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Vänner. Fotograf Eva Trobäck.
Se mer på www.hoganasfotoklubb.se
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Foto omslag: Fredrik Reges härliga 
bild av jollar på väg in i hamnen. 

Se mer på sidan 4.

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 före-
tag som verkar i Viken. Undantag 
kan göras till att omfatta Höganäs 
kommun om ekonomin kräver det 
eller budskapet anses ha stor rel-
evans för Vikenborna.
Priser/del av sida (ex. moms). 

1/1 = 10 000 kr, 1/2 = 5 000 kr, 
1⁄4 = 2 500 kr, 1/8 = 1 250 kr.

UTGIVEN AV
VIKENS KULTUR- OCH BYAFÖRENING. 
ADRESSER, KALENDARIUM OCH ORD-

FÖRANDES SPALT FINNS PÅ BYALURENS 
SISTA SIDA.

Stöd VKB med din 
medlemsavgift 200:-
till Bg. 5705-4108. 

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

Byaluren är en medlemstidning för Vikens 
Kultur- och Byaförening och delas ut till samt-
liga Vikenbor, oavsett om de är medlemmar i 
VKB eller inte. VKB medfinansierar Byalu-
ren med som mest 10 000 kr per nummer (vid 
behov). Övriga kostnader för att finansiera 
Byaluren bärs av annonserande företag och för-
eningar. Tidningen ska spegla livet i Viken, förr 
och idag. Principen är att ge historiska åter-
blickar, cirka 40% av det redaktionella inne-

hållet, medan nutid och framtid ges 60% av 
utrymmet. Innehållet bygger främst på redak-
tionsgruppens nyhetsjakt/nyhetsvärdering och 
läsarnas tips. Redaktionen beslutar till fullo om 
innehållet i tidningen. Byaluren har produce-
rats sedan 1996 och har blivit ett viktigt forum 
för boende i Viken. Den utkommer med två 
nummer per år, ett vårnummer och ett vinter-
nummer. Tidningen produceras ideellt av en 
redaktionsgrupp som över tid tillförs nya med-

lemmar. Tidningen produceras ideellt med un-
dantag för formgivning, tryck och distribution 
som sköts av reklambyrån Tidstudion till ett 
subventionerat pris. Tidningen utkommer med 
28 – 44 sidor beroende på redaktionella möj-
ligheter och ekonomi. Utgivningsmånader: maj 
och november. tidningen  Byaluren delas ut till 
cirka 2 800 hushåll. 
Upplaga per nummer är cirka 3 000.
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Vikenkonstnär ställer ut på Galleri 12A i sommar
Vikenkonstnären och målaren Monica Gilhorn är en sann 

anhängare av impressionismen. Sedan 80-talet är stockholmsfödda 
Monica med sin man Lennart bosatt i Viken. Med intryck från 

Frankrike, Spanien och Öresund målar hon med kärlek till 
naturens utstrålning, skönhet och romantik. Impressionismens, 

Monet, Zorn och Turner ligger Monica varmt om hjärtat. 
Efter utbildning på Målareskolan i Stockholm och Skånska 

Målareskolan i Malmö 
har Monica ställt ut 
över hela världen, i

Los Angeles, München, 
Paris etc. I sommar 

har turen kommit till 
Galleri 12A i Höganäs. 
Hennes tavlor hänger 

8-29 juli. Vernissage 
den 8 juli kl 12 - 16.

Sommarutställning på Magasinet
Förra sommaren hade Höganäs Fotoklubb en fotoutställning 
i Mölles Stationshus. I samarbete med Naturrum Kullaberg 
hade klubben också en utställning under namnet “Ett myller 
av liv”. Den pågick hela sommaren och åskådliggjorde vårt 
djurliv i kommunen. Dessa 2 utställningar blev mycket upp-
skattade och välbesökta.
 Även denna sommar kommer Höganäs Fotoklubb pre-
sentera sina bilder i två Möllor i kommunen. Där väljer 
medlemmarna att ställa ut sina egna bilder, så variationen 
blir stor och spännande. Den första äger rum i Magasinet 
vid Sophiamöllan i Viken den 16 – 22 juli med öppettider 
12.00 – 18.00 alla dagar och med fritt inträde. Sedan fort-
sätter samma utställning till Farhults Mölla den 22 – 29 juli 
med samma öppet tider och även där fritt inträde.
 Några av bilderna har vi fått möjlighet att publicera i 
Byalurens vårnummer, den första kommer här, några fler vi-
sas inuti tidningen.

Tänk vad enkelt det är att göra skillnad för en 
annan människa. Ibland räcker det med ett 
enkelt ”Hej”” på promenaden längs fälad och 
gudor. 
 Som boende i Viken är jag stolt över att upp-
rätthålla och även exportera vår fina tradition 
med att uthålligt och konsekvent hälsa på alla 
jag möter på en promenad genom vår fina by. 
En tradition som jag snabbt tog till mig när jag, 
min hustru och mina barn flyttade hit för snart 
20 år sedan. Det är en tradition som är värd 
att kämpa för och försvara för den betyder så 
mycket. 
 Det är en Viken-tradition jag varje vecka på 
mitt jobb i vår huvudstad med envishet exporte-
rar. Jag känner att Stockholmarna behöver det.  
Men det ska erkännas att det inte är det lättaste 
i storstad med tunnelseende och hets i steget. 
Fast varje tisdag 08.15 gör jag mitt lilla experi-
ment. 
 I hissen på väg upp till jobbet på 12e vå-
ningen i en Hötorgsskrapa hälsar jag högt och 
vänligt på mina tillfälliga hisskamrater. I början 
hoppade de högt, som om något stuckit dem 
i baken. Sannolikt befarade de att jag skulle 
försöka sälja något på dem, men med tiden fick 
mitt lilla korståg resultat. Människor började 
hälsa tillbaka och emellanåt även hinna före mig 
med ett vänligt ”gomårron”. Mitt lilla exportex-
periment fungerar!
  Tack Viken för att jag inte bara lärt mig detta 
utan också kan bidra till att sprida en härlig 
tradition – Made in Viken.

Antar du utmaningen?
Och tänk om vi kunde utveckla denna 
tradition och ta vänligheten och omtanken 
ett steg längre? För vad händer om vi efter 
hälsningen lägger till ett, ”hur mår du?” 
eller vågar oss på att fråga ”finns det något 
jag kan göra för dig?”. 
 Vad skulle det göra med oss som männ-
iskor och hur skulle det förändra vårt 
samhälle? Utan några empiriska studier är 
jag rätt säker på att det skulle göra oss lite 
gladare, tryggare och mer engagerade i 
varandra. Ett slags vaccin mot troll som vill 
sprida split, oro och rädsla och istället sätta 
frön för ett samhälle som kännetecknas av 
omtanke och värme.
  Lite som med volontärsprojektet Välkom-
men till Viken som nu knyter ihop säcken 
och går i träda i samband med att HVB-
hemmet stängt. 
 Att välkomna och bry sig om var hela 
syftet med projektet och på köpet kunde 
oro och rädsla minskas i byn. För det är i 
den lilla hälsningen som den stora hjälten 
bor. Hälsningen som inte föder eller bygger 
på rädsla, inte lättvindigt bidrar till oro och 
split utan hälsningen som gör det motsatta.
 Välkomnar och bryr sig om varandra. 
Som vi är så duktiga på i Viken.

Så våga utmana dig själv! Fortsätt inte bara 
att hälsa på dina medmänniskor. Fråga 
hur de mår och kanske rent av våga fråga 
om du kan göra något för dem? Vad är 
det värsta som kan hända? I Viken lär vi 
inte hoppa högt över frågan som i hissen i 
Stockholm. Här är vi vana vid att se varan-
dra och att värna om vår unika tradition.
 Hej! Hoppas du mår finfint. Finns det 
något jag kan göra för dig?

Olof Engvall

Hej! Kul att se dig. Hur mår du?

Nya lyktor, 
nya skyltar

Gun Jonsson och 
Inger Olsson ställer ut
sina oljemålningar i 
magasinet till Sophiamöllan 
under Vikenfesten. 
Vernissage fredag 27/7 mellan kl 13.00 och 19.00
Lördagen öppet mellan 10-19 och söndag 11-16.

Under 2018 kommer Gamla Viken 
väster om Bygatan/Prästavägen att 
få nya gatlyktor. De nya lyktorna 
finns redan att beskåda på bland 
annat Svinbådevägen. En större 

variant i vitt finns på Höganäsvägen.
 Men det är den mindre och grå 

lyktan som ska placeras ut i de all-
ra äldsta delarna av Viken. Höganäs 

kommun har i dagsläget inga 
planer på att sätta upp den nya 

lyktan i resten av den gamla byn.

Skyltar och ansiktslyftning
De mörkblå emaljerade gatuskyltarna 
i gamla Viken sattes upp i början av 
1970-talet. Under årens lopp har en 

del av de skyltar som sitter på stolpar 
gått sönder. Dessa har då bytts 

ut mot en vit skylt, med ett helt 
annat och modernare uttryck. 

Nu kommer kommunen att byta 
ut de vita skyltarna. De kommer att 
ersättas med skyltar som påminner 

mer om de gamla emaljerade.
 Enligt kommunen behöver Gröna torg en ansiktslyftning. 

Under hösten ska skisser presenteras. Byaföreningen kommer
 att följa dessa planer och har utlovats att få framföra 

synpunkter. Överhuvudtaget hoppas föreningen att vi 
framöver ska kunna bevaka den här typen av frågor på 

ett aktivt och för byn gynnsamt sätt.

Lotta Hördin

Flickorna Lundgren. Fotograf TomLarsson.
Se mer på www.hoganasfotoklubb.se
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Solskydd i stilren design
Besök vår butik vid Höganäs Saluhall eller kontakta oss för ett 
kostnadsfritt hembesök

.
042 - 22 22 44  www.plisseexperten.se

Segling, 
knopar och kamp!

– Bland våra kurser och aktiviteter än tanken att det 
ska finnas något för alla, berättar Mathias Olsson 
som är ansvarig för klubbens ungdomsverksamhet, 
det finns aktiviteter och kurser för små och stora. 
 För de minsta arrangeras de populära Kaparna 
och Piraterna. Under lekfulla former i vår härliga 
hamnmiljö lär de sig lite om olika båtar, om knopar 
och om säkerhet i hamn och på sjön. 
 – För de lite större barnen har vi kurser i opti-
mistjolle som oftast är det man börjar med. Vi har 
även kurser i C55 som är en liten kölbåt där man 
seglar tre stycken, varav en ledare i varje båt. För de 
lite mer avancerade har vi Feva som är en tvåman-
najolle som bjuder många spännande utmaningar, 
fortsätter Mathias. Dessutom har vi införskaffat vind-
surfingbrädor (Kona) som blivit väldigt populära, in-
te minst bland de som vindsurfat i sin ungdom.

Prova-på-dagar för alla
Mathias poängterar att kurser och aktiviteter inte alls 
bara riktar sig till barn och ungdomar. Klubben har 
flera prova-på-dagar då alla är välkomna och en del 
vuxenkurser arrangeras också under sommaren.  
 Dessutom finns kvällsseglingar där det går bra att 
bara dyka upp och segla, med mer eller mindre er-
farenhet. Mer om aktiviteter finns på vår hemsida.

I mer än 50 år har Wi-
kens Båtselskap (WBS) 
arrangerat seglarskola. 
Det har varit en del 
av sommaren i Viken. 
Under några veckor är 
seglarskolan ett myller 
av deltagare, instruktörer, 
båtar och föräldrar som 
präglar livet i hamnen. 

Ser gärna att fler bofasta tar chansen
– Med sina runt 70-talet deltagare är seglarskolan ett 
dominerande inslag i hamnens verksamhet under 
några veckor varje sommar. Nästan hälften av del-
tagarna är barn till ”återvändare” som spenderar si-
na sommarsemestrar i Viken och gärna vill att deras 
barn ska få uppleva det som kanske varit ett bestå-
ende intryck från deras egna barndomssomrar i Vi-
ken, berättar Mathias. 
 – Men vi skulle gärna se att ännu fler bofasta 
tog chansen att uppleva allt det fantastiska som Vi-
ken har att erbjuda med sin närhet till havet och vår 
härliga hamn med egen 
badplats och vårt fina 
klubbhuset, Kajutan, som 
är hjärtat i vår verksamhet.
Seglarskolan är ett stort 
arrangemang som enga-
gerar ett femtontal ung-
domar som instruktörer 
och hjälpinstruktörer. In-
struktörerna går olika ut-
bildningar för att få delta i 
verksamheten.

ANMÄLAN!
Liksom andra somrar 
arrangeras även 2018 
seglarskola under V 26, 
27, 28 ,29 och vecka 25 
är det SummerCamp, ett 
arrangemang som 
genomförs i samarbete 
med Tennisklubben. Det är 
nu hög tid att anmäla sig 
till dessa kurser! Anmälan 
till detta och allt annat 
sker på WBS:s hemsida 
www.vikensbs.se!

– Tryggheten är viktigt, 
understryker Mathias
Det är avgörande att 
verksamheten är säker 
och att både barn och 
föräldrar känner sig tryg-
ga. Havet ska man ha re-
spekt för och det är en 
stor del av vår verksam-
het att också undervisa 
kring detta. Om man in-
te är van vid havet och 
seglingen kan det kän-
na ganska läskigt att be-
finna sig ensam i en båt 
på havet, inte minst om 

vädret är lite lurigt. Därför seglar vi också mycket 
i hamnbassängen. Vädret kan vi ju tyvärr inte råda 
över, istället måste vi hela tiden anpassas oss och 
våra aktiviteter efter det.
 Saga Stenqvist, elva år har deltagit flera år i seg-
larskolan. Först som Pirat sedan som nybörjare och 
nu som fortsättare Optimist. Lillasyster Tyra, sex år 
har gjort sin första sommar som Pirat.
 – Det är jätteroligt att vara med på seglarskolan! 
Och det är härligt att segla ute på havet, berättar Sa-
ga. I början tyckte jag att det var läskigt när det blås-
te och gick vågor. Men nu tycker jag bara att det är 
härligt!
 – Varje sommar har jag fått följa med när mamma 
och pappa följt Saga ned till hamnen. Och varje år 
har jag tänkt att ”jag vill också”! Och år fick jag vara 
med! Det var jätteroligt. Vi busar och leker. Roligast 
var det på avslutningen då vi fick leta skattkista och 
äta godis, fyller Tyra i.

