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Byaluren

Omslagsbilden: 
En vikenbo blev under hösten 

vald till ny fransk konsul. 
Läs mer på sidan 22.

•
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 som 
finns på sista sidan.

Annonser är självklart välkomna 
tillskott till Byalurens ekonomi. 
Intresserade kan kontakta Clasgöran 
Strömgren på adressen ovan.

Annonsering erbjuds primärt företag 
som verkar i  Viken. Undantag 
kan göras till att omfatta Höganäs 
kommun om ekonomin kräver det 
eller budskapet anses ha stor relevans 
för Vikenborna.

Priser/del av sida (ex. moms). 
1/1 = 10 000:-, 1/2 = 5 000 kr, 
1⁄4 = 2 500 kr, 1/8 = 1 250 kr.

Utgiven av

vikens kUltUr- oCh Byaförening. 
adresser, kalendariUm oCh 
ordförandes spalt finns på 

ByalUrens sista sida. SmÅTT
&goTT

Byaluren är en medlemstidning för 
Vikens Kultur- och Byaförening och delas 
ut till samtliga Vikenbor, oavsett om de är 
medlemmar i VKB eller inte. VKB medfi-
nansierar Byaluren med som mest 10 000 
kr per nummer (vid behov). Övriga kostna-
der för att finansiera Byaluren bärs av an-
nonserande företag och föreningar. 
Tidningen ska spegla livet i Viken, förr och 
idag. Principen är att ge historiska åter-
blickar, cirka 40% av det redaktionella 

innehållet, medan nutid och framtid ges 
60% av utrymmet. Innehållet bygger främst 
på redaktionsgruppens nyhetsjakt/nyhets-
värdering och läsarnas tips. Redaktionen 
beslutar till fullo om innehållet i tidningen.
 Byaluren har nu producerats i 40 ut-
gåvor och har blivit ett viktigt forum för 
boende i Viken. Den utkommer med två 
nummer per år, ett vårnummer och ett vin-
ternummer. Tidningen produceras ideellt 
av en redaktionsgrupp som över tid tillförs 

nya medlemmar. Tidningen produceras 
ideellt med undantag för formgivning, 
tryck och distribution som sköts av reklam-
byrån Tidstudion till ett subventionerat 
pris. Tidningen utkommer med 28 – 40 
sidor beroende på redaktionella möjlighe-
ter och ekonomi. Utgivningsmånader: maj 
och november. Posten delar ut tidningen 
till cirka 2 600 hushåll. 
Upplaga per nummer är cirka 3 000.

SNART NYTT ÅR!
Stöd VKB med din 

medlemsavgift 200:-
till Bg. 5705-4108. 

(Gäller ej dig som har elavtalet och därmed 
redan betalt medlemsavgift.) 

Det stora Blå

Vikenkoll, sid 14.

ett brokigt liv, sid 30.

glöm inte mölletomten, sid 32.

Skolan växer, sid 6.

Kerstin lever sitt drömliv, sid 4.

nordiCare i nya lokaler.

Framsidan är ett talande exempel på 
Vikens inneboendes färgpalett. Oav-
sett om man heter Agneta Ekström, 
Kerstin Thurdin, Kith Wigh, Erik Wi-
kerstål eller Dag Ståleker…så är en 
sak säker. Viken är fullt av spännan-
de människor! Människor med inspi-
rerande berättelser som de generöst 
delar med sig av. Ett stort tack till er 
som medverkar i Byaluren och gör 
den läsvärd!
 Tack också till alla er som ger 
oss i redaktionen feedback på tid-
ningen. Vårnumret har fått massor 
av stöttande beröm och vi bugar öd-
mjukt och samtidigt stolt. För första 
gången på länge tog tidningen slut 
i takt med att tillresta turister och 
besökare tömde hyllorna på Jollen, 
biblioteket och byns restauranger. 
Detta kvitto ger oss i redaktionen 
och Vikens Kultur- och Byaförening 
råg i ryggen att fortsätta ge byn en 
bra tidning.
 Men som du kanske lägger mär-
ke till så är Byaluren aningen tun-
nare i version 41. Det beror på att vi 
efter en rad kraftigt utökade num-
mer (vi har gått från 20 till 40 sidor 
de senaste tre åren) nu fick mätta 
munnen efter matsäcken.  
 Antalet annonsörer sjönk i detta 
nummer och vi fick hushålla med 
de resurser vi hade till buds. 
 Därmed – om du vill stötta Bya-
luren och samtidigt vill utnyttja möj-
ligheten att nå cirka 5 000 bybor 
med dina budskap… välkommen att 
annonsera i vårnumret som kommer 
ut i början av maj. 

Färgstarka 
möten och en

uppmaning 
till en öppen 

famn

 Avslutningsvis vill jag bjuda på 
en välment uppmaning i tider av 
internationell oro. Ta hand om bå-
de din närmaste familj och den sto-
ra familjen omkring dig. Om det så 
handlar om att hjälpa grannen med 
sysslor i trädgården, ett värmande 
samtal eller att besöka flyktingarna 
på förläggningen i Höganäs. 
 Det sistnämnda gjorde jag vid 
ett par tillfällen under hösten. Det 
smärtade djupt men var nödvändigt 
för min själ. Särskilt som jag har den 
ofattbara turen att bo i den bästa av 
världar. Du avgör själv hur och när 
du vill bidra till en bättre värld. Och 
kom ihåg, ingen kan göra allt men 
alla kan göra något. 
 Ett enkelt sätt att bidra är att hål-
la liv i vår fantastiska tradition att 
hälsa på människor du möter i Vi-
ken. Se varandra i ögonen och 
tänk…”jag kan betyda något för en 
medmänniska och göra skillnad”.  
 Erbjud en hjälpande hand, var 
generös och bidra med din person-
lighet till ett ännu bättre Viken. Jag 
lovar att belöningen kommer snabbt 
tillbaka till dig.
 Tack för att du läste detta. Nu 
välkomnar vi i redaktionen dig till 
en tidning med inspirerande läsning 
om generösa och färgstarka Viken-
bor. 
 Allt gott till dig i juletid önskar,
Olof, Katarina, Pernilla, Louise, Olle 
och Clasgöran.

Caroline & Niels Wulff Karlinder söker entusiastiska hundäga-
re, som vill vara med och få igång ett projekt för en inhägnad 

rast(lek)plats till våra hundar i Viken. Här skulle hundägare kun-
na träffas med sina hundar på ett lättsamt och otvunget sätt. Allt 
som behövs är en inhägnad grusplan med ett par soffor och en 

soptunna. Om du är intresserad att jobba för detta kontakta dem 
på tel: 042-236683 eller mail: fuerte@live.se

NordiCare Ortopedi & Rehab AB i Viken fyller 
tio år 2014 och i november invigdes helt nybyggda 

lokaler i Viken. NordiCare har successivt vuxit ur sina 
hyreslokaler på Hamnplanen 24 och i maj i år påbörjade 

man byggnationen av det nya NordiCare-huset på 
Solrosvägen 1. NordiCare grundades av designern och 

vd:n Helena Peters. Företaget är verksamt inom utveckling 
och försäljning av ortopedi- och rehabprodukter, 

av ett egenutvecklat sortiment. 

I förgrunden Helena Peters, grundare och VD, som 
berättar att här skapas noga utvalda produkter i människonära 

design. I bakgrunden marknadsavdelningens Erika Jansson.

Hundrast(lek)plats i Viken? 
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”ett drömliv att bo i Viken”
Kerstins man Erik har en syster, som också heter 
Kerstin, boende i Viken sedan många år. 
 Efter många besök hos Kerstin, så köpte de 1999 
ett parhus på Utkiksgatan på andra raden från stran-
den och använde det som ett kärt sommarhem. När 
de en dag gick en promenad längs stranden, sa de 
till varandra – varför flyttar vi inte hit permanent? 
Här finns ju allt, framför allt närheten till havet. 
 Sagt och gjort – deras sommarhus i Båstad hade 
tidigare sålts och nu också bostaden i Stockholm.  
 – Jag har alltid älskat havet och är gammal segla-
re, så jag kunde inte komma havet nära nog. Det är 
bara några meter till stenbryggan där jag badar långt 
i in oktober, berättar Kerstin.

Själv är bästa dräng
Kerstins yrkesbakgrund är sannerligen imponeran-
de. Här några axplock: PR chef på Levi’s i Bryssel, 
chef för Corporate Communications på KREAB (stor 
PR byrå i Stockholm), intern och extern kommuni-
kationschef på börsbolaget Investor i många år. Där 
var hon enda kvinnliga medlemmen i ledningsgrup-
pen under vd Claes Dahlbäck. 
 Det var tuffa år, så tuffa att Kerstin gick in i väg-
gen 1995. 
 – Investor var mycket förstående men till slut val-
de jag att säga upp mig efter att ha försökt komma 
tillbaka flera gånger. Självförtroendet var i botten 
och kom inte tillbaka förrän efter två-tre år. 
 1998 kom hon in i kulturbranschen som sponsor-
ansvarig för Kulturhuvudstadsåret. Då hade hon re-
dan startat det egna företaget Kerstin Thurdin AB, då 
hon inte ville ta ett nytt jobb som anställd. 
 – Jag är hellre uppbunden av mig själv än av ett 
företag, konstaterar Kerstin. 
 Och företaget har gått bra med stora uppdrag, 
blad annat projektjobb som att arrangera vinter-
mingel på Grand Hôtel i Stockholm för topparna i 
svenskt näringsliv och politik. Just nu är hon projekt-
ledare för en bok till Investors hundraårsjubileum. 
Då Kerstins flesta kunder finns i Stockholm och även 
de mycket efterlängtade fyra små barnbarnen, har 
Erik och Kerstin en liten lägenhet där och det blir 
många resor dit. 

Internationellt ideellt engagemang
Det är inte bara projekt i Sverige som Kerstin äg-
nar tid och kraft åt utöver alla åtaganden i Viken. 
Hon är ordförande i en stiftelse vid Astrid Lindgrens 

Det tycker Kerstin Thur-
din, född och uppvuxen i 
Stockholm men permanent 
bosatt i Viken sedan 2005. 
Många bybor, både nyinflyt-
tade och bosatta sedan 
decennier, tycker samma 
sak, men Kerstins entusi-
asm överträffar de flestas. 

Barnsjukhus som stöder forskningen vid sjukhuset 
och dessutom hjälper barn i Indien som drabbats av 
hjärnhinneinflammation och lunginflammation, som 
är den största dödsorsaken bland små barn globalt. 
Finansiell partner i dessa stora och viktiga projekt är 
IKEA Foundation. Projektjobbet innebär resor till In-
dien varje år.

Vikens kammarkör
En anledning till flytten till Viken var möjligheten att 
gå med i en kör. Kerstin blev raskt medlem i Vikens 
kammarkör. 
 – Det är repetitioner, konserter och gudstjäns-
ter som tar mycket tid – men det är så roligt och ger 
mycket livskvalitet, säger Kerstin. 
 Kören har också gett henne många vänner och 
en väg att komma in i bylivet - ett liv som hon gärna 
vill delta i så mycket hon kan. 

Församlingsrådet
Kerstin är sedan början av året ordförande i försam-
lingsrådet och mycket engagerad i kyrkans alla ak-
tiviteter. Hon lyfter speciellt fram att kyrkan bjuder 
in alla nyinflyttade till ”Öppet hus” med familjeguds-
tjänst, mingel och förfriskningar. 
 – Det är många som kommer, vilket känns gläd-
jande, berättar hon. – Det kan vara ett första sätt att 
känna sig hemma i Viken och lära känna andra sam-
tidigt som kyrkan arbetar för att vara en aktiv och 
attraktiv mötesplats. Andlighet i någon form tror jag 
de flesta behöver.

Positiv framtid för Viken
Kerstin tror att Viken har en positiv framtid. Det är 
många permanentboende i den gamla byn och för-
vånansvärt många egenföretagare med nya, intres-
santa idéer. Det byggs så det knakar och de många 
nyinflyttade ger hopp om framtiden. 
 – Det finns också många eldsjälar som engagerar 
sig i Vikens byliv: Sophiamöllan, Paul Jönska gården, 
Kyrkan, Byaföreningen, Byaluren, Vikenfesten i au-
gusti för att nämna några exempel. Det finns aktiva 
klubbar för golf, tennis, fotboll och segling. 
 Läget är fantastiskt nära havet och med täta kom-
munikationer till Helsingborg vilket ger tillgång till 
fler jobbmöjligheter, kulturaktiviteter och Danmark 
inte minst.

