länge än och om inte kan jag få hjälp.
Och carport har jag också. Det är
skönt på vintrarna.
Bertil Lindfors

Är du döpt och tillhör Jesusklubben?
De ﬂesta i Viken skulle faktiskt svara
JA på den frågan.
Under 2005 döptes 45 Viken-barn
- några av dessa var konﬁrmander.
Tänkvärt är att Svenska Kyrkan är det
samfund i Sverige som döper ﬂest
vuxna.

Vi har en plan!
Detta har gjort att vi i Vikens församling har satt oss ner. Gjort en inventering
över vad vi gör för att stötta föräldrarna
här i byn både i församlingens lokaler, i
förskola och skola men också i hemmen.
Detta ledde till att vi nu har gjort vissa
förändringar för att anpassa oss bättre.

Jag som präst får förmånen att träffa nyblivna föräldrar. Sitta ner
en stund tillsammans
och prata om det som
är det viktigaste för den
lilla familjen just då det lilla barnet.
Många låter helt klart
sitt barn bli döpt av tradition, men det ﬁnns
något djupare som vi
sällan talar om, men
som kommer fram under dopsamtalet. Det
är att vi på ett mycket
konkret sätt med vatten
och ritual påminner oss
alla om att vi faktiskt
hör till Gud vare sig vi
bryr oss eller ej.
Jag brukar säga till våra
konﬁrmander att när
vi döps så blir vi medlemmar i ”Jesus klubben” och därmed har
vi också valt vilken väg
vi vill gå genom livet.
Inte mot det mörka och
hemska som ﬁnns i vår
värld utan mot det ljusa
och ﬁna, det som vi i
kyrkan kallar för Guds
väg. Föräldrarna visar
på denna väg och efter
konﬁrmationen har vi
själva ansvar för denna vandring.
Det jag som präst har upptäckt på sista tiden är att dopgästerna har speciella
ögon. Det ﬁnns något ömt och varmt i
dem. Jag tror att vi förstår när vi blickar
upp på det där lilla nydöpta barnet som
hålls upp inför alla - att vi anar Gud.

Vi har helt enkelt tagit bort, lagt till
och omfördelat resurserna. Det hela
ledde till en plan som vi ska följa i
fortsättningen och som har fått arbetsnamnet ”dopuppföljningsplanen” och
som sträcker sig mellan åldrarna 0-18 år.

Stort ansvar

Dopväskan

Vilket ansvar vi har både som föräldrar
och som församling när vi låter ett barn
bli döpt. Föräldrarna som är de självklara
förebilderna och församlingen som den
möjliga medvandraren.

Vad innebär då detta för er som bor i
Viken?!
Det som kommer att följa ett barn
som döps och tillhör församlingen är en
väska - en ”dopväska”. En av våra barnledare kommer att kontakta familjen och

Maja idag 2,5 år precis nydöpt.

överlämna den runt barnets första dopdag. Där kan man lägga minnen från
dopet och väskan kommer under årens
lopp att fyllas på med både det ena och
det andra. Bland annat kommer det att
ﬁnnas med tips och idéer hur familjen
med faddrarna kan ﬁra barnets dopdagar.
Att ﬁra sina
årsdagar är också
viktigt. Idag bjuds
alla 80-åringar in
på ett stort kalas i
Kyrkstugan, men
visst är det stort att
nolla. Därför kommer alla 10 åringar
i fortsättningen att
bjudas in på ett
stort födelsedagskalas.
De resurser
som tidigare har
lagts på ”barntimman” kommer att
riktas mot förskola
och skola som mer
genomtänkt kommer att få besök av
eller får komma till
kyrkan. Exempelvis
kommer årskurs 6
att få besöka
kyrkogården i
anslutning till Allahelgona. Förutom att de får lära
sig mer om kyrkogården så funderar vi över frågorna
- Varför tänder vi
ljus på gravarna?
Har Halloween
något med Allahelgona att göra.
Vi kommer regelbundet att bjuda in
föräldrarna i Viken och barnen till olika
gudstjänster, fördrag och andra upplevelser i anknytning till olika högtider.
Vi vill och hoppas att kyrkan ska vara
en självklar mötesplats i Viken.
Marie Rehnstam
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Ett litet samtal om dopet

Familjen Jesperson runt dopfunten

En härlig höstförmiddag efter föräldra/barngruppen som även går under
namnet ”Kyrkis” så blev det ett litet
samtal om dopet.