– Många tycker det verkar läskigt att kapsejsa
Det måste man öva på när man går kursen, fortsät-
ter Saga. Men det är inte alls läskigt och alla ledarna 

är med och hjälper till. Om man är rädd så hoppar 
en av instruktörerna i vattnet för att vara där. Och 
det är verkligen viktigt att veta hur man gör när man 
kapsejsat, understryker hon allvarsamt. Bryggkam-
pen är det roligaste, då får man kasta ledarna i vatt-
net, skrattar hon. Och nästa år ska jag segla C55, det 
verkar skoj!
 För att segla jolle krävs det inte att föräldrarna 
är aktiva, men klubben fungerar bäst med en enga-
gerad föräldrakrets. Det är nog också väldigt skönt 
som seglare att ha en förälder på plats första gången 
man kommer iland och är genomvåt.
 När man som ny förälder kommer ner till WBS 
klubbhus kanske det känns lite svårt att direkt kom-
ma i kontakt med ”de insyltade”, som ofta har myck-
et att göra och känner varandra sen tidigare. Nya 
föräldrar är alltid varmt välkomna, bara ryck tag i 
någon förälder eller instruktör och fråga. Vi vill gär-
na poängtera att man kan bli en aktiv förälder utan 
att själv ha seglat eller tidigare varit i kontakt med 
segelsporten. Med ett gott humör så kommer oftast 
resten av sig själv, understryker Mathias. 
 Seglarskolan är en viktig del av vår verksamhet, 
avslutar Mathias. Det är här vår återväxt tryggas och 
genom denna kan vi erbjuda många ungdomar me-
ningsfulla sommarjobb och värdefull erfarenhet. Vi 
tar gärna emot sponsring för att ytterligare kunna ut-
öka denna verksamhet med fler kringaktiviteter. 

Se mer på vår hemsida om du vill bli sponsor!
Ta nu chansen att anmäla dig själv eller ditt barn el-
ler ungdom till möjligheten att få uppleva bland det 
bästa Viken har att erbjuda, några härliga veckor i 
vår fina hamnmiljö och en fartfylld och rolig seglar-
upplevelse tillsammans med andra! Vi ses!

Lotta Strömgren Jönsson

Segling ute på Sundet eller inne i hamnbassängen vid 
dåligt väder. Allt anpassas till elevens erfarenhet.
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Bilderna visar Leonard 
Rääf, Christian Ranby 
samt Karl Högmo under 
inspelningarna av Renard 
Rouge. Flera Vikenung-
domar var delaktiga i 
inspelningen.

Två gängliga, allvarsamma och extremt ödmjuka 
ynglingar kliver in genom min dörr. Under vårt 
samtal fyller de konstant i varandras meningar och 
lovordar varandras styrkor. Trots sin ungdom har de 
massor med erfarenheter av film och skapande. 

Som sextonåring gjorde Leonard sin första film
Leonard har haft eget företag sedan han var sexton 
år då han fick sitt första kommersiella filmuppdrag. 
Efter gymnasiet gick han International Film and Te-
levision School i Paris. Idag bor och arbetar han 
som frilansande regissör i Köpenhamn.  
 – Det finns en fantastisk kraft i att arbeta kreativt 
tillsammans med andra människor, i olika konstella-
tioner, säger Leonard eftertänksamt. 

Karl var med i Idol
Karl har vi skrivit om i Byaluren då han var med i 
Idol. Musiken är en stor del av Karls liv men det är 
i filmskapandet som den stora passionen finns.  
 – Jag hoppas komma in i på Film- och media-
produktion i Köpenhamn till hösten, berättar Karl.  
 (Karls bror Gustav studerar förövrigt redan film 
vid City College i Santa Barbara.)
 Under hela sin uppväxt har Leonard och Karl 
skapat tillsammans. De har spånat och bollat idéer 
och berättelser, skapat sketcher, videosnuttar och 
reklamfilmer.

    – Min passion för film vak-
nade tidigt, berättar Leonard. 
Pappa (Johan) arbetar med re-
klam och en dag då jag ba-
ra var åtta år lånade jag hans 
filmkamera och filmade. Det 
var magiskt! Sedan dess har 
det inte funnits något annat.

Prisbelönta filmare 
                                 

Tillsammans säger de att de säkert gjort mer än 100 
filmer, de flesta dock bara som fantasier eller på 
pappret.
 – Vi gillar att reflektera över situationer i vardagen 
konstaterar Leonard. Jag är en nostalgisk person och 
ser barn- och ungdomstiden som en romantisk och 
oskuldsfull tid. Som barn har man ett irrationellt för-
hållande till tid och skapar snabbt starka relationer. 
 Filmen Renard Rouge var duons första seriösa 
projekt. Leo skrev manus och regisserade och Karl 
producerade. I filmen medverkar fler Vikenbor, Al-
fred Ribbenvik, Noah Fernström och Klara Spetz.
Det var en fantastisk kreativ bubbla, säger Karl. Vi 
var tio personer i en liten stuga i skogen med fullt 
fokus på vår film, dygnet runt. På nätterna satt jag 
och Leo och planerade nästa dags tagningar. Vi sov 
inte ens fyra timmar per natt!
 I höstas skickade de in sin film till Nordic Inter-
national Film Festival. Av hundratals sökande blev 
de nominerade och fick resa till New York för pris-
utdelningen.

En helt galen upplevelse
– Det var en helt galen upplevelse – att vi gick runt 
i New York, på röda mattan, i kostym med en ”tagg” 
runt halsen där det stor ”film maker”! Att vi dessut-
om vann var en bekräftelse på att det vi gör är bra. 
Vi fick hålla tacktal, träffa massor med folk, skådisar 
från House of Cards, kända regissörer osv. Vi fick 
en ovärderlig entrébiljett till net-working! Folk kom 
till OSS och ville prata och vi blev intervjuade i ame-
rikansk tv, berättar de i munnen på varandra och 
skrattar häpet.

Vad har då uppväxten i Viken betytt?
– Massor, svarar de unisont. Tryggheten och 
oskuldsfullheten. Det är nog det som har gett oss 
modet att drömma, våga pröva och att våga miss-
lyckas.
 Framtidsdrömmen är att fortsätta sitt skapande i 
Köpenhamn. Tillsammans. De har redan manus klart 
till en långfilm som ska spelas in med en isländsk 
producent. På sikt vill de bilda ett gemensamt pro-
duktionsbolag och skapa film, film, film…..!

Leonard Rääf och Karl 
Högmo är 21 år gamla och 
har varit vänner sedan 
barnsben. De har växt upp 
bara 50 meter från varan-
dra, de har gått i samma 
skola och samma gymna-
sium med inriktning media 
och kommunikation. De 
delar samma passion för 
skapande, kreativitet och 
film och de delar samma 
drömmar. I vintras fick de 
en fantastisk bekräftelse 
på sin talang då deras film 
”Renard Rouge” vann pris 
för Best Nordic Short på 
Nordic International Film 
Festival!

”UPPLEV SKILLANDEN...”

På Valvet jobbar vi ständigt mot att leverera 
premiumkvalitet i allt vi gör. Med unikt foto, 
emotinell kommunikation och smart marknads-
föring skapar vi det som krävs för att göra den 
bästa affären.
Att anlita en premiummäklare både syns och 
känns. Upplev skillanden du också.

Välkomna in till vårt kontor på 
Bygatan 28, så berättar vi mer.

”PREMIUM SKA BÅDE SYNAS 
OCH KÄNNAS...”

  VALVET.SE  042-12 16 16 VALVET@VALVET.SE 

 – Men vi har inte bråttom, understryker Leonard. 
Det ska få ta den tid det tar. När vi är mogna, och 
då vi skapat vår plattform, då tar vi resten av värl-
den! – Tillsammans.
 Blir de då aldrig osams, undrar jag som avslut-
ning på intervjun.

 – Nej, säger de båda och tittar förbryllade över 
frågan på varandra. Vi är vänner och bryr oss väldigt 
mycket om varandra, på ett djupt plan, avslutar Leo-
nard och Karl.
 Vilka killar! Det ska bli spännande att följa er.

Lotta Strömgren Jönsson

 – och bästa vänner

Karl och Leonard vid prisceremonin i New York.
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Siffran   i ingressen till vänster kan   man   jämföra   med   
att   en   Vikenskola   om   dagen skulle   försvinna.   Stam-
lägret   Auschwitz   l   tyckte   eleverna   var skrämmande   
stort   med   sina   hela   28   baracker.   De   visste   inte   vad   
som väntade   när   de   sedan   satte   sig   på   bussen   på 
väg   till   Birkenau – 15   gånger   större   än   Auschwitz.  
Höga   el stängsel   med   taggtråd   så   långt ögat   kunde   
nå   och   ett oändligt   antal   skorstenar   kvar   trots   tyskar-
nas   försök att   dölja   sina   spår.

Storleken blev starkaste upplevelsen
Det   var   mycket   som   berörde   eleverna.   Men   det   som   
berörde   dem   mest var  storlekarna   på   lägren.     
 Hur   man   bestämt   att   inte   bara göra   sig   av   med   al-
la   världens   judar   men   även   alla   som   ansågs   vara an-
norlunda. Rivmärken   på   betongväggar   i   gaskammare   
var   något   som   väckte känslor   hos   eleverna   eftersom   
att   det   beskrev   fångarnas   skräck,   oro, förtvivlan   och   
hur   dom   inte   visste   vad   de   skulle   ta   sig   till.  

Detta får aldrig upprepas!
Vad   alla   tänkt   under   resan   är   självklart   att   något   lik-
nande   aldrig   får upprepas.   Men   hur   förhindrar   vi   
egentligen   det   från   att   hända   igen? Det   är   svårt   att   
inse  hur hemskt detta är  när   man   kollar   på   bilder   
och   läser   texter om   det   hemma.  
 Därför   är   det   viktigt   att   fler   får   åka   på   toleransre-
sor   så  att man   förstår   att   hemska   saker   som   dessa   är   
värda   att   stå   upp   mot. Denna   förståelse   kan   ge   mod   
till   att   inte   alltid   ta   den   enkla   vägen   ut   och våga   tro   
på   det   rätta.   Så   att   man   vid   eventuellt   liknande   hän-
delser   väljer rätt   sida. 
 Resan   har   skänkt   oss   frågeställningar   och   läxor   
för   livet.   En   viktig   läxa var   att   man   inte   någonsin   får   
”dra   alla   över   en   kam”.  

”Hur   kunde  det  tyska folket  tillåta   detta”?  
Så uttryckte sig   en   av   föräldrarna   som   följde   med   på   
resan.   Det   är inte   så,   faktum   är   att   det   fanns   tyskar   
som   utmanade  nazisterna  genom att   bland   annat   en-
dast   handla   i   judiska   affärer.   Även   om   dessa   inte   var 
många   så   stod   de   ändå   upp.   Om   fler   skulle   vågat   stå   
på   rätt   sida   med judarna   skulle   inte   någon   holocaust   
ägt   rum   och   6   miljoner   oskyldiga   liv skonats. 
 Det   här   med   att   “dra   alla   över   en   kam”   kopplar   
man   väldigt   enkelt   till dagens   samhälle   genom   folk   
som   säger   “alla   muslimer   är   terrorister”. Personer   
som   säger   och   tänker   så   skulle   behöva   lära   sig   
samma   läxa som   vi. 
 Så   att   invandrare   som   bara   vill   ha   ett   bättre   liv   i   
ett   krigs fritt   land   slipper bli   utfrysta. Man   har aldrig   
rätten   att   dra   alla   över   en   kam. 

Stort   tack   till   alla   som   sponsrat   resan   och   gjort   den   
möjlig: Vikens   Församling   |   Vikens   Kultur   &   Bya-
förening |   Välinge   Innovation   Sweden | Nyström   
&   Partner   Revision   |   Sehlin   Redovisning  |  Åstrand   
Silver | Hjärtans   Hjärna   |   Ingrid   Ohlsson   |   Georg   
Sessler | Agneta   Sandelin   |   Vikens   Tennisklubb | 
Mediagården   Grafisk   Produktion   AB. 

Ett tack även   till alla   som   bidragit   med   vinster,   fika   
till   lotteri,   disco   med   mera. 

 Jacob   Norgren
FÖR VIKENSKOLANS 9:0R 2017

Höstmötet inleddes av eleverna med en 15 minuters 
presentation som följdes av en frågestund. 
 Eleverna gav oss en engagerande och gripan-
de presentation med egna reflektioner hur de hade 
upplevt resan till förintelselägren i södra Polen.  
 Det var ett mycket uppskattat inslag tyckte höst-
mötesdeltagarna. 
 Höganäs kommun har inför skolåret 2018 dragit 
in sitt resebidrag på 1000:- så nu är det än mer vik-
tigt att eleverna kan spara ihop till sin resa. VKB, 
liksom andra föreningar, kommer att ge sitt stöd och 
samarbeta med årskurs 9 i olika aktiviter under året 
så att reskassan kan fyllas och även nästa års resa 
skall kunna genomföras.

Christer Johansson

Höstmötet 2017 inled-
des med en redovisning 
från eleverna i årskurs 
9, som bland annat tack 
vare  bidraget från VKB, i 
höstas kunde åka på sin 
”Toleransresa” till Polen. 
En mycket uppskattad 
inledning på höstmötet.

Föredragshållarna från vänster: Axel Strandberg Filip Svedin och Jakob Norgren.

Föräldern Carina Jespers-
son ledde arbetet med att 
genomföra resan.

Utan   skolan   att   förlita   sig   
på   åkte   Vikenskolans   9:or   
ändå   en   lärorik toleransre-
sa. Här är deras berättelse 
som redovisades på VKB:s 
höstmöte 2017. Eleverna   
delar   med   sig   av   sina   tan-
kar   och  upplevelser   under 
toleransresan.   De   besökte   
Auschwitz   l   och   Auschwitz   
ll   (Birkenau)   där cirka   520   
människor,   vuxna   som   
barn,   mördades   om   dagen,   
varav   90 procent judar.

UP Hallen

V09_SKYLT--CO--NSV_UpHallen_700x100_tider_REKPOO2566.indd   1 2018-03-01   10:57

Nu har de som fått hyra badhytter 
under sommaren 2018 fått sina nyck-
lar. Därmed är årets badsäsong igång.
För dig som funderar på anmäla 
intresse för att hyra badhytt gäller 
följande:
• Medlemsskap i VKB. Medlemskap 
berättigar till en plats i kön.
• Åretruntboende har förtur.
• Badhyttsavgift 1.500 kronor/säsong.
• Säsong är 1/5 – 30/9
• Hyran ska vara betald senast den 
1/4 varefter nycklar kan avhämtas 
från 1/5.   

