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Ordföranden har ordet

Innehåll

Hej alla Vikenbor!
Viken växer och vi i VKB
hälsar alla nyinﬂyttade välkomna till byn och förhoppningsvis som medlemmar i
vår förening.
Det ställer stora krav på
oss alla att kunna samsas
om utrymmet på gatorna i
gamla byn. Det har funnits
propåer om olika sätt att reglera traﬁkströmmarna, men
vi tror inte att det är rätt sätt.
För att framkomligheten skall
bli så bra som möjligt måste vi tänka på
att använda bilen så lite som möjligt vid
ärenden framför allt till butikerna längs
Bygatan, där trängseln brukar vara som
störst. Cykla är ett härligt sätt att ta sig
fram, man ser vem man möter, man hinner stanna och prata och cykeln är bra
som laståsna.
Vi ser nu hur nya väg 111 tar form
och vi försöker få en dialog med kommunen kring hur den gamla genomfarten kan göras om till lokalgata. Det ﬁnns
många goda exempel, inte minst på andra sidan sundet. Vi vill komma ifrån
att vägen delat Viken och försöka få ett
bättre ﬂöde i öst-västlig riktning.
Nybyggnaden av stenbryggan vid Fäladsvägen har kommit in i ett mer aktivt
skede. Vi har tillsammans med entreprenören gått igenom hur det var tänkt
från början och känner att vi fått gehör
för våra synpunkter. Om inget oförutsett

inträffar skall bryggan vara
färdigställd till badsäsongens
början.
För att ytterligare förbättra
badlivet i Viken har VKB frågat kommunen om möjligheten till ﬂer byggrätter för badhytter längs stränderna. Det
har, som beskrevs i Byaluren
förra året, funnits betydligt
ﬂer badhytter än idag. Enligt
preliminära uppgifter kommer ett besked i frågan från
kommunen under våren.
Verksamheten i Vikens Kultur- och
Byaförening har kanske inte varit så inriktad på kulturella frågor som förväntats. Därför har nu, med stöd av årsmötet, inrättats en kulturkommitté med Stig
Ewaldson som ordförande och Anita
Lindfors som ledamot och alla som känner för att bidraga till dess verksamhet
kan höra av sig till dessa två.
VKBs årliga arrangemang, dvs 30 april,
6 juni och Vikenfesten i början av augusti, har på senare år blivit alltmer omfattande. Därför har en festkommitté
med representanter från Byaföreningen,
Hamnföreningen, Båtsällskapet och Företagareföreningen bildats för att fördela
ansvaret lite bredare. Programmet för de
olika festligheterna kommer att anslås
på byn.
Till sist en vädjan till er alla; vid vissa tillfällen behöver VKB hjälp med lite
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tyngre arbetsuppgifter och det vore bra
med en lista på arbetsvilliga medlemmar
som vi kunde kontakta. Det kan gälla
arbeten med bryggor och badhytter, att
ställa upp stånden till Vikenfestens marknad vid hamnen eller annat som kan
dyka upp. Lämna namn och telefonnummer till undertecknad på Bygatan 64
eller email: tuve.nilsson@telia,com. Jag
ser fram emot många svar.
När detta skrivs är det vårdagjämning
och solen går ner i havet norr om Gilleleje och när ni läser det borde våren vara
i full gång och sedan kan vi bara hoppas
på ännu en ﬁn sommar.
Väl mött på byn.
Tuve Nilsson

ORDFÖRANDE

A propos Linnéjubiléet – han har varit i Viken!
På Soﬁero annonserar man: "Linné
har nästan varit här". Här i Viken kan
vi säga: "Här har han verkligen varit".
Det tänker vi på Paul Jönska gården
uppmärksamma på årets trädgårdsrunda.
Han övernattade på gästgivaregården
som låg i hörnet Skeppargatan/Skånegränd och han stod på gamla kyrkogården och såg ut över vattnet bort mot
Danmark, och mitt emellan dessa platser
ligger ju Paul Jönska gården – han kan
mycket väl ha trampat vår jord!
Trädgårdsrundan äger rum 1–3 juni
och det ligger mycket arbete framför oss
för att få trädgården så vacker som möjligt fram till dess. Vi är inte många som
skall klara av detta och vi är inte unga.
Vi behöver förstärkning och om du kan
och vill hjälpa till är du mycket välkommen. Vi kan erbjuda en underbar arbetsmiljö med fågelsång och ljuvliga dofter.

Man mår verkligen bra av att påta i jorden – rena terapin! En extra bonus är tillfredställelsen av att kunna göra en insats
för att bevara den ﬁna gården för framtiden till glädje för dagens Vikenbor och
för kommande generationer.
Trädgårdsrundan inleder vår sommarsäsong och som vanligt har vi därefter
huset öppet för visning varje söndag kl
15–17 till och med 19 augusti. men som
vanligt ställer vi gärna upp på andra tider efter överenskommelse pr telefon
(23 62 21 eller 23 82 49). Den 22 juli bjuder vi på våfﬂor i trädgården.
Vi hoppas på många besökare i sommar!
Trädgården kan du alltid besöka
– året om. Gå då in genom de vita grindarna från Målaregränd eller Fyrgatan.
Märta Braun
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Hur var det nu igen
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OBS! Årsavgift för 2007 är 200:- enligt årsmötesbeslut. Inbetalningskort bifogas
i detta nummer av Byaluren. Var god betala snarast. Glöm ej att ange avsändare.
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i Viken eller inom 260 40-området och bor permanent på annan ort är
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Sjöfartsmuseets sommarutställning.
Vikens Sjöfartsmuseum har inför
sommaren 2007 planerat en utställning
om Vikens mesta
och sista fraktskuta,
tremastskonaren
Persiwald.
Byggd i Viken
1906 av Janne Hagerman. Hemmahörande
i Viken i 51 år fram
till 1957 då skutan under dramatiska omständigheter förliste i
en nordlig snöstorm
vid Aurgrundet intill Fårö på sin seglats
från Norrköping till Ronehamn.
Persiwald fördes enbart av Vikenbor
med skepparna Lars Petter och Erik Persiwald Påhlsson, far och son, i spetsen.
Om någon har fotograﬁer, målningar,

tidningsartiklar och dylikt som kan bidraga till information om fartyget och dess
sjöfolk tar vi tacksamt emot eller lånar
dessa. Hör av er till Brita Malmberg tel:
23 77 66, Bengt Tellström 23 67 20 eller
Kjell Lundström 23 72 21.
Kjell Lundström
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Jo förra året, frånsett en lång härlig sommar, handlade det för oss i Viken bl a
om en härlig Vikenfest. Om bryggan som
äntligen blev färdig, om bryggan som
försvann och det nya konstgjorda berget,
som kom att ligga där istället, om stigen
på fäladen som blev en väg och som det
var svårt att ens gå på.
Nu är det snart sommar igen och dags
att leva upp. Efter ganska mycket gnäll
om stigen som blev väg har vi fått något
som barnvagnar och rullatorer kan färdas på och någon har viskat i mitt öra att
bryggan skall stå klar till badsommaren
börjar.
Vi har fått en ny kyrkoherde till Väsby-Viken så välkommen till kyrkan. Några går ju varje söndag till kyrkan, andra
gör det mer sällan. Kanske av ren nyﬁkenhet skulle ni passa på. Ni kan ju alltid skylla på att ni ville veta vem den nya
prästen var och hur hon ser ut.
Innan det är dags att göra allt det som
hänger ihop med sommaren, när vintergarderoben hängts undan, kan man uppdatera sig lite.
Man kan t ex läsa Byaluren. Den
innehåller som vanligt en hel del. Om
förra numret berättade om Glädjehuset
i Viken så handlar det här numret om
spökerierna, nog så spännande läsning.
En del händer inte så långt ifrån där jag
bor så man blir ju lite skraj.
Annat handlar om bonden som trots
att nya 111 förstörde hela hans jordbruk
ändå tyckte att det var viktigt.
Om alla producenterna här i Viken
som förser oss med grönsaker och annat
gott. Lite om Vikens Hamn och lite till.
Det gäller att slåss för idéerna här i Viken.
För närvarande slåss vi i VKB för att
få återuppbygga en del av de över 80-talet badhytter som en gång fanns här. Vår
ordförande har på ett föredömligt sätt tagit tag i den saken. Det känns bra.
Sedan är det bara att hoppas att de
duktiga politikerna i byggnadsnämnden
också gör en insats. Ordna så badhytterna får byggas, en insats av Vikenbor för
Vikenbor.
Det blev mycket på en gång - men
hamnar, badhytter, bryggor och en del
annat är viktigt för oss i Viken och det är
därför som Vikens Kultur- och Byaförening ﬁnns - så har
du inte skickat
in medlemsavgiften på 200:- så
gör det nu, även
om du som icke
medlem ändå får
Byaluren, juste
va!?
Kjell Cronert.

