Byaluren
en tidning om livet i Viken - förr & idag

En titt in i
fiskebodarna
SID. 6

Möt en av
Vikens unga
konstnärer
SID. 10

Vikens Kultur- och Byaförening
Medlemstidning Nr 35
2011 årgång 16

1

Hej alla Vikenbor!

Tuve Nillson, ordförande i VKB
tuve.nilsson@telia.com

Sommaren 2011 kom aldrig riktigt igång.
Trots det hade VKB fint väder vid alla arrangemang. Vinden på Valborgsmässoafton
tillät att brasan kunde tändas efter att vi
avnjutit såväl vårtal som sång. Nationaldagen hade i år ett utökat program och det
var kyrkans körer som fått mera tid. Det
blev i längsta laget och kommer att bli lite
kortare nästa år. Högtidstalet hölls av Lotta Hördin och det hela ramades in av Husarsextettens blåsorkester.
Vikenfesten i början av augusti blev en
stor succé, fint väder, mycket folk och inga
incidenter. Alla medverkande har uttryckt
sin belåtenhet med utfallet. Det blir en utmaning för dem som skall överta ansvaret
efter Sven-Åke Hansson och arrangera nästa års fest. Den kommer att få draghjälp av
nationella seglingstävlingar i C-55 klassen.
Badsäsongen har både regnat och blåst
sönder. Vår nya badhytt, nr 18, sattes på
plats i juni och kunde hyras ut omgående. Det myckna blåsandet fick till följd att
ankarlinan till flotten vid Fritidens brygga
brast, flotten vändes upp och ner och några sektioner slets av. Den fick därför omgående tas in och kommer att repareras
under våren. På alla bryggor utom Stenbryggan har reparationsbehov uppstått.
Det är priset vi får betala för det utsatta
läget i norra Öresund.
Vikens föreningar har haft möte med
kommunalrådet Peter Kovacs för att få information om hur han planerar Vikens
fortsatta utveckling .
Kommunen har från 1 september övertagit ansvaret för gamla 111:an genom byn
och under våren 2012 kommer vi att inbjudas till samråd angående ombyggnad av
vägen från genomfartsled till lokalgata.
Skolan i Viken har inte plats för alla elever
de kommande åren och planavdelningen arbetar på att hitta en plats för nybygge.
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Vikvalla skall flyttas och byggas ut och
det har tillsammans med översyn av vatten
och avloppssystemet i södra Viken högsta
prioritet på planavdelningen.
Utbyggnad av Vikens hamn ligger långt
i framtiden och därför måste en inventering av det omedelbara underhållsbehovet
göras. Det har från föreningarna framförts
önskemål om att få överta den bastuanläggning, som blir över i Höganäs, när det
byggs ett kallbadhus där.
Vi önskar även att lekplatsen bakom
hamnkontoret får fler lekredskap och Peter
Kovacs var positiv till att kommunen står
för installationskostnaden om föreningarna
står för inköp.
Kommunen kallade till samråd angående utbyggnad av södra Viken i april
månad. Det inkom ett flertal synpunkter
på den plan som förelades och planavdelningen skall, när dessa har bearbetats,
återkomma med nytt samråd.
Torviggsgränd är en liten gata i södra
Viken, där dåvarande Vikens kulturminnesförening satte upp fyra gamla gaslyktor från Köpenhamn. Detta var i början av
60-talet och tidens tand och hårt väder har
gjort att glasen i två av dem spruckit. Skötselansvaret ligger hos VKB och efter visst
letande fann vi att Rosdala glasbruk i Småland tillverkar dessa stora glaskupor. Gå
gärna förbi och beundra de två nyrenoverade lyktorna.
Skulpturgruppen på hamnplan utsattes
för vandalisering i somras. Flickan i gruppen vältes omkull och bröt armen. Hon
är på renovering hos upphovsmannen Jonas Högström. Han har även uppdraget
att tillsammans med familjen Andreasson,
ta fram ett förslag till Bamsestaty, som vi
tänkt skall stå utanför Vikens bibliotek
Det är många projekt på gång och VKB
försöker bevaka vikenbornas intressen.
Det som är glädjande är att ett flertal personer hört av sig och vill vara med i styrelsearbetet vilket löser det generationsskifte
styrelsen är inne i.
Det är idag ca hälften av hushållen i Viken som är medlemmar i VKB. Vi hoppas
fler vill ansluta sig och ha synpunkter på
vad VKB skall ta tag i.
Alla idéer är välkomna, hör av er!
Tuve Nilsson

Ordförande.
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Alla annonörer är naturligtvis välkomna tillskott
till Byalurens ekonomi. Är du intresserad av att
annonsera kontaktar du Clasgöran Strömgren på
mailadressen eller telefonnumret ovan!
Tips och bidrag från våra läsare är mycket välkomna.
Skicka som mail till någon av adresserna ovan eller
som vanligt brev till VKB:s adress nedan.

Vikens Kultur- och Byaförening

Box 108, 260 40 Viken. BG: 5705-4108
Ordförande: Tuve Nilsson
Bygatan 64, 23 81 87

V. Ordförande: Roger Sandberg

Stenmursgränd 4, 18 27 27

Sekreterare: Marianne Nilsson

Lingonvägen 6, 23 76 03

Kassör: Birgitta Eklöf

Hyllevägen 56, 23 64 61

Ledamöter: Vakant
Vakant

Suppleanter: Lars Östholm

Svanebäcksv. 13, 23 60 33

Olof Engvall

Kalvlyckevägen 3, 13 30 46

Hemsida: www.vikensbyaforening.se

Stiftelserepresentanter
Skeppargården: Ann-Britt Strufve

Åldermansv. 26, 23 72 38

Sophiamöllan: Stig Elversson

Nytäppevägen 1, 22 40 30

Stöd VKB med din
medlemsavgift 2012.
200:-till Bg. 5705-4108.
(Gäller ej dig som har elavtalet och
därmed redan betalt medlemsavgift.)
Inbetalningskort finns att hämta
på Biblioteket i Viken.

Sjöfartsmuséet: Mats Svensson

Ringvägen 52, 23 77 44

Förutsättning för att ta del av det elavtal som tecknats
mellan Öresundskraft och VKB är medlemskap i VKB.
Byaluren delas ut till alla året-runt-hushåll. Ni
som har fast sommaradress i Viken eller inom
postnummerområdena och bor permanent på annan
ort kan hämta era ex av Byaluren på Vikens Bibliotek.

Smått & gott
På Sjöfartsmuséet har sommarens höjdare

klart varit Kurt Sandgrens finurliga små
träskulpturer. Utställningarna för nästa
sommar är inte fastställda ännu men vi
återkommer därom i nästa nummer. /OB.

Djungelgurka i Viken? På Larsviken odlar
man sedan några år den lilla gurkan som
kallas Djungelgurka. Den frösås på våren och efter midsommar kan man skörda. Den njutes hel som drinktilltugg eller
skivad i sallad. Danskarna doppar den i
salt och tuggar i sig till sin øl. En besökare
från ett afrikanskt land sken upp när han
såg de små rackarna och meddelade, med
ett skratt, ”dom växer
vilt överallt hemma i
Afrika.”
Larsviken kommer
att utöka odlingen av
djungelgurkan till nästa år! Måste provas!!

•
Våffelservering på Paul Jönska. Vädret satte

många käppar i hjulen i sommar, så även
för Paul Jönskas traditionella våffelservering, som i kombination med visning av
den gamla skeppargården, förekommit
varje sommar sedan mitten av 80-talet.
Efter ett inställt försök trotsade dryga
40-talet fikasugna besökare, däribland ett
gäng seglare som tvingats söka skydd i
hamnen, hällregnet och blåsten. Och med
rätt kläder på gick det alldeles utmärkt att
förtära läckerheterna ute på den pittoreska
innergården.

•
Kulturbärare i det fördolda. Inga förening-

ar är självspelande pianon och utan olika
stöd från ideella krafter är det svårt att driva dem. Vikens föreläsningsförening, med
tio, som vi tror, intressanta program per år
utgör inget undantag. Föreningens ekonomi har varit i gungning men är nu tack vare några vikenbors vällvilliga stöd i balans.
De som detta år gett föreningen sitt stöd
är Vikens illustra lunchätarklubb ”Bengans
boys”. Bakom pseudonymen döljer sig
Bengt Ewerman och hans vänner Leif Abdon, Ragnar Olsson, Christer Lewold och
Wilhelm af Petersens. Dessutom erhåller
föreningen årligen ett generöst bidrag av
Pål Andreasson. Stor heder åt dessa kulturbärare. Stig Ewaldson, Ordf. Vikens föreläsningsförening.

Ev. Kiosken

35 och på väg
mot sina bästa år
Välkommen till
Byaluren 35.
”En tidning om livet i Viken förr och
idag”. En avsiktsförklaring som ringar
in poängen med vår
byatidning. Nämligen balansen mellan lärande historier
om Viken förr i tiden, händelser av idag…
men även visioner för morgondagen.
Som du kan se i redaktionsrutan har
tidningens redaktion vuxit. Utöver undertecknad har kommunikatören Pernilla
Ringström förstärkt redaktionen. Vi saknar
knappast idéer för att utveckla Byaluren,
men innan vi beslutar något vill vi ta reda
på hur ni läsare vill se tidningen utvecklas.
Därför ger vi er nu möjligheten att svara
på en läsarundersökning (anonymt) som
nås genom att du skriver in följande länk i
din webb-browser http://tiny.cc/Byaluren.
Givetvis kommer vi att redovisa resultatet av läsarundersökningen i nästa tidning.

•
Fyra gånger per sommar samlar Skånes Mo-

På tal om nyheter. Ännu en nysatsning är
det för Byaluren skräddarsydda korsordet.
Det är Susanne Persson som generöst ställer upp med sitt vikeninspirerade korsord.
Utöver nöjet lockar vi dessutom med priser till de tre, först öppnade, rätta svaren
till redaktionsmedlemmen Katarina Trohammar. Lycka till!

torhistoriska Klubb, sedan ca 10 år, veteranbilsentusiaster i Vikens hamn. Maj,
juni, juli och augusti och alltid på onsdagar. Den 24 augusti var årets sista träff och
i fint väder var det många vikenbor som
kryssade runt bland veteranerna.
Äldsta bilen var nog en Dodge från
1922 och nyaste en Vovo P1800 från slutet av 60-talet. Roligast var nog Cykelhistoriska Klubbens representant. Väl mött igen
nästa sommar!