Carina har fått frågan om inte dopet
kom bort i gudstjänsten. Men det tycker
hon inte alls, det är ju en del i ett sammanhang.

Framför mig sitter trebarnsmamman
Carina Jesperson och matar minstingen
Danny.
Carina med familj har bott i Viken
i cirka 6 och ett halvt år och trivs gott.
Danny har två bröder, Billy och Eddy
och en halvsyster som heter Linneá.

- Det blir mycket tankar vid ett dop. Jag
tänker på min pappa som gått bort och
här står vi med ett nytt liv som vi har ansvar för.
Jag tänker mycket på min familj, att
barnet välkomnas i familjen och i världen i ett större sammanhang.
Det är så ﬁnt när barnet lyfts upp av
prästen och hälsas välkommen, då tänker jag också på Jesusbarnet...
Det blir alltid en stunds eftertanke när
man är i kyrkan.

När jag ställer frågan om det var
självklart för Carina och hennes man
Håkan att döpa sina barns så utbrister
hon:
- SJÄLVKLART: Vi visste redan från början att vi ville döpa våra barn och vi ville
så klart göra det där vi bor. Valet av Vikens kyrka var naturligt och vi ville gärna ha dopet i en gudstjänst med andra
människor och musik, gärna en barnkör.
När Danny döptes önskade vi oss en
sång som jag lärt mig på kyrkis och så
blev det.

Jag frågar vad de tänkte på när de
valde faddrar.
- Det ﬁnns ju inget juridiskt bindande,
men vi tänkte nog ändå att det skulle
vara någon som var ansvarstagande.
Någon som skulle kunna ta hand om
våra barn om det skulle hända oss något.

Jag frågar Carina om de ﬁrar dopdagarna. Hon tittar förvånat på mig och
säger:
- Va, gör man det? Det har jag aldrig
tänkt på! Det kanske vi får göra .....
Tänker du att namn och dop hör ihop?
- Nej, säger Carina det tänker jag inte direkt. Vi har velat ha ovanliga icke trendiga namn på våra barn och därför har det
tagit lite tid. Då har många varit så oroliga att det blivit tårtkalas på Kyrkis när
vi väl valt namn.
I vårt samtal säger Carina: - Det är viktigt
att det blir ett bra möte med dopprästen.
Det är han som lägger an tonen på hur
dopet ska bli och det är viktigt att det
blir rätt kemi.
Vi avslutar vårt samtal med en gemensam övertygelse om att barnen som
kommer till vår värld är ett stort skapelseunder.
Annika Erlandsson
DIAKON I VIKEN.

Vikens Kyrka. Välkommen till Höstens och Julens Gudstjänster
NOVEMBER
4:e Alla Helgons dag kl. 16.00
Minnesgudstjänst, Lena Heiberg.
M Klingborg, oboe, C Alling, piano
5:e Söndag efter Alla Helgons dag kl. 11.00
Gudstjänst, Glenn Håkansson. Kammarkören, K Hellgren, sopran, Z Schmidtchen,
violin
12:e 22 efter Tref kl. 11.00
Gudstjänst, G Håkansson. Musik/sång
19:e Söndag före Domssöndag kl. 11.00
Gudstjänst, Lena Heiberg. Old Singers,
Young Singers
26:e Domssöndagen kl.11.00
Mässa, Marie Rehnstam