Bankgironummer 5705-4108.
OBS! Vid betalning ange namn 
och att det gäller avgift för 
badhytt.
• Hyrestiden är två säsonger. 
Hyresgästen är välkommen med 
en ny intresseanmälan efter 
hyrestidens slut.
• Nycklar ska återlämnas senast 
den 30/9.
• Intresseanmälan skall göras 
skriftligt till: VKB, Box 108, 
23603 Viken eller till
info@vikensbyaforening.se

Informationen finns också på  VKB:s hemsida vikensbyaforening.se

Badhytterna i Viken
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Tel. 042-32 62 92
Fax. 042-32 61 92         e-mail: info@mpbsyd.se254 33  Helsingborg

Drottninggatan 164

markprojekteringsbyrån  Syd ab

L O G I S T I K P L A N
2017-12-13
V I K E N S K O L A N

NY GC-VÄG

INGÅRNGÅR EJEJ I ENTREPRENADENENTREPRE

DEL 1A
2017-11-28 -
2019-05-01

A

A

DEL 1A
2017-11-28 -
2019-05-01

A

BYGGARBETSPLATS : OMRÅDE
SPÄRRAS AV 2017-08-28 MED
BYGGSTAKET OCH
AVSPÄRRANDE AV DÖRRAR I
BEF SKOLA.

BYGGSTAKET

P-PLATS BYGGARE

KST PL

35CP10CP

BEF MODULER

BEF SKOLA

Dörrar spärras

Dörrar spärras

Prov Utrymningstrappa

PROVISORISK
BUSSHÅLLPLATS -
UTFÖRS AV TE

INFART
BYGGARTBETSPLATS
SPÄRRAS AV MED
BOM EL DYL

BOM PLACERAS VID
STAKET FÖR KONTROLL
AV INTRANSPORT TILL
ARBETSPLATSEN

Trafik Skolverksamheten

Utrymningsplats.
Utrymning ska kunna
ske från matsal till
uppmärkt plats.

Tillfällig utrymningsväg
anordnas från plan 1
och plan 2

Utrymning ut på
byggarbetsplats

Brandcellsgräns ska
finnas i EI 30 mellan
skola och
byggarbetsplats

HÖGSPÄNNINGSLEDNING
Grävs fram årsskiftet 17/18

NYA MODULER
NYA MODULER

BtggrisaraaBB
Sopkärl

Kökslev.

Sopkärl 2

KÖKSLEVERANSER HIT!

Sommaren 2018 -
Nya dagvattenrör
monteras

Våren / Sommaren 2018
- Arbeten med ny entré
påverkar ny avspärrning.

Bildexempel från 
sommarutställningen på Magasinet

Viken har ett generöst utbud av salonger för kvinnor och män 
som vill få ordning på lockarna. Det senaste tillskottet ligger 
(även det) på Bygatan där Länsbergs Hårdesign slagit upp 
portarna. Bakom satsningen står Anna Länsberg som bott i 
Viken sedan 1998 och som är uppvuxen i Mölle. Här får vi höra 
hennes egna berättelse om hur satsningen kom till.
– Jag har längtat efter en egen salong i många, många år. 
Det gällde bara att hitta rätt tillfälle i livet och framför allt 
rätt läge och lokal. Jag fick veta att Butiken Bredvid skulle 
upphöra och då såg jag min chans och ringde Johan Ry-
berg direkt. 
 Viken växer som aldrig förr och jag känner att här finns 
goda möjligheter för en verksamhet. Jag har varit aktiv fri-
sör sen jag var 23 år så jag har jobbat som frisör i över 20 
år nu och har en bra och trogen kundkrets. Jag brinner för 
mötet med olika spännande människor! Jag klipper alla, 
dam och herr och även barn. 
 Utövar så klart även olika färgbehandlingar, perm, 
make up, färgning av ögonfransar, ögonbryn och även 
noppning av bryn. Är en frisör som lägger stor vikt vid 
klippning och rätt form och rätt proportioner till ditt 
ansikte. När du kommer till min salong ska du känna 
att vi tillsammans gör mötet speciellt.   
Jag kommer med tips och är inte rädd för att förändra. 
Ibland måste man våga slänga sig ut, för att vinna. Du får 
en god kopp kaffe och en bit choklad. Vi pratar om livet 
och du får helt enkelt en mysig stund för dig själv. 
 Framtiden får utvisa om jag kanske utvecklar koncep-
tet med att antingen ta in en nagelteknolog eller något 
annat spännande. 
 Till dess. Varmt välkommen till mig! Du når mig på te-
lefon 0730-89 03 12.

Olof Engvall

Välkommen Annas Salong

Möten mellan företagare
Vi bjuder in till luncher, möten med före- 
läsningar och ibland även lite större event.  
En chans för dig att träffa andra företagare 
under trevliga former. 

Dagens lunch för endast 50:-.  
Resterande bjuder VFF på. 

Gemensamma reklamutskick
Effektiv och väldigt ekonomisk 
marknadsföring  – delvis sponsrad  
av Vikens företagarförening.  
Även specialpris på framtagning  
av annons. Syns man finns man!

Info om nästa utskick finns  
på vår hemsida. 

Mer info finns på vikensforetagarforening.se

Vikens företagarförening är en ideell förening som 
uppmuntrar och stöttar företag & handel i Viken
samt bjuder in till möten företagare emellan. 

Vikenguiden
Som medlem är du & ditt företag alltid 
med i företagsöversikten i Vikenguiden 
samt på VFF’s hemsida. 

Vill du synas lite extra finns det möjlighet 
för dig som medlem att annonsera i 
Vikenguiden.

  

Att bli medlem
Du är välkommen att bli medlem  
i Vikens företagarförening om du  
har din verksamhet i Viken,  
om du bor i Viken och har företag 
på annan ort eller om du helt  
enkelt har en produkt/tjänst som 
kan vara till glädje för andra  
företagare eller boende i Viken.

Gemensamma reklamutskick

Handla med hjärtat  

– handla lokalt.

Reklamutskick_VFF.indd   1

Handla med hjärtat  

– handla lokalt.

Handla med hjärtat  – handla lokalt.

Reklamutskick_VFF nr 2.indd   1
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Handla med hjärtat  – handla lokalt.

Handla med hjärtat  
– handla lokalt.

Vikenguiden (1 ggn/år) & reklamutskicken 2 ggr/år) delas alltid ut i Lerberget, Viken, Domsten & Hittarp.
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Vikenguiden

 Rabattkuponger!

1

Vikenguiden
2017

På sidan 12-13 hittar  

du fina erbjudanden  

från lokala företag. 

Handla med  
hjärtat!

$Vid köp av Boloforms Vikenteer hos  
Conditori Öresund samt Larsviken (ord.pris 69:-)

10 KR RABATT/TEPÅSE
Gäller med kupong vid 1 köptillfälle t.o.m. 171231

Inlöst av:___________________________________________
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I samarbete  
med:

Vid köp av 2-rättersmeny hos oss på Hamnplan 9
Vi bjuder på dessert! Värde 160:-

Handla för 300:- & få 450 g kaffe på köpet

Skepparegatan 15b, Viken.  
Gäller med kupong vid 1 köptillfälle t.o.m. 171231

15% PÅ ALLT I BUTIKEN!
Här finns linne från Axlings, sammets- 
kuddar, Perstorps klassiska väskor,  
lampskärmar, Pärlans kolor, doftljus,  
lyktor, hudprodukter och mycket mer.

Inlöst av:_______________________

Gäller med kupong vid 1 köptillfälle t.o.m. 171231

2 ST FRUKOSTBUFFÉ FÖR 140:-
Allt man behöver för en stadig frukost:  
bröd, ost, skinka, salami, ägg, kaviar,  
yoghurt, fil, musli, sill m.m. Och som  
avslutning något sött .

Inlöst av:_______________________

Boka tid på bergeldbeauty.se 
Gäller med kupong vid 1 köptillfälle t.o.m. 171231

Vid valfri ansiktsbehandling
FRANS ELLER BRYNFÄRG 

PÅ KÖPET! Värde 225-250:-
Inlöst av:____________________________

Vikenguiden_2017.indd   1

2017-04-18   14:23

Annons Byaluren_höst 2017.indd   1 2017-10-25   13:47
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I april kommer kommunen att ta över den bygg-
nad som nu reses. Den kommer att innehålla matsal, 
kök, bibliotek, specialsalar i form av slöjd och NO-
salar. Under våren 2019 kommer alla salar i nuva-
rande byggnader att flyttas över för att kunna börja 
med verksamhet HT-19.

Stora rivningar planeras
Nu under sommaren kommer allt öster om idrotts-
hallen att rivas. Detta kräver omfattande detaljplane-
ring och samverkan med skolan och byggherren.
2020 kommer idrottshallen att renoveras. Detta kom-
mer att ske under sommarhalvåret och troligen 
kommer eleverna att tillbringa en del tid ute under 
främst september månad. Provisoriska duschar och 
omklädningsrum kommer att iordningsställas.
 Man är mycket medvetna om att allt inte är opti-
malt vad gäller ute- och innemiljöerna. ”Det är som 
om man bygger om hemma i köket. Först undrar 
man hur detta kommer att fungera, men efterhand 
växer det nya fram. Så lite tålamod krävs”, säger Da-
niel.
 De kritiska momenten framöver är rivningen i 
sommar, att idrottshallen ska fungera ihop med H-
huset (högstadiedelen) och att koppla ihop alla styr-
system för de olika delarna. 

Stora fritidsytor är på väg
Naturligtvis är det tråkigt att det under byggtiden är 
svårt med utemiljön för de minsta barnen, men det 
kommer stora ytor allteftersom skolan växer fram. 

Visst finns det praktiska utmaningar, men som Da-
niel påpekar så sker allt i ständig dialog med såväl 
byggherre som skola/skolledning.
 Till sist en vänlig maning till alla föräldrar blir 
att påtala för barn och unga att inte vistas inne på 
byggarbetsplatsen. Riskerna ökar nu i och med att 
byggnaderna blir halvfärdiga och möjliga att klättra 
på och i!

Pehr Frykman

Byggrapport från Vikenskolan
En kall dag strax innan 
påskhelgen hade jag 
mitt numera traditionella 
halvårsmöte med Daniel 
Svanberg, projektledare för 
bygget av Vikenskolan.
Delar av skolan börjar nu 
kunna skönjas, grunden 
är lagd, dränering är gjord 
och väggarna börjar att 
resas. ”Vi är på plan, 
kanske någon vecka sena 
på grund av vädret”, säger 
Daniel. ”Men i stort gäller 
den tidigare planen”.

Kvällsbild över kustlinjen. Fotograf Bengt Hultqvist.
Se mer på www.hoganasfotoklubb.se
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”Fantastiskt att det ryms så mycket i vår lilla by”

Berätta, vilka är ni i familjen Ekberg?
– Henric 33, Sofie 32, vår dotter Oliva 4 år och lil-
lasyster Leia som är 4 månader.

Hur kommer det sig att ni flyttade till Vikens Ry?
– Vi kände att vi ville komma bort från stan och Vi-
ken var helt rätt för oss eftersom Henrics syster och 
många av våra vänner bor här.
 Vi bodde först i svarta byn och trivdes bra där 
med, men när vi fick barn kände vi att vi ville ha 
mer plats. 

Hur upplever ni grannsämjan på Vikens Ry?
– Grannsämjan är bra, men tyvärr träffar vi inte våra 
grannar så ofta, man går ju om varandra i och med 
jobb och annat

Upplever ni att det finns bra lekplatser i området?
– Ja, många fina lekplatser och det är superbra i ett 
så barntätt område. Det är skönt att bara kunna gå 
ut och promenera till dom. 

Saknar ni något här på Vikens Ry?
– Här finns det vi vill ha och det vi behöver. Det 
kommer dessutom att bli perfekt med den nya par-
ken som ska byggas, det ser vi fram emot. 

Vad är det bästa med Viken?
Närheten till havet, att det är en liten by med fantas-
tik miljö och fantastiska människor .

Känner ni till Vikens Kultur- och Byaförening?
– Vi har tyvärr inte så stor koll på Vikens Kultur- 
och Byaförening…. 

Har ni besökt några av byns kulturskatter? 
– Vi har inte mer än gått förbi Sophiamöllan och 
Paul Jönska gården, men vet ärligt talat inte om det 
finns fler kulturskatter här, det får vi nog kolla upp!

Är ni nöjda med de butiksutbud som finns i Viken   
eller saknar ni något?
– Här finns ju allt man behöver för att klara sig, 
affärer, blomsterhandel, frisör, konditori med mera, 
fantastiskt att det ryms så mycket i vår lilla by

Vad är ert bästa sommartips?
– Njuta av närheten till hamnen, stranden och allt 
annat fint i byn. Kör ett hårt träningspass på Sans 
och Balans och ta sen en god middag i hamnen på 
Hamnplan 9!

Sarah Åkesson
STÄLLDE FRÅGORNA  TILL

FAMILJEN  EKBERG 

Här intervjuas ytterligare 
en familj i vår serie där vi 
talar med nyinflyttade fa-
miljer i Vikens Ry om deras 
upplevelser av Viken.
Tidigare intervjuer har varit 
med familjen Helena och 
Johan Holm i #47, familjen 
Maria och Johan Jonsson 
i #46, familjen Lina 
Kenthsdotter-Person och 
Henrik Persson i #45 och 
familjen Mari och Johan 
Augustsson i #44.
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RESTAURANG BARBORD 

I VIKENS HAMN
042 23 83 00

VI ÖPPNAR I MAJ

Aktuell info finns på          Restaurang Barbord

www.barbord.com

ÖPPNAR 
I NY REGI 

I SOMMAR!
Barbord är den perfekta lokalen för

 bröllop, studentfest, födelsedagsfest eller lunch. 
Vi hjälper er att planera festen. 

Kontakta oss via 
www.barbord.com eller 042 23 83 00. 

”Jag sa bara JA!”

Hon öppnar dörren och ser 
helt fantastisk ut, i en ljuvlig 
hellång stickad gul kjol och 
en gul vadderad jacka. 
– Det är min påskkjol, berät-
tar hon glatt. Den är 50 år 
gammal och jag har stickat 
den själv. Jag hade tolv stycken en gång. En för var-
je årstid och en för varje högtid. I dag har jag bara 
fem stycken kvar, konstaterar hon. 
 Jag förstår genast att det inte är någon vanlig dam 
jag ska intervjua. Möt Anny Helfrich som flyttade 
till Viken år 2001 och på kort tid blivit en välbekant 
profil bland de ideella krafterna i Viken.