Katarina Trohammar
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Nordens effektivaste 
värme pumpar. Utan borrhål.

* Energistyrelsen i Danmark testade 54 luft/vattenvärmepumpar 
i Nordens största test. Läs mer på ivt.se.  

Bäst i test!
Sparar 25 900 kr mer 

jämfört med vanliga luft/
vattenvärmepumpar.* 

Läs mer på ivt.se. 

 Nyhet! IVT AirX luft/vattenvärmepump:

Allt du behöver veta om värmepumpar.   www.ivt.se

Nästan lika eff ektiv som bergvärme, men kräver 
ingen borrning. 

Marknadens eff ektivaste luft/vattenvärmepumpar.*

Framtidssäkrad – jobbar hårdast när elpriset är lägst.  

10 års garanti på kompressorn ingår. 
För vi chansar aldrig. 

Försäljning Installation och Service av IVT värmepumpar!
Läs mer om oss på www.aenergi.se eller ring 042-23 85 82

När naturen tar, hittar människan nya stigar.

I våras kunde du läsa i 
Byaluren om den sönder-
stormade gångvägen längs 
golfbanan, som enligt 
kommunen skulle åtgärdas 
på ett eller annat vis före 
badsäsongen. Så blev det 
inte och vi frågar Lennart 
Andersson, avdelningschef 
på teknik- och fastighets-
förvaltningen – varför? 

– När vi skulle ställa i ordning gångvägen i maj visa-
de det sig att Länsstyrelsen inte gett tillstånd att åter-
ställa hela sträckan, så vi fick skicka en ny ansökan. 
Den är fortfarande under behandling.

Hur ser planen ut nu?
– Tanken är att återställa gångvägen enligt beslutet 
som kommer inom kort. Men troligen avvaktar 
vi med det arbetet till våren 2015 med tanke på 
kommande stormar i vinter.

Viss upprensning har gjorts
Svanebäck är ju känt för sin fina, vita sandstrand. 
Efter att gångvägen slogs sönder i förra årets höst-
stormar noterade många av sommarens badgäster 
att sanden blandats upp med grov stenkross – ett 
ditforslat och främmande material. Har kommunen 
planer på att rensa upp denna?
 – Ja, vår entreprenör har redan gjort ett par upp-
rensningar på stranden och om det visar sig att mer 
upprensning behövs inför nästa säsong kommer vi 
att göra det då, säger Lennart Andersson.

Pernilla Ringström

Vart tog vägen vägen?

– Paviljongernas andra våning rymmer nu årskurs 4 
och 6, medan årskurs 5 finns på nedervåningen, sä-
ger rektor Camilla B Lönnegren. 
 Midimalen, som årskurserna 4-6 kallas, finns där-
med samlad på samma plats, till skillnad från tidi-
gare då parallellklasserna var uppdelade på norra 
respektive södra delen av skolan.
 – Vi sjösatte den nya organisationen nu i höst och 
den innebär i korthet färre små arbetslag och bättre 
samarbete och planering, säger rektor och områdes-
ansvarig Susann Norman.

Större klasser?
– Ja, Decimalen, som årskurserna f-3 kallas, har ock-
så omfattats av den nya organisationen och här har 
klasserna blivit något större eftersom de numera är 
tre och inte fyra parallellklasser i varje årskurs, säger 
Susann Norman.

Påbyggnaden på insidan
I de nya paviljongerna ryms fyra välutrustade klass-
rum med tillhörande grupprum och toaletter. På 
plan ett finns det, förutom de gamla undervisnings-
lokalerna, numera ett arbetsrum för lärarna. För att 
nå plan två finns hiss för funktionshindrade och en 
trappa. 
 – Hittills har det fungerat bra, men om det be-
hövs kommer vi undersöka möjligheten att montera 
ytterligare en trappa, säger Camilla B Lönnegren.

Satsar på it
I år gör kommunen en it-satsning som märks inte 
minst i lokalerna.
 – Så gott som alla skolans klassrum har numera 
smartboard* eller projektor och vi har fått snabbare 
wi-fi, säger Susann Norman.
 Satsningen innebär också att lärarna utbildas i hur 
de kan använda digital teknik i undervisningen, som 
till exempel iPads.

Biblioteket i centrum
Skolbiblioteket har fått en ny, central placering i fri-
tidsgårdens gamla lokal mittemot matsalen. För-
hoppningen är att eleverna ska lockas att slinka in 
lite oftare när de ändå är och äter. Samtidigt har 
Gården fått flytta på sig och väntar nu på att inredas 
i samråd med eleverna.

Fuktproblem försenar fritidslokal
Det gamla biblioteket var avsett som fritids till 2:or-
na men här märktes redan i våras en lukt som åtgär-
dades. Åtgärder som inte visade sig tillräckliga, för 
vid terminsstarten upptäcktes mögel och nu är loka-
len stängd i väntan på provanalyser.
 – Det är fönstren i atriumgårdarna som är felkon-
struerade, något vi har åtgärdat på andra avdelning-
ar tidigare, säger Susann Norman.
 I väntan på den nya fritidslokalen som är tänkt att 
inrymma en scen och annan kreativ verksamhet, har 
barnen fått njuta extra mycket av det fina höstvädret 
utomhus. De har också kunnat nyttja andra lokaler 
på skolan.

Text & bild: Pernilla Ringström

*Smartboard är en interaktiv skrivtavla, en stor skärm ansluten till 
en dator som ersätter de traditionella whiteboardtavlan. 
Den används för att förstärka presentationer och enkelt skapa nytt Finns det 

hjärterum...
Att Vikenskolan vuxit på 

höjden går inte att missa. 
Paviljongerna på skolans 
sydöstra sida har fått en 

extra våning. Byaluren har 
träffat två av rektorerna 

som berättar om hur kom-
munens största skola nu 

får plats med fler barn.

material.

Rektorerna Camilla och Susann
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Festlokal 076-280 14 06

Dag Ståleker pekar ut framtiden

Dag, du är en av Viken IK:s eldsjälar med starkt enga-
gemang i ungdomsverksamheten samt i ”nya Vikvalla”   
Vad är status på bygget i skrivande stund?
– Bygget fortskrider enligt tidsplan, plus minus nå-
gon vecka. Byggnad och konstgräsplan är beräk-
nade att vara brukbara i början av 2015. Sådden 
av gräsplanerna blir lite försenade då det varit för 
mycket regn vilket försvårar underarbetet. De små 
fröna behöver lång tid för att växa och bli starka så 
därför tror vi på gräspremiär först våren 2016. Just 
nu arbetar vi i grupper där vi ser över vad som be-
höver ordnas inför flytten. Tillsammans med duktiga 

inredningskonsulten Åsa Heidenmark har jag precis 
blivit klar med ett förslag på hur klubblokalen ska 
inredas. 

Hur många fotbollsplaner blir det?
–Det blir totalt tre stycken fullstora elvamannaplaner 
varav en är konstgräs samt en kommer istället att 
kritas som två stycken sjumannaplaner för de yngre 
att träna och spela på. 

Kommer alla lag kunna fortsätta träna och spela matcher 
på Vikvalla under hela byggtiden?
– Nuvarande gräsytor har minskat något, men vi kla-
rar oss. Och även om det emellanåt kör ihop sig så 
skulle jag aldrig få för mig att klaga…det byggs trots 
allt en helt ny anläggning som kostar många många 
skattekronor.

Det har varit diskussioner om tider för träning på 
konstgräsplaner i Lerberget. Kommer vi klara oss ”på 
egen hand” nu?
– Ja, en helt ny värld öppnar sig för oss i och med 
nya Vikvalla. Lag som vill träna vintertid kommer att 
få möjlighet till det. I Lerberget var det så hårt tryck 
att många tränade mycket mindre än vad de önska-
de (och i vissa fall mindre än de borde). 
Även om schemat sträcker sig från ca 16:30 fram 
till 22-tiden så blev det problem. Små barn kan in-

te ta de allra första passen då föräldrarna inte hin-
ner skjutsa barnen. De sena passen vill INGEN ha, 
vi har trots allt skola och jobb att tänka på. Med an-
dra ord vill alla föreningar/lag ha träning i spannet 
18:00 till 20:00. 

Vad kommer den nya byggnaden att inhysa?
– Merparten är samma som förut. Det blir nio 
omklädningsrum varav ett mindre till domare, ett 
boll- och materialrum, tvättstuga, en klubblokal med 
kansli, kök och kiosk. Skillnaden mot idag är antalet 
omklädningsrum som tidigare var sex stycken. Vi får 
även en större och säkrare parkering. 

Det ryktas om en ny väg - var kommer den att gå?
Ärligt talat vet vi inte mer än att den närmaste tiden 
kommer det vara samma väg. Allt runt nya Vikvalla 
inklusive gamla Vikvalla är ett helt annat projekt. Det 
enda säkra är att Vikens IK kommer ställa krav på att 
nya vägen blir säker för våra barn och ungdomar. 

Vad står härnäst på tur?
Vi skissar lite på ett invigningsarrangemang. Kanske 
det blir Beyoncé som uppträder. Kanske Avicii. Eller 
så får vi nöja oss med Péter Kovács.

Louise Alexén

Inget uppdrag är för litet… inget heller för stort.
Du hittar oss på Bygatan 21. Välkommen!

Bygatan 21, SE-263 61 Viken, 042-24 24 55,  
info@scratch.se, www.scratch.se
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ANLITA	  DIN	  LOKALA	  HANTVERKARE.	  

VI	  ÄR	  SPECIALISTER	  PÅ	  TAKARBETEN.	  	  	  	  	  

3	  X	  15	  	  	  	  	  (gäller	  standard	  tak)	  

! 	  	  OFFERT	  INOM	  15	  DAGAR	  
! 	  	  NYTT	  TAK	  PÅ	  15	  DAGAR	  
! 	  	  15	  ÅRS	  GARANTI	  	  

ROTAVDRAG,	  	  
50	  %	  PÅ	  ARBETSKOSTNADEN.	  	  

RING	  ELLER	  MAILA	  OSS	  FÖR	  PERSONLIGT	  MÖTE.	  

MIKE	  042-‐22	  40	  90	  
www.nordvastantak.se	  	  
info@nordvastantak.se	  

Kith – ny ordförande…
…i Vikens Företagarförening

Spännande möte om Vikens Framtid

Prenumerera 
på Byaluren
Kanske bor du utanför Viken eller rent av 
utomlands men skulle vilja få tidningen 
hemskickad två gånger om året? 
Då kan du prenumerera på Byaluren för 
100 kr per år inklusive porto. 
Maila olof@engvallmedia.se.

SÖKES!
VFF söker efter ytterligare en styrelseledamot. 

Är du intresserad av att vara med i styrelsen – hör av dig till 
Kith, 042 24 24 55 eller kith@scratch.se

Kith Wig blev i våras vald till ny ordförande i Vikens 
företagarförening. Hon är grafisk designer, kommunika-
tör och delägare i reklambyrån Scratch, bor i Viken och 
brinner för företagsamheten inte bara i byn utan i hela 
Kullabygden.

Vikens företagarförening (VFF) är en ideell förening 
med drygt 70 medlemsföretag. Styrelsen består av 
fem personer med Kith i spetsen.
 – Att vara ordförande för VFF är ett roligt uppdrag 
där jag får chans att påverka, säger hon entusiastiskt.
 Hennes starka engagemang i föreningen märks 
tydligt när jag frågar vad syftet med föreningen är 
och om det är något hon vill förändra:
 – Vi vill skapa en interaktion mellan de lokala fö-
retagen och ge dem möjlighet att ta del av varandras 
nätverk och på så sätt nå nya kunder och få möjlig-
het att utveckla sin verksamhet, berättar Kith och 
fortsätter:
 – I styrelsen vill vi arbeta för att VFF ska bli en 
mer aktiv förening. Idag träffas vi vid fyra-fem lun-
cher per säsong men vi vill att vi ska träffas på nya 
sätt och utbyta idéer. Exempelvis bjuda in föredrags-
hållare som kan inspirera till nytänkande eller låta 
medlemmarna presentera sig, sitt företag och sina 
produkter. Vi vill ha en ständigt pågående kommu-
nikation mellan medlemmarna och ha nya saker att 
berätta i nyhetsbreven.