Pappa Anders på somriga besök i Viken
Karin Österling berättar.
Pappa bodde ju här på Möllegården
under så gott som alla 70-talets somrar. Inte undra på att jag har en del
minnen från den tiden.
Han föddes i Helsingborg 1884, ﬂyttade
med farmor och farfar till Göteborg för
att sedan hamna i Malmö under större
delen av sin barn- och ungdomstid. Det
var först när jag slog ner mina bopålar
här i början av sjuttiotalet som han började tillbringa sina somrar i Viken.
Många Vikenbor minns honom när
han raskt halvsprang ner till morgonbadet vid Grähsa brygga. Utöver den
kroppsliga avrivningen tänkte han blicka
mot det vackra Kronborg, en syn han
älskade från sin tidiga barndoms Helsingborg. En dag kom en karl rusande
uppför Böösa backe hem till mig och sa
att han sett pappa hoppa över en stenmur vid stranden och menade att jag
skulle ta honom i upptuktelse och förbjuda honom dylika krumsprång. ”Det
var det värsta jag hört”, sa pappa, ”det
kan ju det minsta barn göra.” Själv var
han över 90 år då!
Han älskade promenaderna runt Viken och tyckte speciellt om överﬂödet
av rosor och den ljuva doften som slog
emot honom överallt i gudor och gränder.

MORGON I VIKEN
Morgonen bådar en molnfri dag,
solen står blank som en silverdollar,
ut från hamnen i korta slag
styr ﬂottiljen av segeljollar.
Gårdarnas röda rosenkaskad
strömmar emot mig i Vikens guda.
Att jag känner mig plötsligt glad
kan min ålder dock ej förbjuda.

Anders Österling och kung Gustaf Adolf, här på hembygdsfest i Bollerup, Skåne, 1945. De
träffades åtskilliga gånger under livets gång. Pappa var ledamot i Svenska Akademin 1919-1981,
och dess ständige sekreterare 1941-1964. Kungen och han hade gemensamma intressen även
utanför Nobelprisen och inval av nya medlemmar, som alltid måste föregås av ett besök på slottet
av ”den ständige”. Numera är det kung Carl Gustaf som ger audiens.

målare tillhörde dessutom föräldrarnas
vänner.
Trädälskare som pappa var gillade
han också de halmade almarna vid Böösa backe. Till att börja med trodde han
att det var pileträd, de halmades ju som
sådana. De påminde honom om pilalléerna på den skånska slätten. Det är synd
att de snart måste ersättas av ny grönska.
Hoppas att det blir lindar som doftar så
gott i juli - som en allé till hamnen. Ett
träd som det ﬁnns många av i Arild, de
trivs tydligen i trakten och breder ut sina
täta kronor.

Norr om heden i fjärrblå färg
ser jag kusten ur havet höja
Kullens kedja, min ungdoms berg,
svept i minnenas blida slöja.
Glömt för stunden är allt som skar
bittra skåror i levnadsmodet
Ännu står jag på jorden kvar
med ett sommarlikt sus i blodet.

Och att lustvandra bland triften eller
strandnejlikan och se på solen som gick
ned och mot Kullens kedja, hans ungdoms berg. Han hade som liten bott med
sina föräldrar i Arildsläge under somrarna, hos Mor Cillas. Då på 1890-talet
var Arild ju en populär samlingsplats
för konstnärskolonin som huserade där,
Gustav Rydberg och många andra ﬁna

Anders Österling på ljugarbänken vid Vikens hamn.
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TRÄDEN
Träd har jag älskat och jag fröjdas än
åt grönskans härlighet i vårens gala,
Men hellre vill jag som en ärlig vän
få trösta dem, när de står vinterkala.
De gröna träden har en kort säsong
i årets mönster av bestämda data.
Det långa mörkret sätter snart igång
Sitt orgelbrus, sin ödsliga toccata.
Grenverket etsar sig i mörk gravyr
mot snökall rymd, och varje nerv är naken,
De likna människor, när stormen yr:
att hålla roten är nu huvudsaken.

till det älskade Österlen. Ales stenar,
Haväng och Verkeån, Ravlunda kyrka
(med Piratens grav) och Brösarps backar var de verkliga smultronställena. Det
hörde också till att gå runt i Ystad eller
Simrishamn.

VÅRVINTERSUCK
Många horisonter
såg jag dra förbi,
vandringsmål att välja
när min väg var fri.
Vad är nu den vanmakt
som jag hamnat i?
Vad jag ser är skuggan
av min ålderdom.
Ingen blick på världen
gör mig framtidsfrom.
Jag har levt för länge
och min dag känns tom.
Lärkan som därovan
slår sin drill idag
prisar dock och lyder
all naturens lag.
Ack, om livets mening
Vet den visst mer än jag.

Pappa och jag på Backåkra beundrar den medalj han ﬁck vid detta tillfälle.
Året var 1966, Mamma fanns inte mer, vilket framgår av pappas sorgband.

Han tyckte att Vikenborna var så påfallande snälla och vänliga. Han tog
ofta sin bok och sin pipa och gick och
knackade på hos goda vänner och grannar för att i lugn och ro njuta av läsningen under något äppelträd eller i någon
berså, alltså i all avskildhet. Dessa stunder var för honom bland det fridfullaste
som fanns.
Min mamma tyckte inte om att han rökte
så mycket. En gång kastade hon ut hans
favoritpipa genom fönstret, det var inte
populärt. Då grymtade även den annars
alltid förnöjsamme. Han mumlade även
när han någon gång inför helgen saknade tobak, för överallt var det ju söndagsstängt på den tiden.
Försiktig med småmedlen var han
också. En gång här inför ett besök av
vännen Aron Borelius - det var en ﬁn
sommardag - bad jag honom gå till Gustavssons livs och köpa två stora Ramlösa. Efter en stund kom han tillbaka utan
ﬂaskor. ”Dom kostade ju ﬂera kronor
stycket, då ﬁck det vara.”
Sommarutﬂykterna i det vackra Skåne
älskade han. Kullabygden med boksko-

gen, fyren och klipporna var honom kär.
Vi åkte runt här i Ralph Bergholtz getinggula bil. Snälla vänner bad pappa
ofta följa med på längre utfärder, helst

Ringen slöt sig och en dag skedde det
oundvikliga. Pappa, då nästan blind han hade ingen stimulans eller glädje av
sina många böcker mer. Han såg fram
emot den eviga sömnen som mot en lättnad. Han ﬁck dock hålla i och bläddra i
sina Hundra dikter som utkom strax före
hans bortgång. Dem hade han själv valt
ut ur sin över 75-åriga diktproduktion.
Karins berättelse
nedtecknad av Bertil Lindfors

Anders Österling vid Verkeåns mynning (Haväng), en av favoritplatserna i Österlen.
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Spökerier i Viken
Berättat av Gullan Gregoriusson, redigerat av Bertil Lindfors

Ett berömt gammalt
vykort som ingår i ﬂera
fotoböcker och som
berättar om auktionen
efter skomakaremästare
Brytz år 1903. Min
mormor i vitt huckle med
dottern Hulda syns vid
staketet. Egentligen måste
det ha varit en bitter dag
för min mormor. Där
gick väl det mesta av
bohaget, som delvis tror
jag innehöll möbler från
slotten, en sorts betalning
för skor och kängor. Två
sjuttonhundratalsstolar
från Kristinelund fanns
i mitt barndomshem i
Domsten.

Jag tror naturligtvis inte alls på
spöken men jag har respekt för dem.
Mors berättelser om spökerier i hennes barndomshem i Viken hörde till
rysningarna hos oss i Domsten när
det var mörka höstkvällar, dimmorna
svepte in från strandheden och vi
tyckte oss se skuggor av gengångare.
Vi satt i ett rum utan innanfönster, gardinerna ﬂaddrade, vinden pep i varje vrå,
ja det var så där riktigt ”pugigt”. Vem
var egentligen den där Puke om inte
den onde själv? ”Ah, tant Rosa, berätta”
sa mina små kamrater. ”Du skärrar upp
dem” sa far. En gång hade vi hemma ett
par Kristinelundstöser som var galna i
borddans, knackningar och spökhistorier. De blev så uppskärrade så far ﬁck
följa dem hem genom skogen.

Det rullade om nätterna
Så började mor. ”de där rullningarna
lämnade oss ingen ro”. ”Asch”, sa far alltid ”det var naturligtvis skomakarrullarna
uppe på loftet som råttorna drog omkring med”.
Min morfar var nämligen skomakare
och huset de bodde i var väldigt gammalt, det stod 1789 på en taksparre,
kvarteret hette GALEASEN. Mor brydde
sig aldrig om fars kommentarer. Far var
döshultare, han hade många talanger,
men det där med ﬂygande lakan, örﬁlar
och gastar som man trodde på i Viken
saknade han alldeles begåvning för.