Byaluren har alltså fyllt 35. Trettiofem
nummer som speglat Vikens utveckling
sedan 1994. Efter att nu ha läst samtliga
utgåvor är jag förtrollad över Vikens spännande historia, fantastiska händelser och
ideella krafter som skapat Byaluren genom
åren. Man borde rent av göra en bok av
alla gamla Byalurar och dela ut till nyinflyttade. Snacka om schysst grundkunskap
om orten man valt att flytta till!
Nu önskar Byalurens redaktion dig en riktigt god läsning. Tveka inte att höra av er
med reportagetips, förfrågningar om annonsering, ris eller ros.
Ta nu väl hand om dig i kommande juletid och glöm inte att hälsa på varandra
under vinterpromenaderna.
Olof Engvall
Chefredaktör

PS - Utan våra trogna annonsörer, Vikens
Kultur & Byaförening, Svenska Kyrkan med
flera sponsorer hade tidningen varit en
omöjlighet. De är värda vår uppskattning!
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Vikenfesten 2011 – ännu ett succéår i hamnen
Att säga att Vikenfesten i augusti är en av
årets höjdpunkter i Viken är en underdrift.
Det är den absoluta höjdpunkten när hamnen och byn fylls av besökare som kommit
för att underhållas av det bästa vår by kan
uppvisa.

Även i år blev Vikenfesten en välbesökt
succé, och även i år var vädrets makter på
vår sida. Hela vägen från fredagens kräftskiva ändå in på småtimmarna på natten
mot söndagen.
Vikenfesten är som ett smörgåsbord av
upplevelser för såväl vikenbor som besökare. Eller vad sägs om fotbollsturnering,
hoppborgar, hästskjuts, byavandringar,
kräftskiva, Per i Vikens korvar, Brännantomater, klätterväggar, prova på tennis med
tennisstjärnan Johanna Larsson, ribbåt i 50
knop, segling med WBS, massor av härliga
marknadsstånd, sponsortält, ponnyridning,
hoppborgar, våfflor med sylt, Jönssons
Brass, disco för de unga, RajRaj….och
mycket därtill vilket bildcollaget bredvid
visar. Eller som det ibland heter i eventsammanhang. Festligt – folkligt – fullsatt!
Olof Engvall

Tack till festgeneral Sven-Åke
Så här är vi vana att se honom styra och ställa under Vikenfesten
Även i år blev Vikenfesten en succé.
Återigen mycket tack vare ett brinnande
engagemang från ”festgeneralen” Sven-Åke
Hansson. En eldsjäl som nu valt att lämna
över feststafetten till nya krafter.

Den nya formen för Vikenfesten blev
verklighet för sju år sedan och har hela tiden utvecklats till att just bli en fest för alla
i Viken. Vi som drog igång var Sven-Åke
Hansson, Charlotte Carlin och undertecknad. De första åren var kanske inte programmet den stora frågan utan mer hur vi
skulle få ihop en balanserad budget. Själv
blev mitt engagemang på olika sätt också
sju år, men det sista lite på ett hörn.
En balanskonstnär. Sven-Åke kännetecknas av viljan att allt ska blir bra och med
detta menar jag allt. 		

Från det ganska otacksamma jobbet att
bearbeta sponsorer till att få hela programmet till en total harmoni med en marknad,
som helt domineras av vikenföretag och
till aktiviteter för såväl stora som små och
de lite äldre. Nya inslag har hela tiden adderats och några har fallit ifrån precis som
det skall vara.
Att vara festgeneral är att klara såväl de
stora och små uppgifterna, som att genom
väl protokollförda sammanträden föra projektet, fram till att sätta upp affischer och
banderoller och dagen efter vara först på
plan för att kolla städningen och själv vara
med.
Ett stort tack Sven-Åke från hela Viken
och från en, som på nära håll sett en utmärkt Vikenfest växa fram varje år.
Kjell Cronert

Resultat i
Swedbanks
Tipsrunda
På Vikenfesten fanns det många
chanser till fina priser. Däribland
Swedbanks tipsrunda.
Rätt rad: X, 1, 2
Svaret på utslagsfrågan ”antal
gem i spargrisen” var 506 st.

Ett av de mest spektakulära nöjena under festen
var utan tvekan utmaningarna på klätterväggen
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Thomas Persson gissade på 503
st och tog med detta hem vinsten 500 kr i Robur Ethica Sverige
Global.
Kontorschef Tina Leo överlämnar priset till årets vinnare
Thomas Persson i Swedbanks tipsrunda på Vikenfesten.

Detta bildkollage, sammansatt av vår husfotograf Olle Bogren, illustrerar bra vilken populär fest detta är för Vikens invånare. Mycket glädje och många
skratt i månskenet under kräftkvällen och under solen på festdagen. Här fanns något att uppleva för alla åldrar. Nu hoppas vi att någon eller några står
beredda att axla Sven-Åke Hanssons mantel. Känner du dig beredd, kontakta VKB:s ordförande Tuve Nilsson!
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Fishermen never die, they just smell like it
Texten pryder en av hamnens 35 små fiskebodar. Bodarna används främst till förvaring
av fiskeutrustning, båttillbehör och liknande
men i en och annan bod öppnar sig en ny
värld.
Några bodar rymmer till och med ett litet

matbord och några sittplatser och en liten
verkstadshörna. En kokplatta för tillredning av enkel lunch har jag också sett. Det
senaste tillskottet bland inredda bodar står
Bertil Hagman för. Han övertog 2010 Tommy Malms bod vilken han nu, med god
smak, inrett till en riktigt trevlig och ombonad fiskebod.
Humoristiska dekorationer. Många av bod-

ägarna är måna om att dekorera sina bodar med diverse båtnamnsskyltar, trämåsar,
gamla åror, och små skyltar med ofta humoristiskt budskap. Wikens Båtsällskap
som nu renoverat Kaj Lindblads gamla bod
har, i enlighet med detta, mycket riktigt
döpt boden till Kajutan. Det råder en hjärtlig stämning inne bland bodarna och man
har alltid tid till ”lite gott snack”.
Olle Bogren

Här kan man lära sig knopar och fiskearter

Ordning och reda minsann

Omslagsbilden är en interiör från Olof Anderssons bod med ägaren vilandes i sin enkla
”övernattningssäng”

Bertil Hagman med en god bok i farfarsfarbrors amerikanska favoritstol
Återigen fiskebodshumor, nu på entrématta!

Bodarna i övre vänstra och nedre högra hörnen!

Kan undra vad Boar är för något

FAKTA OM BODARNA
Kommunen äger marken där bodarna står
och arrenderar ut den till Vikens Hamnförening som i sin tur hyr ut marken till
bodägarna. Priset är 45:- per kvm/år. Boden äger man själv.
Den som önskar hyra mark för fiskebod
får ställa sig i kö.
För närvarande planeras tyvärr inte plats
för fler bodar.

Kajs gamla bod som nu heter Kajutan
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HG1 är fiskebåtens registrering i Helsingborg

Möt Vikens nya präst, Stina

Vem är du Stina? Hur kom det
sig att du nu börjar i Viken?
Jag är en rätt vanlig 37-årig tjej som bor i
Laröd tillsammans med min man Martin,
Elsa 7 och Lasse 5 och väntar en liten bebis i december. Ursprungligen kommer jag
från Västergötland och har även bott länge
i Stockholm innan jag hamnade här.
Jag är intresserad av människor och
möten, oftast glad och rätt kreativ. Anledningen till att jag börjar på plats i Viken är
att min kollega Marie Rehnstam har flyttat
till Stockholm och jag fick chansen att byta
ut mitt vikariat i Väsby till en arbetsledande komministertjänst i Viken.
Vad har du för målsättning i ditt arbete som
präst i Viken?

Nu är det ju så att jag arbetat ganska
mycket i Viken under mina dryga ett och
ett halvt år i pastoratet så mycket är redan
känt. Det finns en befintlig väl fungerande
verksamhet i Viken och min målsättning är
att tillsammans med de andra i arbetslaget
se till att den fortsätter att utvecklas, leva
och blomstra.
Du prästvigdes ganska nyligen, hur kom det
sig att du bytte yrke?

Jag inte haft något uttalat yrke innan utan
provat på lite av varje.
Jag har jobbat bl a på skola, vårdhem,
fastighetskonsultföretag och senast på en
PR-byrå. Under tiden gick jag även på
Poppius journalistskola eftersom jag brinner för det skrivna och talade ordet.

Jag är oerhört glad över alla dessa erfarenheter inom olika branscher och har faktiskt nytta av dem alla på olika sätt idag.
Anledningen till att jag började plugga teologi och så småningom blev präst är jag
kände att det var någonting som fattades,
att jag inte till 100 procent kom till min
rätt. Efter en snårig väg föll allting på plats.
Lika svårt som att förklara en äkta kärlek,
man bara vet.
Hur ser du på kyrkans verksamhet i Viken vilka är de viktigaste utmaningarna för kyrkan tycker du?

I Viken står kyrkan mitt i byn, precis som
i gamla tider. Vikenborna kan på ett unikt
sätt följa med vad som händer, bara genom att finnas omkring.
Utmaningen är att bibehålla den traditionella utgångspunkten men att hela tiden
vara uppmärksamma på samtiden, framtiden och på människors behov.
Verksamheten i församlingen är som
jag redan nämnt, en väl fungerande och
levande organism som jag tror många är
otroligt tacksamma över, det finns något
för alla åldrar. Det finns många goda krafter och stort engagemang kring församlingen som är ovärderligt.
Fokus är att utan att ge avkall på det
kristna kärleksbudskapet kunna vara en
meningsfull mötesplats för alla människor.
Vilken roll tycker du att kyrkan ska spela i
Viken?

den stora världen.
Vi ska fortsätta med vår unika kärnverksamhet och göra det bra och innerligt. Till
kyrkan ska alla känna sig välkomna, både
i det lilla och det stora formatet.
Vi ska vara en positiv och kärleksfull
motkraft i samhället.
Vilket är ditt bästa minne som präst?

Det finns många. Men egentligen slår ingenting ögonkontakt i ett ögonblick när
verkligheten bränns lite extra; att titta in
i ett nydöpt barns ögon. Att se en konfirmand djupt in i tonårsögonen och be ”Må
Guds gode ande följa dig på alla dina vägar”. Att få försäkra genom blick och ord
”Kristi kropp för dig utgiven”.
Ja det handlar nog mycket om möten
när livets storhet blir påtaglig.
Hur känns det att ta vid efter Marie R?