Nyhetsbreven en viktig del i verksamheten
I nyhetsbreven förmedlas även information som Kith 
får under sina stadshusmöten med kommunala tjäns-
temän, företagare och politiker verksamma i Höga-
näs kommun.
 Föreningen arbetar i skrivande stund på att få 
ihop en fokusgrupp så att styrelsen kan ta del av 
medlemmars tankar, önskemål och idéer. Utifrån re-
sultatet i fokusgruppen kommer en frågeställning 
tas fram och skickas ut till samtliga medlemmar. Alla 
medlemmar får därmed en chans att vara med och 
forma företagarföreningen. Målet är att detta arbete 
ska vara klart innan årets slut.  
 – Dessutom vill vi skapa närmare samverkan med 
Företagarna i Höganäs som innefattar många företag 
i övriga Kullabygden. Vi har startat en dialog med 
dem och de är väldigt positiva, avslutar Kith.
 Du kan följa Vikens företagarförening både i Bya-
luren framöver och på deras hemsida; 
www.vikensforetagarforening.se

Louise Alexén

Vikens Nya Hamnpromenad
motto: ”Sommarviken / Vinterviken” 2014-03-31

Skala 1:400 (A1)

Förslagets huvudidéer:

• Skapa en bilfri, trafiksäker 
hamnpromenad.

• Försköna Vikens naturliga 
samlingsplats med tydliga 
marina förtecken i materialval 
och möblering, med respekt för 
det historiska arvet.

• Utveckla hamnpromenaden 
till ett aktivitetsstråk i gamla 
Viken, med nya attraktioner 
och spännande belysning.
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Här kan vi visa några delar 
av det första utkastet till ny 
hamnpromenad i Viken.

Höganäs kommun har lyssnat på människorna i Vi-
ken. Efter en synnerligen tydlig signal om missnöje 
över tidigare höghus- och centrumplaner har kom-
munen nu börjat om från början gällande området 
som tidigare omfattade höghus och ett ”centrum”. 

Experter ger sin syn på framtiden
Den 11 december klockan 19.00 på Vikens Hemgård 
kan du ta del av ett spännande program. Experter på 
det framtida samhällets behov av service ger sin syn 
på handelns utveckling. Hur kommer detta att påverka 
behov och etableringar i Viken och hur kan kulturella 
värden gå hand i hand med en positiv utveckling?
 Från ICA kommer experter på framtida etablering-
ar av nya matbutiker, däribland Håkan Cronberg som 
är styrelseledamot i ICA. 

 Anders Halvarsson från Svensk Handel, som 
bland annat är expert på e-handel och styrelseleda-
mot i ett antal företag, kommer att ge sin syn på det 
framtida samhället ur ett handelsperspektiv. 

Kommunen presenterar aktuella projekt
Höganäs kommun kommer att presentera planerna 
för de nu aktuella projekten, trygghetsboende, om-
byggnaden av gamla 111:an, förnyelse av Vikens 
hamn och en ny skola. Alla vikenbor är välkomna 
och det är viktigt att representanter för Vikens för-
eningsliv såsom VTK, VKB, WBS, VHF, VFF, kyrkan 
med flera kommer för att ge sin syn på dessa frågor. 
 Mötet har kommit till stånd genom en dialog mel-
lan Vikens Framtid och Höganäs kommun. 
 Varmt välkommen.

Kjell Cronert

Vad händer med utveckling-
en av Viken? Hur kommer 
vi vidare efter kommunens 
omtag? Och vilka behov av 
service har Viken framöver? 
Många frågor ska få sina 
svar på informationsmöte 
på Hemgården den 11 de-
cember, klockan 19.00. 
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Ditt lokala flygbolag – nära Viken!

* Flygplatshållarens avgifter, skatter, utsläppsrätt och bränsletillägg. 

RÖD BILJETT

fr 495:-
inkl. avgifter/skatter 172 kr*

NÄRPRODUCERADE FLYGRESOR

Med Kullaflyg får du den bästa resan till och från Skåne. Vi flyger från Ängelholm/Helsingborg till  
Stockholm/Bromma, Visby (sommar) och Mora (vinter). Dessutom har vi förmodligen världens mest  
närproducerade flygplansmat, t ex serverar vi Vikentomater ombord, och du kan njuta av en kopp  
färskbryggt Zoégas efter maten. Boka dina biljetter på kullaflyg.se 
Vi ses ombord! 

Fransk konsul
bosatt i Viken
Hej Agneta Ekström - du är franskläraren från Viken som utsetts 
till fransk honorärkonsul i Helsingborg - hur känns det? 

– Det känns mycket hedrande och det är en stor ära 
för mig att ha fått uppdraget som fransk honorärkon-
sul. Det är ingenting som jag hade tänkt på eller ens 
vågat drömma om. Det är brukligt att erbjudandet 
går till någon som innehar en hög befattning inom 
näringslivet. Idag är det kanske inte många där som 
behärskar franska språket tillräckligt bra. 
 – Jag har ägnat fyrtiofem år av mitt liv att under-
visa i franska språket, från förskolebarn till pensio-
närer, och att sprida kunskap om fransk kultur. Detta 
har varit ett brinnande intresse hos mig och jag har 
försökt att entusiasmera mina elever på olika sätt.  
 – I Frankrike har jag knutit många kontakter un-
der årens lopp och där har jag en del av mina bästa 
vänner. Att nu få avsluta mitt yrkesliv som fransk ho-
norärskonsul känns lite som att sätta kronan på ver-
ket, eller att ha fått en basker på huvudet!  
 –Det känns som om jag blivit rikligt belönad trots 
att det är ett oavlönat uppdrag.

Vad innebär det att vara konsul?
– En honorärkonsul är något av ambassadens för-
längda arm. Franska medborgare, som vistas i Sve-
rige är underställda svensk lagstiftning. De förblir 
dock franska medborgare under Frankrikes beskydd. 
 – Konsulatet kan stå till tjänst som rådgivande 
i olika ärenden och assistera vid svårigheter (all-
varlig olycka, sjukdom, överfall, stöld, anhållan, 
frihetsberövande etc.). Konsulatet, bistått av fem ho-
norärskonsuler runt om i Sverige ansvarar för att an-
mäla franska medborgare till ett register över franska 
medborgare i Sverige. 

Du är fransklärare och bor i Viken - berätta om din rela-
tion till Viken
– Min relation till Viken började då jag flyttade hit 
1971. Vi hyrde då en liten lägenhet i Kockska går-
den. Ett år senare flyttade vi ett stenkast bort, till 
Domsten, som blev vår hemvist under nästan trettio 

år. Bröllopsfesten firades 
på anrika Vikens hotell. Vi 
cyklade ofta med barnen 
för att handla bröd hos 
gamla Thores bageri på 
Bygatan. Glass köpte vi i 
Zermans kiosk och leksa-
ker hos Rybergs leksaksaffär. Ibland handlade vi mat 
hos den gemytlige Per Edvinsson, Per i Viken, som 
delade ut prinskorv till barnen. 
 – Sedan 1999 bor vi i lurblåsare Theodor Karls-
sons lilla hus, ett av de äldre husen i Viken, vid fo-
ten av Sofiamöllan. Huset renoverades pietetsfullt. 
Men vad vi inte visste då var att familjen snart skulle 
utökas med nio små barnbarn! Det är trångt om ut-
rymme i huset men barnbarnen tycker om att vistas 
här och i den idylliska trädgården med buxboms-
häckar och gammaldags doftande rosenbuskar.         

Vad tycker du är bäst med att bo i Viken och vad tycker 
du utmärker byn?
– Att stiga nedför trappan en tidig morgon, känna 
doften av hav och sedan av nybakat bröd från bage-
ri Öresund, det är livskvalitet för mig. Vårt fina bib-
liotek är också något vi ska värna om och vara stolta 
över. Det råder en fin anda i byn och alla hälsar vi 
på varandra, kända som okända. 
 – Det skulle vara skojigt att fira Frankrikes natio-
naldag den 14 juli med ett ”café à la française” i vår 
trädgård nästa sommar!

Agneta Ekström intervjuades av Olof Engvall

– Du Stig, när ska dom byta ut den där gamla mask-
stungna trätavlan där framme i kyrkan? Han sa det 
utan att ana att han just trampat på en öm tå. 
 – Va, vad menar du?  
 – Ja den gamla altartavlan, fortsatte han lika 
aningslöst.
 Aj, aj, aj, jag fattade - nu ömmade det ordentligt, 
för altartavlan i Vikens kyrka tillhör något som se-
dan länge fångat mitt intresse och att nedvärdera ar-
betet av den i mitt tycke skicklige träsnidare som för 
300 år sen tillverkade detta stycke gjorde mig just då 
ont.
 Fast nu var det ju faktiskt lite synd om min gode 
vän också – han ville säkert varken såra mig eller 
träsnidaren och dessutom – åsiktsfrihet gäller. Men 
inget ont utan att det för något gott med sig, så nu 
vill jag bara tacka för kommentaren eftersom det ger 
mig möjlighet att berätta lite om ”vår” altartavla.
 Men först, bara något för upplysningens skull: al-
tartavlan genomgick en noggrann renovering för 
något mer än tjugo år sedan då bland annat färgla-
ger, sprickor och maskangrepp behandlades. Tavlan 
återställdes så långt möjligt till ”skick som ny”, som 
det heter.

Vem var då mannen bakom verket? 
Gustaf Kihlman var hans namn och han föddes i 
Borås 1657. Efter att ha utbildat sig i konsten att 
skulptera i trä utförde han arbeten åt många kyrkor 
i Västsverige. Det rörde sig om skilda församlingars 
beställningar av predikstolar, sakrala ornament och 
basunänglar, men mest handlade det om altarupp-
satser. Det är en av dem vi kan vila ögonen på när 
vi sitter i Vikens kyrka.
 Sammanlagt finns 13 altaruppsatser, eller altar-
tavlor, av Gustaf Kihlmans hand bevarade till våra 
dagar och 11 av dem har jag såväl skådat, som do-
kumenterat och fotograferat. Kyrkohistoria ingår i 
mitt allmänna kulturintresse

Nu frågar sig säkert 
många hur det kan 
komma sig att man 
snöar in på altartav-
lor? 
Ja, jag vet faktiskt 
inte. Det bara är så. 
Och egentligen är 
det väl inte enbart 
tavlorna som intres-
serar utan männis-
korna och historien 
bakom verken. Och 
så är det ju så ro-
givande att sitta i 
kyrkbänken, fästa 
blicken på något. 
gärna äldre, före-
mål, och bara dröm-
ma sig bort till en 
svunnen tid. Här i 
den gamla fiskebyn 
Viken eller annars 
bara vart som helst. 
 Gustaf Kihl-
man, var en av den 
sena barockepokens 
konstnärer vars ar-
beten var präglade 
av den så kallade 
Läcköskolan. Till en 
början blev honom 
närliggande Väster-

Den maskstungna trätavlan
götland och norra Halland hans arbetsområden, men 
snart nog spreds ryktet om Kihlmans yrkesskicklig-
het och reviret utvidgades. Basen blev så småningom 
Helsingborg dit han flyttade 1701. Beställningarna 
trillade in och för Vikens del kom den beställning 
som amiralen och baronen Cornelius Ankarstierna 
gjorde att betyda mycket. 
 Cornelius Ankarstierna bodde med sin familj på 
Knutstorp och han hade patronatsrätten till Kågeröds 
kyrka. 1703 lät han den nu i Skåne verksamme och 
konstförfarne bildhuggaren Kihlman utföra en altar-
uppsats till hemmakyrkan. Uppsatsen hade gjorts 
”på Herr Patroni råd” som det står skrivet under tav-
lan. Två år senare, 1705, utför Kihlman på amiral 
Ankarstiernas inrådan den altaruppsats som fick sin 
plats i Vikens gamla korsvirkeskapell och som låg på 
Gamla kyrkogården. 