Lakanet...
Med lakanet var det verkligen konstigt.
En natt väcktes mormor och morfar av

att Calle, som var äldst av barnen, stod
i dörren och sa att Kano frös, han hade
inget lakan. Det märkvärdiga var att lakanet hade ﬂugit iväg. Efter en stunds
letande fann mormor lakanet som hade
vikt ihop sig riktigt snyggt och låg precis
som om det var nymanglat på sitt gömställe, en mycket underlig plats.
Mormor hade fällt ihop slagbordet
som hon gjorde varje kväll för att få
plats med pågarnas sängar, och där under väl gömt av klaffarna låg lakanet på
sargen i det lilla mellanrummet nere vid
golvet. Mormor begrep ingenting och
det blev ﬂer nätter när den lille smale
Kano låg där och frös utan lakan. Min
far avslutade alltid denna historia med
att det naturligtvis var Calle som hade
vikt ihop lakanet och spelat föräldrarna
ett spratt. Men Calle var ju alldeles för
liten för att kunna vika ett lakan så ﬁnt,
sa mor. Ja, då var det väl nordvästen
som blåste iväg lakanet? Och så skulle
far alltid fråga varför det var lakanet som
hade blåst iväg, det var väl troligare att
den lille Kano hade frusit om det hade
varit täcket eller ﬁlten? Men då tyckte
min syster och jag att far var så fantasilös att vi nästan stönade. Ett täcke? Det
skulle väl vara ett lakan om det ska bli
ett spöke.
Denna Vikenhistoria påmindes jag
om när jag en gång i radio följde en serie om spökhistorier. Där framhölls att
en historia om ett lakan som ﬂög iväg
och själv vek ihop sig var en vandringssägen som hörde till Västkusten.
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Örﬁlarna...
I skomakarhemmet fanns också ett rum
i vilket man ﬁck ... örﬁlar. Första gången
mor berättade om detta rum gällde det
faster Lina som bodde i Höganäs och
hämtades med hästskjuts. Mor gick dock
aldrig direkt på en historia, hon hade
ofta små parenteser. Vi skulle alltså presenteras för faster Lina, veta att hon var
en sträng godtemplare. Ändå lät hon sig
bjudas på mormors goda vinsoppa. ”Rysligt god saftsoppa” sa faster Lina. Pågarna ﬂinade och när hon försett sig med
den fjärde portionen sa Calle skadeglatt,
att nu hade faster blivit bjuden på en riktigt god vinsoppa. Faster Lina blev naturligtvis förgrymmad på Calle.
Men när jag många år senare hade ett
samtal med faster Linas dotter Amanda
om denna soppa, sa hon att pågarna
Brytz sannerligen inte var kända för någon större begåvning. Tänk att de inte
visste att alkoholen förﬂyktigas vid en
kokning!
Ingressen med vinsoppan skulle alltså
med och som barn tolererade man inte
en enda avvikelse när det berättades sagor. Efter vinsoppan kom ... örﬁlarna.
Faster Lina blev kanske lite dåsig av soppan, hon skulle ligga över och ﬁck det
tomma rummet. Och jag som vet hur
många barn mina morföräldrar hade, de
var faktiskt sju stycken, och sängplatser
skulle det också vara till ett par gesäller, måste nog tycka att det var konstigt
att ett rum stod alldeles tomt. På morgonen uppenbarade sig en alldeles förstörd

faster Lina. Hon hade hela natten brottats med någon eller något, sa hon. Det
hade varit ett rysligt LARMANDE, hemska vinddrag, knackningar och i synnerhet hade örﬁlarna smällt. Hon hade
nästan hållit på att förlora förståndet, så
oförklarligt hemsk hade natten varit. ”Jag
ligger aldrig mer i det rummet” sa faster
Lina. I fortsättningen när hon kom på visit ﬁck allt pågarna spänna för hästarna
och köra henne hem.
Mormor ifrågasatte aldrig sanningen i
vad hennes svägerska hade berättat och
morfar bara skojade med sin syster.Han
var nämligen en GUDSFÖRNEKARE sa
mor och en sådan tror inte på något
övernaturligt. Även gesällerna drev gyckel med spökerierna.

Den vandrande juden
En dag kom DEN VANDRANDE JUDEN.
Mormor tyckte så mycket om honom,
hon var nöjd med allt hon under årens
lopp hade köpt av honom. Det var småsaker som hårnålar, knappnålsbrev men
även en och annan meter randigt tyg till
förkläde. Denna gång beklagade juden
sig. Det var fullbelagt på hotellet så han
var alldeles utan sängplats. ”Hade den
snälla frau Prytz kanske en säng till honom?” Mormor var först mycket bestämd,
nej hon hade bara sängar till sin egen
stora familj. Men när juden envisades,
det var väl inte snällt av den annars så
snälla frau Prytz att låta honom ligga där
på ga-a-atan? bevektes mormor. Hon gav
honom det tomma rummet.
Nästa morgon var juden alldeles förtvivlad. ”Hvad har ni i thet romm frau
Prytz”? Vad han hade upplevt berättade
han inte, men han var kritvit i ansiktet
och såg ut att ha frossbrytningar. ”Jak ligga aldrig mer i thet romm”.
Och så gick ett år och juden stod åter
i dörren och hade ingenstans att sova.
Mormor tyckte synd om honom men något annat rum än det han väl kände till
hade hon inte. Och då sa juden: ”Jak ligga hellre på ga-a-aten än jak ligga i thet
romm”.
Och sen kom juden inte mer.

judiska vänner Miriam och Hasse som
liksom jag hade emigrerat till Stockholm.
Och Miriam sa meddetsamma helt spontant och på bred och skorrande malmöitiska, att det var en EN RÄLI MORRMORR jag hade haft. För mormor måste
ju efter faster Linas förskräckliga natt
med de smällande örﬁlarna ha vetat att
det var något verkligt farligt med det
tomma rummet och ändå lät hon juden
övernatta där. Men Hasse var mildare,
kanske hade mormor inte riktigt trott på
vad svägerskan hade berättat. Kanske
hade ändå faster Lina blivit lite grand på
kanelen efter vinsoppan. Vem vet om
inte pågarna i sista stund hade hällt i en
liten skrald som dansken säger. Men juden då, han hade ju inte blivit bjuden på
vinsoppa? Hasse viftade emellertid bort
hela frågeställningen: ”Herregud, vilka
underbara gamla Tjechovjudar ni måste ha känt i er familj”. Och Miriam som
tyckte att hon varit väl sträng mot salig mormor fyllde i med att jag i alla fall
hade en rysligt charmig morbror Calle.
Stockholmarna såg ju honom överallt i
spalterna. Calle Brytz som upplyste om
väder och vind, fotograferades vid sina
ålarusor eller tillsammans med Vikens
sommarkändisar.

Arsenik...
Hasse funderade emellertid vidare och
nästa gång vi träffades sa han:” Är ni
säkra på att där inte fanns arsenik i tapeterna?” Ock så började vi skratta för
vi hade alldeles nyligen varit och sett
”Arsenik och gamla spetsar”. Men hade
min mor levt hade hon nog inte skrattat.
För faktum är att hon talade ganska ofta
om arsenik och det gällde då en gammal
barnsäng som just var från Viken, kanske
samma som den lille smale Kano låg i.

Konstiﬁka språk
Att juden titulerade min mormor Augusta Brytz med frau Prytz var jag inte
förvånad över, för mor sa alltid att det
var få som begrep att Brytz och Prytz var
två olika namn. Det ﬁnns en släkthistoria om namnet men det ska jag inte gå
in på här. Men vad jag som barn särskilt
förundrade mig över var judens konstiﬁka språk. Och som vuxen undrade jag
om det inte också fanns ett visst drag av
antisemitism i skrönan. En gång berättade jag om Vikenspökerierna för mina

Gåramålning av mormors och morfars hus.
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Den var min första säng. Riktigt vad som
hände vet jag inte, men det talades om
att jag vid åskväder liksom stelnade till
och var omöjlig att väcka. Hur det var
med min lillasyster som ärvde sängen
minns jag mycket väl. Nattetid satte hon
sig rakt upp i sängen och vrålade som
om hon haft förfärliga drömmar. Någon
psykolog fanns på den tiden inte att rådfråga. ”Det är arsenik i den där sängen”
sa mor. Far måste resa in till Boreus i
stan och köpa en ny säng, varefter lillasyster ﬁck en god och drömfri sömn.
Vad jag senare erfarit skulle det under
mina föräldrars uppväxttid ha rasat den
största miljödebatt i vårt land och då
kring giftet arsenik, som fanns i tapeter,
oljefärger, tyger mm.