Utbildad musikpedagog
Anny har levt 33 år Köpenhamn där hon utbildade 
sig till musikpedagog på ”Det konglige danske mu-
sikkonservatorium” med piano som huvudinriktning.  
 Därefter har hon studerat sång, gitarr och block-
flöjt. År 1967 fick Anny anställning på Danmarks för-

Du måste skriva om Anny, 
uppmanade mig ordföran-
den i Öresundsbastun. Anny 
Helfrich öppnar bastun alla 
vardagar och utan henne 
hade vi aldrig klarat oss, 
fortsatte han. Dessutom 
badar hon varje dag, året 
runt, oavsett bastun är öp-
pen eller ej! Det visade sig 
att det minsann inte var det 
enda Anny ägnade sig åt.

sta kommunala musikskola i Holsterbro. Under 34 
år var Anny med och byggde upp den kommunala 
musikskolan från grunden.
 – Det var inte illa för en musikpedagog att få fast 
anställning och lön hela året, berättar Anny. Jag blev 
kvar till min pension. I början var vi 4 lärare och 
120 elever. 34 år senare var vi 40 lärare och 2000 
elever, fortsätter Anny med stor stolthet. Jag var 
fackligt engagerad och var med och bidrog till att 
det infördes lön vid sjukdom och barnledighet, pen-
sionsordning och rikstäckande musiklov. 
 Hon har levt ensam tillsammans med sin dotter. 
Vilket förstås inte alltid varit helt enkelt. Men Anny 
understryker att hon har haft fantastiska människor 
omkring som stöttat och hjälpt henne.

Som ensamstående mor gällde det att finna råd 
– Jag har nog skapat mycket av mina egna förutsätt-
ningar genom livet, konstaterar Anny. Jag tycker att 
det är viktigare att se möjligheter och hitta lösningar 
än att fokusera på problemen.
 År 2001 spelade hennes dotter, som också är utbil-
dad musiker, i Helsingborgs symfoniorkester. Barn-
barnet Emely var då 1,5 år. 
 – Kirsten behövde barnvakt och jag gick i pensi-
on. Då lade vi ihop ett och ett… 
 – Jag hade besökt Viken någon gång och tänkte 
då att ”HÄR” skulle jag kunna bo. Så jag sålde mitt 
hus i Holsterbro och flyttade till Viken. Jag ville så 

gärna få vara nära mitt barnbarn.

Vikenborna tog emot mig med öppna armar 
Jag tror att min dotter skvallrat om att hennes 
gamla mamma skulle flytta hit. Det tog inte 
många dagar innan jag blev tillfrågad om jag 
ville följa med på promenader på onsdagarna 
– jag svarade bara JA.   
    Sedan kom det någon och frågade om jag 
ville vara med i en studiecirkel om Köpen-
hamn – jag sa bara JA. Så kom det en fråga 
om jag ville vara med och ta med Vikhaga-
borna ut på promenader – jag sa bara JA. Se-
dan kom det fråga om att servera ärtsoppa på 
torsdagar – jag sa bara JA. Jag blev tillfrågad 

om att spela på Idacafé – och jag sa JA. 

Öresundsbastun fick Annys senaste ”JA”
Och sedan blev jag tillfrågad om jag kunde tänka 
mig att öppna bastun på vardagar – och jag sa JA!  
 Med bastun har en av mina högsta önskningar 
gått i uppfyllelse. Det är med stor tacksamhet som 
jag var dag kastar mig i de friska vågorna, avslutar 
denna fantastiska dam.
  Anny, när jag blir stor vill jag bli som du!

Lotta Strömgren Jönsson

BLOMMOR 
TILL DÖRREN 
- MED MERA

Idén med Flowers for 
Friday är att du som vill ha 
det fint hemma till helgen, 
men saknar tid, ska få en 
färdigbunden bukett direkt 
hem till din dörr. 
Det är ett helt nytt koncept 
som Cilla Ekros har skapat 
i Viken. En verksamhet som 
också levererar blommor 
till företag och festligheter. 
Byaluren tar reda på lite 
mer om verksamheten.

Basen är ”blommor hem” till privatpersoner
Det är ett helt nytt grepp – en digital blomsterhan-
del. Cilla utbildade sig till florist i Göteborg efter 
många år som arkitekt. När hon var färdig lockades 
hon av att skapa något nytt inom blomsterhandel. 
 Det blev FlowersforFriday.se som till hösten varit 
verksamt i två hela år. Butiken på nätet har ett stort 
antal färdiga buketter att välja bland. Du beställer 
vilka buketter du vill ha – och när du vill ha dem till 
dig. Varje vecka, eller varannan vecka, eller vid spe-
ciella andra tillfällen. 
 Buketten levereras vid dörren och du betalar via 
Swish, faktura eller kontant vid leverans. Ingen bud-
avgift för leveranser till Höganäs, Lerberget, Viken, 
Grå Läge, Domsten, Laröd eller Helsingborg. 
 – Idén finns tidigare bara i Stockholm men vi kan 
nog räkna med att denna möjlighet snart kommer att 
finnas över hela landet, berättar Cilla.

Fasta abonnemang även med företag
Förutom blommorna till privatpersoner har hon 
också fasta abonnemang till företag. Till Klitterhus i 
Ängelholm tex – dit far hon en gång i veckan för att 
uppdatera blomsteruppsättningarna. Ett annat exem-
pel är salladsbaren Holy Green i Nedre Långvinkels-
backen i Helsingborg. Där kan man också njuta av 
hennes blommor.
 – Andra sidoverksamheter är också blommor till 
bröllop, begravningar samt alla andra större fester 
och arrangemang där blommor är en viktig del, av-
slutar Cilla.
 På Instagram – flowersforfriday.se kan du se när 
hon har öppet i sin bod för att handla direkt. 
 Vi önskar henne fortsatt framgång med sin verk-
samhet som bidrar till att hålla Vikens by levande.

Clasgöran Strömgren

På hemsidan kan du lätt hitta 
dina favoritbuketter.

Cilla med blommor och dekoration till ett bröllop.

Cilla Ekros bland alla blommorna hon binder sina buketter av.



16 17

FO
T
O

: 
C
H

R
IS

T
E
R
 J
O

H
A

N
SS

O
N

GRÄHSA RENOVERAS

VBB ansvarar för att trädäcket på bryggan tas upp 
på hösten och läggs tillbaka på våren lagom till att 
badsäsongen startar. Under hela året använder VBB 
en liten del av bryggan så man kan ta sig ett dopp i 
havet då man bastar även på vintern. 
 Grähsa brygga är Vikens populäraste badbrygga 
och används flitigt av alla Vikenbor och gästande tu-
rister under badsäsongen. Därför är det viktigt att 
bryggan renoveras så att den inte den måste stängas 
av säkerhetsskäl. 
 Ansvaret för Grähsa brygga ligger sedan ett antal 
år tillbaka hos Vikens Hamnförening. VKB tog tag i 
frågan tillsammans med Vikens Hamnförening och 
VBB. Vid ett möte på Höganäs kommun reddes un-
derhålls- och ansvarsfrågan kring bryggan ut. 
 Hamnföreningen hade redan under 2015 börjat 
tittat på vilka åtgärder som måste till eftersom det 
var över 30 år sedan bryggan fick sitt nuvarande ut-

seende. Höststormarna har också tagit hårt på kon-
struktionen varför man funderat på att höja bryggan 
en halvmeter. 

Kommunen står för halva kostnaden vid renoveringen
VHF, VBB och VKB träffade kommunens represen-
tanter för Teknik och Förvaltning. Vikenförening-
arna var väl förberedda och kunde lägga fram både 
förslag och kostnadskalkyl för renoveringen. Kom-
munen bekräftade att detta var en extra ordinär 
händelse. Inte en underhållsfråga utan en nykon-
struktion och därför är man med och bidrar med 
medel till renoveringen. Vi lyckades få löfte om bi-
drag av kommunen till hälften av renoveringen som 
uppgår till 300 000 kronor. Resten skall VHF, VBB 
och VKB bidra med. 

Föreningarna är viktiga för byns utveckling
Efter mötet kunde arbetsgruppen konstatera att när 
föreningarna agerar gemensamt så ger det snabbt re-
sultat. Man får en helt annan tyngd i samtalen. 
 Det visar också på vikten av samspel bland Vi-
kens föreningar, oavsett vilken fråga det gäller. 
 Viktigt också för alla Vikenbor att känna till att 
allt vi har i vår kära by inte underhålls av kommu-
nen. Våra föreningar behövs för att byn skall utveck-
las och det bästa sättet att vara en del av detta är att 
stödja våra föreningar genom medlemskap.

Christer Johansson

Googlesökning 
Grähsa Brygga
Betyg: 5 
”Grähsa brygga vid Vikens 
hamn är helt klart värt 
ett besök om man är i 
Helsingborg/Höganäs- 
området. Här finns ett 
vrak för den som gillar lätt 
snorkling. 

En flotte ett 20-tal meter 
från bryggan där man 
kan ligga och sola, eller 
varför inte dyka ifrån, då 
vattnet är tillräkligt djupt. 

Här kan man även fiska 
krabbor för den som trött-
nat på Öresunds sköna 
vatten. Beroende på vin-
den kan det ibland vara 
lite tång men det brukar 
bara vara närmast land. 
helt klart ett bra bad.”

”Grähsa brygga” byggdes vid 1930-talets början av åkaren och droskägaren Sture 
Grähs. Han byggde den för att göra det lättare för handikappade dottern Eva att 
bada i havet. I stort sett varje dag under badsäsongen körde eller bar han Eva från 
familjens närliggande hus ner till bryggan. Grähsa brygga ses till vänster i bilden.

På VKB:s höstmöte väcktes 
frågan kring Grähsa brygga 
av Pontus Nilsson. Pontus 
representerar Vikens Bas-
tubadare, VBB, och menade 
att bryggan är i stort behov 
av renovering. 

Många deltagare i mötet:
Den första bilden visar 
Kristian Resvik, ordföran-
de VBB, Christer Johans-
son och Patrik Björklund, 
ordförande VHF. 
Övre högra: 
Magnus Svedberg, Marga-
reta Enkvist-Björkenhall, 
chef för Teknik- och fastig-
hetsförvaltningen samt Karl-
Magnus Andersson.  
Nedre högra: 
Berne Andersson, Pontus 
Nilsson, Patrik Björklund 
och Kristian Resvik. 
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Fram till 1982 låg Lantmännens lokaler vid möllan.

Många butiker har kommit och gått i Viken. Men Vi-
kens Lantmän har bestått. För Vikenborna är verk-
samheten en institution. 
 Clasgöran Strömgren, Byalurens layoutansvarige, 
kommer ihåg hur viktig butiken var när han flyttade 
hit i mitten på 1960-talet: ”För mig som ’trottoarbon-
de’ drivandes ett stall med dussintalet hästar tillsam-
mans med andra familjer med hästtokiga döttrar, var 
Lantmännen en viktig del i en fungerande tillvaro.”

Hästägarna är fortsatt en viktig kund
Och just på hästområdet går det idag att hitta det 
mesta av det man söker som hästägare. Utbudet har 
vuxit explosionsartat under de senaste åren.
 – När jag började här 2001 hade vi sju sorters 
hästfoder, minns Maria Larsson, idag företagsledare 

på Vikens Lantmän. Nu visar hon på hylla efter 
hylla med inte bara en stor variation av häst-
mat utan även ett stort utbud av mat för hun-
dar, katter, höns och får. 
 Lägg till all annan utrustning som djuräga-
re behöver så förstår ni att avdelningen upptar 
en stor bit av butiken. Och finns ändå inte det 
som kunden söker så försöker personalen all-
tid hitta en lösning på den saken.

Konkurrerar med service
Just detta att lyssna på kunderna är viktigt för de 
som jobbar på Vikens Lantmän. Det har tagit sig ut-
tryck i att butiken idag inte längre har något inköps-
avtal med en fackhandelskedja. Nu har man lämnat 
Bolist.
 – Vi blev så styrda av det utbud som erbjöds. Se-
dan nyår är vi helt fria och då kan vi satsa på varor 
som vi vet är bra och kan rekommendera, säger Ma-
ria Larsson. Hon hoppas att en god service och ly-
hördhet ska göra kunder trofasta och också locka 
nya till butiken.

En vital 80-åring 
som tror på framtiden

 Att stå på egna ben är något av ett signum för Vi-
kens Lantmän. Den lokalförening som bildades 1938 
inom ramen för Skånska Lantmännen har förbli-
vit självständig gentemot den stora organisationen. 
Många andra lokalföreningar har gått upp och bli-
vit en del av Lantmännen. Men Vikenföreningen har 
valt sin egen väg.

Medlemsantalet minskar dock stadigt i takt med att 
lantbrukarna blir färre. Idag har föreningen cirka 
hundra medlemmar från hela Kullabygden. 
Spannmål säljs via föreningen, liksom att utsäde och 
gödning köps. Medlemmarna får återbäring på det 
de handlar. Och så äger de butiken, som är något av 
ett varuhus.

HISTORIK VIKENS LANTMÄN
Fallande jordbrukspriser drabbade lantbrukarna i Sverige hårt under 
1930-talet. Lösningen blev att gå samman i lokalföreningar för att förbättra 
inköpspriserna. I Viken bildade elva lantbrukare en lokalförening 1938. Verk-
samheten var till en början förlagd till huset mittemot möllan, bredvid dåva-
rande Gustafssons livs.
•1940 köpte Vikens Lantmän Sophiamöllan och började idka spannmålshan-
del. Malning i föreningens regi pågick fram till 1990. 1991 överlät föreningen 
möllan till Föreningens Vikens Kulturminnen.
•1982 flyttade Vikens Lantmän till sin nuvarande tomt öster om gamla 111:an. 
Anläggningen har byggts till och om både 1994 och 2005.

Säsongen styr
Djurvarorna dominerar tillsammans med trädgårdsar-
tiklarna. Men här finns också kläder, verktyg, rengö-
ringsmedel, elartiklar och mycket annat att köpa. 
Det gäller dessutom att hänga med i utvecklingen. 
Det fanns till exempel inga poolattiraljer när Maria 
Larsson började jobba på Vikens Lantmän. Idag är 
det sortimentet välfyllt.

Arbetet för de sju anställda är väldigt säsongsbetonat 
Vintermånaderna är ofta rätt lugna – fast det kan 
plötsligt blir bråttom då med. Som när kylan slog till 
i slutet av februari och efterfrågan på ved och pel-
lets ökade. 
 När trädgårdssäsongen är igång på allvar blir det 
bråda dagar på andra avdelningar i affären. Just va-
riationen är det som Maria Larsson trivs så bra med.
 – Jag sitter vid skrivbordet, kör truck och har 
kontakt med kunder.

Bra med svängrum
Vikens Lantmän ligger mitt i ett område som står in-
för förändringar. Kommunen kallar det Entré Viken. 
Statoiltomten ska enligt planerna bebyggas. S. Jöns-
sons Bil utökar. I en skissarbete för området ifråga-
sattes om Lantmännen behöver ha en så stor tomt.
 – Men det är bra med utrymmet när lastbilarna 
kommer med våra varor. På våren är det också rätt 
trångt här ute, konstaterar Maria Larsson. Samtidigt 
är hon positiv till alla planer som finns för området 
och andra närliggande tomter.
 – Det kan väl bara gynna oss, säger hon.