DECEMBER
3:e 1 i Advent kl. 11.00
Familjegudstjänst, Marie Rehnstam
kl. 16.00 Adventsgudstjänst, Lena Heiberg
Kammarkören
10:e 2 i Advent kl. 11.00
Gudstjänst, A Svensson. Old Singers
17:e 3 i Advent kl. 11.00
Familjegudstjänst, Marie Rehnstam
Avslutning Barngrupperna.
kl. 17.00 ”Vi sjunger in Julen” Kammarkören,
Instrumentalister och Sångsolister
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24:e Julafton kl. 11.00
Barnens Julbön, Marie Rehnstam och Annika Erlandsson kl. 15.00 Julbön, Lena Heiberg,
solist kl. 16.15 Julbön, Lena Heiberg, solist
25:e Juldagen kl. 07.00
Julotta, Marie Rehnstam
26:e Annan dag Jul kl. 17.00
Sammanlyst till Lerberget. Julmusik

Mor Ellen och Per i Viken
Ett par år senare ﬂyttade Ellens familj till
det hus man år 1930 förvärvat av ”RigeBengtsson” på Bygatan 30. Huset var på
den tiden bebott endast i gatuplanet men
nu byggdes det om och förutom affärslokal inrättades nya lägenheter i två plan.
Det är samma byggnad som fortfarande
hyser ”Per i Vikens” livsmedelshandel.

Flygande planer
Jag sitter hos Karin Edwinson i hennes trevliga hem på Hästhagelyckan
och vårt samtal rör gamla minnen.
Dörren till terrassen är öppen och man
anar den sköna varma högsommarluften där ute. På väggarna här inne hänger
tavlor av konstnärer med vikenanknytning - Aron Sandberg, Harald Nilsson
och en tidig Gustav Arne som ﬁnt skildrar stejleplatsens stora näthängen. Över
soffan i vardagsrummet hänger svärmor
Ellens avlånga målning – en rad muntra
skator.
Ellen, som jag nämner här är Ellen
Persson, den driftiga kvinna som lade
grunden till Per i Viken. Hon var bonddotter från Halland med hushållsutbildning i Småland. Sedan hon gift sig med
Edvin Persson, uppvuxen på en gård på
Rönneberga backar, övertog hon köttoch charkuteriaffären på Bygatan 49 i Viken. Året var 1926. I efterkrigstidens krisår fanns många fattiga också i Viken och
Ellen lagade soppor som sonen Per bar
ut till dem. Rätt snart började hon även
tillverka charkvaror efter egna recept.
Olika sorters korvar som lungekorv och
blodkorv samt spickeskinka, sylta, leverpastej stod på menyn.
Det är de varorna som än idag utgör
grunden i Per i Vikens tillverkning.

Ellen och Per Edvin Persson hade två
söner. Per, egentligen Per-Lennart, och
Nils, som båda hade högtﬂygande planer. De önskade bli ﬂygare. Nils fullföljde men Per behövdes på hemmaplan
sedan mor Ellen en tid blivit krasslig. Per
fortsatte troget att hjälpa sin mor i affären och hösten 1948 var det dags för honom att helt ta över rörelsen vidare. Nu
under namnet ”Ellen Perssons Eftr.”.
Per Edwinson fortsatte att laga och
utveckla mor Ellens charkvaror och han
var mycket mån om att allt som producerades höll hög kvalitet. Vid mitten
av 50-talet lät Per bygga till en särskild
tillverkningslokal. Där hade han under
många år stor hjälp av sin duktige medarbetare Erling Erlandsson.

På sångens vingar
Jag frågar Karin hur hon träffade Per.
- Vi brukar säga att vi träffades på sångens vingar. Jag är uppvuxen i Helsingborg och när man sökte en sopranröst
till Väsby-Vikens kyrkokör föll valet på
mig. I kören fanns basen Per. När jag
åter tog bussen hem uppvaktade Per mig
med en chokladbit och så var det hänt.
Vi gifte oss 1951, ﬁck tre barn, två
ﬂickor och en son.
Karin har många minnen på lager.
Hon berättar bl.a. att det visst hände att
någon kund kunde få en aning särbe-