Det känns bra! Marie är en unik människa
och präst och om jag skulle få för mig att
försöka vara som hon så skulle det bli jobbigt.
Min ambition ända från början i detta yrke är att försöka vara så mycket Stina
som möjligt, för det är den enda jag kan
vara. Så jag axlar Maries mantel med stolthet, även om tyget kanske får ett annat
mönster och annan färg. Och jag kanske
ibland kommer bära den på sniskan…
Olof Engvall

intervjuade vår nya präst

Kyrkan ska vara en aktör att räkna med! Vi
ska vara en röst för den lilla människan i
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Foto:Kjell Cronert

Ovanligt stor för att vara i en liten by

På bilden från vänster Ulf-Peder Eklund, Paula Salmén, Jan Jönnert, Anette Andersson, Peter Schramm. På bilden saknas Tina Leo

Ja det är sant. I Viken är de flesta företag
medlemmar i företagarföreningen, men det
finns plats för ytterligare fler av de 250 företag, som har sin adress i Viken. Vikens
Företagarförening fungerar, precis som Vikens Kultur- och Byaförening, som remiss-

instans till kommunen i frågor som berör
hela Viken.
Medlemmarna träffas en gång per månad, utbyter tankar och informerar varandra om läget i byn. Inte sällan skapas nya
affärsmöjligheter kring lunchbordet och
ibland skapas gemensamma projekt för att

bättre synliggöra den marknadsplats som
Viken utgör. Kontaktpersoner är förstås
ordförande Jan Jönnert men också Anette
Andersson, som sitter i styrelsen.
Välkommen att bli medlem i Vikens Företagarförening tel. 23 85 72.
Kjell Cronert

Sophias axel!
Sophiamöllan i den något ovana korspositionen

Om ni under hösten tyckt att Sophiamöllan sett lite konstig ut, med vingarna ställda som ett kors i stället för ett kryss, så har
det berott på ett byte av ett lager på huvudaxeln. Alltså den som vingarna sitter
på och den gamla axeln har suttit där suttit sedan 1838. Tänk vilken kvalité…173 år
- inte dåligt. Robert Johansson i Sofiamöllans stiftelse påminner mig om att Stiftelsens festlokal Östra Magasinet vid möllan
går att hyra för diverse sammankomster
och fester för upp till 30 personer.
Axeln som skall bytas och grabbarna som gör jobbet: Stig Elversson, Olle Olsson, Robert Johansson
och Lars Hulthén
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Är du intresserad av att hyra kontakta Denice Hulthén tel. 042-23 71 17

Olle Bogren

En trygg luftfärd från studsmattan

Gymnastikföreningen
Vigör i Viken
- en 53 åring med studs
Viken består av många föreningar och
verksamheter som bygger på ideella krafter.
Vigör är en sådan förening och 53 år efter
starten 1958 vill man nu hitta nya eldsjälar
som kan bära den anrika föreningen framåt.
Eller uppåt, eftersom just trampolinen satt
Vigör på gymnastikkartan.

– Vigör är en levande del av Vikens historia och ett fint exempel på hur det blir
när engagerade Vikenbor samarbetar för
något bra. Nu behöver vi hjälp av nya friska krafter att lyfta verksamheten ytterligare. Med ett brett engagemang kan ännu
fler barn och ungdomar få känna glädjen
av gymnastik och trampolin, säger Viveka
Björklund som sedan tre år varit ordförande för gymnastikföreningen.
Vigör har sedan 1958 satt Vikenborna i
gymnastisk rörelse, först på Rödmossens
skola, sedan Bäckaskolan och idag i Vikenskolans gymnastiksal. Eftersom Vigör
är en av få föreningar i området som sysslar med trampolinhoppning så lockar de
även medlemmar från bland annat Helsingborg.

– Idag har vi cirka 100 medlemmar i
olika åldrar. Allt från barn- och ungdomsgrupper till 60-plus-gruppen. Vår vision är
att barn ska lära känna sin kropp, utveckla sin motorik och känna glädje över sina
framsteg. Mest viktigt är att barn och ledare ska ha roligt tillsammans – då blir det
riktigt bra, säger Viveka.
Vigör är medlem i Svenska Gymnastikförbundet som är en av Sveriges största
idrottsorganisationer. Verksamheten i Viken startade redan 1958 av Greta Hall
som i hela 24 år var ordförande och ledamot. En verklig insats för Viken. Men hon
var inte ensam om sitt långa engagemang.
Kassören Martha Arnspång gav Vigör hela 23 år och slutade 2010. Som ledare gav
hennes engagemang energi åt många ungdomar.
– Namnet Vigör kom förresten till på ett
roligt sätt. Det var helt enkelt någon som sa
”Vi gör det” och så blev det ”Vigör i Viken”,
berättar Martha Arnspång som ännu idag
hoppar in som ledare i 60-plus-gruppen
när det behövs.

Och på tal om trampoliner blev 1986
året då den studsvänliga mattan kom till
byn. Det var Rudi Zanger som tog trampolinen till Vigör och det blev snabbt en
mycket populär gymnastikform. Redan efter några år hade Vigör gymnaster som
tävlade i trampolin.
- Men för att Vigör ska behålla sin…vigör… behövs ständigt nya krafter, berättar
Viveka Björklund.
- Vi behöver nya ledare, både tjejer och
killar som är från 13 år och uppåt. Det är
inget krav med mycket gymnastikvana –
det viktiga är att man tycker det är roligt
med trampolin och gymnastik och att man
gillar barn. Kontakta mig om DU har lust
att föra Vigör in i framtiden, avslutar Viveka Björklund.
Mer information på hemsidan
www.vigoriviken.se
Olof Engvall

Stretching är a och o i gymnastik
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Tove – kolorist* i Svarta byn
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Kolla var Ica-kassarna kommer från
Byaluren presenterar stolt en vikenbo i
tredje generationen, Tove Mauritzson som
är en av byns målande konstnärer.

Dotter till Roy Mauritzson som i sin tur är
son till Roy Mauritzson som på sin tid startade Indra Food. Familjen har satt spår i
Viken som Mauritzons Hörna respektive
Mauritzons Brygga i hörnan Fäladsvägen/
Strandlyckevägen vid fäladen.
Efter fyra års studier i konsthistoria i Edinburgh förstod Tove att hon inte nöjde sig
med att se på vad andra gjort utan bestämde sig för att själv börja måla. Tove tyckte
dock att hon ville komplettera med studier
i måleri så det blev två år på Pernbys målarskola i Stockholm. Här gällde under ett
år kroki-målning och under andra året fritt
måleri. Tillbaka i Viken och den egna ateljén i Svarta Byn satte hon igång på allvar.
Fantasirika alster. Tove släpper verkligen
loss fantasin i sina målningar. Här blandas
och ges det friskt. Allt från köksmaskiner
till kaktusar, porslinsfigurer och lampskär-

mar, antika stolar, plastkassar från UP-Hallen och gustavianska porträtt, men alltid
färgstarkt och med hundar eller hästar i
olika storlekar. På tal om storlekar så är
Toves tavlor riktigt stora och det förklaras med att hon helst vill avbilda i naturlig
storlek. Kanske inte hästar…
Tillökning i familjen. Sedan lilla glada dottern Harriet föddes för ett år sedan har
Tove fått börja arbeta på ett lite annat sätt
och säger att det går bra även på bestämda tider. Maken Andreas hjälper till och
när hon väl fått idén till en tavla så vet
hon hur hon vill ha det och då är det ”bara att köra på”.
På www.tovemauritzson.com ligger en del
av Toves målerier. Gå gärna in där och titta. Man blir glad av Toves konst.
Olle Bogren

*Kolorist är beteckning på en konstnärlig målare
som har sin styrka i färggivningen

Mycket penslar blir det
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Behrens höjer temperaturen
och sänker
räkningen

Per Behrens spelar på tromboner och säljer värmepumpar!
De flesta har någon gång noterat den stora,

röda ladan längs Prästavägen på väg ut ur
Viken. Men vad kanske inte alla vet är att
den klassiska ladan rymmer högteknologi som ger värme åt allt fler Vikenbor. För
när man nämner IVT-värmepumpar tänds
ljuset i ögonen hos de flesta villaägare.
Följ med Byaluren på ett besök hos Behrens Alternativ Energi, ett företag som ägs
och drivs av Per Behrens. En man som inte bara kan allt om värmepumpar…utan
också kan ta ton med trombon!
Per Behrens intallerade sin första värmepump 1980 och sedan 1993 är Behrens

auktoriserad IVT-återförsäljare av värmepumpar och solfångare. Ett område som
hjälper allt fler Vikenbor att sänka uppvärmningskostnader, särskilt så här inför
den kalla säsongen.
– Utöver trombonen bjuder företaget på
sju medarbetare som kan hjälpa till med
den absolut senaste tekniken inom kostnadseffektiv uppvärmning. Under de senaste åren har tekniken tagit stora steg
framåt och företaget utvecklats positivt, berättar Per.
Företaget säljer framförallt lösningar inom IVT:s lösningar men marknadsför även
varumärket Comfortzone.

– Faktum är att tekniken är smått fascinerande. Det finns i huvudsak fyra-fem
sorters lösningar vilket ger kunderna stor
valfrihet efter vad som passa deras boende
bäst, säger Per.
1. Luft/luft-pump omvandlar utomhusluften till energi som värmer upp luft och
med en fläkt blåser in värmen i bostaden.
Passar bäst i öppna planlösningar.
2. Luft/vatten-pump tar även den energi från uteluften men den värmer upp
vattnet i ditt befintliga vattenburna uppvärmningssystem, såsom golvvärme eller
traditionella radiatorer.
3. Berg/jord/sjö/vatten-pump hämtar
lagrad solenergi från berggrunden/jordytan eller sjövatten och leds via en kollektor
till det vattenburna värmesystemet.
4. Frånluftsvärme-pump som hämtar
sin energi från den redan varma inneluften och värmer upp vatten i radiatorer
el.golvslingor. Dessutom bidrar frånluftsvärme till god ventilation.
5. Solfångare används huvudsakligen
för uppvärmning av extra varmvatten.
Vad gäller framtiden ser Per positivt på

Sonen David som arbetar hos pappa Per är den som ska ta över företaget så småningom
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fortsatt tillväxt.
- I takt med att energipriset stiger kommer husägare alltid att behöva smarta energilösningar. Det kan vi ge dem, hälsar
Per och bjuder på en avsignatur med sin
trombon
Olle Bogren

Visioner för Vikvalla

Inspirationsskiss från ett projekt i Australien. Hur kan vi skapa samma liv och rörelse för alla på Nya Vikvalla?