Lotta Hördin

I dagarna firar Vikens 
Lantmän sin 80-årsdag. 
Häng med på en resa från 
1930-talets svåra period 
för lantbruket till dagens 
moderna förening vars 
välfyllda butik mitt i byn nu 
har ett svårslaget sorti-
ment av inte minst djurar-
tiklar och trädgårdsvaror.

Kläder, skor, tvättmedel och mycket annat. Maria Larsson, Tina Karlsson, Karin Rön och Catharina Malmgren är välkända ansikten för de som 
besöker Vikens Lantmän.

Tina Karlsson kan allt om olika produkter som djur kan 
tänkas behöva. 

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

 Vi firar 80 år 
  fredag och lördag 11-12 maj

Många trevliga erbjudanden. Kom in och fira med oss!

Gåvor finns till de 50 första kunderna på fredagen
och de första 50 kunderna på lördagen.

SUPERGRAMINO 
 1för199:- 

  2 för249:-
Weibullsfamiljen blanda 3 för 

 80:- 
(Ordinare pris 3 för 100:-)

 Vi firar 80 år 
  fredag och lördag 11-12 maj  fredag och lördag 11-12 maj

Många trevliga erbjudanden. Kom in och fira med oss!

Gåvor finns till de 50 första kunderna på fredagenGåvor finns till de 50 första kunderna på fredagen

Weibullsfamiljen blanda 3 för

 80
(Ordinare pris 3 för 100:-)

Vikens Lantmän
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Med stöd av VKB och mäklarfirman Valvet gav hickory-
sällskapet på Vikens golfbana 2011 ut boken Golfbanan 
i Viken”. Här har jag samlat ihop några av bokens berät-
telser livet i Svanebäck på 1930-talet.

1894 tog sig 64 sommargäster till Viken för uppfris-
kande bad, men detta var bara en mild västanfläkt 
jämfört med Mölle, som vid den tiden kunde väl-
komna 10 000 turister över en sommarhelg. 
 Varför denna skillnad? Säkert spelade bergets 
dragningskraft in, men mycket berodde också på 
kommunikationerna. Samtidigt som Mölle tog emot 
persontåg från Helsingborg och passagerarfartyg 
från Sassnitz och Köpenhamn, kunde kustsamhälle-
na söderut, Viken, Lerberget och Domsten bara nås 
via knaggliga, långsamma landsvägar. 
 Om golfens spridning på de brittiska öarna bru-
kar sägas att kommunikationerna, främst järnvägen, 
spelade den viktigaste rollen. Hos oss renoverades 
den enkla landsvägen från Viken till Helsingborg 
1918 och några år framåt. Busstrafiken kom igång 
och bilresan tog nu inte mer än tjugo minuter. Med 
landsvägen kom sommargästerna på allvar och ett 
par år senare grundades även golfklubben. Av den 
första golfklubbsstyrelsens ledamöter bodde de fles-
ta då i Helsingborg. 
 Bilen spelade alltså en avgörande roll även för 
golfbanans anläggning. Det blev nu möjligt att pend-
la mellan en sommarbostad i Viken och ett arbete i 
Helsingborg, och i området närmast golfbanan bör-
jar det hända saker och ting som förebådar vad som 
väntar Viken under seklets andra hälft. 

Marken blev sommarbostäder fär helsingborgare
1910 hade Svanebäcks marker sålts av gårdens ägare 
Anders Ludwig ”Ala” Andersson till Fastighetsaktie-
bolaget Svanebäcks Strandbad. 1926 avyttrade de i 
sin tur området för golfbanan till Helsingborgs Golv-
klubbs Fastighets AB (observera stavningen!) och 
området öster därom till helsingborgsföretaget Syl-
wan & Qvibelius Byggnads AB, i vilket Gustaf Åberg 
var verkställande direktör. 
 Företaget drog i gång en försäljningskampanj 
där man siktade in sig på helsingborgare som sökte 
sommarbostad. Marken såldes för 1 – 2 kr kvadrat-
metern och av broschyren framgår att en sportstuga 
med ett rum och kokvrå kostade 800 – 1 200 kr att 
bygga, en större och exklusivare ”med bekvämlighe-
ter” kostade mellan 3 000 och 5 000 kr.

”Upstairs downstairs”
”Men heden var framför allt golfspelarnas. De vita 
bollarna kom i vackra bågar från utslagsplatserna 
och rullade på greenernas smaragdgröna fyrkanter. 
De hade gått där och spelat hela sommaren i alla vä-
der. När solen stekte som varmast och vi bara låg och 
njöt vid stranden, gick de där och knogade på sina 
klubbor. När det blåste, så att vinden tog bollarna 
och lät dem slå ned på ett annat ställe, än de borde 
gjort, gick de där lika oförtrutet. 

I boken ”Ann i Skåne” från 1935 redovisar Vera Diurson barnets intryck av golfspelet 
på Viken. På omslaget anar vi fyrskeppet Svinbådan, Kullaberg och ett par av golfba-
nans utslagsplatser.

Flygfotot av Ljungbyheds flottiljfotograf 1931. Golfbanans klubbhus har tre år 
på nacken, men ännu har inte utbyggnaden av Svanebäck påbörjats och det 
nakna jordbrukslandskapet sträcker sig ända in i Viken.

Sommar-
gäster och
golfspel i
Svanebäck

 Vi kunde följa spelarna från hål till hål, förtrolla-
de av de vita bollarna. Det låg ledningar för bevatt-
ning utlagda längs hela banan, och det var därför 
greenerna kunde lysa så evigt gröna…”
 Orden är Vera Diursons i boken ”Ann i Skåne” 
från 1935. Vera spelade inte golf själv, men tillbring-
ade somrarna i Viken, där hennes föräldrar i många 
år hyrde ett sommarställe, för att så småningom byg-
ga en sommarstuga i Svanebäck. I boken redovisar 
hon barnets intryck av de vuxnas lek med klubba 
och boll nere vid stranden. 
 Den tidiga golfen var, liksom all idrott från bör-
jan, en sysselsättning för överklassen, eftersom det 
bara var den som hade någon fritid att tala om. Det 
var de välutbildade och välbetalda som träffades på 
golfbanan, och de betjänades ofta av caddies. 
 Det var medlemmarna själva som bekostade in-
köpet av mark, anläggning av bana och bygge av 
klubbhus, och stod för driften. Med tanke på ge-
nomsnittssvenskens svaga köpkraft under 1900-talets 
första hälft var medlemsavgiften för de flesta därför 
avskräckande hög. Helsingborg kallades ”konsuler-
nas stad” och tydligast märktes detta på golfklub-
ben i Viken. Den forne caddien Lars-Eric Påhlsson 
beskriver den tidiga vikengolfen som ”upstairs – 
downstairs” efter den engelska TV-serien om herr-
skap och tjänstefolk. 

Kärleksförklaring till Svanebäck
I en tidningsartikel ett par år senare i Hälsingborgs 
Dagblad intervjuar journalisten några hemmafruar 
vid deras sommarhus i Svanebäck. 

 ”Det är underbart, svarade fru Gorthon utan tve-
kan – vi har visserligen inte bott här ett år ännu men 
vi trivs som om vi bott här alltid. Här är så lugnt och 
härligt, aldrig behöver man riskera att barnen blir 
överkörda, för här är ju knappast någon trafik. Vatt-
net är också utmärkt – lite för långgrunt kanske, 
men så är det ju nästan överallt i dessa trakter. Och 
så klart sedan – vi skall inte tala om Helsingborgs 
vatten i det här sammanhanget. Så här är den verk-
liga friden – de skulle bara inte skjuta så mycket på 
nätterna. men det hör väl till tiden och har i varje 
fall sin övergång. 

 (Helsingborg saknade vid denna tid fortfarande 
reningsverk för sitt avloppsvatten, och vid batteriet i 
Djuramåsa bedrevs ofta skjutövningar under bered-
skapsåren. Förf. anm.). I samma artikel i Hälsing-
borgs Dagblad, vid underrubriken ”Kärleksförklaring 
till Svanebäck” fortsätter vi att läsa:
 ”På vägen ner till stranden passerar man golfba-
nan, och vid vårt besök uppenbarar sig där en ung 
ståtlig golfspelerska. Det är fru Annie Börjesson, gift 
med skeppsredare Allan Börjesson och enligt uppgift 
den skickligaste kvinnliga golfspelaren härute.
 –Varför vi valde Svanebäck som vår sommarort? 
svarar hon på intervjuarens fråga. – Jo, det gick till 
så här. När vi gifte oss på sommaren för fem år se-
dan hade vi inte hyrt någon våning i Helsingborg, 
och därför beslöt vi att bosätta oss här till hösten. Jag 
hade aldrig varit här förut, men blev genast förtjust 
över platsen, så att vi redan följande vår köpte en 
villa, och nu har vi bott här i fyra somrar. Naturligt-
vis spelar närheten till Helsingborg också in – det är 
så bekvämt att cykla in och ut till stan. Och både jag 
och min man blev fullkomligt golfbitna. 

Ytterligare en intervju i artikeln avslöjar tidsandan
”…Nedanför en villa sitter en liten flicka i blå bad-
dräkt och lutar sig mot en sten; det syns att hon 
nyss badat, ty vattendropparna pärlar ännu i hennes 
ansikte. En liten flicka, trodde man faktiskt. En liten 

fru är riktigare. Det är fru Alida Jakobsson, maka till 
disponent Thorsten Jakobsson. Inför intervjuarens 
fråga spritter hon till, funderar ett ögonblick och 
svarar sedan miltäriskt kort:
 –Varför vi bor i Svanebäck? För det första: för 
barnens skull. För det andra: för golfbanans skull. 
Och hon motiverar sina synpunkter.
 Här är så härligt för barnen, här kan de springa 
nakna hela dagen och här är det så underbar luft.  
 Fast inte visste vi allt detta då vi för fem år sedan 
flyttade hit. Vi hade reda på att Svanebäck existera-
de, det var ju i ropet redan då, och vi ville se havet 
och de öppna vidderna – man har väl sjömansblod i 
ådrorna, vet jag.

De sommarboende blev kärnan i golfklubben
Med få undantag beboddes de nya sommarstugor-
na av familjer som tog upp golfen, deras barn blev 
juniorer i klubben och klubbhuset nere vid stran-
den ett centrum för deras tillvaro i Viken. Vi anar att 
golfen ofta kombinerades med bad, klubben ägde 
länge badhytter målade i gult och grönt. Nycklarna 
till låsen fick man hämta i klubbhuset. 
 Vid en svår storm 1967 blåste den sista av 
hytterna hela vägen upp på nians green.
 
Svanebäcksgårdens corps de logi är nu-
mera ombyggt till bostadsrätter, och de 
flesta av de anspråkslösa sommarstu-
gorna förvandlade till inventiösa året-
runt-bostäder. Viken har femdubblat 
sin befolkning och där en gång 
Hilma Andersson sålde karamel-
ler, Champis och veckotidnin-
gar från sin kiosk framför 
Svanebäcks gårdsplan, står 
numera en busskur i glas 
och aluminium varifrån 
helsingborgsbussen 
svischar iväg en gång i 
kvarten.

Clasgöran Strömgren
HAR SAMMANSTÄLLT DETTA

Det röda huset ”Lillebäck” intill åttans utslag byggdes i början av 1930-talet av 
konsul Kjell Friberg, vars ättlingar blev hängivna golfare i många generationer.
Den yngsta, Louise Friberg tävlade på Europa- och USA-touren i flera år.

 Vid en svår storm 1967 blåste den sista av 
hytterna hela vägen upp på nians green.

Svanebäcksgårdens corps de logi är nu-
mera ombyggt till bostadsrätter, och de 
flesta av de anspråkslösa sommarstu-
gorna förvandlade till inventiösa året-
runt-bostäder. Viken har femdubblat 
sin befolkning och där en gång 
Hilma Andersson sålde karamel-
ler, Champis och veckotidnin-
gar från sin kiosk framför 
Svanebäcks gårdsplan, står 
numera en busskur i glas 
och aluminium varifrån 

svischar iväg en gång i 

Bokens 144 sidor handlar 
alltså om livet kring den 
golfhistoriskt märkvärdiga 
banan i Viken, en av värl-
dens 273 äkta linksbanor 
(banor på samdig mark 
vid havet). Totalt finns 
idag 35.000 golfbanor. 
I hickorysällskapets redak-
tionskommitté för ”Golf-
banan i Viken” ingick Jan 
Stewénius, Claes Kvist och 
Anders Engström. 
Boken är slutsåld men 
kan lånas på biblioteken 
i Viken, Höganäs och 
Helsingborg.  
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FESTENFESTENFESTENFESTEN

Aktiviteter kan tillkomma efter denna tidnings 
pressläggning (april) men vi vill också reservera oss 
för ändringar. Kolla in vår hemsida och Facebooksida 

för mer information längre fram.

FESTENFESTENFESTENFESTEN

•V
IK

E
N

S
 K

U
LT U R -  O C H  B YA

F
Ö

R
E

N
IN

G

•

V I K E N . S E

L Ö R D A G  2 8 / 7
H A M N D A G E N

S Ö N D A G  2 9 / 7
K U L T U R D A G E N

Kom och mingla vid hamnen! Mellan kl 9-16 kommer det att finnas marknadsstånd där du kan 
göra många fynd. • Fika och annat gott för den som så önskar. • Wikens Båtselskap har öppet hus i 

klubblokalen kl 11-16 , lockar med ribbåt från Spirit Event (kl 11-17), prova-på-vindsurfing och 
segling (kl 11.30-13.30) och arrangerar Gum- och Gubbsegling i optimistolle (kl 14-15). 

• På kvällen har byns restauranger laddat för en trevlig kväll.

Det blir förstås en Vikenfest i år också!
Vikens Kultur- och Byaförening bjuder in till  två dagar med späckade 
program. Marknad och aktiviteter i och vid hamnen under lördagen. 

På söndag står byns rika kulturhistoria i fokus.

Arrangeras av Stiftelsen Skeppargården, Sophiamöllan, Sjöfartsmuseet, 
Vikenarkivet och Vikens församling i samarbete med VKB.

Arrangeras av Vikens Kultur- och Byaförening 
i samarbete med Vikens föreningar.