handling. Sådant hände förstås då likaväl
som i våra dagar. Vikenborna var ju på
olika sätt beroende av att sommargästerna trivdes. Hos Per var det otänkbart
för en del att stå i kö och att bli betjänad
av någon annan än chefen dög då visst
inte. De ”ﬁna” damerna från storstan satt
på bänken inne i butiken och väntade
på att Per skulle bli ledig och kunde ta
emot dem vid disken.
Nu kommer
dottern Marie
och hälsar på
hos mor Karin.
Sedan hon påpekat att barnen
Edwinson sommartid ofta hjälpte till i affären
spann samtalet
vidare på temat ”ﬁna” damer. Marie berättade då att det hände att några av dem
ibland ställde frågan: Är chateubrianden
ﬁn idag?
Nu är det ju så att ”chateaubriand” utgör det ﬁna mittstycket på oxﬁlén varför
ändstyckena blev över sedan Per skurit
upp. Det resulterade i att familjen Edwinson inte sällan serverades dessa överblivna oxﬁléstycken till kvällsmat. Marie
säger att hon därför än idag ogärna konsumerar den varan.

Ny regi och framtidsplaner
Sedan Per år 1988 avlidit fann makan
Karin för gott att avyttra affärsrörelsen.
Vid början av 1989 övertogs den av Ulf
Persson på UP-hallen och sedan år 2000
driver hans son Claes Persson Per i Viken Chark Ab med fortsatt tillverkning
av de produkter som Ellen Persson lagade till redan vid förra seklets tidigare
hälft. Claes Persson har numera charkfabriken i Höganäs och tillverkar där
förutom Ellens grundsortiment ett antal
nya charkdelikatesser.

Ytterligare nya tider stundar
Själva ”Per i Vikenhuset” dvs. fastigheten
på Bygatan ägs numera av Darko Pervan. Han är nu i full gång med en omfattande renovering och ombyggnad av
huset.
Vad byggnaden kommer att innehålla
och hur den kommer att se ut kunde du
läsa om i Byalurens vårnummer 2005.
Stig Ewaldson

Bygatan nr 49. Här lade Ellen Persson grunden till ”Per i Vikens” verksamhet.
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Luktar det eller
doftar det?

Det är självklart att man kan undra. Inte
när det gäller Monica för hon doftar.
Men ostarna?
Vad har du att säga om ostars lukter
och smaker?
Monica Oldsberg kom till Höganäs i
mitten av 80-talet och tog då över Strand
i Arild. Det blev många spännande år
med maten och matkulturen i centrum.
Hon precis som många andra tyckte att
det var viktigt att sätta Höganäs kommun på kartan och
därför blev det därefter några år som
turistchef i Höganäs.
Men så återvände
hon till något som
hon aldrig egentligen riktigt lämnat, intresset för
mat och specialintresset ost och det
blev Oldsbergs Ost.
Skulle man kunna säga att vi i Höganäs är lyckliga ostar som just fått en
ostaffär på Köpmansgatan 6A vilken är
mycket mer än en ostaffär.
Här hittar man inte bara mer än 60
olika ostar utan också mycket kunnande
och rådgivning kring osten och de viner
som passar till.
Allt vad Monica och medarbetaren Susanne har att säga om ostar får inte plats
på detta lilla utrymme. Så det bästa är att
ta sig till Köpmansgatan 6A, Oldsbergs
Ost, och helt enkelt resonera lite, så löser sig åtminstone frågan om osten oavsett om den luktar eller doftar
Kjell Cronert

Vikenfesten blev en verklig fest

Det är klart att det blev en fantastisk
fest. Alla människor som var med
förra året var också med i år – och
rätt många till.
Marknaden gick bra och det syntes att
såväl ståndägare som besökare trivdes,
restaurangerna var fullsatta och så även
ungdomstältet. Livebanden spelade och
ungdomarna tyckte det var kul. Frånsett
ett litet slagsmål mellan två gäng (så var
det alltid på marknaderna förr) var säkert detta med ungdomstältet något som
kommit för att stanna.

Upplevelserna med ﬁna bilar, båtar
och tips från bank, energibolag, räddningstjänst och sjöräddning blev andra
naturliga inslag.