Det är så man brukar säga. Bollen är rund,
ett symboliskt sätt att se på bollen, där
det inte finns några begränsningar. Det är
också så, som visionsgruppen för nya Vik-

valla, ser på saken. Ett brett koncept för
Vikvalla som är mer än fotboll. Idén är att
bygga ett aktivitetscentrum, som omfattar
såväl sommaraktiviteter, som vinteraktiviteter. Aktiviteter för familjer, barn, vuxna och

lite äldre. Både utom- och inomhus. Här
ovan ser du en första inprationsskiss. Läs
mer på www.nyavikvalla.se
Kjell Cronert
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Ett hem är ingenting du får.
Det är någonting du skapar. Ibland tillsammans med familjen. Ibland på
egen hand. Gemensamt, är tillfredsställelsen av att komma hem till en
plats där du kan vara dig själv. En plats där du hör hemma.
På Valvet Mäklarfirma förmedlar vi inte bara en bostad. Vi
hittar rätt läge. Och rätt känsla.
Vår erfarenhet tar dig dit. Vi lyssnar på dina önskemål, och kan med van
hand guida dig igenom en av de stora affärerna i ditt liv.
Tryggt, säkert och engagerat.
Vi finns på Bygatan 28 i Viken. Det ger dig som redan bor eller vill bo i
Kullabygden, fördelar vi gärna berättar mer om.
Kom in till oss, besök vår hemsida eller slå oss en signal.

Håkan Wærnér Patrick Engström
Håkan Wærnér
Reg fastighetsmäklare
Tfn: 042-28 75 82/0708-50 16 17

Valvet Mäklarfirma

Patrick Engström
Reg fastighetsmäklare
Tfn: 042-28 75 76/ 0708-27 16 16

Bygatan 28, Viken/Fågelsångsgatan 4, Helsingborg

Telefon 042 12 16 16

Fax 042 12 16 03

E-post valvet@valvet.se
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Storsatsning i Viken.

Sans & Balans
växer så det knakar

Att hitta en lokal som var tillräckligt stor
visade sig vara omöjligt och Carin beslöt sig för att satsa stort och köpte in ett
av småföretagarhusen på Apelvägen samt
för att bygga till fastigheten med en stor
sal. Hon fick bygglov rekordsnabbt och är
mycket nöjd med politikernas bemötande.
Och det är verkligen en stor satsning som
sätter Viken på kartan inom friskvård.
Anläggningen innehåller, förutom reception, lounge, duschar, omklädningsrum, bastu och shop, inte mindre än tre
salar:
* Den nya salen för lugn och ro (yoga
och pilates)
* En sal för cirkelgym
* En sal för styrka och kondition (stepup, zumba och funktionell träning)
- Mer utrymme innebär en ny möjlighet
att ta emot fler kunder i olika åldrar. Vi vill
kunna erbjuda något för hela familjen, säger Carin.
Om du inte gillar kollektiva aktiviteter
erbjuder Sans & Balans även individuell
träning och härlig massage.

Den nya salen var inte riktigt färdig vid tiden för Byalurens besök men bilderna ger ändå en
föraning om storleken på projektet

Döm om min förvåning när jag en dag
källsorterade på återvinningsstationen i Viken plötsligt får se en jättelik kranbil med
ett svart hus stort, som en liten kyrka, i gapet. Det var den stora salen på Sans & Balans nya anläggning på Apelvägen 1 som
anlänt.
Att må dåligt kan vara en bra start

Carin Jönsson startade Sans och Balans i
Viken 2005 men vägen dit var lång och inte helt rak. Hon är infödd Vikenflicka och
växte upp på Bygatan, men ryggproblem
och ätstörningar innebar täta besök på
sjukhus och inskränkningar av ett normalt
liv. Denna bakgrund blev själva drivkraften
att finna vägar till en bättre hälsa.

Yoga ger stark kropp och ett inre lugn
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Carin började träna och mådde allt bättre. Och när hon första gången 1997 kom
i kontakt med yogan på en kurs i Stockholm blev det en vändpunkt som helt förändrades hennes liv.
Att utöva yoga hjälpte henne att stanna upp och vara närvarande i nuet och
gav hennes liv en helt ny inriktning. Hon
startade sina yogapass två gånger i veckan i gamla Bäckaskolan. Passen blev allt
fler och nya tillkom hela tiden samtidigt
som kunderna strömmade till (400 aktiva/
vecka, januari 2011).
Carin insåg till slut att lokalerna var
hopplöst för små för att kunna utveckla
verksamheten på det sätt hon ville.

Kerstin rockar loss

Den nya salen går också att hyra till
konferens och Kick-off, berättar Carin – ett
välkommet tillskott till Viken där det inte
precis vimlar av stora lokaler.
Japansk trädgård

Trädgårdsarkitekten Ingrid Blasberg fick
uppdraget att rita en japansk trädgård med
bland annat ett stort trädäck för yogapass
utomhus eller bara för avkoppling efter ett
tufft pass. Vackra träd i cirkel skall sila ljuset in i yogasalen i stället för persienner.
Målsättningen är att ute och inne möts på
ett harmoniskt sätt.
Sveriges aktivaste passivhus

Carin tog kontakt med den nytänkande arkitekten Per Ericsson med ett önskemål
om miljövänliga och sunda lokaler. När allt
är klart kommer Sans & Balans vara Sveriges mest energisnåla träningsstudio. En
stor del av uppvärmningen sker nämligen
med hjälp av värmen från dem som tränar.
En vältränad person kan avge upp till 10
Watt/kilo under träning, energi som normalt vädras bort, i värsta fall med hjälp av
luftkonditionering. Kalkylen är att återvinna 80% av energin. På köpet får man väl
ventilerade lokaler med ren och frisk luft.
Katarina Trohammar

Carin instruerar Mare i cirkelgymmet

Vikens Framtid fokuserar på Hemgården,
”ett Viken” och ungdomarna
ka frågor skapar nya idégrupper där Vikens Framtid är motor, men där bredden
i föreningsengagemanget utgör en bas för
framgång.
Ungdomarna och Viken. Ungdomarna är
vår framtid heter det ju. Eftersom marknadsförare och undersökningsexperter
ingår i gruppen ska vi nu gå grundligt tillväga för att ta reda på hur ungdomarna
och barnfamiljerna vill utveckla Viken.
Detta område blir framtidsgruppens tredje
fokusområde.

Foto:Kjell Cronert

Gruppen Vikens Framtid har bildats för att,
jämte Vikens föreningar, bidra med nya visioner för Viken. Gruppen består av ett
knippe energiska människor som vill komplettera det fina föreningarbete som redan
görs för att utveckla Viken.
Under det senaste halvåret har Vikens
Framtid fått in många synpunkter och idéer från Vikenborna. En del helt nya och en
hel del ämnen som vi vikenbor redan talat
en tid om. Med avstamp i denna input och
egna tankar har gruppen nu arbetat fram
ett ramprogram om åtta punkter.
Det handlade om fler aktiviteter, hamnen, handel/service/äldre boende, ungdomarna, 111:an/Bygatan/centrum,
föreningslivet, ett Viken och Hemgården.
Tre fokusområden. Gruppen valde att starta
med tre angelägna ämnen. Det första döptes till ”ett Viken” med tyngdpunkt i att
skapa idéer kring gamla 111:ans utformning för att bygga ihop Viken och för att
sänka hastigheten utan att minska tillgängligheten. Här är den naturliga samarbetspartnern, som också är en remissinstans,
Vikens Kultur- och Byaförening, men självklart också Höganäs kommun.
Nu ska visionsplaner från kommunen
analyseras och samtal föras med densamma. Det viktiga är att hitta enkla och kost-

Medlemmar i gruppen Vikens Framtid.

Tina Tigerhielm Sylvan (tv) och Sara Berger
summerar den första undersökningen, vad vill
unga barnfamiljer ska hända i Viken, t ex vill
man ha en riktig lekplats

nadseffektiva temporära lösningar som gör
att hastigheten sänks och att bilar och bussar börjar köra i 50 km/h.
Hemgården. Ett annat viktigt projekt är
Hemgårdsprojektet som handlar om att utveckla Hemgården till att på nytt bli en
mötesplats för aktiviteter i byn. Därför har
en specialgrupp skapats med Vikens Framtid som motor men också med styrelsemedlemmar från i stort alla föreningar i
Viken. Det här är ett exempel på hur oli-

Initiativtagare och motor i Vikens Framtid är Kjell Cronert. Övriga medlemmar är
Tina Sylvan, Roland Bengtsson, Magnus
Ramberg, Christer Johansson, Charlotte
Carlin, Sara Berger, och Dick Sandström.
I nuläget arbetar Magnus Ramberg, Roland Bengtsson, Dick Sandström, Charlotte
Carlin och Kjell Cronert med Hemgården tillsammans med representanter för
föreningslivet, med stöd av Christian
Witt, Erik Wikerstål och Anders Högberg.
Kartläggning av ungdomars behov och
förväntningar samt unga barnfamiljers förväntningar håller i första hand Tina, Stina
och Sara i.
Olof Engvall
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När Petter kom till byn…

Kungen av hiphop kom, sågs och regerade
i en proppfull Vikens kyrka den där söndagskvällen i september. Med en blandning sköna låtar visade Petter, stöttad av
barnkören Young Singers, att kärleksbudskapet håller i alla genrer.
Varför låter man en av Sveriges största rappare spela i vår kyrka?

– Vi har ju generellt ett brett musikutbud i
kyrkan, men kände att vi ville göra något
extra för ungdomarna i byn, säger Fredrik Jiborn, ledamot i kyrkorådet. – Petters
texter handlar om det som även kyrkan
försöker förmedla ifråga om varje människas potential, att det aldrig är kört.
Hur kände Petter inför att komma hit?

Många ville ha Petters autograf efter spelningen
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– Han var klart intresserad, då det var en
ny grej för honom, något han aldrig gjort
förut. Han har ju kommit så långt att han
kan välja sina gigs och uppenbarligen var
detta något som utmanade, menar Fredrik.
Petter och Dj Sleepy stöttades av Young
Singers, hur funkade det?

– De var väldigt prestigelösa och schyssta mot barnen. Inför spelningen hade vi
kommit överens om en gemensam låt men
när de hörde att kören kunde fler, arrangerade de helt enkelt om direkt i sakristian
så det blev körmedverkan i både Längesen
och Logiskt, säger Fredrik och menar att
det inte är omöjligt med liknande arrangemang i framtiden.

– Om ekonomin tillåter experimenterar vi
gärna med det här konceptet igen, avslutar Fredrik.
Fotnot: Arrangemanget finansierades helt med
medel från Peterssonska familjefonden och
biljettintäkterna tillföll Radiohjälpens insamling
för Världens barn.

Nya ansikten i kyrkan
Väsby pastorat har det senaste året upplevt
en rad personalförändringar. Det har bland
annat handlat om medarbetare som bytt
arbetsort, gått i pension eller blivit föräldrar. Två nya ansikten som kommer att synas i Vikens kyrka framöver, är präst Maria
Svensson och organist Glenn Nilsson.
Gemensamt för båda är viljan att följa människor i livets med- och motgångar
och att genom sina insatser förstärka och
förbättra känslan i de stora ögonblicken.
Maria, som vid fotograferingen har med
sin lilla dotter, har just varit hemma i nästan två år och kommer att avlösa Stina
Hagman under dennas föräldraledighet.
Vad gjorde ni tidigare?