Gå en guidad vandring genom byn eller på den gamla kyrkogården. • Titta in på Paul Jönska går-
den – där blir det högläsning ur bland annat brev från barnen Jönsson hem till föräldrarna. Barnens 

leksaker lyfts också fram. • Om vädrets makter tillåter mals det mjöl i möllan. • Guidade visningar av 
kyrkans skatter. • Har du öga för detaljer? Då är Vikenarkivets tipspromenad något för dig. • Besök 
Prästgårdsparken. • Se Vikenfilmen från 1947. • Titta in i Eriksborg. • Allt mellan klockan 10 och 17.
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Under många år var festligheterna förlagda till Vi-
kens parkanläggning, den första redan 1936. När 
Bäckaskolan byggde ut 1963 flyttade festen till di-
verse andra platser, som Vikens Havsbad, Vikens 
gamla idrottsplats vid Ekstubbevägen, Vikhagatom-
ten (gamla tennisbanorna) och hamnen.
 Dansbana och gästartister lockade festglada unga 
och gamla till festligheterna. Under många år var det 
Vikenbors chans att se Sveriges mest kända artister i 
levande livet: Alice Babs, Lisbeth Bodin, Britt-Inger 
Dreilick, Lily Berglund, Siv Malmquist, Lill-Babs, ja 
listan kan göras lång på artister som uppträtt på Vi-
kenfesten. 
 Karuseller och lotteristånd lockade. Dans till po-
pulära orkestrar, festtält med servering av smörgåsar, 
kaffe och läskande drycker, inte undra på att stäm-
ningen blev hög. 
 Men söndagens festtåg genom byn var ändå höjd-
punkten! Byns hästar med lövklädda vagnar och 
senare motordrivna åkdon anlitades. På karnevalstå-
gets vagnar häcklades bygdens och världens aktuella 
personer. Byns konstnärer bidrog med skylttillverk-
ningen. 

Brandkårsfesten - Idrott sfesten - Sommarfesten

Vikens Frivilliga Brandkår 
och Vikens IK ordnade 
under en lång följd av år 
en sommarfest. Till glädje 
inte bara för föreningarna 
själva och Vikenborna, utan 
också för sommargäster 
och traktens invånare. 

1930-tal

1950-tal

1954

1968
1960-tal

1960-tal 1986

19861960-tal

1949

1949

 Man hade också andra publikfriande inslag med 
byns barn i lövad vagn och några av traktens vack-
raste unga kvinnor, som tävlade om att bli Vikens 
sommarflicka. Alltid ledda av en blåsorkester och 
ofta Helsingörs Pigegarde. Det var inte ovanligt att 
man kunde räkna in 10 000 besökare.
 Med allt högre kostnader för de publikdragande 
artisterna, och allt större arbetsinsatser för klubbens 
medlemmar blev festen till slut ett för stort väder-
mässigt och därmed ekonomiskt risktagande. 
 Vikens IK, som ensam haft ansvaret sedan brand-
kåren kommunaliserades 1952, beslöt på 1990-talet 
att i stället satsa på loppmarknader, fortfarande stor 
arbetsinsats, men inga ekonomiska risker. 
 En nyare version av Vikens sommarfest lever vi-
dare i Vikenfesten som anordnas av Vikens Kultur- 
och Byaförening i samarbete med Vikens föreningar 
och stiftelser.
 Men de spektakulära sommarfesterna lever kvar i 
många Vikenbors minne.

Lisbeth Ryberg
BILDER FRÅN VIKEN FÖRR OCH NU, VIKENARKIVET
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Festen arrangeras 28/7 i hamnen och 29/7 på Vikens 
kulturställen och i samarbete med kyrkan  

37

41
42

45

46

66 

67

63

51

1

3
4

5
2

6

7

8

1027

 9

12

11

13

14

48

49

50

52
53

16

17

18

19
16

47

39

40

38

43
58

59

56
55 54

57

60

61

62

1. Vikens hamn. Viken har sitt ursprung 
under medeltiden, då det fanns en by 
med kapell på området. Runt år 1700 
fanns det ca 60 hushåll i byn. Från 
1800-talet och framåt utvecklades Viken 
till en sjöfartsort med stora segelfartyg 
som trafikerade all världens hav. 

2. Hamnkontoret. Vikens Hamnfören-
ing förvaltar och administrerar hamnen 
under ett arrendeavtal med Höganäs 
kommun. En hamnmästare svarar för 
att hamnordningen följs. Avgifter för 
gästplatser betalas dock numera via en 
automat i hamnen. 
Se mer på vikenshamn.se

3. Sjöfartsmuseet. Fyllt av minnen från 
Vikens storhetstid inom sjöfart. Årets spe-
cialutställning är ”Mercy Ship” som du 
kan läsa mer om på sidan 39. 

4. Hamnplan 9. Från början med funk-
tion som mangelbod. Senare blev det 
klubbhus för Wikens Båtklubb med 
namnet Galejan. Här har ett stort antal 
restauranger funnits genom åren. 2015 
togs Galejan över av Sara, Ola och Marc 
under namnet Hamnplan 9. 

5. Vikens varv. Här byggdes segelfartyg 
perioden 1890 –1922. Innan det star-
tade sin verksamhet 1890, byggdes se-
gelfartyg på stranden vid det så kallade 
”Skudehaget” norr om byn. Byggdes om 
till kontor och för restaurangen Niklas 
2003–2006.

6. Öresundsbastun. På sidan 15 berät-
tar vi om en av deras återkommande 
gäster. Se öppettider med mera på fören-
ingens hemsida vikensbastubadare.se

7. Grähsa Brygga. Här finns ett vrak 
för den som gillar lätt snorkling, En flot-
te ett tjugotal meter från bryggan där 
man kan ha sin bas. Populärt ställe för 
krabbfiske längs kajen.

8. Barbord. Sommarkrog som för 
många år sedan startade som Gula Bo-
den med föräljning av fisk samt en en-
kel servering. Barbord är ett ställe att 
koppla av på och samtidigt njuta av väl-
lagad mat och god stämning. Härlig ut-
sikt över Öresund och det spännande 
hamnlivet.

9. Wikens Båtselskap. WBS:s eget 
klubbhus, numera.”Kajutan”, byggdes 
2010. Kontakt med klubben får du på 
www.vikensbs.se.

10. Kockska gården (1600-tal). 
Gårdsinteriör syns från Mästerlotsgränd 
nr 9. Mer om gården på sidan 34 i det-
ta nummer.

11. Torviggsgränd har unika gaslyktor 
som en gång har lyst upp Köpenhamn. 
Kvartersbrunnen använd till 1953.

12. Niagarabäcken. Eller Döshultsbäck-
en som den också kallas drev en gång 
en vattenmölla som gjordes till sågverk 
som upphörde 1912. Den är i så god 
kondition att havsöringen kan föröka 
sig här. Från oktober och till jul stiger 
havsöringar upp genom stenblocken i 
bäckens strida mynning. 

13. Södra stranden. En stenig strand 
som dock är långgrund och badbar.

14. Nya kyrkogården. Vikens nya kyr-
kogård anlades 1918 på mark som hade 
tillhört Måsagården i södra Viken. Ka-
pellet har prisbelönats. 

15. Vikvalla. På detta område ligger 
numera anläggningen för Vikens IK som 
flyttade hit 2015. Den gamla planen 
som invigdes 1952 till vänster. Klubben 
bildades 1933.

16. Vikens Ry 1,2,3. Den nya delen 
av Viken som byggts i tre omgångar.
Egnahemsområden byggda på mark 
som såldes av från hästfamiljen Eng-
ströms gård.

17. S. Jönsson Bil AB. Har levererat 
över 7 000 lyxiga bilar till nöjda kunder 
i hela Sverige. Den årliga försäljningen 
uppgår till drygt 160 miljoner kr. Många 
av bilarna de säljer levereras hem till 
kundernas uppfart.

18. Potatisåkern. Ett område som är 
avsett för kommande nybyggnation. Ett 
omdiskuterat projekt i långbänk.

19. Vikens Lantmän Ek. förening. Här 
är platsen där man hittar allt för träd-
gård, hem, människa & djur.
Öppet:Vardagar 8-18. Lördagar 9-14.

20. Bensinstation. Här finns bränsle-
pumpar av alla de slag med självservice.

21. Auto-Älgen. Bil- och serviceverkstad 
som i princip har öppet året runt.

22. Möllegården. Vikens största gård 
växte upp kring möllan. 1915 såldes hu-
vudbyggnaden och den har sedan dess 
genomgått skiftande öden. Först inrät-
tades ett hotell med populär restaurang. 
På 1960-talet omvandlades anläggning-
en till bostadsrätter.

23. Hamnkrogen. Klassiskt åretrunt-
matställe i byn.

24. Vikens Hotell. Här låg ett badhotell 
som redan på 20-talet var centrum för 
ca 400 gäster på sommaren. Drev också 
Strandpaviljongerna. Numera är hotellet 
omvandlat till bostadsrätter.

25. Variation. Inredning och presenter 
i en liten butik på Skepparegatan.

26. Paul Jönska gården. Mer om går-
den och yngsta dottern Lillys liv och 
dagbok hiitas från sidan 35. 

27. Steijleplatsen. Här håller fiskarna 
fortfarande till och torkar sina nät. Här 
ligger även fiskarbodarna.

28. Militärvärn. Ett av två kanontorn 
i Viken, det andra ligger norrut vid cir-
kulationsplatsen. Bägge är en del av 
Skånelinjen som byggdes 1939-41 längs 
Skånes kuster. Under överbyggnaden 
döljer sig ett stridsvagnstorn med en 77 
mm kanon. 

29. Prego. Restaurang med italiensk 
prägel. Öppen året runt. 

30. Blomsterhandel. Även förmedling 
av Blommogram till hela världen. 

31. Conditori Öresund. Här köper du 
färska bullar varje dag.

32. Sophiamöllan. Möllan i Viken in-
vigdes 1838. Kvarnstenarna drevs med 
fotogen- eller elmotor from ett stycke in 
på 1900-talet. 

33. Biblioteket. Öppet för läsning av 
dagstidningar och tidskrifter och för lån 
av dator, onsdag 14-17, torsdag 10–19 
samt fredagar 10-13.

34. Bäckaskolan. Den ursprungliga 
Bäckaskolan, som än i dag ligger i bo-
stadsområdet men numera är ett biblio-
tek, byggdes 1884. Här låg Bäckaskolan 
fram till slutet av sjuttiotalet. Den tidi-
gare gymnastiksalen är i dag bla fest-
våningen Gamla Bäcka och förskolan 
Bäckatrollet. 

35. Tempo. Livsmedelshall med full-
sortiment ligger strategiskt rätt vid 
busshållplatsen. Här hittar du också ser-
vicehörna för Svenska Spel.

36. Midsommarfirandet. På denna äng 
brukar Kullagillet hålla i midsommarfi-
randet. Först hjälps alla åt att klä stång-
en med medhavda blomster. En timme 
senare är det dags att resa den till musik 
och sedan drar man igång med sångle-
kar, folkdansuppvisning med mera

37. Sliprännorna. Intressanta fornmin-
nen som troligen kommit till genom att 
stenåldersfolk några tusen år före Kris-
tus slipade sina stridsyxor på de relativt 
mjuka sandstenshällarna.

38. Norra Hage. 1959 var byggentre-
prenören Malte Berdin först med att bör-
ja bygga husraden öster om väg 22 med 
adress Ringvägen. (Kallades i folkmun 
senare för ”Berdinmuren”). Därefter 
växte Norra Hage raskt ut med indivi-
duella villor och gruppbebyggelse.

39. Vikenhus II. Sista delen i projektet 
Vikenhus byggdes här.

40. Vikenhus I. Byggdes när Norra Ha-
ge var färdigbyggt. Riksbyggen kapade 
åt sig ett stort område och började 1965 

bygga villorna med vit mexitegel och 
gult tegeltak på Björkvägen och Pilvägen 
och sedan i omedelbar följd Poppelvä-
gen och Bokvägen. Husen på fyra resp. 
fem rum är fortfarande populära köpob-
jekt. Och de mindre lägenheterna i sam-
manhängande rader i änden på varje 
gata är särskilt eftersökta. 

41. UP-Hallen. Sedan sextiotalet byns le-
dande livsmedelshall. Låg från början 
i Norra Hage men flyttade när Riksbyg-
gen på sextiotalet byggde bostadsrät-
terna här.

42. Vikens Tennisklubb. Banorna låg 
förr där Vikhaga äldreboende nu ligger. 
En mycket aktiv förening med massor 
av medlemmar i alla åldrar. Läs mer om 
bokning och tider på vikenstk.se.

43. Vikenskolan. Vikenskolan stod klar 
i slutet av 1970-talet. Den består av en 
f-9 skola med fritidshem och är den 
grundskola i kommunen som har flest 
antal elever. Vikenskolans konstverk i 
rostfritt stål på gaveln symboliserar or-
tens närhet till hav och segling

44. Backalyckan. BoKlok Backalyckan 
i Viken är en bostadsrättsförening som 
bildades år 2013.

45. Larsviken. Gårdsbutik med eget sor-
timent av grönsaker, potatis och oxkött 
samt delikatesser från utvalda leverantö-
rer. Sverigekänd leverantör av Chips.

46. Vikentomater. Gårdsbutik med 
stort sortiment av tomater av alla de 
slag. Även andra delikatesser från utval-
da leverantörer.

47. Alphyddorna. Serien ”alphyddorna” 
lät byggmästare Helge Lindgren, som 
även byggde Riksbyggens hus, uppföra 
1968-69 med början på Nyponvägen 
och en rad i vardera änden på gatorna 
som går österut från Svanebäcksvägen.

48. Egnahem Svanebäck. Tomtområ-
de som såldes och bebyggdes i mitten av 
sextiotalet

49. Lisas Trädgård. Ett nytt trygghetsbo-
ende byggdes här 2016 i anslutning till 
äldreboendet Vikhaga.

50. Vikhagaparken. Är en större skogs-
dunge än vad många tror, värt en egen 
promenad.

51. Skönhetssalong. Beauty by Cecilia 
har funnits här i många år.

52. Tre Gudor. Ett område som kunde 
byggas på den mark där Bäckaskolan 
tidigare låg

53. Hemgården. Drivs av Föreningen 
Vikens Hemgård med uppgiften att för 
dem själva samt för bygdens folk och 
föreningsliv tillhandahålla en samlings-
lokal. Lokalerna med sin scen lämpar 
sig för både större och mindre samman-
komster. I hemgården finns även Vikens 
Rödakorskrets samt John Oltins kultur-
stiftelse.

54. Hanefred kök. Korsvirkeshus från 
1840-talet (revs 1961 men återuppbygg-
des exakt lika). I de lokaler som tidigare 
ägdes av Sparbanken finns bostad samt 
en utställning med fantastiska kök.

55. Vikens kyrka Nuvarande stenkyrka 
med torn färdigställdes 1825. En bit bort 
på gamla kyrkogården fanns två före-
gångare till dagens kyrka. Dels ett ka-
pell från medeltiden och dels ett kapell 
från 1683. Tillbyggnaden ”Skeppet” stod 
klar 2014.