Skelettet under stenoren. Var
det månne en ”strandvaskare”?
Någon omtapetsering av rummet eller
ommålning av Kanos säng hörde jag aldrig talas om. Det var snarare så att spökerierna upphörde av helt annan anledning. Vid en grävning på tomten gjorde
man nämligen en fasansfull upptäckt.
Man hittade ett skelett under stenoren
sa mor. Där hade det kanske legat i ﬂera
hundra år. Den stackaren ﬁck väl till slut
ro i sin själ sedan en präst läst över honom och han kommit i vigd jord. Men,
fnös tant Amanda som väl kände till det
Brytzska husets spökerier....det där skelettet hade hon då aldrig hört talas om.
Var inte denna historia lite påklistrad?
Spökhistorierna måste ju få ett slut
för det skulle komma en ny fru in i huset. Calle gifte sig med Irma och övertog
barndomshemmet. Tant Amanda ﬁck väl
tro vad hon ville. Länge trodde jag att
den döde var en s.k. självspillning som
Forts. nästa sida

Fortsättning Spökerier i Viken
inte hade fått ligga innanför kyrkomuren.
Eller ännu värre, här hade en gång skett
ett mord. Men så gifte jag mig med en
lantmätare intresserad av gamla markhistorier. Han undrade om det inte kunde
vara en främmande man från havet, en
s.k. ”strandvaskare” ﬁck ju inte heller
begravas på kyrkogården.? Ni som är
läsare av äldre årgångar av ”Kullabygd”
känner naturligtvis till många historier
om strandvaskare. Det var t.ex. inte nådigt att en mörk natt träffa på en sådan
gengångare. Han hoppade upp på ryggen och släppte inte taget förrän han
blev kastad över kyrkomuren. Man visste ju inte om han var turk eller annan
hedning som det står i en gammal skrift.
Och ännuvärre historier kunde berättas om den som skar av silverknapparna
på den dödes rock och som kunde få
bära strandvaskaren på ryggen hela sitt
liv igenom. Men ändå, inte begrovs en
strandvaskare uppe i bostadskvarteret
GALEASEN? Men tittar ni på en Vikenkarta inser ni snart att dessa nedre Vikentomter tidigare var strandhed.

Giftemål
Calle gifte sig alltså med Irma, bodde
kvar i hemmet och som inackordering
i ﬂygelbyggnaden hade de Kano, Cal-

les ﬁskarebroder. Kano som egentligen
var döpt till Nikanor, det bibliska namnet, blev en lång, stilig karl. Men han
gifte sig aldrig och var alltid klädd i en
mörkblå Guernseytröja från Hornbaek
utom på julafton då han kom till oss i
Domsten klädd i cheviotkostym. I min
familj minns vi honom mest för att han
var en sån jäkel på att rulla senapskulan
till lutﬁsksåsen. Men han var lite mörk
till sinnet, somliga tyckte att han var en
riktig dysterkvist. Han saknade Calles gemyt och charm. Men man måste beakta
att han en gång legat under ett ﬂygande
lakan.

Till nästa generationer
Flygande lakan, örﬁlar i ett tomt rum,
kanske en strandvaskare under stenoren...spännande saker som jag sedan
förde vidare. Vi bodde i Gamla Stan och
när det rasslade så där rart från kakelugnsluckorna var det dags för Vikenspökerierna. Och även nu var det barn som
måste följas hem, i trånga mörka gränder. Och en gång under ett sommarlov
chockade nioåringen morbror Calle för
hon frågade, var det där rummet fanns
där man ﬁck örﬁlar? Och till vår stora
förvåning blev han riktigt ilsken och röt
att i hans hem hade min liv och själ inte
varit några spöken. Vi förstod att han

aldrig berättat något för moster Irma. Jag
var tacksam att hon just då var ute i köket och öppnade kakburkarna. Och morbror Calle bjöd Gregor och sig själv på
en stor jamare.

Ingen blev skomakare
Ingen av Brytzpojkarna blev skomakare, de gick alla till sjöss. Fritiof emigrerade till Amerika där han tog sjökaptensexamen. Sjömannen Otto dog i tjugoårsåldern, Calle och Kano seglade i
unga år på de stora haven men föredrog
sedan att stanna hemma i Viken och ﬁska. Hulda gifte sig med en bruksarbetare
i Höganäs, Rut med möllaren på Storgårds Kvarn och min mor Rosa med en
handlare i Domsten. Bröderna brukade
kalla Rut för ”möllarekäringen”, hon blev
äldst av syskonen, 95 år. Jag försökte
några gånger intervjua henne om vad
som egentligen hände i det gamla hemmet. Men hon blev märkbart irriterad, de
där gamla historierna ville hon verkligen
inte tala om. Efter Calles och Irmas död
inbjöds hon av den nye husägaren, men
hon satte aldrig sin fot i hemmet. Säkert
hade huset sina hemligheter. Men det ser
mycket idylliskt ut på tavla målad av en
gammal gåramålare.

Hur ﬁck möllan vingarna på plats förr?
På sensommaren 2006 kom
Sophiamöllans nya vingar på
plats. Med hjälp av två kranbilar var det avklarat under en
dag. Men hur gjorde man förr
och hur lång tid tog det då? Det
var två frågor vi ställde oss.
Det måste ju varit en gigantisk
uppgift som tagit veckor i anspråk
– eller?
Av Bengt Brenå ﬁck vi tipset att
kontakta Lars Hulthén, som jobbat
med den siste "möllaren" Ivar Gustafsson, han kanske visste.
Jag kontaktade Lars och till min
stora förvåning berättade han att
det även förr i tiden, utan kranar,
bara tog en dag att få vingarna på plats!
Med block fästade på kvarnaxeln
drogs vingarna upp med mannakraft
och rep. Ibland tog man hjälp av hästar, några gånger har även lastbilar använts som draghjälp.
På Sophiamöllans hissloft kan du se
exempel på sådana block och rep.
Innan vingarna kunde dras upp
måste man ta bort en del av omgången

(gångbron runt kvarnen) för att
de skulle kunna passera utan att
skadas.
Men visst fanns det skillnader
också.
En är att först när vingarna var
på plats kunde andra hälften av
hecket (gallerverket på vingen)
sättas på plats. Det kunde ta 4-5
dagar ytterligare.
En annan är arbetsinsatsen!
Förr deltog 20 – 30 personer i
monteringen. Vid monteringen i
höstas deltog två kranförare och
två montörer vid axeln. Samt förstås – Bengt Brenå som övervakare, vilket framgår av bilden här invid.
Enligt Lars Hulthén ﬁnns en ﬁlm om
monteringen av vingar på Sophiamöllan, inspelad under 60-talet. Vi ställer
därför avslutningsvis frågan: Finns det
någon Vikenbo som kan åta sig att digitalisera den?
Vi tror att den skulle kunna bli en
intressant del av Sophiamöllans samlingar.
Clasgöran Strömgren
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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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En välsignelse för de ﬂesta ...men till nackdel
Vägdragningen av nya 111an skär genom det gamla jordbrukslandskapet
runt Viken. Det har av så gott som
alla betraktats som en nödvändighet
att ﬂytta ut vägen med dess 12 000
fordon per dygn utanför de tätbebyggda delarna av Viken och Svanebäck, icke minst nu när det uppföres
bostäder på ﬂera ställen utanför den
tidigare bebyggelsen och samhället
åter växer så det knakar.
Vägen som idag med sin traﬁkintensitet på ett brutalt sätt delar samhället i
två delar kan byggas om till en betydligt
skonsammare inre traﬁkled. Det mesta
av pendlartraﬁken och så gott som all
lastbils- och långtradartraﬁk kommer att
gå utanför byn på den nya vägen.

Vägbygget och gården december 2006. Här syns tydligt hur vägen delar odlingsmarken på
mitten. Observera att Karlsfältsvägens fortsättning österut förﬂyttats i sidled.

Men....
Många av lantbrukarna som släpper till
mark drabbas hårt. Bland dem tror jag
att min gamle klasskamrat Kjell Håkansson med hustru Laila är de som drabbas
värst. Deras olika ägor delas i två delar
av den nya vägen, vilket får till följd att
det blir väldigt svårarbetat med dagens
stora lantbruksmaskiner. Arealen blir till
ett lapptäcke av några näst intill obrukbara åkerlappar så små att det inte fungerar med våra tiders krav på stora odlingsenheter.

Hundra år i släktens ägo
Kjells farfar Carl Håkansson köpte marken 1910, byggde sig ett nytt stort boningshus, nya stallar och uthus. Han lånade pengar till allt av Vikens främste

Sittande: farmor Elise ,dottern Maria och
farfar Carl. Stående från vänster Erik, Henrik,
Fredrik och Arvid.

partredare mm Tufve Petersson, ett stort
åtagande på den tiden.
Det var goda tider för lantbruk och
han hade fem barn varav tre unga, starka
söner som skulle arbeta på gården. Det
var äldste sonen Henrik samt Arvid och
Fredrik. Dottern Maria kom att arbeta på
Vikens telefonstation och fjärde sonen
Erik bildade tillsammans med Gunnar

Vägbygget och gården

Gustavsson Håkanssons och Gustavssons
speceributik vid möllan.
Ett arbetsamt liv tog vid på gården.
Kjell berättar bl a att de tre bröderna
”gropade”, dvs dränerade för hand fälten
under en tid av 28 år. Många kilometer
grävde de i den styva leran. Och detta
utan att få musarm.
Henrik, äldste sonen, tog som brukligt var över när farfar Carl avled 1927.
Han gifte sig med grannens dotter Anna
och ﬁck tre barn, varav Kjell är äldst.
Henrik brukade framgångsrikt jorden
och specialiserade sig under lång tid på
mjölkkor. När Henrik avled 1970 skulle
antingen gården säljas eller något av barnen ta över. Under några år var marken
utarrenderad. Efter lång betänketid bestämde Kjell och Laila sig för att ta över,
trots att Kjell arbetade i Lund som forskningsingenjör vid LTH. Kjell hade såväl
teknisk utbildning som lantmästarutbildning i botten. Teknisk och praktisk har
han alltid varit, det vet väl jag som i tonåren tillsammans med honom sköt råttor
i märgelgraven med hans hemmasnickrade gevär.
Familjen ﬂyttade med de tre barnen
hem till fädernegården 1980.