Men, frågar sig vän av ordning…
…varför uppträdde baronen på Knutstorp som 
Vikens välgörare? Jo, det var så här, att amiral 
Ankarstierna hade proportionellt många båtsmän 
från Viken i manskapet på sina örlogsskepp. Verkligt 
dugligt och av honom tydligt uppskattat sjöfolk. Ami-
ralen verkar ha hyst varma känslor för sina nordväst-
skånska mannar och av tacksamhet för deras lojala 
insatser sponsrade han vikenborna genom att dels, 
tillsammans med sin hustru Margareta Sparre, skänka 
en kyrkklocka och dels låta Gustaf Kihlman utföra 
en altartavla till kyrkan i Viken. Det är alltså den vi 
nu kan vila ögonen på när vi besöker kyrkan.
 Om jag jämför vår tavla med de andra jag tittat 
på så tillhör den kanske inte en av de mest utarbe-
tade. Den har som andra verk från den tiden ett ram-
verk översållat av barockt välvda akantusblad i olika 
schatteringar. I den delen anar man mästarens hand 
men när det gäller corpus dvs. uppsatsens centrum 
med den så kallade kalvariegruppen är de skurna 
figurerna, Kristus på korset, Maria och älsklingslär-
jungen Johannes, enklare framställda. Det kan tolkas 
som om Kihlmans gesäller, han hade oftast tre till sin 
hjälp, där har fått hålla i verktygen. Men altartavlans 
vackra placering i det grunda valvet där den blå bak-
grunden kontrasterar väl mot tavlans egna färger ger 
dock ett skönt helhetsintryck.

En bra försörjning för Gustav Kihlman
Trots att tiderna i åren omkring 1700 i Sverige var 
svåra med krig, farsoter, svält och utbredd fattigdom 
hade Gustaf Kihlman kunnat försörja sig bra på sitt 
konstnärliga värv. Många församlingar i sydvästra de-
len av landet, från Västergötland till Skåne, anlitade 
honom. 1701 ledde, som jag nämnt, hans framgångar 
till att han slog sig ner i Helsingborg där han startade 
verkstad och tillsammans med anställda gesäller ut-
förde arbeten i våra trakter. 
 Men tyvärr – de svåra tiderna i landet blev än 
sämre vilket ledde till att Kihlman efterhand kom att 
sakna uppdragsgivare. Bristen på arbete gjorde att 
han hamnade i skuld och han ”säger sig inte ens ha 
kunnat förtjäna sig till födan”. Han och hustrun läm-
nade därför Helsingborg och flyttade ”hem” till Bo-
rås i hopp om bättre förhållanden där, men också 
den förhoppningen gick i kras. Gustaf Kihlman avled 
i sin födelsestad 1720 63 år gammal.

Av Stig Ewaldson
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Det hade varit begrav-
ning i Vikens kyrka och 

vi vandrade tankfulla till 
den efterföljande minnes-
stunden. Tystnaden bröts 

plötsligt när vännen vid 
min sida sa… 
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Pyssel i Stallet

Uppslaget är ett samarbete mellan Byaluren och

Ylva Johansson och Christel Nilsson, vid ett exempel på stenhuggeriets arbeten, under studiebesöket i Sibbhult.

Många församlingsbor har länge uttryckt behov och öns-
kemål om en askgravlund i Viken. Därför är det glädjande 
att projektet nu är långt framskridet och beräknas vara 
klart vid årsskiftet. 
Askgravlunden, som ibland även kallas asklund, 
kommer att finnas på norra delen av kyrkogården 
direkt ner till vänster när man kommer in genom 
porten från havssidan. Platsen är vald med omsorg 
så att närstående och övriga besökare ska uppleva 
miljön som vacker och rofylld och med nära anknyt-
ning till havet.  
 Den bifogade skissen visar hur askgravlunden 
kommer att se ut när den är färdig.
 Askgravlund är ett relativt nytt gravskick och har 
tillkommit eftersom många människor finner en min-
neslund alltför anonym då man inte känner till as-

ny askgravlund 
vid Vikens kapell

kans placering och det inte finns några namnskyltar. 
Ett annat skäl, jämfört med en vanlig grav, är att det 
blir allt viktigare i vår rörliga tid att ha en gravplats 
som kräver lite skötsel eller ingen alls. 
 En askgravlund är ett gemensamt gravområde för 
askor och en gemensam plats för namn och smyck-
ning. För att utsmyckningen ska se så enhetlig ut 
som möjligt kommer anvisningar att tas fram. Anhö-
riga får gärna vara med vid gravsättningen. Skötsel-
ansvaret åligger kyrkogårdsförvaltningen.
 Det känns väldigt bra att kunna presentera ett 
nytt och efterfrågat gravskick och förhoppningen är 
att plats och utformning ska uppskattas av våra för-
samlingsbor.

Ylva Johansson

Sedan den första september möter dig två nya glada 
ansikten i arbetslaget i Viken. Åsa Fondell har arbe-
tat som vaktmästare i församlingen i flera år vilket 
hon fortsätter med på halvtid. Mia Paulsson kom-
mer närmast från en tjänst på Montessoriförskolan i 
Brunnby. 
 Tillsammans har de båda vännerna ansvar för 
kyrkkockarna, miniorer samt juniorer. Mia är även 
engagerad i föräldrar-barngruppen Kyrkis samt arbe-
tar som värdinna och serverar på större och mindre 
sammankomster.

Om ni undrar över 
grävskoporna…
… så stensätter vi 
ytorna framför kyrkan 
och Skeppet för vack-
rare miljö och bättre 
tillgänglighet. Arbetet 
blir klart i december.

Levande Möten
Hösten 2014

14 september
#1 Olle 
Carlsson 
möter 
Jacob Wirén

23 november
#2 Jenny 
Strömstedt
möter
Nina karemo

7 december 
#3 Lena 
Andersson
möter
Elisabeth Gerle

Vikens kyrka
18.30
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Vad är mer utmanande, stimulerande och underhållande 
än riktiga samtal mellan människor? Samtal där man 
inte behöver tycka lika men där man lyssnar på varandra 
och där ens inre får möjlighet att tänjas. 

Dessa samtal kan äga rum lite här och var i våra liv, 
om man har tur, och då utgör de en av guldkanterna 
i tillvaron. Hur skulle det vara att som åskådare/åhö-
rare och medmötare få del av sådana samtal? Hur 
skulle det vara att ha dem i Vikens kyrka?
 Visionen om ”Levande möten” var född och vi 
trodde och hoppades att det skulle finnas många 
som delade vår längtan. Hösten 2013 gick startskot-
tet för den första säsongen och vi gästades bl a av 
nuvarande ärkebiskop Antje Jackelén, musikern 
Georg Riedel och fd ärkebiskopen KG Hammar.  
 Samtalen rörde sig kring ämnen som ”tro och ve-
tenskap”, ”skeendets konst” och ”där orden tar slut”. 
 Säsong #2 är i full gång och det första samtalet i 
september mellan prästen och författaren 
Olle Carlsson och Jakob Wirén (bilden ovan) hand-
lade om ”en bräcklig tro som bär”.
 – Vi tror mycket på det här konceptet, säger mu-
siker Helena Morath som är en av initiativtagarna 

möt mia 
och Åsa 
som tar 

hand om 
våra barn!

Vikens församlings barnverksamhet täcker in förskole-
klass till årskurs 6 och alla är hjärtligt välkomna! 
Kyrkkockarna (åk 4-6). Träffas i Stallet (byggnaden 
invid kyrkan) på måndagar 15.30-18.00. Vi lagar och 
äter mat tillsammans. Föranmälan skickas till stina.
hagman@svenskakyrkan.se. Höstens grupper är full-
tecknade, nystart i januari 2015. Avgift tillkommer. 

Miniorerna (åk 1-3). Träffas på tisdagar kl. 14.30-
16.30 och Juniorerna (åk 4-6) träffas på torsdagar 
kl. 14.30-16.30. Båda grupperna träffas i Stallet. 
 Vi fikar, pysslar, målar, hamrar, läser och skapar. 
Vi formar verksamheten tillsammans. Ingen föran-
mälan. 

levande möten 

till Levande möten. Vi märker att många uppskattar 
och finner något djupt vitalt i det oregisserade och 
ögonblickliga som den här typen av möten innebär. 
Sedan har ju alla chansen att bidra genom sina egna 
frågor eller kommentarer. 
 Levande möten sker i Vikens kyrka på söndagskväl-
larna 18.30. Insläppet börjar klockan 17.30 och då ser-
veras även förfriskningar. Senast klockan 20.00 är det 
slut. Att det är fri entré till Levande möten är viktigt;
 – Vi är så tacksamma mot Peterssonska familjefon-
den och församlingsrådet i Viken som stöttade och 
stöttar vår idé och gör det möjligt för oss att bjuda in 
härliga gäster från när och fjärran, säger Helena. 
Två viktiga möten återstår av säsong #2. På söndag 
den 23 november kommer journalisten och TV4-
profilen Jenny Strömstedt och möter prästen Nina 
Karemo. Och den 7 december kommer Augustpris-
vinnaren Lena Andersson och ska samtala om ämnet 
”ordning och reda i livets oreda” tillsammans med 
Elisabeth Gerle som är präst och doktor i etik.
 – Ni vill inte missa detta, hälsar Helena. Varmt 
välkomna, gamla och nya medmötare! 

Stina Hagman

KOMMANDE
LEVANDE 
MÖTEN

Övre paret: 
Söndagen den 23 
november kommer 
journalisten och TV4-
profilen Jenny Strömstedt 
och möter prästen Nina 
Karemo. 

Undre paret: 
Den 7 december kommer 
Augustpris-vinnaren 
Lena Andersson och 
ska samtala om ämnet 
”ordning och reda i livets 
oreda” tillsammans med 
Elisabeth Gerle som är 
präst och doktor i etik.

Vi som jobbar 
med projektet 
Askgravlund är:
Kyrkogårdsarkitekt 
Pål Reijer
Arbetsgruppen inom 
Vikens församlingsråd
Förvaltningschef 
Göran Olsson
Vaktmästare 
Christel Nilsson
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Slotts arkitekt erik Wikerstål
I denna Byalur presenterar vi arkitekten Erik 
Wikerstål. Erik bor i Viken och har blivit känd 
i byn som arkitekten som ritat Skeppet. Alltså 
den moderna tillbyggnaden till vår fina kyrka, ett 
arbete som han också fick arkitekturpriset Årets 
Rum för.

Erik som driver Arkitektkontoret Wikerstål 
Arkitekter AB i Helsingborg har verkligen 
lyckats.
 Kontorets uppdrag omfattar huvudsak-
ligen restaurering och förnyelse av kultur-
historiskt värdefulla byggnader, eller nya 
verksamheter i äldre byggnader som IKEA´s 
huvudkontor i Gamla sockerbruket i Hel-
singborg och Lantbruksuniversitetet i Gamla 
ladugården på Alnarp.
 Uppdragsgivarna är Statens Fastighets-
verk, Svenska kyrkan, universitet, kommu-
ner och liknande och Erik är sedan många 
år slottsarkitekt för Kalmar slott, Borgholms 
slott och Varbergs fästning och domkyrkoar-
kitekt för Lunds domkyrka.
 År 2011 invaldes Erik som ledamot i 
Kungliga Konstakademien med motivering-
en: ”För sina skickliga restaureringar och 
sinnliga modernistiska tillägg” och året där-
på fick han Prins Eugenmedaljen ur kungens 
hand.

Fortsättning nästa sida

Varbergs fästning där Wikerstål Arkitekter svarat för det nyligen återinvigda Länsmuseets ombyggnad.

Borgholms slott, Öland, har med moderna tillägg fått stora utrymmen för utställningar,
evenemang och gästabud.
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Erik är född 1952 och 
uppvuxen i Lund._______________________

Arkitektexamen på Tek-
niska Högskolan, Lunds 
universitet, 1977._______________________

Bor i Viken sedan 1988._______________________

Invald i Kungliga Konst-
akademien år 2011._______________________

Bland kontorets utmär-
kelser kan nämnas Helgo-
priset, Sveriges Arkitekter 
Blekinge-Kalmars arki-
tekturpris, Helsingborgs 
Skönhetspris och två av 
kontorets projekt har be-
lönats med det presti-
gefyllda Europa Nostra 
Awards.

Borgholms slotts köksbyggnad i form av en svart glaskub som svävar över det medeltida golvet.

Kalmar slott, ett av Europas bäst bevarade renässansslott, en byggnad som Erik varit slottsarkitekt för i snart 25 år.

FL
y

G
FO

T
O

: 
B

E
R
T
IL

 H
A

G
B

E
R
G

. 
Ö

V
R
IG

A
 B

IL
D

E
R
 A

R
K

IT
E
K

T
U

R
: 
W

IK
E
R
ST

Å
L 

A
R
K

IT
E
K

T
E
R
.