56. Prästgården. Skeppargården bygg-
des under Vikens storhetstid inom 
sjöfart med bl a 43 olika fartyg registre-
rade i Viken. Skeppargården förvand-
lades senare till sommarnöje. Idag är 
det tjänsteexpedition och församlings-
hus. I källarplanet finns lokaler för 
ungdomsverksamhet och i den södra 
flygelbyggnaden,”Stallet”, inryms en liv-
lig barnverksamhet

57. Badstrandens början. Här på hör-
net låg de gamla Strandpaviljongerna 
som drevs av Vikens hotell. Här kan 
man väl också säga att ”Vikens Havs-
bad” börjar. Badhytterna i Viken vi-
lar på en mer än hundraårig tradition. 
Numera finns det även ett skrivet avtal 
mellan Vikens byaförening, och markä-
garen Höganäs kommun. Att få hyra 
badhytt kan handla om 3-4 års kötid.

58. Lisas Brygga. Bryggan invigdes 
1999 på Lisa Jönssons initiativ och med 
hjälp av hennes insamlade medel. Bryg-
gan har blivit succé och något av en fa-
vorit bland många Vikenbor. Läs mer 
om Lisa Jönsson i Byaluren #29. 

59. Strandsidan. En sommarservering 
med fantastiska solnedgångar framför 
din tallrik. Här finns både allmän toa-
lett och grillplatser.

60. Fortet. En trafikplats med klassikt 
namn. Rondellen byggdes 2015. I  om-
rådet finns sommartid också en fören-
ing för vindsurfare med sitt förråd, samt 
glasskiosken Surfers Paradise.

61. Badplatsen Svanebäck. Består av 
två delar, detta är den södra. Fin bad-
strand nedanför sommarrestaurangen 
Strandsidan, ganska långgrunt men 
kommer man för långt ut börjar det 
bli strömt. 

62. Vikenrevet. En populär plats för 
sportfiskare. Stövlar och försiktighet re-
kommenderas. Mellan golfbanans syd-
ostgräns och klitterna växer i maj den 
fridlysta backsippan intensivt blå.

63. ”Gräddhyllan”. Sandklitterna är 
från istidens Litorinavall. Bebyggdes 
först med sommarhus – nu lyxvillor. De 
flesta villorna har en fantastisk utsikt 
över golfbanan och ut mot inloppet till 
Öresund.

64. Helsingborgs GK. Bildades redan 
1924. Det lilla stenmurade huset med 
halmtak vid klitterna var en gång få-
rahus. Klubbhuset, placerat vid nionde 
hålet, är unikt och kulturminnesmärkt. 
Prins Sigvard blev klubbens förste of-
ficielle mästare 1929. Ett fantastiskt 
klubbhus som ser likadant ut idag som 
det gjorde på den tiden. 
Kika gärna in i den unika lokalen.

65. Svanebäck norra. I den norra de-
len av Svanebäck ligger gården som gett 
området dess namn. Svanebäcks-gården 
var lyktegård till Kullens Fyr kring 1600. 

Ägde mark ända till kyrkan. Gården 
är idag privat bostad, liksom de största 
delarna av området i övrigt. Nedan-
för golfbanan finns breda sandstränder 
med klitter som blåsiga dagar kan skyd-
da mot vinden. Läs mer om de första 
sommarstugorna och om livet runt golf-
banan på sidan 20.

66. Väg 111. Här leds nya väg 111 in 
mot rondellen vid Lerberget.

67. Lerberget. Vikens grannby norrut 
börjar här.

Sammanställning och kommentarer är helt mitt 
ansvar. Bas för sammanställningen är annonsö-
rer i Byaluren samt vad jag bedömt som för be-
sökare intressant. 
Eventuella synpunkter eller kompletteringar för 
kommande versioner emottages tacksamt.

Clasgöran Strömgren.

I denna flygbild från 2010, tagen av vår tidigare ”hovfotograf” Olle Bogren, kan du hitta de flesta viktiga platserna i vår vackra by. Vi har också några hilder  från förr. Badhytten på räls, med den gamla sommarpaviljongen i bakgrunden, en flygbild med samma paviljong samt turister framför ”fårahuset” vid golfbanan.

Denna karta hade vi med redan i 
förra årets vårnummer. Då den blev så 
uppskattad så får den vara med även 
i detta nummer – med uppdaterade 
texter förstås.
  En del är ställen som Vikens Kul-
tur- och Byaförening står bakom: Paul 
Jönska Gården, Sophiamöllan, 
Sjöfartsmuseet och bryggorna.
  Andra är tex Vikens kyrka med
sitt nya annex och vackra kyrk-
stuga som är värda ett besök.
  Även tennisklubbens banor och den 
nya anläggningen på Vikvalla för
Vikens IK hittar du här.
  Vi har också fått med byns 
krogar och caféer. Även 
många andra verksamheter 
som är värda ett besök.
    

Det fantastiska badhuset på räls som rullades ut 
över vattnet när det var dags för att hoppa i.
I bakgrunden skymtar Strandpaviljongen.

Den lika fantastiska Strandpaviljongen vid Havsbadet.
Många hade säkert sett att den varit kvar även idag.

Denna bild, är tagen nedanför 
”fårahuset” på golfbanan. Från ut-
siktstornet i bakgrunden höll man 
utkik över de farliga grunden utan-
för Svanebäck.
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Välkommen till Viken lyckades 
– men misslyckades

– Ja på sitt sätt fortsätter projektet, fast i en annan 
skepnad. Efter att syftet uppnåddes snabbt, dvs att 
välkomna ungdomarna och bidra till att skapa trygg-
het och harmoni bland dem och Vikenborna, så är 
projektet till sin ursprungliga form vid en sluthåll-
plats. I slutet av mars stängdes HVB-hemmet och 
pojkarna skingrades ut på andra former av boenden, 
berättar Kjell Cronert som var initiativtagare och pro-
jektledare för det två och ett halvt år långa initiativet.
 Volontärsprojektet Välkommen till Viken startade 
på ett av kommunen sammankallat informationsmö-
te på Hemgården hösten 2015 när Kjell reste sig upp 
och tog till orda. 

Det handlade om att samla Viken istället för att splittra
– Mitt initiativ handlade om att nog borde vi kunna 
göra något för att göra situationen bättre för de en-
samkommande, som sannerligen behövde mötas av 
ett vänligt ansikte och humanism. Men det handlade 
också om att bidra till att samla Viken istället för att 
splittra. Människor var oroliga för det okända och vi 
ville bidra till att minska oro och rädsla även bland 
Vikenborna. Jag tycker att vi lyckades ganska bra 
med vårt ursprungliga manifest, säger Kjell.

En urkraft släpptes lös
Drygt 70 personer kom till det första informations-
mötet i Kyrkstugan i början av 2016. Uppslutning-
en och engagemanget var starkt. Många var de som 
ville bidra till både Vikens och de ensamkomman-
des bästa och dra ett litet strå till en i någon mening 
fungerande integration. Så farliga kunde väl ändå in-
te ett antal 15-17 åringar vara i vår by? Vissa tycktes 
tro det och oron svallade högt i facebook-grupper. 
Just denna oro var kraftfullt bränsle för volontärer-
na som ville bidra till att välkomna pojkarna. Un-
der 2016 accelererade projektet och formligen öste 
på med insatser som skulle öka integrationen och 
minska anledningen till oro på boendet och i Viken. 
Flera gånger i veckan arrangerades idrottsevent, läx-

Två och ett halvt år efter 
att Kjell Cronert reste sig 
upp på ett byamöte och tog 
initiativ till integrations-
projektet ”Välkommen till 
Viken” är projektet vid sin 
sluthållplats. HVB-hemmet 
med dess ensamkomman-
des flyktingpojkar från Af-
ghanistan stängdes i slutet 
av mars 2018. Därmed är 
volontärsprojektet vid vägs 
ände… eller fortsätter 
kanske resan ändå?

läsningar, promenader och möten med medmän-
niskor. Hela året. Med energi från startgruppens 70 
volontärer formades en kärna på ett femtontal tal 
personer som gick utöver det vanliga för att göra 
skillnad.

Blev modell för många andra städer
– Jag är djupt imponerad och stolt över den kraft 
som människor ställde upp med och det stöd som 
Vikenbor gav till projektet. Tillsammans övervanns 
en del oro och projektet blev en inspiration för an-
dra byars och städers integrationsprojekt. Enligt mig 
finns ett antal verkliga, genuina hjältar i projektet 
som gjort oändligt mycket mer än vad som kan för-
väntas av en medmänniska. 
 Trots mycket glädje och projektets kraft vilade 
hela tiden en sorg och oro över de unga pojkarnas 
öde. En oro som också förverkligades i vissa fall ef-
tersom avslag kom och pojkar levde i en ofattbar 
sorg och oro, långt från sina familjer och med oklar 
utsikt om de någonsin skulle få möta sin familj igen, 
någonsin. Så glädje och sorg gick hela tiden hand i 
hand i projektet, berättar Olof Engvall, engagerad i 
Välkommen till Viken.

Lyckades och misslyckades på samma gång
När initiativtagaren Kjell våren 2018 summerar vo-
lontärsprojektet valde han att skriva en bok med 
titeln ”Välkommen till Viken – Vi lyckades men 
misslyckades”.

 – Vi lyckades med att skapa ett projekt som väl-
komnade pojkarna och som bidrog till integration. 
Vi ställde oss upp och tog ett ansvar för att hjälpa 
både pojkarna och samhället och känner att vi lyck-
ades med projektets ursprungsidé. 
 När det sedan kom till att påverka samhället att 
bättre hjälpa ungdomarna skapa fortsatt trygghet och 
bo kvar i kommunen känner vi att vi misslyckades. 
Frågan är förstås utanför vårt ansvar och kontroll, 
men vi hade önskat att vi lyckas påverka kommun 
och stat bättre för att ge fantastiska ungdomar en 
bättre chans till trygghet. Med det misslyckades vi 
tyvärr, säger Kjell.

En fortsatt mycket svår situation
När HVB-hemmet nu stänger sprids de ensamkom-
mande pojkarna ut på olika boende i Sverige. 
 De ungdomar som efter mer än två år i Sverige 
fortfarande befinner sig i asylprocessen, och som 
antingen hunnit fylla 18 eller skrivs upp till 18 år för 
att de inte kan bevisa sin identitet, blir anvisade till 
Migrationsverkets anläggningsboende för vuxna nå-
gonstans i norra Sverige. 
 – Detta innebär att ungdomar i ett huj ska flytta 
från skola, god man, advokat, socialt nätverk trots 
att de inte vunnit laga kraft och trots att asylproces-
sen fortsätter. Här uppstår ett stort problem. Ungdo-
marna blir hemlösa för att de försöker stanna kvar i 
en miljö de rotat sig i. Redan utsatta ungdomar ham-
nar i en ännu mer utsatt situation. Det är några av 
dessa ungdomar som civilsamhället går in och stöt-

tar via ideella familjehem så att 
de har chans att fortsätta sin skol-
gång, behålla sin advokat, fortsät-
ta i fotbollsklubben m m. Det vill 
säga fortsätta den integration vi 
kämpat för under mer än två år. 
 Övriga är hemlösa och hankar 
sig fram en natt här, en natt där el-
ler på bussar, berättar Alice Schioz-
zi, som varit starkt engagerade 
genom hela projektet.
 I alla utmaningar är det tröste-
rikt att ännu har ingen av pojkarna från just Viken 
skickats tillbaka till krigets Afghanistan. Men fle-
ra lever med ett skarpt hot om respass och många 
har fått avslag på sina ansökningar om uppehålls-
tillstånd. Ungefär hälften av boendets ursprungliga 
boende i Viken har fått PUT, permanent uppehålls-
tillstånd eller TUT, tillfälligt uppehållstillstånd. Oav-
sett utgång har värdefulla vänskapsband bildats och 
ett nätverk av humanism spunnits.
 – Engagemanget lever kvar och många är de i 
projektet som dagligen stöttar de unga killarna på 
olika sätt. Så även om HVB-hemmet är historia så 
lever medmänskligheten kvar och vi har visat vad 
människors engagemang kan göra för både en by 
och medmänniskor i utsatthet. Det ska vi vara stolta 
över tycker jag, avslutar Kjell Cronert, initiativtagare 
till Välkommen till Viken.

Olof Engvall

Om du är intresserad av 
att köpa boken ”Välkom-
men till Viken - Vi lycka-
des men misslyckades”, 
kontakta Kjell Cronert på 
kjell.cronert@icloud.com, 
pengarna går oavkortat 
till stöd till de familjer 
som helt frivilligt utan 
ekonomiskt stöd från kom-
munen ställer upp. Boken 
har fullt ut sponsrats, så 
varje krona går direkt till 
sitt ändamål 
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Uppslaget är ett samarbete mellan Byaluren och

 Prästgårdsparken 
 – en plats för alla 
Det var på en värdinneträff i Kvistofta för ett tag 
sedan som Mias ögon öppnades ytterligare. Tor-
rid Bengtsson, miljösamordnare på Lunds stift var 
nämligen där för att berätta om det solidariska altar-
bordet; att man genom egna odlingar kan bli själv-
försörjande på altarblommor. Kyrkoåret präglas av 
olika teman och färger och genom att odla egna 
blommor får man en större valfrihet och självstän-
dighet att själv kunna smycka sin kyrka genom mil-
jötänk och ekologi. 

Mia en kurs på ett år vid Helsjöns Folkhögskola 
– Den hette ”Odlarglädje och skapelsekärlek” sä-
ger Mia. Otroligt intressant och inspirerande! Vi lär-
de oss framför allt om ekologisk odling men också 
mycket om miljöpsykologi som handlar om naturens 
inverkan på människan. Naturen har en oerhört po-
sitiv inverkan på människors möjlighet till återhämt-
ning. Om man kombinerar det med samtal så finns 
det goda förutsättningar för välmående. 
 Kursen innehöll såväl teoretiska som praktiska 
delar. När det kom till det praktiska valde Mia att an-
lägga ett antal pallkragar på baksidan av prästgården 
i Viken. Där odlades både potatis, dill och blommor. 
Församlingens kyrkkockar fick vara med att så och 
skörda samt använda i sin egen matlagning. Pallkra-
garna är handikappvänligt anpassade så att alla kan 
känna sig inkluderande och välkomna att vara med. 
På gaveln av Kyrkstugan ut mot vägen och invid al-
tanen anlades även en rabatt med altarblommor som 
gav en otrolig blomsterprakt som spreds till alla som 
gick förbi. 

Mia Paulsson arbetar 
sedan några år i Vikens 
församling, både i barn-
verksamheten och som 
värdinna. Intresset för 
att vara ute i skog och 
natur har alltid funnits 
där och Mia har alltid haft 
ambitionen att kombinera 
sina arbetsuppgifter med 
utemiljön. 