Som en i festkommittén – Charlotte
Carlin och Sven-Åke Hansson var de andra två – är det viktigt att framhålla att
hela styrelsen med något undantag arbetade hela festdagen.
Nästa år har vi lite jobb kvar att göra
när det gäller övriga aktiviteter, eftersom
de kunde dragit mer deltagare.
Succén i år blev kulturfrågesporten
som hade mer än 70 tävlande.
Kvällen med Grus i Dojjan blev även i
år höjdpunkten då det dansades och pratades som aldrig förr - ett fantastiskt sätt
att mötas och att umgås för oss Vikenbor.
Vi i festkommittén är glada över framgångarna efter nära ett års slit och kommer att fundera över vad vi kan göra
ännu bättre till nästa år. En av de viktiga
frågorna blir på vilket sätt vi kan ﬁnansiera musikanläggningar, tält, och Grus i
Dojjan. Och en hel del annat som kostar
pengar.

Magnus Morell överlämnar priset, andelar
i Roburs Kinafond, till Johanna Schönhult
Nilsson, vinnare i Swedbanks tipsrunda under
Vikenfesten.

Skepparegatan och Skeppargatan
Under säkert årtionden har Skepparegatan också hetat Skeppargatan kunde en noggrann granne konstatera. Så de som bor där Nils, Johan och Magnus bor har en skylt
som säger att gatan heter Skeppargatan. Och det gäller även när man är
nykter. Bra att veta om man beställer
taxi för då kan man säga: "Jag bor på
Skepparegatan med skylten Skeppargatan".
17

Brevlådan
Vem hälsar du på i Viken?
Alla som är uppväxta i en mindre
by minns att alla kände alla - på
gott och ont. Givetvis hälsade man
på varandra - mer eller mindre hjärtligt. Och utbytte gärna några ord
med dom man kände för mest.
Erfarenheten från en som kommer från stora staden är annorlunda.
Här kände man kanske som mest
några i samma höghus eller kvarter.
I skolan eller på arbetsplatsen mötte man de få människor man lärde
känna närmare. Mot alla okända
höll man sig neutral. Att t ex åka
tunnelbana från Vällingby till Hötorget på morgonen kunde vara frustrerande med stela blickar och total
likgiltighet för varandra i den trängselfyllda vagnen.
Viken har fortfarande den lilla
byns karaktär även om den växt
betydligt utanför den gamla delen.
Dock behöver man inte promenera
länge för att stöta på okända ansikten. Och då uppstår frågan om jag
skall nicka, säga hej eller önska god
dag? Eller skall jag uppföra mig
storstadmässigt passiv?
Svaret är inte entydigt. Om man
nyligen flyttat från Helsingborg till
Viken är det naturligast att passera
andra vikenbor utan att röra en min.
Men om man anser att Viken är en
mysig by där man gott kan heja eller nicka och le, då uppstår den där
gemensamhetskänslan som säger att
vi i Viken håller ihop. Eller hur ?
Nog är det trevligt när barn eller skolungdom glatt utropar sitt
“Hej!” till en okänd gammal gubbe.
Åtminstone blir undertecknad varm
om hjärtat. Än har inte alienationen
(varför använda fint ord för främlingskap?) segrat över medmänsklighet.
För dig som är ny i Viken (och
även för enstaka surdeg som bott
här längre): pröva dig fram med
ett leende och en nick om du inte
rentav vågar dig på ett hejrop. Och
om du går utmed stranden och möter en annan vikenbo kan du kanske till och med säga något om att
“det blåser förskräckligt i dag”. Den
frasen är särskilt gångbar i vårt kustsamhälle. Då blir det som skalden
säger: “växla ett ord eller två - allas
möte borde vara så”.
Salve

WBS vann i år igen!
Årets upplaga av Victory Challenge Jr
Cup seglades i Göteborg. WBS
skickade som titelförsvarare upp två lag;
WBS 1, Filip och Viktor Bolmgren samt
Anton Thorin, och WBS 2, med Filip Örtegren, Carl Åkesson samt Oliver Spenner.
Och förra årets rorsman Filip Bolmgren styrde även i år titeln till WBS!
48 lag från hela Sverige seglade, 16 lag
skulle vaskas fram som i en semiﬁnalrunda skulle bli 8 ﬁnallag. Lika perfekta
som förhållandena var under lördagen,
med sol och 6 - 9 m/s, lika uselt var söndagens väder.