Följ årstidernas växling och njut av grönsaker, potatis & oxkött från vår egen gård. 
I gårdsbutiken finns också delikatesser & råvaror från utvalda leverantörer. 

I Chipseriet tillverkar vi Larssons Chips
– delikatesschips från mylla till hylla.

Välkomna! Bitte & Bertil med familjer. 
Åretrunt-öppet: tisdag-fredag 10-18 & lördag 10-15. Titta in på www.larsviken.se 

eller följ oss på Facebook. E-mail: butik@larsviken.se  Tel 042-23 86 50

Att Sophiamöllan är en kändis det vet vi som bor i byn. 
För det är väl tveksamt om det finns en starkare symbol 
för vårt hem än just den gamla Holländaren från 1838 
som faktiskt malde mjöl för vind ända fram till 1940…
och än idag vid högtidliga tillfällen. I en unik film om So-
phiamöllan har ingen mindre än Hans Alfredson bidragit 
med sin själavårdande speakerröst. 

I Sophiamöllans alldeles egen dokumentärfilm, som 
finns att låna via Vikens Kultur- och Byaförening, 
guidar Hans Alfredson tittaren igenom Willy Band-
holds välgjorda dokumentär. På sin vackra och rull-
lande skånska tar Hans Alfredson oss med till 1827 
då den danska sjökaptenen Peter Nielsen från Horn-
bäck startade bygget av Sophiamöllan, den tidens 
högteknologiska storverk av holländsk modell. En 
mölla som olikt stubbamöllorna lät hättan, dvs den 
övre delen, vridas med vinden istället för hela möllan.
 I tio år pågick bygget och med en stor fest in-
vigdes möllan 1838. Hon fick sitt namn efter Peter 
Nielsens äldsta dotter Emma Sophia. Således kom 
Vikens nya mölla att heta Sophiamöllan. Med sina 
21 ståtliga höjdmeter och vingar som mäter 22 me-
ter kom möllan att tillsammans med kyrkan bilda en 
tydlig bild av Viken. Under storhetstiden malde se-
dan Sophiamöllan med tre par stenar som vardera 
vägde 1500-1600 kilo.

Ägarbyten och förfall
1911 tog Anton Gustavsson över Sophiamöllan och 
hans fem söner kom vid olika tillfällen att sköta 
malningen på Sophiamöllan. 1940 kom med elek-
trifieringens tidevarv även för möllan. Skånska 
Lantmännen tog över möllan och installerade motor-
driven malning. 
 Under tiden förföll successivt möllan och 1943 
bildades Föreningen Vikens Kulturminnen för att 
värna om byggnaden och möllan som då var i för-
färligt skick. Genom insamlingar kunde möllan re-
noveras och åter få vingar och en omgång runt. 
1983 kunde åter vingar snurra på möllan efter att 
ha stått stilla sedan 1940. Ett stolt ögonblick för eld-
själarna som värnade om Vikens kulturskatt num-
mer ett. 1991 överläts möllan till nybildade stiftelsen 

SopHIamöllan I FIlmroll 
meD HanS alFreDSon

Sophiamöllan som ge-
nomförde omfattande re-
novering av såväl möllan 
som Östra Magasinet. 

Ambassadör Jarring och 
mjölnaren Gustavsson 
minns
I filmen medverkar 
ambassadör Gunnar 
Jarring och före det-
ta mjölnaren Arthur 
Gustavsson för att 
berätta om unika 
minnen från Viken 
och historien runt 
möllan. 
 – Vikens vy 
dominerades av 
två monumen-
tala byggnader: 
kyrkan och 
möllan. Men 
det var möl-
lan som in-
tresserade 
oss mest. 
Kyrkan var 
orörlig, möl-
lan var full av liv, läser Gunnar 
Jarring i filmen som också Arthur Gustavsson med-
verkar i.
 – Det var danska möllebyggare som kom hit och 
byggde henne. 1911 köpte far möllan och vi hade 
80 lantbrukare som kunder, som kom hit för att ma-
la. Den bästa säden skulle de alltid ha tillbaka själ-
va, berättar Arthur Gustavsson i filmen.

Historien om hur Hans Alfredson kom att ställa 
upp som speaker i filmen är…en egen historia. En-
ligt hörsägen ska han ha sagt ”jag ställer bara upp 
om jag INTE får betalt för jobbet”.

Olof Engvall

Viktiga principer vid ändringar 
I en artikel om Erik i tidningen Arki-
tektur säger han:  – När man genomför 
en förändring eller ett tillägg i en äldre 
byggnad är det viktigt att det nya blir 
en årsring av samma kvalitet som den 
ursprungliga byggnaden. 
 Ett exempel på detta är det super-
moderna köket  med svarta glasväggar 
i Borgholms slottsruin. Lite av finessen 
med det är att de gamla stenväggarna 
speglar sig vackert i det svarta glaset. 
Han säger också att   
– Det är viktigt att materialen åldras 
vackert. Det ger en autenticitet som 
förhöjer upplevelsen.
 Erik håller nu på med restaurering 
och ombyggnad av Nationalmuseum 
i Stockholm och det i samarbete med 
den välkände arkitekten Gert Win-
gårdh. Det skall bli spännande att se 
resultatet av det samarbetet!
 Vi kan vara stolta att vi har en så 
duktig Vikenbo!

Olle Bogren

Här ovan en bild på DVD:n 
om Sophiamöllan. Hasse 
Alfredsson är berättare 
och filmen gjordes av 
Willy Bandhold. Filmen är 
inspelad ca 1990 och kan 
inköpas på Möllan.
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Carin Isaksson har beskrivit stämningarna i byn.  
 – 1914 var det inte många i Viken som hade 
telefon och det fanns sannolikt inte mer än en bil att 
tillgå. De många badgästerna i Viken ansåg att det 
kunde bli riskabelt att stanna vid Öresund. 
 Carins bror, som var en av landstormens chefer 
i Kullabygden, inkallades per telefon på förmidda-
gen. Han hämtades i en militärbil och det blev 
en hastig avfärd. Byborna hade samlats med för-
hoppning om nyheter. Ingen visste något. Många 
grät. Vid tolvtiden började kyrkklockorna klämta. 
Ringningen höll på till framåt femtiden. I kyrkan 
sjöng man ”Sverige, Sverige fosterland”. Alla ståen-
de, gripna av stundens allvar”.

Världsomspännande europeisk konflikt
Första världskriget var en världsomspännande kon-
flikt centrerad till Europa. Kriget bröt ut den 28 juli 
1914 och pågick till 11 november 1918. 60 miljoner 
europiska soldater mobiliserades i ett av historiens 
största krig. Över hela Europa fanns ett brett folkligt 
stöd för krig. Alla var övertygade om det skulle bli 
snabbt och framgångsrikt.

Het debatt i Sverige
Åren före 1914 hade försvarsfrågan vållat en het de-
batt. Regeringen Staafs linje hade gett upphov till 
demonstrationer mot regeringen. Pansarbåtsinsam-
lingen och bondetåget framtvingade Staafs avgång. 
Kung Gustaf V utsåg Hjalmar Hammarsköld till ny 
statsminister. 1914 inrättades pensionsnämnder i alla 
landets kommuner. I Malmö pågick den Baltiska ut-
ställningen och AIK blev svenska mästare i fotboll.

Viken – Skeppsbyggeri och badort
För 100 år sedan var Viken en by med cirka 500 in-
vånare. Under senare delen av 1800-talet fick sjöfart 
och skeppsbyggeri en betydande roll i Vikens ut-
veckling. Vid sekelskiftet blev Viken och Mölle om-
tyckta badorter. Hotell- och pensionatsrörelser växte 
upp. Någon utpräglad badortsbebyggelse uppfördes 

emellertid aldrig. De många badhytterna vid norra 
stranden i Viken vittnar om Vikens betydelse som 
rekreationsort.

I skuggan av första världskriget
Under de sista dagarna i 
juli 1914 kunde man märka 
att badsäsongen var på 
väg att ta slut tidigare än 
vanligt, trots att som-
marvärmen dröjde sig 
kvar. Den 2 augusti 1914 
vaknade vikenborna till ett 
vackert söndagsväder med 
en mild havsbris. Friden 
skulle dock snabbt brytas 
av ängslan och oro. 

jade klämta. Far sa: Nu är det krig. Mor grät. Far, 
som tillhörde landstormen, packade ihop det nöd-
vändigaste och gav sig iväg. Hans sista bekymmer 
var skörden. Vete och havre stod mogna. Mitt bekym-
mer var att far gav sig iväg.

Kullabygdens kuster viktiga för försvaret
Landstormen, dåtidens lokalförsvar, grupperades vid 
de gamla skansarna längs Kullabygdens kuster. Up-
pe på Kullaberg mellan pjäserna, dukades det upp 
med salt kabeljo, sås och potatis för männen och 
besökande anhöriga. Det väckte förvåning när man 
upptäckte att det var landstormen och inte fältarmén 
som hade inkallats. Anledningen till detta var att in-
vasionsförsvaret förutsatte att flottans basområden 
och viktiga invasionsportar försvarades.
 Kullens fyr släcktes. Röda Korset samlade in 
tjocka strumpor till män och grova skor. Förening-
en ”Kvinnorna och landet” ordnade samaritkurser 
på Hotell Strandbaden. Uppslutningen var överväl-
digande. Det blev en panikartad rusning till Kullens 
Sparbank där beloppet man fick ta ut var begränsat 
till 25 kronor.

För folket i Kullabygden förblev de följande åren en idyll 
jämfört med andra delar av världen 
Sverige förskonades från krigshandlingar. På grund 
av att inga förberedelser vidtagits blev dock försörj-
ningsläget bekymmersamt. Kött, fläsk, ägg, smör och 
fisk ransonerades och försäljningen reglerades. 
Brödransonen blev 250 g mjöl eller 325 g mjukt 
bröd eller 200 g hårt bröd per dag. Kaffe beslagtogs! 
Nya beslysningsmedel som t ex. karbid fick ersätta 
fotogen. Men det mest utmärkande under de åren 
var att man lärde sig ta vara på allt. 

Främmande örlogsfartyg gick längs kusterna 
U-båtar passerade in i Öresund på väg mot okända 
mål. Sverige hade, liksom Danmark och Norge, för-

klarat sig neutralt. Det svenska försvaret var omfat-
tande och det förelåg ingen omedelbar krigsfara. 
Kogrundsrännan sydväst Klagshamn iordningställdes 
för att förebygga kränkningar av svenskt territorium.  
 Uteslutande svenska fartyg fick trafikera rännan.

Här i Viken kunde soldaterna öva sig i godan ro
I sydändan av dagens golfbana fanns en skjutbana. 
En dag i juni 1916 genomfördes skarpskjutningsöv-
ningar med skånska husarer. Det bar sig så illa att 
ett skott eller en rikoschett nådde utkanten av Ler-
berget och träffade fiskaren Petter Nilsson i magen. 
Nilsson transporterades till lasarettet i Helsingborg 
och överlevde.
 För överstelöjtnant C A Cederström, ryttmästare 
Spens och löjtnant Palmborg blev det krigsrätt. Ce-
derström dömdes till tre dagars arrest och fiskaren 
erhöll 300 kronor i skadestånd. Cederström tog på 
sig hela ansvaret. Cheferna 
gjorde så på den tiden. Han 
blev på hösten samma år 
chef för Kungl. Skånska 
Husarregementet i Helsing-
borg.
 Uppe i backen ovanför 
Domsten grupperades ett lätt 
batteri artilleri. Här byggdes 
och övades i ett imponerande 
system med värn. Övnings-
skjutning därifrån skedde 
över huvudena på de boende 
i Domsten och Viken. 
 Befästningarna raserades 
till en del efter första världs-
kriget, men en del lämnades 
kvar.

Lars-Olof Strufve

Med undantag av de vikenbor som hade så kall-
lade kaptenshus var flertalet 1914 trångbodda. Man 
började dagen med en frukost som endera bestod 
av rågmjölsgröt, smörgröt, makaroner med ost, eller 
fläskpannkaka. Därutöver serverades smörgåsar, kaf-
fe, te och mjölk till barnen. I bostäderna hade den 
dystra stilen från 1800-talet fått ge vika för en lättare 
och mer praktiskt inriktad inredning. Vattenklosetten 
hade gjort sitt intåg, men utedassen dominerade. 
 Nymodigheter som avlopp och elektricitet hade 
börjat leta sig in i husen. 75 procent av landets be-
folkning bodde 1914 på landsbygden. Andelen unga 
6-19 år utgjorde drygt 20 procent av befolkningen, 
medan andelen 65 år och äldre var bara 6 procent. 
Medellivslängden var 56 år, dvs 21 år lägre än 2014. 
Vanligaste dödsorsaken var lungsot/TBC. Spädbarns-
dödligheten var 9,6 procent 1914 mot 0,2 2014.