bonde på fritiden. Tidiga morgnar åkte
han till Lund för att jobba på gården
kvällar och helger.
Flit, det är det då inte någon brist
på! Naturligtvis kunde han inte behålla
mjölkkonäringen utan det blev spann-

Ej mjölkbonde som far
När Kjell pensionerade sig för några år
sedan hade han arbetat i Lund i 37 år
och sedan 1976 hade han samtidigt brukat gården och arbetat som månskens10

Uppdelningen illustreras här på Kjells
datorbild över sina ägor efter vägbygget.
Observera att Karlsfältsvägens fortsättning
österut förﬂyttats i sidled.

l för ett fåtal.
mål, betor, ärter och raps i stället. Far
Henrik hade fått pris för Sveriges bäste
mjölkko två år i rad på femtiotalet. Kjell
jämför detta med sitt eget pris från Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm
som han fått för ett antal konstruktioner
för kärnfysikalisk forskning. ”Det kan ju
gå på ett ut”, menar han.
-Vad var det som gjorde att ni tog
detta visserligen utmanande men samtidigt så krävande steg att ﬂytta hit från en
förmodligen bekvämare tillvaro? - Jag har trivts superbra med jobbet i
Lund men ändå känt en dragning till den
nedärvda gården. Det var nog en vördnad inför fädernas hundraåriga slit, och
kanske en känsla av moralisk skyldighet
eller livsuppgift att få gården att leva vidare, och helst inom släkten.
- Fast så blir det nog inte nu när
111an omöjliggör ett rationellt jordbruk.
Den nya sträckningen är deﬁnitivt början till slutet för jordbruksverksamheten.
Och för övrigt har de tre barnen utbildat
sig för och fått sin försörjning inom andra områden. Men man vet ju aldrig. Livet som månskensbonde kan ﬂer lockas
av. Själva känner vi för att jobba i många
år ännu. Men så har vi ju också pensionen att leva på. - Hur blir det med de mycket uppskattade ridstigarna som du hållit öppna
och ansat i alla år? - Med dem blir det nästan omöjligt att
fortsätta. Men jag skall ändå försöka. I så
fall blir det i begränsad omfattning. -Vi har samtidigt förståelse för att utvecklingen inte går att stoppa. Den för
ju så mycket gott med sig om än inte för
oss alla.-

Gott samarbete
- Jag vill också tillägga att Vägverket
har varit mycket förstående och tillmötesgående när vi diskuterat olika detaljer
vid utförandet. Likaså har alla som arbetat med den nya vägen i ur och skur varit mycket bra att ha med att göra.
-Ack ja,- suckar den annars alltid så
positive Kjell - det blir betydligt svårare
för mig och Laila att upprätthålla våra
gamla vanor. T ex att vandra upp till
hjorthägnet och den gamla dammen för
att stilla sommaraftnar i lugn och ro njuta
av alla djuren och fåglarna. - Nu måste vi
ta oss i kringelikrokar över den bullriga
111an för att komma dit.
Och så väldigt rofyllt blir det nog inte
mer. Men vi ska ändå försöka.
Bertil Lindfors

Fler båtplatser i Viken?
Vikens Hamnförenings årsmöte har
beslutat att man vill bygga ut Vikens
hamn med en ny yttre hamnbassäng.
Den nya hamnbassängen beräknas ge
ett tillskott på cirka 140 nya 3,5 m breda
båtplatser. Hela projektet kommer att
kosta i storleksordningen 15 miljoner kr.
Viken byggs ut med nya bostadsområden och då måste samhällets infrastruktur, dit hamnen hör, också hänga med.
Vi har idag 210 båtplatser och en kö på
över 100 familjer som vill ha en båtplats.
Det tar över fem år att få en plats för en
mindre båt.

Pressinformation från:

VIKENS
Hamnförening

Ny yttre hamnbassäng
En tillbyggnad av hamnen kan ske genom att med den beﬁntliga yttre piren
som västlig gräns, bygga en bassäng öster därom. Den nya hamnbassängen beräknas ge plats för 140 båtplatser med
en genomsnittlig bredd på 3,5 m. Arbetet omfattar byggnad av två pirarmar
om vardera 150 m samt muddring till 3
– 3,5 m djup. Det betyder att omkring

N

Box 14, 260 40 Viken

25 000 m sand ska muddras bort. Nuvarande inseglingsränna, som går genom
den tänkta nya bassängen, måste idag
muddras vart annat år på grund av sanddrift. Detta undviks vid en utbyggnad.
Gunnar Östin
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Den stora lilla parken

De som har tagit på sig ansvaret för
Fler båtplatser i Viken
parken bildar Vikhagaparkens Vänner
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här vid sidan är tagen 29 mars och viett viktigt inslag i Vikens miljö.
inseglingsränna, som går genom den tänkta nya bassängen, måste idag muddras vart
sar också på att parken har sin egen anDet faktum att parken ligger där den
annat år på grund av sandrift. Detta undviks vid en utbyggnad.

ligger innebär att den inte får den uppmärksamhet som den är värd.
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slagstava.)

Kjell Cronert

Vikens pensionärsförening – 20 år
Pensionärer är ingen enhetlig grupp.
Åldern och krämporna förenar. Då
kommer jag att tänka på en gåta
från barndomen som löd: “Vad alla
vill bli men ingen vill vara!?” Svaret
var förstås (?): “Gammal.”
I dag är det kanske lättare att vara gammal än på 30-talet. Bättre sjukvård och
kommunservice så att man längre kan
behålla sin standard i egen bostad etc.
Och så har vi goda pensionsförmåner
mot vad kanske komma skall. Även om
40-talisterna, som är en omskrivet stor
kull, väntas kunna ta för sig sin berättigade andel.
Nyblivna pensionärer saknar i början
jobbets fasta rutiner. Även kamratskapet
i samband med jobb och jobbkontakter. De har helt enkelt en smula tråkigt.
Ända tills de som bor i Viken äntligen
kommer underfund med att det finns en
pensionärsförening: SPF 758 som är parat att ställa upp med diverse aktiviteter
som gör tillvaron lättare.
Men först skall vi kanske tala om att
Vikens Pensionärsförening som vi normalt kallar oss, bildades 1987 och således med sina 20 år är en vital ungdom i
sina bästa år. Vi - idag c.a 350 medlemmar- ingår som numret 758 antyder i
en större organisation: Sveriges Pensionärsförbund grundat 1939 med 240.000
medlemmar. Huvudorganisationen bevakar våra intressen på riksnivå både i
riksdag och annorstädes.
Dessutom får alla medlemmar en
rikstidning: Veteranen som innehåller
mycket läsvärt om boende, kooperativ
för seniorer, tips för att få mer för pengarna, resmål, god och nyttig mat, lyckade operationer etc etc.

SPF:s fest - vid julbordet på Hemgården

SPFVikens ordförande Göran Hallin

Till och med annonserna är läsvärda
för bot eller lindring mot skiftande ålderskrämpor. Veteranen utkommer med
nio nummer per år och ingår i den lokala medlemsavgiften som är 150 kr per år.
Vi har även ett distrikt under förbundet i Skåne med en regional tidning:
Skåneveteranen som utkommer fyra
gånger om året och med särskild kursgård för utbildning av styrelsemedlemmar, ordförande och cirkelledare etc.
Men för det mesta klarar vi oss själva
framförallt när det gäller egna aktiviteter.
Många trevliga träffar
Först och främst har vi vårt månadsmöte
andra tisdagen kl 14 på för oss lämpliga
och trivsamma Hemgården. Mötena med
kaffe och kakor (eller macka för dom
som föredrar detta) med underhållning,
viktig information, och andra angelägna saker som intresserar kring 60 - 100
medlemmar varje gång.
Decembermötet med luciatåg och så
förstås ett rikligt julbord dukat ute i verandadelen lockar flest av oss till antalet.
Då blir ordföranden Göran Hallin tvungen att dirigera i vilken turordning man
får komma till godsakerna. Redan vid ingången får man ta ett obesett kort till ett
av de numrerade borden för att få spridning på vem som skall bli bordsgrannar.
På så vis blir vi lättare bekanta med varandra eftersom sällskapet vid bordet växlar.
Just till den goda julmaten är det vid detta möte tillåtet att ha med sig en lommeflaska för att kunna ta “en lille en” enbart
för matsmältningen ...