Seglingarna blåste inne, så resultaten efter 4 kvalseglingar ﬁck gälla som slutresultat. Det var jämt. Två lag hade 6
poäng, sedan följde några på sju. Men
Filip, Viktor och Anton stod som slutsegrare efter serien 2, 1, 2, 1 och vann med
minsta möjliga marginal i kraft av en
spik i sista heatet. Hela WBS gratulerar!

En gammal reklamman
hade det ändå svårt
När eleverna i 8:e klassen på Vikenskolan skulle bedömas för sitt kunnande att
marknadsföra Viken blev det svårt.
Någon har sagt att en bild säger mer än
1000 ord.
När det gäller Viken är det sant och
det visste alla som kastade sig över projektet. Det blev ett antal trevliga broschyrer av vilka ett par tre var mycket bra
men också så lika till sin grundutformning att blev omöjligt att kora en vinnare. Här är några av bidragen. Bra jobbat skulle man kunna säga och kanske

skulle de kunna utgöra en basidé för en
välkomstfolder om Viken och Vikens
Kultur- och Byaförening.
Kjell Cronert

På god fot med Christina

I början på 90-talet när Christina Juhlin
jobbade som biståndshandläggare i
Simrishamn fattade hon ett drastiskt och
djärvt beslut: hon ville göra något eget
och själv kunna styra sitt arbete.
Hon sade upp sig och utbildade sig
i Malmö till diplomerad medicinsk fotvårdsspecialist. När utbildningen var klar
var det dags att söka lokal och etablera sig någonstans - helst på sträckan
Domsten - Nyhamnsläge. Christina gick
noga tillväga och gjorde marknadsundersökningar och granskade befolkningsunderlaget - hjälp ﬁck hon från kommunen.
Viken visade sig vara en perfekt ort och
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var dessutom favoriten. Hon knackade
idogt dörr och ﬁck till slut genom Inga
Zermans hjälp en lokal hos Göte Svensson och startade Fotboden.
Idag ﬁnns Christina på Apelvägen i
nya fräscha handikappanpassade lokaler.
Vad är då medicinsk fotvård undrar
Byalurens utsända? Alla behöver sköta
om sina fötter men för vissa grupper är
det extra viktigt. Hos Christina kan personer med diabetes, psoriasis, reumatism
eller cirkulationsproblem få hjälp.
Fotvårdsbehandlingen består av ﬂera
steg: först ett skönt fotbad, sedan total
genomgång av fötterna (nagelklippning,
borttagning av förhårdnader och allt annat som gör ont).
Behandlingen avslutas med en välgörande massage allt ackompanjerat av
vacker musik och levande ljus. Det är på
betydligt lättare fötter man lämnar Christinas lokal.
Du kan läsa mer på Christinas hemsida:
www.fotboden.se.
Katarina Trohammar

ger en känsla av trygghet när du står inför
en bostadsaffär.
På Länsbergs har vi många års erfarenhet
av fastighetsaffärer just på Kullahalvön.
Det har gett oss god lokalkännedom och
ett rikt kontaktnät som vi gärna delar
med oss av.
Kontakta oss om du söker ett boende
utöver det vanliga eller behöver hjälp att
sälja din fastighet här på Kullahalvön.
Våra aktuella objekt, samt de vi sålt
nyligen, ser du på www.lansbergs.se.
Rickard Länsberg är registrerad
fastighets-mäklare med gedigen
mäklarerfarenhet och god kunskap
om Kullabygden. Tel 042-33 08 09
Sofia Johansson är registrerad fastighetsmäklare med examen från Högskolan i Malmö och med rötterna i
Kullabygden. Tel 042-33 08 09
Rune Nilsson är ekonom med lång
erfarenhet av fastighetsaffärer och
ett brett kontaktnät i regionen.
Tel 042-33 08 09