Ambassadör Gunnar Jarring berättade  
– Jag var sju år. Vi satt hemma i vår trädgård, far, 
mor och några bekanta. På vår grammofon spela-
des glad musik från vårt förråd av stenkakor. Friden 
stördes plötsligt av att klockorna i Vikens kyrka bör-

Vikens Havsbad omkring 1930. Av bilden nedan från 1910 framgår att det såg likadant ut under kriget då paviljongen skymtar i bakgrunden.

Omkring 1910, några år före kriget, byggde man en räls ut
i havet med en stor badhytt, vilken kunde vinschas in och 
ut efter behov.

1914 övade soldaterna ur 
Fleninge skvadron i Viken 
inte bara skjutning, utan 
roade sig också under 
rasterna. De var iklädda 
uniform m/10 och med 
mössa 1865-1899. 
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* Ev. tillvalskostnader tillkommer.

5 villor kvar!
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Mozartkulor 20 st
100g nougat
300g mandelmassa
1 msk rom/konjak
200g mörk blockchoklad

Mjuk pepparkaka
2 st ägg
2 dl socker
2 dl vetemjöl
1 msk lingonsylt
1,5 tsk bakpulver
1,5 tsk kardemumma
1 tsk ingefära
1 tsk kanel
0,5 tsk nejlikor
1 dl mjölk

Saffransdeg 
100 g smör
1 g saffran
5 dl mjölk
50 g jäst
250g Kesella
2,25 dl socker
0,5 tsk salt
1,5 l vetemjöl
russin
ägg

Smält smöret, häll i mjölk 
och saffran och värm till 37 
grader.
Häll vätskan i en degblanda-
re, ha i resterande ingredien-
ser i degblandaren. 
Blanda degen tills den blir 
blank, ca 10-15 min.
Låt jäsa ca 10 min under 
bakduk.
Ha ut degen på bordet, baka 
ut degen i önskad form (tips: 
använd så lite mjöl som möj-
ligt vid utbakning för att 
slippa torra bullar)
Tryck i russin på valfritt stäl-

le på bullen (tryck ner 
russinet hårt så minskar 
risken att det åker av vid 
bakningen).
Jäs den färdiga bullen till 
dubbel storlek, 
ca 1 timme.
Pensla bullen med lätt 
uppvispat ägg.

Grädda mitt i ugnen 6-8 
min i 225 grader

Tips: 
Blötlägg gärna russinen 
i vatten, eller ev. i konjak 

ca 1 timme innan 
användning.

Öppettider under helgerna kring jul och nyår:
Julafton 09.00 - 12.00 
(Endast avhämtning av förbeställda saker)

Juldagen och annandagen – Stängt.
Nyårsafton och nyårsdag – Stängt.
Övriga dagar har vi öppet som vanligt.

Även om du hittar allt du kan tänka dig för en riktigt god jul på Conditori Öresund så kanske du har lust att fixa lite julgott själv också. 

Jultips från 
Conditori öresund

Vispa ägg och socker pösigt. Blanda bakpulver, kryd-
dorna och mjölet. Vänd de torra ingredienserna i ägg-
vispen, blanda i lingon och mjölk, blanda till en jämn 
smet. Fyll en smörad och brödad form med smet ca 
2/3, eller fyll smeten i muffinsformar.
Grädda i ugnen på 175 grader i ca 30 min.
Muffins gräddas på 175 grader i ca 15-20 min.

Dela nougaten i 20 lika stora delar, rulla bitarna till 
runda kulor. Blanda mandelmassan och spriten. 
Ta 15g av den smaksatta mandelmassan. Klä en nou-
gatkula med mandelmassan så att nougaten hamnar i 
mitten, rulla till en rund kula. Smält chokladen. 
Rulla kulorna i chokladen och ställ dem på ett bak-
plåtspapper, precis innan chokladen stelnar rulla ku-
lan ett par rundor på bakplåtspappret för att få en 
taggig yta. 
Klara att ätas! Förvara mozartkulorna i en burk, svalt 
men inte i kylen.

Marie och Emil bjuder här på några riktigt goda receptklassiker. 
Baka och njut. Annars är du välkommen till konditoriet för att 
välja bland alla härliga läckerheter som erbjuds. Kanske unna 
dig en saffranssemla som de kommer att sälja till varje advent.
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Första året i Viken har varit fantastiskt! 
 

Kunder  har  strömmat till och vi har haft många trevliga stunder tillsammans när vi har planerat nya kök, 
bad och förvaringslösningar.   Lidhults gedigna inredningar finns nu i villor, lägenheter, gårdar och stugor 
från Landskrona i  söder till  Båstad i norr och Ronneby i öster till Färöarna i väst. Självklart även i Viken! 

 
 

 
 

HANEFRED  AB 
Bygatan 3, Viken 
www.hanefred.se 
042  –   34 45 00 

 

 

 

Det vackra, varma vädret, trodde vi skulle locka 
folk till stranden och inte till Paul Jönska gården.
Men inte, vi har kunnat glädja oss över extra många
besökare från när och fjärran. Måhända är det en
produkt av gemensam marknadsföring av Vikens 
kulturskatter.

Säsongen inleddes med Trädgårdsrundan, som var 
mycket välbesökt. Serveringen av kaffe med hem-
bakt uppskattades särskilt. ”Kafferepet” för äldre i 
Viken, var mycket populärt i det vackra vädret. De 
gamla kaffekopparna rönte igenkännandets glädje. 
 I slutet av juni var det dags för Tusen Trädgår-
dar – ett nationellt evenemang. Paul Jönska gårdens 
trädgård är unik i sitt slag, vilket märktes av 
antalet intresserade.
 Trädgården är alltid öppen. Under sommaren vi-
sades gården på söndagarna. Det har även varit en 
god tillströmning av grupper på bokade tider. Vi har 
också haft flera besök av elever från skolorna i Vi-
ken.

Årets våffeldag fick flyttas
Vi hade otur med valet av dag för årets våffeldag. 
Det var sommarens enda regniga söndag! Arrange-
manget fick därför flyttas fram en vecka, men den 
dagen var solig, varm och regnfri. Detta till trots var 
våffeldagen välbesökt – inte minst av barnfamiljerna. 
 Säsongen avslutades med Höstrundan en vacker 
höstdag i september. En nyhet i sortimentet till för-
säljning i år, var honung från ”hyresgästerna” i träd-
gården.
 Till Paul Jönska gårdens julmarknad den 6 de-
cember mellan klockan 13 och 15 är alla hjärtligt 
välkomna.

                     Ann-Britt Strufve

Njut av slow shopping  
och personlig service!
Hos oss hittar du mode för alla tillfällen.
Bli vardagsfin i snygga, fräscha jeans  
och en trendig blus eller klä dig för fest!
Utöver kläder hittar du även accessoarer, 
gå-bort-presenter, ljuslyktor, konst, möbler,  
smycken, skor, gosaker och mycket mer i  
en lugn och harmonisk atmosfär.

Varmt välkommen!

Du hittar oss på Bygatan 21, Viken

Öppettider nu under höst & vinter:

Torsdag  11-18

Fredag 11-18

Lördag 11-17

    Följ oss på:
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I så fall är du varmt välkommen att engagera dig i 
någon av Vikens olika föreningar och stiftelser. 
 Kanske är du intresserad av vår sjöfartsarv, vår kul-
tur- och byaförening, Skeppargården, Byaluren eller 
vår ståtliga mölla? Vi kan erbjuda ett ideellt uppdrag 
som betalar sig furstligt i äkta, genuin, stimulerande, 

”Är du en ideell kraft och 
brinner för byns kulturarv?”

glädjefull, meningsfull och utvecklande energi! 
 Välkommen att höra av dig till Kultur- och Byaför-
eningen om du vill ta plats i det här gänget. Ett gäng 
som själva tycker att de har de roligaste jobb som Vi-
ken kan erbjuda. Ideella uppdrag för att bevara och 
utveckla Vikens alla fantastiska kulturskatter!

VIlKen Sommar 
pÅ paul JönSKa! 
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Vikenfesten 2014 blev en succé! Festen började på fredagen 
med glad musik och fortsatte med vår traditionella 
marknad, tältfesten på lördagen och det nya inslaget med 
StrandRock. Allt avslutades med en strandgudstjänst på 
söndagen. Partyfabriken var överväldigade över det stora 
intresset redan första året som huvudarrangör.

Succén  
här igen

ÖVRIGA SPONSORER: Anderssons Trafikskola • Bex Sport • Bildeve • BoKlok • Bästa Bostaden • Fest och Tält •  
Fun Balls Event • Helsingborgs Dagblad • Höganäs Kommun • ICA UP-Hallen • Kullaflyg • Lidhults kök •  
Lindahl Advokatbyrå • Lokaltidningen • ND Produkter • Per i Viken Chark • Poseidon Travel • Sans och Balans • 
Stenbutiken • Stora Blå • Swedbank • Swedbank Fastighetsbyrå • Tidstudion • Utvecklingsbolaget, Sverige • 
Valvet Mäklarfirma • Vikens Blomsterhandel • Vikens Kyrka

Ett stort tack till våra sponsorer 2014!
Huvudsponsor Arrangörssponsorer

FESTEN
Festen kommer att bli större 2015, eftersom responsen 
från vikenborna blev så stor. Inom ramen för festen kom-
mer också StrandRock att återkomma men få en något 
annan utformning. På söndagen blir det strandgudstjänst.

MARKNADEN
Marknaden på lördagen är lite av navet i Vikenfesten och 
det är viktigt att den blir mer omfattande 2015. Vikens Kul-
tur och Byaförening kommer att subventionera hyran av 
stånden och priset är endast 200:-/stånd. Boka redan nu!

KONTAKTA
Hyra marknadsstånd. VKB, Box 108, 263 03 Viken  
eller maila info@vikensbyaforening.se

Sponsorarrangemang.  
Tuve Nilsson, 070-492 88 57, tuve.nilsson@telia.com

Anmälan till StrandRock.  
Håkan Tykö, hakan.tyko@gmail.com

Du har väl sett de färgglada skärmarna som flockas vid Fortet när vinden är västlig? Skådespelet kan ses även vintertid, säkrast helger efter 
12 eller vardagar efter 15. Vill du prova surfa så öppnar kiteskolan igen till våren. Kitebutiken är öppen fram till februari, sen flyttar den till 
Råå men skolan förblir i Viken.

En av sommarsveriges mest populära och välbesökta 
tennisskolor! Det är faktiskt sanningen bakom Vikens 
Tennisklubb. För trots att det endast är en sommarfören-
ing kan klubben ståta med uppemot 350 tennisskoleele-
ver under sex hektiska veckor på sommarlovet. 
Rekordantal i tennisskolan
– Tidigare år har vi haft som flest 300 elever på ten-
nisskolan så vi är väldigt glada och stolta över att 
så många deltog i årets tennisskola. Med satsningen 
på sex veckor de senaste åren har vi stadigt place-
rat oss över 300 medverkande. Vi har aldrig tidiga-

Ännu ett år med rekord 
för tennisskolan i Viken

Kite-
surfarna
flyger 
året runt

re haft fler elever än detta år, säger Michael Ewaldh, 
styrelseledamot och ansvarig för tennisskolan.
 Utöver den uppskattade tennisskolan växte även 
antalet medlemmar och besöksantalet på klubben. 
Men det största nyheten för året var lanseringen av 
”fritidstennis” under maj månad, i samarbete med Vi-
kenskolan. För att stimulera tennisintresset i Viken 
och för att ge ungdomarna mer att göra efter sko-
lan i maj månad valde VTK att bekosta tennistränare 
som tog emot intresserade ungdomar på eftermidda-
garna i maj.

Generösa sponsorer och medlemmar
– Vi har massor av generösa sponsorer och engage-
rade medlemmar som ger oss möjlighet att satsa på 
aktiviteter för unga. Vi bekostade det hela och gen-
svaret var stort från eleverna på Vikenskolan som 
verkligen visade att de uppskattade möjligheten att 
testa på och träna tennis gratis på Vikens Tennis-
klubb, säger Patrik Björklund, styrelseordförande 
och initiativtagare till fritidstennisen.