– Jag arbetade som präst i Väsby och
innan dess på Bjäre. Jag driver även en inredningsbutik i Görslöv, berättar Maria.
– Och jag har jobbat som kyrkomusiker
i såväl Ljungbyhed som Höganäs, säger
Glenn. – Men de senaste nio åren har jag
varit musiklärare på Klippans gymnasieskola.
Glenn, varför blev du kyrkomusiker?

– Det har dels att göra med drömmen
om att bli musiker, dels att jag i slutet av
grundskolan sjöng i S:t Petri kyrkokör.
Tillsammans med min tro blev det ett avgörande som ledde till Malmö musikhögskola.
Han fortsätter;
– Martin Luther sa en gång, att näst efter Guds ord kommer musiken. Musiken
ser jag som en naturlig del av kyrkan och
gudstjänsterna. Sångrösten är ett av de finaste instrumenten och kan som inget annat uttrycka glädjen, lovsången, smärta
och ropet om att bli sedd och hörd. Det
vill jag låta körerna och andra instrument
få uttrycka.
Maria, hur hamnade du i ditt yrke?

– Ända sedan jag var liten har jag fascinerats av religion och människor. Det ledde
till arbete som såväl diakoniassistent som

Välkommen till din kyrka!
Första advent 27 november

11.00 Familjegudstjänst. Barnkören sjunger.
Korv med bröd serveras i Kyrkstugan.
14.00 Musikgudstjänst. Canzonetta, Kullabygdens kammarkör och instrumentalister.
Andra advent 4 december

17.00 Musikgudstjänst. Ida Stegmark, sopran och Henrik MacGregor, violin.
Lucia i kyrkan 11 december

16.30 (kortare version)

Stina Hagman med två nya medarbetare
Maria Svensson och Glenn Nilson

reseledare. I tjugoårsåldern eskalerade mitt
intresse för teologi och 2005 prästvigdes jag.
Vad är roligast på jobbet?

– Det är helt klart att få förmånen att möta
så många människor och dessutom ofta få
dela en bit liv. Alla bär på en historia och
en längtan och det är oerhört spännande
att få följa med ett stycke på vandringen,
menar Maria.
– Absolut, håller Glenn med. – Och för
min del är det fantastiskt att genom musikens hjälp kunna uttrycka ett brudpars
glädje över varandra. Eller att vid en begravningsgudstjänst uttrycka sorg och saknad, men också tröst och vila. Det är stort.
Sen får vi inte glömma mötet med människorna i pastoratets körer, som jag leder.
De ger oerhört mycket av sig själva.

Tillbyggnaden –
så här ska den
se ut
Som aviserats i såväl Helsingborgs Dagblad som församlingstidningen Amos med
flera kanaler, kommer Vikens kyrka efter
formellt godkännande av Länsstyrelsen att
få en tillbyggnad nästa år.
Byggstart efter sedvanliga upphandlingar är beräknat till våren och invigning bör
kunna ske första advent. Tillbyggnaden,
som sker i en kulturhistoriskt känslig miljö, är tänkt att harmoniera väl med kyrkan
från 1825. Modellen på bilden, framtagen
av Wikerståhl arkitektbyrå, visar en mindre
byggnad på 64 kvadratmeter som är placerad i kyrkans sydvästra hörn och förbinds
med denna genom en glasgång. Interiören består av tre mindre rum och en handikapp-WC.
– Behovet är stort och användningsområdena kan bli många. Det blir bland annat ett bra ställe att samlas före och efter
en ceremoni. Dessutom kommer körverksamheten ha nytta av de nya lokalerna, säger kyrkorådets ordförande Kjell Cronert.
Projektet kommer helt att finansieras
genom Peterssonska familjefonden och påverkar inte pastoratets budget.

Maria, att avlösa Stina Hagman, som nyligen tog över efter Marie Rehnstams tretton
år i pastoratet, hur funkar det?

– Jag vill naturligtvis fortsätta det goda
arbete som Marie och Stina byggt upp.
Självklart hoppas jag kunna besvara församlingens andliga behov och finnas där
jag behövs bäst. Det är viktigt för mig är
att de jag möter ska känna sig sedda och
lyssnade på, avslutar Maria.

18.30 Miniorkören, Young Singers och
Young Voices med riksspelman Jeanette
Eriksson, fiol och Jonas Bleckman, cello

Juldagen 25 december

Julkonsert 18 december

16.00 Nyårsbön med musik. Martin Lindau,
tenor, solosång

19.00 En musikalisk julkrubba med Canzonetta, Kullabygdens kammarkör och instrumentalister.
Julafton 24 december

11.00 Barnens julbön
15.00 Julbön. Julius Persson, tenor, solosång.
16.15 Julbön. Julius Persson, tenor, solosång.

07.00 Julotta. Sångmedverkan.
Nyårsafton 31 december

Uppslaget är ett samarbete mellan Byaluren och

17

Medvind för Wikens Båtselskap

Invigning av nya klubbhuset i strålande solsken.

Vikens historia,
i ny upplaga

Med sommaren 2011 i backspegeln kan
WBS se tillbaka på en fantastisk båtsäsong.
Rekordmånga deltagare, växande intresse
för kappsegling och ett nytt klubbhus som
grädde på moset.

Eftersom de äldre upplagorna av boken
”Viken – Historiska glimtar från en fiskeby i Kullabygden” blivit slutsålda har Stig
Ewaldson låtit trycka upp en ny.
Boken speglar framväxten av en fiskeoch sjöfartsplats i Nordvästskåne. I Viken
minner bland annat den gamla byns vindlande gatunät om tider som varit.
Den kostar 250 kronor och kan köpas
direkt från författaren. Tel. 042 – 23 63 52.

När WBS summerade sommaren fanns
det mycket att glädjas åt. Bland annat seglarskolor med rekordmånga deltagare.
Drygt 130 barn och ungdomar lärde sig
segla sommaren 2011.

WBS instruktörer ser fram emot nästa säsong
Kajutan invigdes med pompa och ståt

Intresset är rekordstort att lära sig segla bland
barn och ungdomar
Även intresset för att kappsegla har vuxit

bland de yngre och klubben har nu flera
supertalanger. WBS kan bl a stoltsera med
delsegrar och totalvinst i Kullen Cup och
topplaceringar i både svenska och nordiska mästerskap i optimistjolle.
Det bådar gott för framtiden.
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Under våren kunde WBS nya klubbhus
färdigställas, faktiskt ett år tidigare än planerat. Mycket tack vare fantastiska ideella
insatser och generösa bidrag från klubbens
medlemmar.
I strålande solsken invigdes ”Kajutan”
den 1 juni med stor fest, pompa och ståt.
Äntligen har WBS fått en fungerande
klubblokal och det är med stor entusiasm
som klubben ser fram emot nästa års utmaningar med bl a ett värdskap för SMseglingar.
Fredrik Rege

foto: husse

Jag heter Max och tillhör en ganska vanlig ras i Viken. Några av kompisarna heter
Emil, Rasmus och Twisty.
Jag har en husse som lägger sig i för
mycket. Det gillar jag inte, så jag ställer

mig helt enkelt och glor på honom och
tänker; ska du nu börja med dina utläggningar igen. Men det kanske man måste
stå ut med?
Husse har tack och lov slutat med politiken, men många tror ändå att man kan

prata med honom. Sånt är livsfarligt, men
självklart händer då mycket spännande
man som hund får höra. Inte kanske, som

den gamla monologen – det är jag som är
hund här, men trots allt en del.
Husse har inte badat så mycket i år, men
han avslutade sommaren i början av september vid 20-tiden då han tog sitt sista
dopp. Han har klagat lite på alla stormvindar som slagit sönder Lisas brygga två
gånger och sen har han vid upprepade tillfällen hört att kommunalrådet lovat räcke
till Byggans vänner. Dom är inte glada,
men det är inte lätt att vara kommunalråd
heller. Det är nästan som att vara hund.
Man tvingas vara trevlig mot alla även om
man inte vill.
Vikenfesten blev succé säger man. Jag
tror dem, men själv fick jag stanna hemma.
Husse lär ha tagit ett glas för mycket på
kräftskivan men hittade lyckligtvis hem.
Ibland talar han om kyrkan, som om han
blivit religiös, men jag förstår honom. Det
är präster som flyttar utomlands i verklig
mening och andra till Stockholm och gör
de inte det så blir de gravida eller barnlediga. Men utveckling är ju en del av det
positiva i livet. Apropå kyrkan så undrar husse alltid varför jag alltid skäller när
kyrkklockorna ringer. Det är bara en lätt
markering. Husse har sagt att nu ska det
komma upp en skylt vid gamla kyrkogården som gör att man inte ständigt kör på
ett av Vikens kulturminnesskyddade objekt.

Annars är det väl så att många frågar
husse varför alla satsningar görs i centralorten.
Det undrar han också!
För två år sedan hade husse mycket äpplen som han ville bli av med, men då hade alla äpplen. Förra året hade han inga,
och det var heller ingen som ville ge honom några. I år blev det mycket äpplen
igen och några kom och plockade. Någon
sa så här i mitten av september att mördarsniglarna är på gång. Jag vet inte vad mördarsniglar är. Kaniner vet jag vad de är. De
kommer in på min tomt trots att vi har staket. Då jagar jag dem men då smiter de ut.
Orättvist!
Idag är jag ensam igen. Det är möte med
kommunalrådet som ska berätta om planerna för Viken. Jag har sagt till husse att
han skall hålla tyst. Nää förresten, han kan
väl säga till att det behövs ett par hundtoaletter i centrala Viken, men det glömmer
han väl. För övrigt hoppas jag att han inte
tagit sig vatten över huvudet när det gäller
Hemgården. Det är lätt att försöka ta poänger även om jag vet att han menar allvar. En liten smakbit av våffla fick jag på
Paul Jönska. Det är kanske den jag minns
bäst av sommaren.
Max,
en helt vanlig hund,
som har en husse som heter Kjell Cronert

Viken – Brännans Byaväg, medelhavsparadis
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UP Hallen 50 år ung!

Från vänster: Marie-Louise, Andrea, Rebecca, Inger och Kristina framför den manuella köttdisken – UP Hallens stolthet
Det var i oktober 1961 som Inger och Ulf
Persson startade UP Livs i hörnet av Ringvägen och Norra Hagevägen och sedan dess
har det runnit mycket vatten under broarna.
1965 i december handlade jag där första
gången som nyinflyttad 23-årig tvåbarnsmamma.