LÄNSBERGS
Storgatan 64, 263 31 Höganäs.
Tel 042-33 08 09, Fax 042-33 21 08. www.lansbergs.se
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VKB: prisbelönta hemsida Kalendarium
VKB:s aktiviteter 2006
MÅNAD/
DAG TID

HÄNDELSE

DECEMBER
9
13–15 Pål Jönska Gården
Julmarknad
10

Det är självklart att Vikens Kultur-och Byaförenings hemsida skulle
belönas och det ﬁnns
många skäl till detta.
För det första har Paula
som är föreningens webbmaster skapat en hemsida som tekniskt fungerar
mycket väl.
Den är också alltid
uppdaterad. Man kan i
stort gå in varje dag och
få den aktuella informationen. Information som inte bara berör VKB utan det
mesta som direkt eller indirekt kan sägas
ha koppling med vår verksamhet.
Som ansvarig utgivare av Byaluren
är det glädjande att man kan få all infor-

mation om Byaluren,
aktuellt nummer men
också i stort sett alla
Här
gamla nummer.
ﬁnns självklart allt som
hänt under det senaste året men också det
som är planerat framöver.
Under rubrikerna
VKB, Paul Jönska Gården, Sophiamöllan,
Sjöfartsmuséet, Valborg, Nationaldagen, Vikenfesten, Byaluren, Viken Aktuellt, Vikenpromenaderna
och länkarna ﬁnns allt.
Är man intresserad av kultur ﬁnns länkar till detta och sedan information till en
mängd andra organisationer och föreningar.

Julskyltningssöndag

10

14-17 Sophiamöllan:
Julmarknad, tomte med
godispåsar

10

14-17 Sjöfartsmuséet:
Julglögg
Visning av diabilder från
Gamla Viken

MARS
7
MAJ
4

VKB årsmöte
Nytt nummer av Byaluren

M a o rekommenderar jag varje nyﬁken
människa att kasta sig ut i cyberrymden
och fånga www.viken.cc. Inte bara en
gång utan så fort man vill veta mer om
historien och framtiden.
Kjell Cronert

Sommaren på Vikens Sjöfartsmuseum

Utställningarna blev stor
succé tack vare Kurt Sandgrens modell av valfångarfartyget CHARLES W
MORGAN och ej att förglömma hans träﬁgurer
med sina egna särdrag och
speciella ansiktsuttryck.
Kurt Sandgren, som ett
par gånger tidigare har utställt på Vikens
Sjöfartsmuseum, började redan som 7åring, liksom Emil i Lönneberga, att tälja
träﬁgurer och har sedan utvecklats till en
fullödig konstnär och behärskar många
områden.
Han har själv tryckt ett par böcker om
sitt skapande. Den ena boken "Porträtt i
trä" fanns under utställningen att köpa,
skänkt i 10 ex till museet. Den andra bo-

ken: "Kurt Sandgren, konstnär från Kullabygden" handlar om dels hans levnadshistoria och dels om alla de olika konstnärliga uttryckssätt,
förevigat i bilder, som han
använt sig av.
På museet har också kunnat beskådas i glasmontrar
f.d. tullmästare Nils-Eric Kullbergs donation av 950 miniatyrfartyg, som omfattar
ett stort antal örlogsfartyg från 1:a och 2:a
världskrigen och även av handels- och
passagerarfartyg. Bland passagerarfartygen märks sådana berömdheter som TITANIC, QUEEN MARY m.ﬂ.. Samlingen
som skänktes i våras av sterbhuset blir
bestående.
Brita Malmberg
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Trädgård • Foder • Gödning
Byggvaror • Oljor • Gas
+ mycket mera!
Öppettider:
Mån–Fre 08.00 – 18.00
Lördag 09.00 – 12.00

Karlsfältsvägen 3, 260 40 Viken
Tel 042 236110 • Fax 042 236488