Fler sommarjobbare än tidigare – 7 stycken
ytterligare ett sätt att ge tillbaka till byn var att i år 
skapa fler sommarjobb än något år tidigare. Efter att 
ett antal ungdomar sökt till sommarjobb på klubben 
och intervjuades av styrelsen valdes 7 tjejer och kil-
lar ut som fick jobb på klubben. Eftersom kiosken 
och anläggningen bemannas 7 dagar i veckan mel-
lan kl 8 och 20, i hela 9 veckor blev det en hel del 
arbete för ungdomarna som alla fick högsta betyg 
för sina insatser och dessutom tjänade mellan 75 och 
85 kronor i timmen.
 – Vi gläds åt den energi och det engagemang 
som våra unga visade på klubben i sommar och 
är samtidigt glada över att sammanlagt med träna-
re kunna ge 12-14 unga och vuxna bra sommar-
jobb i vår verksamhet under sommaren. Tennis i all 
ära men det är minst lika belönande att kunna bidra 
med vettiga sommarjobb som att slå en lyckad cross 
backhand, skrattar Olof Engvall, ansvarig för som-
marpersonalen på Vikens Tennisklubb.

greenpeace 
och årskurs 6
Gräsrotsdemokrati när klass 6 på Vikens Montessori 
valde välgörenhet framför glass
Klass 6 på Vikens Montessori fick i juni pengar över 
i klasskassan. Valet stod mellan att dela ut 4000 kro-
nor till de 12 eleverna. Men klassen ville annat. 
 Istället ville de genomföra en demokratisk om-
röstning med förslaget att istället skänka dem till väl-
görande ändamål. När det stod klart att så blev fallet 
gick klassen till omröstning om vilken organisation 
som skulle få ta emot pengarna. Med klar majoritet 
vann förslaget om att skänka pengarna till Green-
peace. Något som Greenpeace uppmärksammade 
och spred i sociala medier.  

På en helsida uppmärksammades VTK:s aktiviteter

Det finns ett antal Face-
bookgrupper och -sidor 
med anknytning till 
Viken. I februari startade 
gruppen Vikenkoll som i 
skrivande stund har 338 
medlemmar.
Vem får vara med?
– Vem som helst får 
vara med, säger initia-
tivtagaren Sara Berger. 
– Gruppen är sluten 
bara för att undvika re-
klam och spam, men 
alla medlemmar kan 
godkänna nya med-
lemmar.

Varför startade du detta?
– Jag inspirerades av en 
kollega som berättade 
om en liknande grupp 
i Bjärred som har över 
3000 medlemmar. Jag 
tänkte att det kunde va-
ra användbart i Viken 
också.

Vilken funktion skall 
gruppen ska ha?
– Tanken är att den 
ska funka som en di-
gital anslagstavla för 
vikenbor, där man 
kan hjälpas åt att de-
la högt och lågt – sånt 
man tror kan hjälpa 
varandra. Hittills har 
det varit allt från bort-
sprungna hundar och 
stulna cyklar till tips 
om midsommarfiran-
det och uthyrning av 
garage.

Hur går man med?
– Du hittar den enkelt 
genom att söka efter 
den i fältet på din Fa-
cebooksida. Sök på Vi-
kenkoll och begär att 
få gå med, säger Sara 
Berger.

Förutom Vikenkoll hit-
tar du bland annat 
Vikens fritidsgård, Vi-
kenkort förr och nu, 
I love Viken, Vikens 
församling och förstås 
Vikens kultur- och bya-
förening på Facebook.

Pernilla Ringström

Har Du 
Koll pÅ 
VIKen?

 En nyhet som fick mängder av applåder och upp-
muntrande ord från Greenpeacevänner över hela 
Sverige. Klassföreståndaren Alvar Althin var mäkta 
stolt över sina elever!

Olof Engvall
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Njut av slow shopping  
och personlig service!
Hos oss hittar du mode för alla tillfällen.
Bli vardagsfin i snygga, fräscha jeans  
och en trendig blus eller klä dig för fest!
Utöver kläder hittar du även accessoarer, 
gå-bort-presenter, ljuslyktor, konst, möbler,  
smycken, skor, gosaker och mycket mer i  
en lugn och harmonisk atmosfär.

Varmt välkommen!

Du hittar oss på Bygatan 21, Viken

Öppettider nu under höst & vinter:

Torsdag  11-18

Fredag 11-18

Lördag 11-17

    Följ oss på:
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Vad är det 
bästa med 
Viken i 
november?

    Malin Ståhl:
– Det bästa med Viken i novem-
ber är att en mörk kväll gå runt 
i gränderna i gamla Viken. 
Se ljusen i fönstren och höra vå-
gorna från havet.

    Per-Åke Norberg:
–”Det bästa är att sensomma-
rens stress har lagt sig och man 
kan vandra nästan ostört längs 
Vikens stränder. En vindpinad 
runda gör bara gott för själen 
och hemma väntar en sprakan-
de brasa” 

    Agneta Ahlström Hansson:
– Viken erbjuder med sitt läge 
och sin omgivande natur härli-
ga kontraster när höstmånaden 
november infinner sig. 
 Stormande vindar och spek-
takulära vyer, som ruskar om, 
men också lugn och stillhet, när 
vi kan rå om oss hemma i det 
lugn som på något sätt kan ut-
märka hösten.”
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Lägenhet, ca 40m2, 
centralt i Viken uthyres, 
dygnsvis, veckovis eller 
månadsvis. Kontakt:
Ulrica Wohlfahrt
070 623 85 75

UTHYRES

Kjell Lundberg vid stenen som markerar platsen där altaret i det medeltida gråstenskapellet stod.

A. Går du nere bland stejlorna och tittar österut ser du detta. B. Bilden visar en del av grunden till tomtens bostad 
i Viken. C. Här befinner du dig en bit ut i Sundet förmodligen. D. slaktarens svarta dörr skymtar nedtill. E. Vid 
pizzerian längs gamla 111:an. F. Går du norrut på Skeppargatan ser du dessa fönster. G. I skogen bakom Vikhaga. 
H. En liten uppförsbacke från Bygatan. I. Här händer det alltid något – i Hamnen. J. Du befinner dig på stranden 
nedanför Fortet. K. Det är händerna på Sveriges säkert äldsta verksamma frisör du ser.

En strålande vacker höstdag tar vi en promenad på 
kyrkogården för att lära mer.
Kjell har mycket spännande att berätta om de män-
niskor som har sin sista vila här – historier som 
verkligen kittlar fantasin. Ett exempel är en enkel 
liggande sten i en familjegrav där det står ”Lorentz 
1870 – ”. Det saknas alltså ett dödsdatum och han 
vilar inte i graven. 
 Lorentz emigrerade som 20-åring till Canada och 
blev pälsjägare men 1910 upphörde breven hem att 
komma och ingen vet vad som hände. Han bara för-
svann, kanske omkommen i en olycka. Men familjen 
vill ändå ge honom en plats i familjegraven. 

magisk plats 
mättad med 
människoöden 
och historia
Vikens gamla kyrkogård med sitt unika läge vid havet 
och med många gamla gravstenar, som alla berättar en 
historia om människorna som bodde här i byn. 
En runda på denna vackra plats är en spännande 
upplevelse som sätter i gång fantasin och en lust att få 
veta mera. En som vet mer än de flesta är Kjell Lund-
berg som arbetade som kyrkvaktmästare i många år. 

Vem var Undantagsmannen?
Kjell berättar att han alltid undrat över gravstenen 
med inskriften: Undantagsmannen, Bengt Persson 
13/6 1814 – 14/1 1891, Wikens Ryd i stället för yr-
ken som Sjökapten, Mästerlots eller Lantbrukare som 
på andra gravstenar. Bengt Persson arbetade med 
största sannolikhet som tjänare och som gammal fick 
han en undantagsstuga av sin husbonde, vilket var 
dåtidens pension. 
 Kjell tycker att denna grav är den vackraste på 
hela kyrkogården med sin rena enkla form. Om nå-
gon av Byalurens läsare vet mer om vem Bengt 
Persson var så hör av er till Byaluren så kanske mys-
teriet kan lösas.

Den nedskjutne piloten 
En sommardag kom en gammal man som pratade 
danska till kyrkogården. Han frågade Kjell var den 
tyske piloten Günther Mehrens låg begraven. Det 
var den man som blev nedskjuten 1940 bara 23 år 
gammal i en strid med en Engelsk flottenhet vid ön 
Anholt. Hans kropp flöt iland i Viken och begravdes 
med pompa och ståt i Vikens kyrka samt jordfästes 
på den Nya kyrkogården. 
 När den gamle mannen fick höra detta såg Kjell tå-
rarna rinna på hans kinder och han viskade – det var 
jag som sköt ned honom. Det hade plågat honom he-
la livet, nu ville han se pilotens grav innan han dog.

Den märkliga hunden
En annan av Kjells historier om vad han upp-
levt på kyrkogården var en urnsättning av askan 
av en man. För att vara med om högtiden kom 
mannens hustru, barn och hund. Hunden rusar 
i förväg in på kyrkogården och rakt fram till den 
plats där urnan ska sänkas och sätter sig där. 
 – Är det inte märkligt, för hur visste hunden 
var graven skulle ligga, undrar Kjell. Och jag 
kan bara hålla med.

Fakta om kyrkogårdens anrika historia
Den äldsta delen av kyrkogården har anor från 
mitten av 1300-talet då digerdöden härjade.  
 Ett gråstenskapell byggdes – platsen är idag 

markerad med en sten där altaret en gång stod. 
Denna äldsta del var bara 1/3 del så stor som 
idag. 1683 ersattes kapellet av en korsvirkeskyr-
ka, som revs 1824 och en ny större byggdes på 
den plats där kyrkan ligger idag. 1856 utökades 
kyrkogården med den del som ligger norr ut mot 
Krågegudan/Fyrgatan. 1881 var det dags igen att 
bygga ut västerut mot Strandlyckevägen. Denna 
del kallades då Nya kyrkogården. Men inte ens 
denna utbyggnad räckte till. Efter många sega 
sammanträden beslutades det slutligen 1918 att 
bygga en helt ny kyrkogård söder om byn. 
 Idag är detta den Nya kyrkogården.

Katarina Trohammar
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lIV I de senaste numren av Byaluren 

har vi fått träffa flera spännande 
”utflyttare” som efter barndom i 
Viken nu bor ute i stora världen. 
Personligheter som fortfarande får 

Kommer även ihåg den roliga leken ”Burken” som 
vi lekte bland alla hyttefaten, nuvarande båtuppställ-
ningsplats.

Alltid varit en orolig själ
De som känner mig säger att jag är en orolig själ. 
Det är kanske därför jag hamnade i Thailand. Har 
bott här i Hua Hin i fem år nu. Håller koll på vad 
som händer i Viken med Byaluren. Samt vill hälsa 
till alla de som handlat fisk av mig under årens lopp. 
Tack! Sänder även en varm kram till er alla från so-
liga Thailand.

KITTE/Christer Andersson

Korta frågor till Christer
Tänker du ofta på Viken?
Det är klart man tänker på 
Viken. Mest på de åren jag 
bedrev yrkesfiske där, samt 
var hamnmästare. Det var 
en fin tid med många fina 
minnen.

När var du i Viken senast?
Det var för tre år sedan.

Byaluren skickade till sig och som skickar hem berät-
telser om ”sitt Viken” från förr. Nu har turen kommit till 
fiskarsonen Christer ”Kitte” Andersson i Thailand.
– Jag gick till sjöss som 15-åring och seglade i Trans-
atlantic under fem år. Därtill arbetade jag på Tele-
verket i Stockholm 15 år. Sedan lockade Viken mig 
hem till sundet. Jag köpte en fiskebåt, HG1 Lillan, 
med hemmahamn Viken och fiskade sedan tills jag 
blev pensionär.
 Jag har alltid varit intresserad av fisket och sjön. 
Min farfar, fiskaren Albert Andersson, var den som 
lärde mig mest om fisket samt att segla med snipan 
Putte. Jag och min kusin Gunder fick gamla garn av 
honom. Det var på den tiden man hängde garnen 
klöa samt stenade på tråg. Vi satte garnen på efter-
middagen efter skolan, sen cyklade jag ut i byn och 
tog upp beställningar. Nästa dag drog vi garnen, satt 
i farfars källare och rensade och flådde torsk, skrub-
ba, flundra. Paketerade fisken och cyklade ut med 
fisken till de som beställt. 
 Fru Björkman som jobbade på Vikens Hotell var 
en av våra bästa kunder. Pengarna vi tjänade gick 
till bakelser och tårta samt goda kakor. 
 De var en fin tid! Suget efter bakelser och tårta 
sitter fortfarande i hos oss.