Där fanns all julmat att köpa till min otroliga lättnad. För vem är en fena på brunkål,
sylta och sillsallad i den åldern?
En riktig närbutik med höga kvalitetskrav. UP-Livs bytte namn till UP Hallen

och flyttade 25/10 1969 till nya, större lokaler på Björkvägen där de fortfarande
finns. Sedan år 2000 driver dottern Caroline tillsammans med sin man Per Berggren
UP Hallen.
Butiken har alltid värnat om kvalitet
och närproducerat långt innan dessa blev

modeord. De värnar också om den personliga kontakten med kunderna och lyssnar lyhört på speciella önskemål om vad
som ska finnas i sortimentet. Så kan man
till exempel hitta Renée Voltaires sortiment, Kochs stenugnsbakade surdegsbröd,
delikatesser från hela världen och inte
minst Ottos glasstrutar (skribentens egen
anm.).
Den manuella köttdisken är butikens
hjärta. Här kan du köpa hemmahängt och

kravmärkt oxkött av högsta kvalitet. Kalv,
lamm, vilt och bjärefågel är några av produkterna du alltid finner i den manuella
charkdisken. UP Hallen är också en av få
butiker som styckar, maler och packar allt
kött i butiken. UP Hallen har valt att samarbeta med lokala producenter och uppfödare som har samma värderingar och
servicegrad som UP Hallen.

Till jul är det långa beställningslistor på
julskinka, brunkål, hemlagad sill och storsäljarna: Ingers hemlagade pastej och Per i
Vikens prinskorv.
Nysatsning. UP Hallen har de senaste åren genomgått stora förändringar utan
att förlora själen. De har valt att behålla
manuella avdelningar istället för gaspackat kött. All inredning från kassadiskar till
kyldiskar med dörrar är ny och modern.
Sortimentet har ökats med 30% och exponeringen blivit klart mycket bättre.
En av vinnarna är frukt- & grönsaksdisken vilken av många anses som en av de
bästa i kommunen. Målet är att fortsätta
satsa på ett färskvarusortimentet vad gäller
kött, chark, delikatess, bröd och grönt.
Catering. UP Hallens satsning på catering har varit en riktig vinnare. På helgerna är det fullt upp med beställningar på
utbudet av festmenyer och tapasmenyer.
En riktig klassiker är exotisk planka som
funnits med från början. Efter att ha tittat i
menyerna fastnar jag för italiensk meny eller fyllda fikon med chevre och salami.
Katarina Trohammar

Från vänster till höger: Caroline, Ingela, Anki och Irene framför den nya och fräscha grönsaksdisken. I bakgrunden syns de hypermoderna kylskåpen
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UP Hallens generösa öppettider

Måsagården – ett hem åt många
I södra Viken, strax norr om kyrkogården
ligger en av byns äldsta gårdar. Längs
Niagaravägen blickar Måsagården ut över
sundet. Här berättar en av dess tidigare
hyresgäster, Olle Månsson, om sina och
andras år på Måsagården. Olle Månsson,
idag boendes på Fredriksdal i Helsingborg,
föddes på Måsagården och har många ungdomsminnen från gården.

Måsagården byggdes omkring 1850 av en
byggmästare vid namn Anders Haf, en
skicklig byggmästare, som byggt såväl kyrkor som andra stora byggnader. 1859 sålde
han gården till Olof Bengtsson.
När denne ägde Måsagården, fanns det
nere vid stranden tre kalkugnar och en
vattenkvarn. Efter Olof Bengtsson köpte Håkan Olsson gården och ägde den
till 1914, då min farfar Ola Månsson köpte den. Han flyttade då till Viken från Fleninge, där han tidigare bodde med sin
familj, då han var sockerkokare på Hasslarps Sockerbruk.

Måsagården år 1920

syster Vera fick dra veven till separatorn,
som skilde grädden från mjölken, ett styvt
jobb för barn.
Snabbaste transporten till Helsingborg.

På 1920- och i början av 30-talet var det
inte så vanligt, att privatpersoner hade personbil. Inte heller min familj hade bil, men
min far hade köpt en travhäst, som hade
tävlat på Jägersro.

Säd, potatis och en egen slakteport.

Min far arrenderade bondgården av farfar
och odlade utöver säd också tidig potatis
på den sandiga jordbruksmarken. I början
på 30-talet byggde min far en s.k. slakteport (ett mindre slakteri), där han slaktade
grisar och kalvar. Som de flesta slaktare på
den tiden, födde han själv upp en del grisar och kalvar. Min mor Agnes gjorde leverpastej, korv och köttbullar, som min far
sedan sålde, när han körde runt i Viken
och sålde fläsk och kött.
När det gällde hygien, var min far en
föregångare, han hade sina köttvaror i ett
särskilt skåp på vagnen och för att hålla
flugorna borta från charkuterierna, hade
han flugnät runt skåpet och isklumpar i
skåpet. Utöver denna hantering, sålde mina föräldrar mjölk och ägg från gården.
Varje kväll vid sextiden, kom kunderna
med sina mjölkspannar och hämtade mjölk
och några köpte även grädde. Jag och min

Med denne häst framför vår gigg, en
tvåhjulig vagn försedd med fjädring, blev
körningen med detta ekipage det snabbaste sättet att ta sig till Helsingborg. Om min
far startade hemresan från Helsingborg till
Viken samtidigt som bussen, hade far hunnit spänna hästen från giggen och stallat in
den, innan bussen från Helsingborg passerade Måsagården.
Ett hem åt många. Utöver vår familj,
som bodde i den norra längan och farfar
och farmor Emelia i det stora huset i mit-

ten, bodde också på Måsagården Jules och
Rosa Andersson i den södra längan. Jules
och Rosa flyttade 1922 till Domsten, där
Jules sedan drev affären, som låg på hörnan där Hamngatan från Bygatan går ner
mot hamnen. Vår familj stannade kvar på
Måsagården till våren 1934, då vi flyttade
till Klippan.
Min farfar dog 1938, tre år efter att min
farmor gått bort. När farfar dött, såldes Måsagården till en man, som hette Rudolf
Jönsson. Efter honom kom tre bröder Olsson. Kjellberg, som var chef på oljebolaget
OK i Helsingborg, köpte sedan gården och
bodde där tills Lennart Arnberg, som drev
Arnbergs Korsettfabrik i Höganäs, blev
näste ägare. Han bodde där tills familjen
Natt och Dag köpte Måsagården, familjen
som de senaste åren gjort stora förbättringar på gården.
Olle Månsson

Måsagården på 1920-talet

MÅLAREN
I VIKEN HB
Vi utför allt inom måleri, med högsta
kvalitet
till rätt pris.

IN- OCH UTVÄNDIG MÅLNING • FÖNSTERRENOVERINGAR
• TAPETSERING.
Allt inom måleri
med högsta
kvalitet
För kontakt ring André Bohman
0733
89 51 60
till rätt pris.
Invändig & utvändig målning
Fönsterrenovering
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Projekt badhytt
har
landat

foto Göran Axelsson.

Badhytterna i Viken
har en lång historia.
De första uppfördes redan
i början av 1900-talet då
byns period som sommarviste åt välbärgade
familjer inleddes.

Karl Högmo, Noa Fernström & Alexander
Svensson har kommit en bit in i projektet

foto Pernilla Ringström

Viktigt med verklighetsanknytning

Emmy Hammelfelt, Anni Gabrielson, Elsa Björklund & Julia Benke vid den färdiga hytt nr 18

Som mest lär det ha funnits sammanlagt
100 hytter från stranden norr om piren ända ut till golfbanan vid Svanebäck.
Idag återstår 41 hytter, varav 25 tillhör
VKB och 16 är privatägda. Då väder och
vind ständigt pinar dessa strandens frontsoldater faller det sig naturligt att underhåll
är ett måste.
– En av hytterna var riktigt dålig och då
kom en förfrågan från byaföreningen till
skolan, berättar Göran Axelsson, slöjdlärare på Vikenskolan.
Uppdraget gällde nytillverkning av en
badhytt vilket passade åttondeklassarnas
kursplan i teknik. Runt 80 elever var inblandade i projektet som löpte under hela
förra läsåret och i juni kunde den nya hytten – nr 18 – monteras färdig på stranden.
Arbetets gång

Till en början fick teorin ta stor plats. Det
handlade bland annat om ritteknik, kunskap om fukt och väderpåverkan. Jag träffar fyra tjejer som får representera eleverna
bakom nybygget.
– När vi inledde nere på stranden och
gjorde ritningar i olika vinklar kändes det
först oöverstigligt, säger Julia Benke.
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Då alla av naturliga skäl inte kunde bygga
samtidigt på den stora hytten fick de även
i uppdrag att göra varsin modell i skala
1:20.
– Vi jobbade i olika grupper och man
blev taggad av att upptäcka hur långt de
andra hade kommit, säger Anni Gabrielson.
– Det kändes lite meningslöst att bygga de små hytterna, men efter det förstod
man bättre och fick en helhetssyn, menar
Elsa Björklund.

Att i skolan kunna erbjuda projekt förankrade i verkligheten är alltid värdefullt, menar slöjdlärare Göran Axelsson.
– Det är betydelsefullt för eleverna att deras uppgifter har anknytning till det samhälle de lever i.
Han säger att det dock är svårt att hitta sådana projekt, då de måste gå att utföra
på skolan under lektionstid och passa in i
kursplanen.
– Men vi är absolut öppna för fler uppdrag
i framtiden och gärna då för 9:orna, säger
Göran.
Allmänintresset ett mervärde

Alla tjejerna tycker det känns roligt att hytten de varit med om att bygga, kommer
allmänheten till glädje i många år framöver.
– Hytterna är ju symboliska för Viken och
är nog många som känner oss stolta över
att ha skapat något för andra. Det här var
ju lite större än att slöjda en smörkniv, avslutar Julia Benke.
Pernilla Ringström

En lärorik process

Tjejerna tog uppdraget på allvar men kunde nog ibland känna att bygget var ett
stort ansvar för ett gäng fjortonåringar. Ingenting fick lämnas åt slumpen.
– Projektet lärde oss att följa en ritning och
bygga hållbart. Det är ju viktigt att hytten
står emot stormar, säger Elsa.
– Vi fick insikt i att se ett mönster och förstå dess sammanhang, tycker Julia.
– Om man gjorde fel en gång blev det fel
i slutänden, vilket kunde leda till läckage
till exempel. Att följa exakta mått var svårt
men oerhört viktigt, fyller Emmy Hammelfelt i.

Så här känner du igen elevernas badhytt när du
ser den på stranden

man artbestämmer fåglar i fält samt var
och när man hittar fåglar. Man kan också
läsa om fågelskydd, föreningsliv och om
fågelskådningens historia. Boken är rikligt
illustrerad och varje kapitel innehåller faktarutor och intervjuer, med många utmärkta fågelfoton. Boken är utgiven av Sveriges
Ornitologiska Förening och lanserades på
Falsterbo Birdshows arrangemang i september.
Den har rönt uppmärksamhet förstår jag?