SPF:s rikstidning Veteranen - 9 nr/år

Lucia med tärnor sjunger för Vikenpensionärerna före kaffet på julfesten
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Sedan har vi vissa stående
aktiviteter per vecka eller månad. Boule två gånger per
vecka och säsong i svarta byn
är populärt. - Mer än 30 damer fördjupar sig i kortsspelet
Canasta i Hemgårdens veranda.
en gång i veckan. - Lika många
eller fler- drar onsdagspromenaderna varannan gång himmavid och varannan gång en
liten utflykt till Kullaberg, Söderåsen och andra attraktiva
promenadställen. Bilsittplatser
ordnas och då kan varje chaufför tillgodgöra sig en skälig
Promenadgruppens grillning vid utfärden till Hovs Hallar
förstärkning till bensin mm av
varje passagerare.

Internet skrämmer många
pensionärer, därför har vi i
Höganäs haft tillgång till 10
datorer i en cirkel med två
olika grupper, som har stiftat bekantskap med internet
och dess möjlighet att ta in
information och bilder från
hela världen samt maila. För
många var det första gången
som de prövat att hantera
en pc och dess fantastiska
möjligheter vid rätt knapptryckning - inte så lätt för
en generation som växt upp
utan flera av dagens tekniska
uppfinningar. T o m mobiltelefonens nyttjande och
möjligheter med t ex sms har lockat till
mer än en kurs.

Boulespel är särkilt lämplig förströelse för pensionärer som här vid banan i Tre Gudor

Häromåret hade vi en cirkel enbart för
en veckas resa till Polen. Särskilt uppehöll vi oss kring Krakows gamla stadsdel som tillhör världskulturarvet. På plats
kunde vi sedan känna igen oss i verkligheten vad vi i teorien och på bilder först
tillgodogjort oss. Krakow var ensamt
värd resan även om vi njöt av många andra intressanta städer och platser.

Det är också brukligt att ha en cirkel i
Kyrkstugan på gång för 30-40 deltagare.
Cirkeln om Danmark och särskilt Köpenhamn har pågått i flera år. Deltagarna har
gjort flera berikande besök i “vår” huvudstad såsom visning av det nya Operahuset på Holmen mittför Amalienborg,
till Frederiksbergs park i Köpenhamn
förutom alla andra platser vi besökt efter att ha orienterat oss i förväg om vad
som är mest sevärt.

Vikenpensionärer samlas framför
Mariakyrkan med sina världsberömda
altartavla i Krakow

Slutligen skall särkilt nämnas cirkeln
“Vårt fantastiska sekel” som 30-tal pensionärer anmälde sig till vid sekelskiftet.
Här kunde varje kursdeltagare komplettera kurslitteraturen med egna erfarenheter mer än 70 år tillbaka i tiden och
yrkeskunskaper som gått förlorade såsom att en apotekare berättade om hur
han tillverkade egen medicin genom att
stöta blad och blomfrukt etc i mortlar för
att sälja till patienter i små påsar. I dag är
allt fabrikstillverkat - som så mycket annat.
Om du önskar gå med i SPF, kontakta
Göran Hallin tel 23 75 34!
Sven Lundberg

SPF-damer njuter av kortspelet Canasta i Hemgården
13

Tre företagare sätter Viken på den
Viken håller på att i snabb takt
etablera sig på den gastronomiska
kartan i Sverige. Det är framför allt
produkter från tre familjeföretag som
vinner priser, medaljer och diplom
på löpande band för sina produkters
höga kvalitet och goda smak.
Gemensamt för företagen är:
• De bygger på tradition - ofta generationers kunskaper och erfarenheter
• Produkterna håller en mycket hög
kvalitet både när det gäller ingredienser,
tillverkning och odlingsmetoder
• Den yngre generationen som tagit
över glöder för produktutveckling och
nya idéer med den traditionella basen
som grund

Vikentomater
Kjell och Gunnel Olofsson startade
Vikentomater för 43 år sedan och
odlade grönsaker och tomater, som
med tiden blev en allt viktigare del
av försäljningen. För 11 år sedan tog
sonen Mats över verksamheten.
”Jag är faktiskt mer eller mindre uppvuxen i ett växthus” berättar Mats för Byalurens utsända. Mats var från början övertygad om att för att kunna skapa sig en
nisch i den konkurrensutsatta och prispressade branschen skulle han satsa på
en tydlig svensk proﬁl och många olika
sorter. Gula, tigrerade, körsbärsformade,
tomater som såg ut som vinbär eller miniplommon - sortimentet växer hela tiden - 2007 kommer 76 olika sorter att
säljas (det var 30 för 2 år sedan). Jakten
på nya sorter pågår ständigt över hela
världen
Från början var det mycket trögt att
övertyga handeln att pröva de nya tomatsorterna men sakta men säkert ökade
intresset och en vändpunkt var inslaget
i ett av Mat -Tinas program då Tomas
Tengby besökte Vikentomater. Diplom
från Gastronomiska Akademin och ﬂitigt
deltagande på mässor, utställningar och
tomatprovningar gjorde sitt till och idag
räcker faktiskt inte tomaterna (400 ton/
år) till.
Odlingen på beﬁntlig yta skulle kunna
bli större, men alla specialtomaterna tar
mycket plats - så kanske blir det ett växthus till. Tomaterna är biologiskt odlade
- ingen kemisk bekämpning förekommer
- och de bär märket Svenskt Sigill - ett
kvalitetsmärke för mat från svenska odlare med höga krav på livsmedelssäkerhet och miljöhänsyn. Uppmärksammat

De tre företagarna samlade vi Vikenstranden. Fr.v. Claes Persson, Per i Viken, Bertil Larsson,
Larsviken och Mats Olofsson, Vikentomater. Foto: Olle Bogren.

idag är förekomsten av ämnet Lykopen i
röda tomater, vilket är en kraftfull antioxidant som skyddar mot ﬂera cancertyper
enligt ﬂera undersökningar. Vid för lång
kyld transportsträcka av tomaterna minskar förekomsten av Lykopen kraftigt.
Det är en av anledningarna till beslutet
att tomaterna säljs inom en radie av max
1 timmes transport tid från Viken för att
kunna garantera kvaliteten.
Direktförsäljningen i Vikenväxthusen är viktig och mycket uppskattad av
kunderna. Det är härligt att kunna gå
där och plocka ihop sin egen påse med
spännande och goda tomater som doftar
himmelskt. Närmare direktodlat och källan går det inte att komma.
Läs mer om Vikentomater (tomatsorter, försäljningsställen och Lykopen) på
www.vikentomater.se

Per i Viken Chark
Den spännande historien om hur
Charkuteri och Specerirörelsen ”Per
i Viken” startade i Gamla Viken för
över 80 år sedan berättade vi om i
förra numret av Byaluren.
Per i Viken blev framförallt berömd
för sina goda korvar. År 2000 tog Claes
Persson, som redan drivit butiken i Viken och tillverkningen i 12 år, över hela
verksamheten och startade Per i Viken
Chark. Starten på det nya företaget blev
14

minst sagt framgångsrikt - vid Chark-SM
2001 blev resultatet två guldmedaljer, en
silvermedalj och en brons för fyra egna
produkter. Och medaljregnet har fortsatt.
Bland annat en utmärkelse från Slow
Food-rörelsen och Centerpartiets Miljöpris 2006.
2002 växte Per i Viken ur lokalerna i
Viken och ﬂyttade till nya egna lokaler i
Höganäs där det fanns bättre plats att utveckla nya produkter och nya produkter
har det blivit!
Senaste succén är hemlagade köttbullar tillverkade efter Claes mormors recept. Leverpastejprodukterna växer hela
tiden bland annat har Chilipastejen fått
en guldmedalj som gett extra skjuts. Just
nu grubblar Claes och hans gäng i Höganäs hur den traditionella falukorven ska
kunna förnyas med olika smaker - under
annat namn förstås. Att kunna skära en
god kvalitetskorv i skivor och steka/grilla
är ett snabbt sätt att tillaga en middag för
en hungrig barnfamilj.
Hög kvalitet på råvarorna har i alla tider kännetecknat produkterna från Per
i Viken och så även idag. Rent ﬂäsk och
oxkött, så lite askorbinsyra och nitritsalt
som bara möjligt och absolut inga tillsatser som gör att produkterna väger mer.
Hur får du inspirationen till alla nya
produkter, undrar Byalurens utsända? Till
exempel Filles och Antonios olivkorvar

gastronomiska Sverigekartan!