Mycket hyss gjorde man i byn
Det värsta hysset jag minns var när jag och Lennart 
tryckte på brandlarmet som satt på gaveln på Bar-
dins, mitt emot Vibo. Vi gick i andra klass. Lennart 
lyfte mig upp men jag orkade inte trycka in den rö-
da knappen, så jag lyfte upp Lennart och han orka-
de trycka in den. 
 Då gick brandlarmet. 
 Vi sprang allt vad vi kunde hem till Lennart 
som bodde vid Böösa backe mitt emot Fines affär. 
Vi stod sedan och såg på när gubbarna i frivilliga 
brandkåren kom farande ner för Böösabacken med 
sina cyklar. Någon cyklade ut i hamnen! Brandstatio-
nen låg vid sidan om fiskhallen. Lennarts mor und-
rade var det brann. Min far fiskaren Erik Andersson, 
även kallad Blixt, var med i brandkåren. Han fråga-
de mig när jag kom hem om jag inte visste vad det 
var. Jag svarade att jag inte visste. Vi var mycket tys-
ta men det kom fram vem som gjort buset. 
 De är mest de roliga hyssen jag kommer ihåg 
från barndomen tex när vi var ute och hartsade 
fönster på kvällarna. En kväll tog polis Nilsson oss. 
Vi var en 7-8 killar som fick ställa upp oss på ett led 
utanför Karl Anderssons affär. Där fanns en godis-
automat samt en papperskorg. Vi fick ta upp allt vi 
hade i fickorna, han kollade en efter en. Bakom ryg-
gen gick hartsen med snöre till sista killen som stod 
vid papperskorgen, och där hamnade grejerna. 
 Polisen hittade inget på oss. Polis Nilsson var 
snäll, även hans fru Eva som jobbade på Vikens Ho-
tell som servitris. 

Får du besök av vikenbor?
Jodå det händer. Det har 
blivit några stycken.

Saknar du Öresund?
Öresund är väl det jag 
saknar allra mest. Kallar 
min häck här hemma för 

Öresund. När jag klippt 
den står jag och ser på 
den och tänker ”fan att 
jag inte kan få den jämn, 
alltid lita krusig som vatt-
net på Öresund”.
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Bildgåtan

Julstämning på
Vikens Lantmän

Tel. 042-236110 • Karlsfältsvägen 3 • www.vikenslantman.se

Djuren kommer som vanligt på besök till julskyltningen 
den 7 december! Öppet 12.00-16.00 denna dag.

Vi har också alla tillbehören till granen!

Julgransförsäljning från 28 nov.

Ett litet tidsfördriv för dig 
som får tid över, före 
eller efter julen. 
 Vi har plockat, mest i 
Byalurens arkiv av gam-
la bilder, och har valt ut 
ett antal detaljer i bilder-
na som vi utmanar dig 
att lokalisera. Alla är från 
Viken – men var hittar 
vi dem? Några är kanske 
lätta men det finns bilder 
som vi i redaktionen fick 
ta hjälp för att hitta sva-
ret. 
 Det enda priset är din 
självkänsla när du hittat 
rätt plats för alla. Facit 
hittar du upp-och-ner på 
sidan 29.
 
LyCKA TILL!
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ordförande: 

v. ordförande:

sekreterare:

kassör: 

ledamöter:

sUppleanter:

hemsida:

skeppargården: 

sophiamöllan:

sjöfartsmUséet:

Tuve Nilsson
Bygatan 64, 23 81 87 

Roger Sandberg
Stenmursgränd 4, 18 27 27

Karin Ullström
Grundstensgat. 19, 073-973 80 72

Leif Olsson
Blockgatan 5, 0706-926475.

Anders Forsgren
Bovetevägen 21, 23 74 66

Susanne Herlin Torkeli, adj. 
Vångavägen 14, 23 68 78

Marianne Nilsson
Lingonvägen 6, 23 76 03

Olof Engvall
Kalvlyckevägen 3, 13 30 46

www.vikensbyaforening.se

Ann-Britt Strufve
Åldermansv. 26, 23 72 38

Robert Johansson
Torviggsgränd 8, 23 69 03

Carl P. Larsson 
Sävsångaregatan 5, Helsingborg, 
0708-28 60 90

stiftelserepresentanter

vikens kUltUr- oCh Byaförening 
Box 108, 263 03 viken.  Bg: 5705-4108

  

  VKB:s KALENDER
Dag   2014 December 
06 13-15 Paul Jönska Julmarknad 
07 14-18 Sophiamöllan öppen. 
 Julskyltning lotterier mm.
 15.00 Sophiamöllan Mölletomten
Dag 2015 Mars 
03 Årsmöte 
Dag 2015 April
V17 Utläggning av Lisa brygga
 Frivilliga sökes!
30 Valborg med bål på stranden
Dag  2015 Maj
09 Nytt nummer av Byaluren

För ytterligare detaljer besök: 
www.vikensbyaforening.se

Vilken härlig sommar vi har bakom oss.  
 Viken som badort gjorde verkligen skäl 
för sig, stränder och bryggor vimlade av 
badande i alla åldrar. Badhytterna kom till 
sin rätt och under sommaren togs beslut 
om att handikappanpassa Lisas brygga. 
Budet gick till NBC Marine och VKB och 
kommunen delar på kostnaden. Medel till 
detta fick VKB genom arv efter systrarna 
Svensson, som starkt bidragit till byggan-
det av både Lisas och Fritidens Brygga (se 
Byaluren nr 40). Bygget blev försenat på 
grund av ogynnsamt väder i augusti och 
var inte färdigt förrän strax innan det var 
dags att ta in bryggan för vintern, (se bild 
ovan). 
 Det var inte bara VKB som fick del av 
systrarnas kvarlåtenskap, utan även Hem-
gården och Paul Jönska gården. Samman-
lagt nästan en miljon kr. 
 Årsmötet i mars blev informerat om ut-
byggnaden av fibernätet i byn och alla 
som är intresserade skall anmäla det till 
Höganäs Energi.  
 VKB:s festligheter avlöpte programen-
ligt. Valborg firades i angenämt väder, med 
stor publik, som fick lyssna till Kullabyg-
dens kammarkör under Cecilia Alling, tal 
av Sara Berger och slutligen värma sig vid 
brasan på stranden. 
 På nationaldagen, den sjätte juni, talade 
Sveriges ambassadör i Prag, Annika Jagan-
der, sommarboende i Viken. Husarsextet-
ten spelade och Johan Sandberg sjöng. 
 Vikenfesten i slutet av juli arrangeras av 
en festkommitté där VKB ingår. Ny entre-
prenör i år var ”Partyfabriken”, som kom 
med tält, mat och underhållning. Nytt in-
slag var också ”Strandrock”, en möjlighet 
för lokala ungdomsband att få uppträda 
på en scen inför publik. Banden var nöjda 
men publiken blev inte så stor som man 
hoppats på, så upplägget kommer att änd-
ras till nästa år. För andra gången gick Vi-
kenvarvet av stapeln och får nu anses som 
fast punkt på programmet.
 Städning av strandheden vid Vikens 
havsbad gjordes i april månad. Stormen 
Sven hade i december 2013 kastat upp 
massor av sten, fört med sig plast och an-
nat skräp, träskrot och lossrivna buskar låg 
i högar. VKB och dess medlemmar, ca 40, 
en klass från Vikenskolan och kommunen 
med redskap och traktorsläp fick ordning 
på området.
 Badhytterna har slitits av väder och 
vind och renoveringsarbete har börjat i 
sommar. Troligen behöver två hytter to-
talrenoveras och då kommer budet att i 
första hand gå till slöjdläraren på Viken-
skolan. Badhytt nr 18 har byggts av hans 
elever. Plastflotten som förr om åren legat 
utanför Fritidens brygga, blev varje år ska-
dad av hårt väder, så den är nu såld och 

ligger i Ringsjön, vid Sätoftabadet. Den 
gamla stormskadade pontonflotten sål-
des på Blocket mot avhämtning. Den hela 
pontonflotten har varit flitigt använd på sin 
plats utanför Grähsa brygga,
 Det länge planerade bygget av en ron-
dell, istället för trafikljusen, har nu kommit 
igång. Bakgrunden är att Trafikverket kräv-
de detta vid den ekonomiska uppgörelsen 
när kommunen övertog gamla 111:an ge-
nom byn. Information och skyltningen in-
för detta bygge var dålig. Vikenborna fick 
under våren ha synpunkter på både namn 
och utsmyckning av rondellen men någon 
hänsyn till framkomna förslag har när det-
ta skrivs inte tagits.
 Vikens bastu firade den 12 oktober ett-
års jubileum med att först bära in sektio-
nerna på Grähsa brygga och sedan bygga 
om vindskyddet. Alla bjöds på soppa och 
underhållning i WBS klubblokal ”Kajutan”. 
VKB har stöttat bastuprojektet med ett lån 
och följer därför noga hur det framskrider.
 Vid det nyligen avhållna höstmötet 
fick styrelsen mandat att med Hamnföre-
ing och Bastuförening delta i planeringen 
av ett utökat däck vid Grähsa brygga och 
halkskydd av bryggan till våren. Offerter 
och ev bidrag av VKB kommer att under-
ställas årsmötet i mars. 
 Kort tid före valet kom kommunled-
ningen med ett förslag till omdaning av 
Vikens hamnplan under 2016. Bakgrunden 
är att vikenborna på olika sätt framfört att 
det är hamnen som är samlingspunkten i 
byn, inte området vid Statoilmacken. Nästa 
år kommer först den långa kajen att reno-
veras, då den är farligt underminerad.
 Vikens store man, Gunnar Jarring, har 
tidigare förslagits ge namn åt plats eller 
gata i Viken. Det avslogs av tveksamma 
skäl. Péter Kovács ställer sig positiv till att 
ta upp frågan igen och hur vi skall min-
nas Gunnar får vi ta upp på årsmötet, gata, 
plats eller bronsbyst? (Se Byaluren nr 1 på 
VKB hemsida).
 VKB är värd för Café Ida i kyrkstugan. 
Det hålls sista måndagen i varje månad för 
pensionärer i Viken. Värdskapet delas mel-
lan kyrkan, Röda korset och VKB.
 Till sist önskar jag nyinflyttade välkom-
na att bli medlemmar i VKB och på vår 
hemsida kan man läsa om det treåriga av-
tal vi har med Öresundskraft om elleve-
rans till medlemmarna.
 Det finns kanske någon i byn som kan 
tänka sig att stödja VKB med att vara med 
i styrelsen eller i någon kommitté.   
 Hör av er, kontaktuppgifter finns i spal-
ten här bredvid.
 Väl mött på byn…

  Tuve Nilsson 
ORDFÖRANDE  VKB

Hej alla Vikenbor

VäLKoMMEN TiLL DiN KYRKA
30 november – Första advent
11.00 Familjegudstjänst med barnkörerna. 
Eftersits med korv och bröd i kyrkstugan
14.00 Gudstjänst med Kammarkören
7 december – Andra advent
11.00 Mässa med Old Singers under ledning 
av Leif Ahlberg
18.30 Levande möten med Lena Andersson 
och Elisabeth Gerle 
11 december - Lucia i kyrkan 
17.30 och 19.00
14 december – Tredje advent
11.00 Gudstjänst 
18 december
16.00 Musikgudstjänst med Julius Persson 
och Jan Karlsson. Eftersits med glögg och 
lussebulle i kyrkstugan.
21 december – Fjärde advent
11.00 Mässa 
24 december – Julafton
11.00 Familjegudstjänst kring krubban
15.00 Julbön
16.15 Julbön
25 december – Juldagen
07.00 Julotta
31 december – Nyårsafton
16.00 Nyårsbön
Vi firar gudstjänst eller mässa varje söndag 
klockan 11.00. Håll utkik i HD´s hallå! för 
ytterligare information kring gudstjänster och 
andra samlingar.
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