– Ja det blev omedelbart mycket publicitet runt boken. Vi har bland annat varit
med i TVs Mitt i Naturen, och radions Naturmorgon.

foto: från Eva Stenvång linqvist

Börja skåda fågel…

Har den anknytning till Viken?

– Ja det finns ett kapitel ”Närskådning
vid sommarstället” där jag berättar om
fåglar i trädgården och fågelskådning vid
den steniga Svanebäcksören med gravänder och vadare och en mängd småfåglar i
flyttningstid. Jag har för övrigt gjort en inventering av vadare där.
Du har varit här under många år. Har det
skett några förändringar i fågellivet här?

Eva Stenvång Lindqvist på spaning
…är titeln på en ny bok. Den kan kanske
stimulera en del av oss till nya och fler
fågelutflykter. Vi var ju en skara Vikenbor
som följde Christer Sjögren på en nog så
intressant vinterpromenad längs stranden
från stenbryggan till Gråläge. Övervintrare,
allt från bläsand till rödbena spanade vi då
in i våra kikare, även om vi inte fick syn på
havsörnen som av och till visat sig ovanför
Gråläge. Men bättre lycka nästa gång.

En ny bok ja, skriven av Gigi Sahlstrand
och Eva Stenvång Lindqvist. Eva är sommarboende i Viken sedan 1959 med
vinteradress i Saltsjöbaden. Jag träffade
Eva på Vikenfesten och vi beslöt oss för
en liten intervju för Byaluren.
Viken redan 1959, varför och hur?

– Min far kom från Malmö och mina
föräldrar ville gärna tillbringa semestern i
Skåne. De blev väldigt förtjusta i Viken. Vi
hyrde på flera ställen innan mina föräldrar köpte det hus vi nu bebor 1965. Sedan
övertog min man, barnen och jag det och
efter min mans frånfälle bor jag fortfarande här om somrarna men besöker Viken
regelbundet även höst, vinter och vår. Jag
ser det som ett andra hem.
Och nu har du skrivit en bok om
fågelskådning. Hur kom det sig?

– Jag har alltid varit intresserad av fåglar och upptäckte att det fanns många få-

gelböcker, men inte en enda om hur man
kommer in i fågelskådningens speciella
värld. Gigi Sahlstrand och jag som båda
har skådat länge och tycker fågelskådning
är det roligaste som finns bestämde oss för
att fylla den luckan. Och så skrev vi Börja
skåda fågel.
– Det är allt fler kvinnor numera som
skådar fågel, detta som tidigare var ett väldigt mansdominerat intresse. Gigi och jag
jobbar mycket med nätverket Rapphönan
som vi startade för ett par år sedan och
som bland annat har som syfte att coacha
tjejer in i fågelföreningarna.
Eva utbildade sig till journalist och har jobbat många år både på tidningar och som
informationschef. Hon har nu ett företag, Frilansbyrån Optimala ord, och sysslar
med kommunikationsstrategisk rådgivning,
varumärkesbygge, informationstexter, copy, projektledning, utbildningar och foto.

– Ja många, i år har jag t.ex. inte sett
några turkduvor i våra kvarter. Nu hör och
ser man enbart ringduvorna. I en triangel mellan Viken, Lerberget och Ingelsträde
fanns det kornsparvar förr, som satt på telefontrådarna och sjöng även den hetaste
sommardag. Men de är borta sedan länge.
Är du aktiv inom föreningslivet?

– Ja, jag är aktiv på olika sätt. Jag började i Fältbiologerna 1970 och var aktiv där
som ung. Sedan länge är jag engagerad i
Stockholms Ornitologiska Förening. Jag är
också medlem i Kullabygdens Ornitologiska Förening men kan av naturliga skäl inte vara särskilt aktiv där. Jag skriver också
artiklar, nu senast under ett år om fåglar i
trädgården i tidskriften HemTrädgården.
Åker du åtskilliga mil för att skåda
en vilseflugen raritet?

– Ja, det händer några gånger varje år.
Ja, ärade Vikenbor, det är bara att ge sig ut
och skåda fågel.
Bertil Lindfors

Det var en imponerande bredd.
Men fågelskådningen då?

– Det är mitt allra största fritidsintresse,
och ett gott botemedel mot stress.
Boken ger en enkel – och rolig – introduktion till hur man kommer igång och vad
som är viktigt att tänka på. Den tar upp
allt du som nybörjare behöver veta och lite till: vilken utrustning som behövs, hur
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Så minns vi Gustav Arne
86 år gammal avled Gustav Arne i augusti.
Konstnärsyrket valde han tidigt och hade,
som han sa, aldrig funderat på något annat.
Han var född och uppvuxen i Höganäs men
bodde sedan han blivit etablerad konstnär i
Viken under sextio år.

Det mesta av den tiden i Simonsgården,
en härlig miljö som han med sitt säkra öga
skapade tillsammans med hustru Bibban.

Med varsam hand förvandlade de den
gamla skånelängan till den underbara gård
den utgör idag.
Studier och debut

Gustav Arne studerade vid Skånska målarskolan och sedan hos Isaac Grünewald
och även i Frankrike på 1940-talet. Han
gjorde en lyckosam debut på Vikingsberg
i Helsingborg och sålde samtliga utställda
tavlor. Tillsammans med
Bengt Orup, Kaj Siesjö
och Torsten Hult deltog
han därefter i vårutställningen Fyra Unga Skåningar på Norrköpings
museum 1949.
Flitigt målande och
framgångar

Överst: Landskap, himmel, strandängar och hav
Här ovan: Gustav Arnes favoritmotiv
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Under många år målade Gustav Arne flitigt.
Vårsalongen deltog han
ständigt i. Efterhand sökte han sig utanför sin
hembygd och hade en
rad separatutställningar
i Sverige och hans konst
hänger hos samlare runt
om i Europa. Han är representerad på Nationalmuseum i Stockholm,
Malmö Museum samt
muséerna i Norrköping,
Ystad, Helsingborg, Höganäs och Landskrona.

Underbart måleri

Han målade föreställande och betraktas som en framstående kolorist. Motiven fann han huvudsakligen i naturen och
var inte minst en tolkare av det speciella
Öresundsljuset, i likhet med gode vännen
Spanien-Gustav, Gustav Rudberg, som varje vår när han kom till Ven bjöd in Gustav Arne för att de tillsammans skulle måla
och umgås en vecka.
I raden av Skånekonstnärer var Gustav Arne i flera decennier en av de främsta. Alltsedan debuten var han Skåne och
särskilt då Nordvästskåne trogen. Att vara
landskapsmålare har, i vissa kretsar, ansetts
vara omodernt. Gustav visade genom åren
stort mod genom att hålla fast vid sitt bildoch färgspråk. Han lät sig inte påverkas av
”ismer” och trender utan var hängiven sina idéer om hur en målning ska se ut: ”Jag
målar som jag är, som jag känner.”
Gustav Arne tillhör en lång tradition av
skånska målare som söker ett uttryck för
den natur som omger konstnären. En natur som erbjuder olika ljus och stämningar
under de mest skiftande årstider var han
en mästare i att skildra.
Stilleben från trädgården och interiörer var också hans motivsfär.

Han köpte det gamla IOGT-huset i byn
och inrättade där sitt andra hem med ateljé och minibostad. Nu blev det tavlor av
större format. ”Ute”-målare som han var
ville han göra sina förstudier i naturen och

slutföra större målningar hemma i ateljén.
Dagligen gjorde han utflykter för att iaktta
ljuset, molnen och färgerna i naturen.
Den tid som följde blev hans mest
framgångsrika. Samtidigt som han hade
stora försäljningsframgångar behöll han en
mängd konst, som han förmodligen höll
extra kär.

Vikenkillarna Henrik och
Petter i Lilla Sportspegeln

Känsla för vackra ting och miljöer

Inte bara Simonsgården på Målargränd
med tillhörande trädgård utan även ateljén på Banckagatan med sin atriumgård utgör fina exempel på Gustav Arnes utsökta
förmåga att se, skapa och sammanställa
tingen runtom sig. Hans badhytt, den sydligaste på stranden, målad i den blommande strandtriftens färg och hans gamla, lilla
blå sjöbod intill sjöfartsmuséet vittnar också om detta, för att inte tala om Svanshallssnipan ”Capella” som han hade i sin ägo
under ett antal år.
Kulturintresse

Gustav var intresserad av bygden och byn
han levde i, styrelsemedlem under en tid
i Höganäs Muséum, samt i Föreningen Vikens Kulturminnen som sedan slogs samman med Byaföreningen. Han var också
med i den första styrelsen för Paul Jönska
gården, grannhuset till Simonsgården.
Retrospektiv utställning på Vikingsberg
2006 med titeln ”Gustav Arne, ett livsverk”.

Det blev en sista utställning på Vikingsberg, platsen för hans debut 1948. Och så
avrundades ett långt livsverk. Han är och
förblir en lokal storhet i Viken, Kullabygden och Skåne.
Bertil Lindfors
I Byaluren nr 3-4, 1997, kan du läsa en tiosidig
artikel om hela konstnärsfamiljen. Gustav Arne,
hustrun Bibban, sonen Simon och dottern
Katinka.
Det har sagts att det ska bli ytterligare en
separatutställning på Höganäs Muséum till
våren. Besök den!
Från vänster Henrik Ahl, Petter Malmström och programledare Stephan Wilson Yuceyatak på plats i
Lilla Sportspegel-studion i TV-huset i Stockholm

Den tredje oktober fick Henrik Ahl och
Petter Malmström vara med om ett riktigt
TV-äventyr. Som ”utsända” för Vikens IK fick
killarna tävla i Lilla Sportspegeln mot ett
tjejhandbollslag från Stockholm, med stöd
av lagkamraterna på telefon. Och vilken dag
det blev!

TV-äventyret började med resa upp till
Stockholm måndagen den 3 oktober. Väl
framme vid det stora TV-huset vid Gärdet
togs Henrik och Petter emot av programledaren Stephan Wilson Yuceyatak.
Programledaren förklarade hur TV görs
Gustav Arne i ateljén

– Han var jättesnäll och sa att vi inte
behövde vara nervösa. Sen fick vi gå in i

studion och där gick vi igenom hur programmet skulle gå till, berättar Petter.
Stolta vinnare från Viken

I programmet fick de tävla i fotbolls- och
basketstraffar samt frågesport där lagkamraterna från Vikens IK fanns med på telefon för att vara med och tävla.
Och det gick vägen med besked, Stockholmslaget besegrades med hela 14-6 vilket betydde att Vikenlaget avancerade.
Man kan bara ana hur stolta killarna varit
under hemresan.
Stort grattis önskar Byalurens redaktion!
			