Larsviken
I den lilla byn Stubbarp med avfart
strax söder om Vikenskolan ligger
det familjeägda jordbruksföretaget
Larsviken. Markerna har odlats sedan
mitten av 1800-talet och syskonen
Bitte Persson och Bertil Larsson är
nu den 6:e generationen som driver
verksamheten på gården.
Vi träffas i den välfyllda och charmiga
gårdsbutiken för en pratstund. ”Kalla mig
gärna potatisnörd” säger Bertil. Potatis är
grunden i vår verksamhet och vi har inte
mindre än 500 specialsorter på ett fält.
Just dessa är inte till salu men vi vårdar
dem ömt och fortsätter att samla. Dock
odlar vi en rad andra sorter, både gamla
favoriter och nya smaksensationer, som
säljs i den egna gårdsbutiken, i delikatessbutiker och ﬁskaffärer. Flera gourmetrestauranter - t ex Soﬁero använder
Larsvikens potatis i sina rätter.
Hela familjen är ﬂitiga utställare
på olika mässor och andra aktiviteter,
”Skånska smaker” på Skansen och Älvsjömässan är några exempel. Larsgårdens potatis är märkt med Svenskt Sigill
som endast får användas av odlare som
tar stor hänsyn till miljön och uppfyller
höga krav på livsmedelssäkerhet.
För att ha mer än ett ben att stå på
samarbetar de nu också med andra odlare och tillverkare i närheten som har
samma värderingar som de själva: genuina kvalitetsprodukter framställda med
omsorg och ärlighet.
Av egenodlad potatis (t ex Blå Congo)

och rotfrukter tillverkas chips i samarbete med en producent i Laholm. Gårdsbutiken säljer också kryddor från Österlen,
äppelmust av sommaräpplen och olika
sorters honung från en ung och entusiastisk biodlare alldeles i närheten.
I vår kommer Larsviken att för första
gången sälja utsädespotatis vilket många
frågat efter. De har fått agenturen för ett

antal sorter från det skotska företaget
WCF Phoenix, som har utsädespotatis av
högsta kvalitet i olika förpackningsstorlekar, så att även odlare med mindre trädgård har en chans.
Nästa stora steg blir en butik på nätet
som beräknas vara klar under våren. Läs
mer om Larsviken på www.larsviken.se.
Katarina Trohammar

SMAKA PÅ VIKEN.
Vikens egen mästerkock Niklas Ekstedt har komponerat en rätt för Byalurens
läsare som innehåller tomater från Vikentomater, korv från Per i Viken och
potatis från Larsviken. Smaklig spis!
Gör så här:
* Hacka löken och skiva vitlöken tunt och
fräs i en kastrull eller gryta tillsammans med
1 burk krossade tomater
lagerbladet
1 lagerblad
8 st körsbärstomater (gärna i olika färger)
* Slå på vitt vin, buljongen och de krossade
4 st Amadine potatisar (eller Viktoria)
tomaterna och låt reducera på låg värme i ca
2 st Per i Parmakorvar
20 minuter
2 st Ramslökskorvar (eller annan Per i Viken * Koka under tiden potatisen i saltat vatten
korv - t.ex. Filles Olivkorv)
* Skiva korvarna i 2 cm skivor och grilla
1 gul lök
dem så de får ett vackert mönster
1 vitlöksklyfta
* Skiva potatisen och lägg i grytan tillsamSvartpeppar
mans med vikentomaterna. Toppa med de
1 msk ﬂytande oxbuljong
färska örterna
3 msk vitt vin
Ingredienser till Vikenkastrull
4 personer

färska kryddor till garnering

VIKEN
kastrullen
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FOTO: FREDRIK REGE

(namngivna efter Claes två korvälskande
söner Anton och Felix). Den ena innehåller Liguriska svarta oliver och soltorkade tomater och den andra solmogna
gröna oliver och pimento - båda kryddade med oregano, rosmarin och basilika.
Genom resor, ﬂitigt läsande av kokböcker, förslag som kommer från anställda
- vi har massor av tankar och idéer hur
vi vill utveckla verksamheten, berättar
Claes. En grundbult ger han dock aldrig
vika på: Vi tillverkar och säljer endast
produkter som vi själva älskar.
Per i Vikens produkter kan idag
köpas på allt ﬂer försäljningställen i
Sverige. Ofta är det kunder som smakat
produkterna och som pressar på handlare att ta in sortimentet.
Läs mer om Per i Viken på www.perivikenchark.se, här ﬁnns även förteckning
över alla försäljningsställen och hela sortimentet listat.

Marie Rehnstam frågar om vi är lyckliga?
Vi hade tänkt göra ett referat av hennes Valborgsmässotal innan det hölls, så att ni skulle
kunna läsa det efteråt. Men det kändes för
komplicerat. Därför frågar Marie här istället:
Är ni lyckliga? Läs och fundera. Kanske blir
detta lite av en uppföljning av vårtalet.

Är ni lyckliga?
Är det inte målet och
meningen med livet
att ﬁnna lyckan?
Detta påstående kan ju skapa stor
stress på oss eller hur? Eftersom vi
nog för det mesta inte alls känner oss
speciellt lyckliga.
Det vi vet, till och med vetenskapligt
bevisat, är att lyckliga människor mår
bättre, har bättre hälsa. Undersökningar
visar att lyckliga människor har större
benägenhet att se och hjälpa andra människor än de som är olyckliga och tycker
att livet känns trist.
Människor som är fyllda av ilska och
hat tror att även andra människor är fyllda av ilska och hat. Är du fylld av glädje
och kärlek så tror du också att det ﬁnns
andra människor som också är det. Beakta att detta går att bevisa vetenskapligt.
Men hur ska vi då kunna ﬁnna lyckan - alla vi som tycker att livet är mer
olycka och bekymmer. Dagar som är
fyllda av vinterkyla och frost. Dagar som
aldrig tycks tina trots att vårsolen börjat
lysa och värma. Hur ska vi då kunna ﬁnna lyckan?
Alla vet vi ju också om att ska vi få
ett bra och lyckligt liv så krävs det att vi
skaffar oss en bra utbildning. Det är därför som vi har skolor, till och med dagis

med pedagogiskt utbildad personal. Vi
har ett gymnasium där eleverna kan välja
program allt efter intresse och kunnande.
Vi uppmuntrar vuxna att vidareutbilda
sig. Vi har komvux, kunskapslyft, högskolor och universitet. Företagen utbildar
och vidareutbildar sin personal.
Allt detta vet vi och gör vi och vi lägger ner enorma summor med pengar
och massor av tid på detta. Hur många
föräldrar har inte tjatat på sina barn och
ungdomar att de ska göra läxor och sedan dessutom har förhört dem.
Allt detta vet vi och vi låter detta ta tid,
kraft, energi och pengar. Vi vet att vi
måste öva oss för att få denna kunskap.
Det vi inte tar oss tid, kraft eller energi till eller som vi inte ens låter kosta
något är att vi på samma sätt måste öva
oss i att leva. Då menar jag inte att vi ska
öva oss i att leva hur som helst utan öva

oss i att leva så att vårt liv blir lyckligt.
Även detta kräver övning och tid.
Vi måste öva oss i att ha sunda tankar
som hjälper oss istället för stjälper oss.
Tankar som inte för oss in i pessimism där vi ofta kan höra oss säga: det
är inte lönt, det går aldrig, jag har aldrig
tid, allt är så orättvist, det blir aldrig bättre och så vidare.
Jag tror att vi oftast ställer fel fråga till
vårt liv. Vi säger:
- Vad är det jag vill ha för att bli lycklig?
Då tänker vi på den där bilen, snygga
vältränade kroppen, huset, jobbet, pengar som vi inte har.
Istället borde vi ställa frågan så här:
- Vad är det jag har som gör mig lycklig?
Istället för att fästa våra blickar och
vår längtan utåt bör vi gräva där vi står.
Vad är det jag har som gör mig lycklig.
Jag tror att det ibland krävs att vi spaltar
upp det och verkligen stannar upp inför
tanken eftersom det är så lätt att ta allt
som vi har för givet - hustrun, mannen,
sambon, familjen, barnen, jobbet, Gud,
vännerna, blommorna, våren, solen, kärleken, ... med mera.
Nu är det vår. Något nytt är på gång. Det
ligger i själva våren att nyskapas. Låt det
inte bara bli naturen som gör det denna
gång utan också vi. Det ligger i själva
skapelseprocessen att nyskapas och det
gäller inte bara naturen, utan även vi
är en del av skapelsen och vår uppgift
denna vår blir att öva oss i att se sunt på
livet. Träna oss i att se det i våra liv som
har och som faktisk gör oss lyckliga. Det
vi ska minnas är att det kräver träning
och tid.
Marie Rehnstam
PRÄST I VIKEN

Vad händer i Vikens Hamn i sommar?
APRIL

MAJ
JUNI

JULI
AUG.