Olof Engvall
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Vikengrabben
som satte
fart på
byn

Ungdomen är vår framtid heter det som
bekant. En av Vikens många unga med
lyskraft är 19-årige Filip Örtegren som gjort
mer än de flesta för att ge Vikens unga
anledning att fira. Nu väntar världen och
karriären för vikenbon som inte frågade sig
vad Viken kunde göra för honom – utan vad
han kunde göra för Viken.
Hej – vem är du?

Jag heter Filip, är 19 år och bor i Viken
med min familj. Jag gick i grundskolan på
Vikenskolan och därefter tre år på ProCivitas i Helsingborg och med inriktning
ekonomi och entreprenörskap. På fritiden
seglar jag och har länge engagerat mig i
WBS som seglingsinstruktör.
Du har varit inblandad i flera Vikensatsningar för ungdomar. Berätta!

Allt började när jag blev elevrådsordförande i åttonde klass och ville förbättra skolgången för Vikens ungdomar. Detta gjorde
jag genom att anordna temadagar och
konserter.
Några år senare fick jag uppdraget att
fixa ungdomsaktiviteter under Vikenfesten. Resultatet blev volleybollturnering följt
av konsert och disco på kvällen. Efter första året fick vi blodad tand och ville att nåt
skulle hända även på vintern. Resultatet
blev Vikenlanet, en datorfestival på Vikenskolan, som nu är Skånes största.
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Varför har du satsat så mycket tid på detta?

Därför att det är så roligt. Dessutom är
det extra belönande att se hur mycket det
uppskattas av ungdomar och vuxna. Jag
har fått väldigt mycket stöd från Byaföreningen, engagerade ungdomar och framförallt från Marie Tidedal som helhjärtat
har engagerat sig för ungdomar i kommunen. Jag har fått massor med värdefull erfarenhet av projektledning och event.
Vilket projekt är du mest stolt över?

Vikenlanet, utan tvekan. Det började som
ett roligt engångsprojekt, som vi lyckades få till så bra att vi var tvungna att göra det igen. När vi började hade vi ingen
aning om hur mycket jobb, planering och
sömnlösa timmar som krävdes. Men oj vad
mycket vi lärt oss! Vi har nu företag som
kontaktar oss om att få sponsra och kommunen har visat intresse för att bidra till
Vikenlanets utveckling.
Hur är det att växa upp i Viken?

Det är mycket bra och det en lugn och
trygg miljö. Det har alltid funnits saker att
göra för barn och ungdomar och det finns
massor av inspirerande människor. Vikenskolans lärare uppmuntrar en till att prestera bra betygsmässigt och att våga satsa
på ideer och visioner. Viken har nära till
mycket och kan erbjuda massor av saker
som en stad inte kan. Speciellt på sommaren...

Om du fick bestämma helt över
Viken. Hur skulle du utveckla byn?

Jag hade satsat på event och arrangemang.
Idrottsdagar och tävlingar borde det finnas
fler av med tanke på våra framgångsrika
fotbolls-, tennis- och seglingsklubbar. Vi
har en företagarförening som skulle kunna synas och engagera människor mer. Ett
hotell med tillhörande konferens- och evenemangslokaler kanske skulle passa? Jag
skulle också locka inspirerande föreläsare
till Vikenskolan för att få ungdomarna att
blicka framåt. Och så skulle jag lägga in
fler moment i skolan som tränar drivkraft,
ansvar och entreprenöriellt tänkande.
Vad händer nu i ditt liv?

Efter studenten i våras reste jag en del efter ett hektiskt halvår. Nu driver jag två
företag på heltid. Det är kul att få arbeta med det man vill och lära sig nya saker. Mitt mål har sedan sjunde klass varit
att studera i Kalifornien, men jag bestämde mig nyligen för att ta tillvara på min tid
som ungdom och se världen innan studierna och karriären tar över. Nu är planen att
åka snowboard i Österrike i ett halvår och
sedan surfa i Australien i ett år. Sen är jag
är redo för San Francisco och Stanford…
Filip Örtgren intervjuades av Olof Engvall
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Testa dina kunskaper om Viken och var med och tävla. De tre först öppnade rätta svaren
får ett presentkort på Prego värt 150:-. Kopiera eller klipp ut lösningen och skicka den
tillsammans med namn, adress och telefon till Katarina Trohammar, Nyponvägen 16, 263
62 Viken. Vinnarna meddelas skriftligen. Konstruktör Susanne Persson.

50 i Rom

I S A M A R B E T E M E D B YA L U R E N

Ny fågelskådning i Viken
Söndagen den 15 januari är du varmt välkommen att skåda det rika fågellivet längs
Vikens strand. Förra året såg vi inte mindre
än 17 olika arter – dock inte den väldiga
havsörnen som vi hoppats få se i Gråläge,
där de håller till på revet. Kanske har vi
bättre tur i år. Christer Sjögren är hängiven
ornitolog sedan tonåren och leder nu fågelskådningar på Öland höst och vår i ett
samarbete med Hotell Borgholm. Så missa inte chansen att ta del av Christers stora kunskaper om fåglarnas liv, särarter och

historia. Vi samlas på Hamnplanen
kl 10 och räknar med att sluta ca 12.30.
Klä dig varmt och ta gärna med en kikare
och något varmt att dricka. Ett tips är att
också skaffa en fågelguide – de reas ofta –
och det är kul att kunna slå upp och läsa
mer hemma i lugn och ro.
Katarina Trohammar
Till höger: Christer med sin professionella
fågelskådarkikare
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Boken om golfbanan.
Årets julklapp?

Lunch ur medhavda mat-termosar vid klubbhuset 1932
Det lär finnas 32.000 golfbanor i världen,
varav 273 räknas till kategorin ”linksbanor”.
Banan i Viken tillhör denna exklusiva skara.

I kombination med att Viken är den svenska golfbana som ändrats minst sedan begynnelsen, har detta medfört att den blivit
en vallfartsort för historieintresserade golfspelare. För många invånare däremot har
banan förblivit en vit fläck på bygdekartan.
Detta söker vi nu råda bot för genom
att ge ut ”Golfbanan i Viken”, en bok som
över 150 sidor i text och bild redovisar
den unika lilla banans historia.
Sveriges minst moderniserade golfbana

Ambitionen har varit att skapa en någorlunda heltäckande bild av golfen på Viken,
framför allt under åren närmast efter banans tillblivelse. Eftersom banan varit förskonad från genomgripande förändringar
finns minnena kvar rent fysiskt och dessa
minnen avbildas och kommenteras.
Med boken vill vi också försöka bidra
med det som hände. Många känner till att
kungahus, grevar och baroner spelade på
Viken i dess begynnelse, och detta illustreras med bilder och ord.

rubriker sysslade med. De brittiska instruktörerna som hade sin verkstad i det lilla fårahuset, de skickliga caddiegrabbarna från
Lerberget, kvinnorna som skötte markservicen och ibland visade sig vara betydligt
skickligare golfare än sina män. De allra
flesta som var med i banans ungdom är nu
borta. Men några har vi lyckats hitta och
intervjua.
Många intressanta perspektiv

I kapitlet ”Människorna” porträtteras en
lång rad färgstarka klubbmedlemmar som
ibland kom att bli betydelsefulla för både samhällets och golfens utveckling, och
i ”Byggnaderna” får vi möta Sveriges första kvinnliga arkitekt, golfspelaren
Astrid LiljenbergSieurin som ritade både
det numera
Q-märkta
klubbhuset
och familjens
sommarbostad, ”engelska
villan” i Svanebäck. I ”Naturen längs banan” redovisas platsens flora och fauna.
TV-Journalisten Göran Zackrisson delar i bokens inledning med sig av sina tankar om ett av sina främsta smultronställen,
golfbanan i Viken.
Boken kan bli present till jul

Caddiemaster Johny Andersson omgiven av sina
lerbergacaddies en sommardag på 1930-talet.
Johny blev sedermera en av Sveriges bästa golfspelare med bla amatör-VM på meritlistan

Boken, som möjliggjorts genom bidrag
från Vikens Kultur- och Byaförening och
Mäklarbyrån Valvet, kommer att kosta
200: - och kan beställas genom Claes Kvist
(claes.kvist@telia.com), Anders Engström
(anders.noni@bredband.net) eller Jan Stewenius (jan.stewenius@comhem.se).
Leverans hem till dörren beräknas kunna ske omkring 1 december.

Mycket om Vikens historia

Mer intressant ändå, för den som är intresserad av golfens och bygdens historia, är
kanske vad de som inte skapade så stora
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Redaktionen för ”Golfbanan i Viken”
genom Anders Engström.

VKB:s kalendarium
MÅNAD/
DAG TID
HÄNDELSE
2011 DECEMBER
3
13-15 Paul Jönska Julmarknad
4
14-17 Sophiamöllan öppen
Lotteriförsäljning
15.00 Sophiamöllan Mölletomten
4
14-17 Sjöfartsmuseet öppet
Kaffeservering, lotteri mm
2012 MARS
8
Årsmöte
APRIL
30
Valborg: Bål på stranden
MAJ
Nytt nummer av Byaluren

VIKEN3:AN

1. Vad tycker du är bäst med Viken?
2. Vad saknar du?

1. Gångvägen längs
med havet bort mot Lerberget – fantastisk att
jogga på! I övrigt är här
alltid rent och snyggt
med fräscha lekplatser,
bänkar och kortklippta
gräsytor. Jag jämför med fasa med Lidingö
där gräset växer fritt och lekplatserna är i
uselt skick.
2. Jag saknar ett staket på den höga badbryggan, som är lite otäck när man har
småbarn med sig.
Philip Karlberg, Lidingö

1. Här är rent, riktigt
nära till vattnet, alla
man möter säger ”hej”
och det är bra cykelvägar.
2. Skulle önska att man
rensade bort tången
från badet vid Svanebäck. Saknar också
glasskiosk på stranden.
Lova Karlberg, Lidingö

1. Den stora vänligheten – alla man möter
hälsar! Det kan vara ett
leende, en nick eller ett
god morgon men man
blir verkligen sedd här.
Var jag än går, längs
stranden eller i byn så möts jag av en hälsning.
2. Egentligen ingenting… Det skulle möjligtvis vara en allmän fotdusch vid Golfbanegränd, så man slapp få sanden med sig
i skorna!
Marie Nordengren Verderosa,
Stockholm

Var med och tyck till om Byaluren och
hjälp oss utveckla Vikens tidning.
Skriv in följande adress i din webbläsare http://tiny.cc/Byaluren så kommer
du till en anonym läsarundersökning
där du får svara på korta frågor om hur
DU tycker Byaluren ska utvecklas.
Givetvis redovisar vi resultatet av undersökningen i vårens nummer av Byaluren.