28. Sjösättning
30. Våren hälsas vid Valborgsbålet.
Festtält med Grus i Dojan
12. Sjösättning
23.Veteranbilsträff på hamnplan 18.00
2. Vårregattan för kölbåtar
6. Nationaldagsﬁrande på Hamnplan.
Tal, ﬂaggor och Musik
17. Gula Boden Cup. Optimist, E-jolle
och Laser
18. Start barn och undomsseglarskolan.
20. Veteranbilsträff på hamnplan 18.00
7.KullaCupen Optimist, E-jolle och Laser
18. Veteranbilsträff på hamnplan 18.00
4. Vikenfesten. Sedvanlig marknad och
2 festtält. Grus i Dojan så klart!!
22. Veteranbilsträff på hamnplan. 18.00
25. C55-regatta

- Vi erbjuder barn- ungdomoch vuxensegelskola ifrån Juni
till Augusti i båtar som optimist
och C55 segelbåtar.
- Måndagsseglingar för alla
som tycker om att segla, även
ifall ni inte har någon båt, kom
ner som ni är. (Korv och eftersnack ingår).
- Evenemangsseglingar med
företag, i olika varianter.
- Diverse kappseglingar
Lördagen den 19e maj har vi öppet hus där alla har chansen att prova på olika
typer av segelbåtar. Anmälan till seglarskolan, som börjar den 18:e juni, görs
kvällstid till Victoria Bertland (Fru Hamnkapten) på tel 042 333725.
“Ytterligare information om sommarens aktiviteter i hamnen hittar
du på www.vikenshamn.se resp. www.vikensbs.se “.
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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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BESÖKSGRUPPEN I VIKEN

Om du är ute på promenad i Viken en
måndag förmiddag kan det hända att
du stöter på dem. Ibland kommer de
i grupp och då är skratten många och
höga, men du kan också möta dem
inbegripna i ett djupt samtal medan
Vikens hamn passerar revy.
Det är Vikens församlings Besöksgrupp
som är ute på promenad med någon av
pensionärerna som bor på Vikhaga. En
ideell verksamhet som funnits 10 år och
som startades av dåvarande diakonissan
Siv Sandberg och prästen Lena Heiberg.

in. De har som rutin att presentera sig
för alla som är nyinﬂyttade på Vikhaga.
Sonja tycker det är skönt att komma ut
i den friska luften och utnyttjar deras
tjänster ofta. Hon menar att ”kyrkan har
hängt med i tiden” som erbjuder sådana
tjänster. Sonja har mött många från Besöksgruppen eftersom hon ofta får hjälp
med att komma ut en stund. Ibland uträttar de också småärenden åt henne.
Sonja uppskattar också högläsningen och
framförallt att få prata bort en stund.

Promenader sedan sju år
Det är promenadgruppen som funnits
i sju år som syns mest eftersom de rör
sig ute i själva Viken. Idag har de på sig
röda jackor med Vikens kyrka som siluett på ryggen. ”Det ska synas varifrån
vi kommer” får du till svar om du skulle
fråga dem om deras härligt röda ytterplagg.
Gruppen går ut varje måndag förmiddag med dem som vill av de boende på
Vikhaga. Är det dåligt väder kan Besökgruppens medlemmar läsa högt för pensionärerna eller sjunga för dem. Ibland
blir det ett enskilt samtal på någons rum.
Ibland är de också ledsagare vid de boendes läkar- eller tandläkarebesök - om
det inte ﬁnns någon annan.
Inför jul och påsk har de aktiviteter med
de boende och till midsommar klär de
midsommarstången tillsammans på Vikhaga.

Även hembesök
Det är främst de boende på Vikhaga som
använder sig av Besöksgruppens tjänster
men de gör även besök i hemmen. ”Det
ﬁnns många som bor ensamma och som
tycker det är trevligt med en pratstund
över en kopp kaffe.”
Sonja Aronsson bor på Vikhaga sedan
knappt ett år tillbaka.
Hon berättar att hon ﬁck kontakt med
Besöksgruppen så fort hon hade ﬂyttat

Laila på promenad i vårsolen.
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Nya välkomna
Gruppen består av 15 personer i dagsläget, men om det är någon som är intresserad går det bra att vara med. Engagemanget att vara med i en dylik grupp
menar medlemmarna beror på att de
har sett att det ﬁnns ett behov och att
man vill vara en medmänniska. ”Det är
givande för båda parter.” Det som driver gruppen framåt är all feedback från
uppdragsgivaren Vikens församling och
uppskattningen som de får av dem som

utnyttjar deras tjänster. Eftersom gruppen märker att deras uppdrag blir ﬂer
och ﬂer är de övertygande om att denna
verksamhet kommer att växa och då behövs ﬂer som vill hjälpa till.
Alla medlemmarna träffas regelbundet
i Kyrkstugan för att planera och utbyta
erfarenheter. ”Mycket händer och ibland
behöver vi diskutera hur vi ska gå vidare
med vissa problem men även hur framtiden ska se ut”, säger Kerstin Nilsson som
leder gruppen sedan några år tillbaka.
Kerstin är anställd av Vikens församling
som diakoniassistent.

varje månad (förutom december) kl. 14.
Café Ida har blivit mycket välbesökt och
de som vill närvara från Vikhaga hämtar
Besöksgruppen.
Om du är på promenad en härligt solig måndag i Gamla Viken så var säker
på att du stöter på Besöksgruppen.

Kontakt
Om du vill ha kontakt med Besöksgruppen ring Vikens församling och sök Kerstin på 23 77 55

Samarbete
Ett samarbete som Besöksgruppen har
med Röda Korset, Byaföreningen, Pensionärsföreningen och socialförvaltningen är Café Ida. Det är en träffpunkt för
äldre, som dricker kaffe och umgås tillsammans i Kyrkstugan, sista måndagen i

Några från besöksgruppen i samtal.

Större delen av Besöksgruppen

Annie med pensionär i blåsigt vårväder
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Vi reste till Thailand i förra veckan.

Kalendarium
VKB:s aktiviteter 2007

MÅNAD/
DAG TID
HÄNDELSE
JUNI
1-3
10-17 Paul Jönska Gården deltar
i Trädgårdsrundan.
2-3
13-17 Paul Jönska Gården
Huset visas samt servering
6
18
Nationaldagen i hamnen
26
14-17 Sjöfartsmuséets sommarutställning öppnar.
Månd. stängt.
JULI
1

Thailand tycker jag är ett fantastiskt
land och för mig så var matupplevelserna kanske det viktigaste.
I förra veckan reste vi dit igen, men gjorde det lite enklare för oss. Vi gick helt
sonika ner i Vikens hamn och upplevde på nytt den härliga matkulturen där
blandningen av det starkt kryddade med
t ex den lena smaken av kokosmjölk ger
en speciell känsla. Vad sägs förresten om
Khao Phad Goong eller Moo Satay eller varför inte Guay Thiew Phad Thai
Goong.

Förstår ni inte riktigt. OK Guay Thiew
Thai Goong är stekta nudlar med räkor
och Beanrouths Thai style.
Några menyer och ett 40-talet rätter
gör att man får den önskade variationen
Några av er har redan varit i Thailand
och även Thailand här i Viken. För er
andra kan det värt ett besök.
När jag besökte Phuun Thai senaste
hade en last av de ﬁna originalråvarorna
anlänt från hemlandet. Bara så ni vet.
Telefonnummer i Viken 23 63 73. Inget
riktnummer behövs.
Kjell Cronert

FÖRRA GÅNGEN DET VAR RIKTIG VERKLIGHET VAR 1990

10-14 Möllornas Dag; Sophiamöllan visas och maler
vid tjänlig väderlek
22
14-17 Paul Jönska Gården
Våffelservering
Alla d. 14-17 Sjöfartsmuséets sommarutställning. Månd. stängt.
AUG
4
12
OKT
3
NOV
DEC
8

Vikenfesten i hamnen
14-17 Sista dag Sjöfartsmuséets
sommarutställning.
VKB:s höststämma
Nästa Byalur utkommer
13-15 Paul Jönska Gården
Julmarknad

TENNIS
Vikenson hittar livspartner långt bort.
Den 19 januari gifte sig “Vikenpojken”
Petter Bogren med sin vackra fru Wilma
Pereira från Udupi i sydvästra Indien.
De träffades för ca 3 år sedan i Geneve
och i januari -07 hölls stor indiskt bröllopsfest i Wilmas föräldrarhem i Indien.
Så här indiskt stylade och stiliga var dom
på den efterföljande festen i februari i
Stockholm där dom nu bosatt sig.

Vikens Tennisklubb är en ideell förening som vill göra det möjligt, för gammal och ung, att spela tennis på sommaren. Till rimliga priser, i vår egen närmiljö och i en familjär omgivning.
Både barn och vuxna, nybörjare och
tävlingsspelare är välkomna. Vår populära tennisskola i juli är dock mer fokuserad på ungdomar och motionärer och en
trivsam stämning, än på tävling och elitspel. För framför allt barn och ungdomar
är en rolig och lustfylld upplevelse en
viktig grund för framtida idrottsutövande.
Tennisskolan välkomnar allt från nybörjare till habila motionärer, barn och
vuxna. Vi är stolta att än en gång kunna
välkomna Frida Kareld, fd svensk juniormästarinna, som ansvarig tränare med
hennes duktiga och populära kollegor
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Per Mattsson och Daniel Nilsson som
hjälp. Klubbhuset och dess kafé kommer
i vår att rustas upp för att göra det ännu
trevligare för spelare och åskådare.
Andra aktiviteter under året:
• Helgträning under Maj.
• Rolig blixtturnering den 26 maj med
avslutande middag.
• Tennisskola 2 – 27 juli, intresset är
redan på topp – anmäl er snarast på
www.vikenstennisklubb.com.
• Haribo Cup – barnens favorittävling
1 – 4 augusti. Avslut och prisutdelning i
samband med Viken Weekend den 4 augusti.
• Klubbmästerskap – alla kan vara med.
7 - 11 augusti.
Peter Carlin

ORDFÖRANDE