Kursen är avslutad men inte Mias planer
– Jag och vi är så otroligt tacksamma gentemot Pe-
terssonska familjefonden som beviljat medel för att 
jag ska kunna fullfölja och utveckla detta projekt 
som numer heter ”Prästgårdsparken” säger Mia och 
ler med hela ansiktet. Jag planerar en samtalsträd-
gård (se ritning) mellan Kyrkstugan och Prästgården 
med växter, vatten och sittmöjligheter. Hit ska man 
kunna komma för att få lugn och ro, men att även 
för att samtala. 
 Planerna är många och fina. En bit av planket 
som blockerar insynen ska tas bort. Ambitionen är 
att det ska kännas avskilt men samtidigt tillgängligt 
och välkomnande. Etapp två i projektet handlar om 
att göra i ordning en bit av trädgården som vetter 
mot Pontus Ols väg;
 Här ska man kunna ha dop, vigslar och guds-
tjänster, säger Mia drömmande. Jag har redan klart 
för mig ut altaret ska ses ut! Förhoppningen är att 
Vikenborna ska känna sig välkomna i ”Prästgårds-
parken”, använda den, känna att man kan få hjälpa 
till om man vill. Och är det någon som har plantor 
eller perenna växter så hör av er! 
 Redan den 29 juli kan man få sig en rundtur i 
samband med kulturdagen här i Viken och guds-
tjänsten som kommer att vara i samband med den. 
Mia kommer att vara på plats för att visa er runt.  
 Varmt välkommen!

Stina Hagman

Vill man nå Mia så finns hon på 0704-930713

Här kommer hållpunkter 
för kyrkans aktiviteter på 
kulturdagen den 29/7:
Kl 11.00 
Friluftsgudstjänst med kaffeservering 
i Prästträdgården

Kl. 12.30 
Visning av Prästgårdsparken.  

Kl. 12.30 samt 13.30 
Visning av kyrkans skatter. Plats: 
kyrkan

Kl. 15.00
Rundvandring på gamla kyrkogården.

Pallkragarna i all sin prakt.

Altarrabatten vid altanen.

Den första potatisskörden.

Bukett från egen odling.

Ritning över samtalsträdgården
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Ett självklart val
- i Kullabygden och Helsingborg

Vi bor, lever och arbetar i Kullabygden. Det har gjort oss till ett 
självklart val för dig som ska köpa eller sälja en bostad här. 
Ett lika självklart val har det varit för oss att välkomna Sandra 
Länsberg till vårt team och bredda vår kompetens till att också 
omfatta Helsingborgsregionen. Sandra har lång erfarenhet som 
mäklare i Helsingborg och har driv, empati och affärsmannaskap 
som passar oss. 
Varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att göra din 
bästa affär – i Kullabygden och Helsingborg!

Fastighetsmäklare Ulrika Skyvell, Rickard Länsberg och 
Sandra Länsberg

Köpmansgatan 1 A | 263 38 Höganäs 
Tel 042-33 08 09 | info@lansbergs.se

www.lansbergs.se

Eleverna ska i höst åka på Toleransresa till 
Auschwitz och håller som bäst på att samla in 
pengar till resan.
 För deras insats under städdagen utgår ett bi-
drag från Vikens Kultur- och Byaförening. Klas-
serna ska också anordna skoldans, panta flaskor, 
dela ut reklamblad och mycket annat.

Lotta Hördin

ÅTTORNA STÄDADE STRANDEN

I år kommer Sophiamöllan stå öppen större delen av 
sommaren. Så passa på att göra ett besök i denna fan-
tastiska byggnad.
Sophiamöllan brukar årligen besökas av Vikenbor 
och turister från världens alla hörn. Intresset för vår 
ståtliga gamla mölla är stort. Därför är det extra ro-
ligt att möllan kommer att stå öppen större delen av 
sommaren med start måndagen 25 juni.
 Under sex veckor kommer möllan vara öppen 
för visningar av ungdomar i Höganäs kommun från 
måndag till lördag klockan 13-18. Därutöver kom-
mer möllan även hålla öppet under söndagar i juli 
med start på Skånska möllors dag 1 juli, klockan 11-
16 och om vädret tillåter är de under söndagarna vi 
försöker mala mjöl. 
 Möllan har också öppet under Vikenfesten lördag 
28 juli klockan 10-16 samt söndag 29:e 10–17.

Plats för evenemang
Östra Magasinet ligger sidan om Sophiamöllan och 
kan hyras för mindre tillställningar som dop och ka-
las eller olika typer av möten.
 Kontakta Robert Johansson för mer information, 
telefon 042-23 69 03.

Jessika Engvall

Sommar i Sophiamöllan

Det tog bara några timmar 
så var strandsträckan 
mellan kapellet i söder och 
golfbanan i norr rensad 
från skräp. Men så var 
också uppslutningen från 
Vikenskolans åttondeklas-
ser stor. Totalt fylldes ett 
40-tal säckar under städ-
dagen den 7 april.

Lena Thorsson från 
Byaföreningen instruerar 
strandstädarna. 
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Molly Ståleker hittade en surströmmingsburk. 

Klara, Molly, Nora och 
Disa var med när strand-
remsan i Viken rensades 
från skräp.

Jacob, Nauris, Jesper, Isac, 
Linus, Vilgot, Olle och 
Marcus städade stranden 
i Viken.
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Om Paul Jönska gården finns mycket att berätta
Vi som älskar att göra det är gårdens guide-grupp 
som varje söndag under hela sommarsäsongen 
(även annars efter speciella önskemål) visar runt vå-
ra besökare i den fina orörda 1800-talsgården och 
berättar om husets och familjens historia.  
 På gården levde under 1800- och början av 1900- 
talet familjen Jönsson: sjökapten Paul Jönsson, hus-
trun Hilda och de fyra barnen Anna, Lilly, Waldemar 
och Paul Thorwald, familjemedlemmar som vi försö-
ker göra levande för våra gäster.
 För att bli ännu bättre som guider bestämde vi 
oss hösten 2011 för att starta en studiecirkel. 
 Guidegruppen plus ytterligare några av ”träd-
gårdsdamerna” träffas varannan tisdagsförmiddag i 
Sophiamöllans Östra Magasin.  

Och vad gör vi då?
När vi startade vår cirkel gjorde vi en ny stor inven-
tering av gården. Vi undersökte varje skrymsle i hu-
set, varje byrålåda, varje upphittad kartong etcetera. 
Och vi fann dagböcker, testamenten, poesialbum, 
fotografier, köpehandlingar, gamla auktionsprotokoll 
med mera.
 Alla dessa dokument har vi forskat vidare i, vi har 
försökt tolka och renskriva brev och dagböcker, vi 
har delat upp de olika familjemedlemmarna mellan 
oss och fördjupat oss i deras levnadshistorier och 
sedan berättat för varandra.
 När vi guidar får vi ofta frågor på vår gamla bys 
historia. Hur såg skolväsendet ut förr? När byggdes 
Sophiamöllan och av vem? Berätta lite om Vikens 
storhetstid som badort. Vilka affärer fanns i byn på 
1800- och 1900-talet? Hur umgicks man och roade 
sig på den här tiden? och så vidare, och så vidare.
Naturligtvis vill vi kunna svara på de frågorna ock-
så och berätta om den tid då familjen Jönsson levde 
och verkade i byn, så cirkelarbetet utökades till att 
också omfatta Vikens äldre historia.

En av flera viktiga frågor som VKB:s styrelse har job-
bat med under 2017 och 2018 har handlat om do-
nationsmedel, att regler för donationen följs och att 
redovisningen av donationsmedel görs synliga.
 Genom åren har VKB mottagit olika donationer. 
En del har en klar lydelse och varit enkla att förstå. 
Andra mindre tydliga. Det senare har ibland lett till 
friare tolkningar av donationen.     

Bröderna Kocks är en av de största donationerna
Den kommer från bröderna Nils och Malte Kock. Av 
handlingarna framgår tydligt att man skall använda 
pengarna till ”Vikens förskönade”. 
 I enlighet med deras önskan har man skapat en 
plats i hamnen med bänkar och en relief med motiv 
från fiske, sjöfart och lantbruk. En byst av Gunnar 
Jarring finns också i Viken sedan ett antal år tillbaka.
 Idag finns det runt 2 miljoner kvar av bröderna 
Kocks pengar.

VKB har tagit fram en användarpolicy
VKB:s styrelse har anlitat revisorer och jurister och 
diskuterat frågan hur de återstående donationerna 
skall användas och hur man bäst förvaltar dem. 
 Det första som tagits fram är en användarpolicy 
där man klart och tydligt har bestämt vad donatio-
nen skall användas till. 

 ”Vikens förskönande” handlar om att man fram-
gent har ett brett perspektiv på hur medlen skall 
användas. VKB har därför beslutat att bilda ett Skön-
hetsråd som skall jobba med att ta fram olika förslag 
på vad medlen skall användas till. I rådet skall det 
ingå personer från Viken som har både intresse att 
deltaga och insikt i ämnet. 
 I slutändan blir det VKB:s styrelse som avgör vil-
ket/vilka förslag som skall förverkligas. Viktigt är att 
användarpolicyn följs och att man har ett brett per-
spektiv på vad som ingår i ”Vikens förskönande”.
Under året har också en arbetsgrupp jobbat med att 
hitta bra placering av kapitalet, så att även framtida 
avkastning kan gå till ändamålet.

Systrarna Svenssons donation
Den andra donation som VKB erhållit och forfaran-
de är aktuell är från Systrarna Svensson. 
 Här är direktiven klara och avser underhåll av Li-
sas och Fritidens bryggor. I avtal från 2004 har kom-
munen tagit över ansvar och underhåll av Fritidens 
brygga. Avtalet innebär istället att VKB har ansvaret 
för Stenbryggan/betongbryggan i söder. Vad gäller 
skötseln av Lisas brygga delas ansvaret mellan VKB 
och kommunen.

Christer Johansson

Vänstra bilden: Här står Malte på trappan till sitt lilla museum. Nils skrattar åt någon av Maltes många  lustigheter. Högra bilden: Familjefoto 
från 1935. Fr v. Amanda, Malte, Nils, Anna-Bengta och Axel. Hela historien om familjen Kock hittar du i Byaluren #27 hösten 2007.

Kockska gården
”Kockska gården” var 
den östligast bebodda 
och belägna i den gam-
la fiskebyn Viken. På 
1600-talet numrerades 
fiskegårdarna i byn från 
väster till öster och den 
”Kockska” tilldelades det 
högsta numret - nr 56. 
Namnet man gett gården 
har samband med att 
invånarna i den under 
närmare tre hundra år 
på ett eller annat sätt har 
haft anknytning till släk-
ten Kock, en båtsmans-
släkt.
Sedan blott 37-årige fis-
karen Anders Ericksson 
på gård nr 56 avlidit år 
1700 gifte hans änka 
Kirsti Nilsdotter om sig 
med Hans Larsson från 
Klappe by. När Hans en-
rollerat sig som båtsman 
i örlogen tilldelades han 
namnet Kock - Hans 
Larsson Kock. 
Dessvärre blev Kirstis 
andre make inte heller 
gammal. Hans Kock av-
led i den svåra pest som 
förhärjade Viken som-
maren 1711.
Läs mer om släkten Kock 
i Byaluren #27 på hem-
sidan.

Donationer och Skönhetsråd

Detalj av gruppen på hamnplanen som bekostats av bröderna Kocks generösa donation.

Djupdyker i 
skepparfamiljen 
Jönssons historia

Vi deklamerar dikter ur gamla poesialbum, vi läser 
Lillys brev om allt från kärleksbekymmer till livfulla 
beskrivningar av hennes arbetsliv bland annat i Mar-
seille, Göteborg och USA, högt för varandra, vi fan-
tiserar om de olika familjemedlemmarnas tankar och 
livsfunderingar, vi stimulerar varandras nyfikenhet på 
gamla tider – och vi har roligt tillsammans!
 Varje tisdag kommer vi ett steg närmre familjen 
Jönsson och vårt älskade Viken och vi blir klokare, 
kunnigare och förhoppningsvis bättre ambassadörer 
för ett av Vikens finaste kulturarv, Paul Jönska går-
den.
 Kontakta oss gärna på lindfors.viken@telia.com 
med frågor och kanske med bortglömda fakta om 
gård och familj men framför allt – besök Paul Jönska 
gården om du inte redan gjort det, du blir inte be-
sviken. 

Anita Lindfors
CIRKELLEDARE

Deltagarna i studiecirkeln 
har forskat i Lilly Håkans-
son liv och renskrivit hen-
nes dagbok. 
Lars-Olof Strufve läste den, 
och fick kontakt med en 
släktforskare som kunde 
berätta mer om paret 
Håkansson tid i USA. 
Därefter skrev han den 
artikel om Lilly Håkansson 
som du kan läsa på nästa 
uppslag.

Cirkelledaren Anita Lindfors läser för deltagarna ur 
Lilly Håkanssons brev.

Delar av Paul Jönska gårdens studiecirkel samlad i Ö Magasinet. Från vänster Kerstin Pålsson, Märta Braun, Ann-Britt Strufve, Viveca Ainetoft, 
Anita Lindfors, Ulla Skoglund, Ulla Karlin, Birgitta Eklöf och Ulla Whitehorn.
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Följ årstidernas växling och njut av potatis
grönsaker & kött från vår egen gård.

Välkomna ut och handla 
egenodlade & noga utvalda 
delikatesser i gårdsbutiken 

I gårdens ”Chipserie”
tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips från
mylla till hylla!

Året runt-öppet i butiken:
Onsdag-fredag 10-18

lördag 10-15.
Under juni-augusti även

öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.
E er ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

E er 500 meter, ta vänster.
042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se

Året-runt öppen gårdsbutik med egenodlade och noga utvalda  
delikatesser. Hängmörat oxkött från gårdens egna djur.

Öppettider 

Maj-Augusti: Tisdag-fredag 10-17 & lördag 10-14  
September-April: Onsdag-fredag 10-17 & lördag 10-14

042-23 86 50 | butik@larsviken.se | www.larsviken.se | Följ oss på 

Följ årstidernas växling och njut av potatis
grönsaker & kött från vår egen gård.

Välkomna ut och handla 
egenodlade & noga utvalda 
delikatesser i gårdsbutiken 

I gårdens ”Chipserie”
tillverkar vi Larssons Chips -

delikatesschips från
mylla till hylla!

Året runt-öppet i butiken:
Onsdag-fredag 10-18

lördag 10-15.
Under juni-augusti även

öppet tisdag 10-18.

Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook 

Väg 111 till Viken, vid viadukten ta av in mot Vikens centrum.
E er ca 1 km skylt vid vägen in på Lars Bengtsväg.

E er 500 meter, ta vänster.
042-23 86 50   |   butik@larsviken.se   |   www.larsviken.se
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Lilly föddes som andra barnet i en sjökaptensfamilj. 
Fadern, var som den förste ångbåtskaptenen i Vi-
ken, en aktad man. Vid sexton års ålder fick hon 
själv tjäna sitt bröd och skickades att lära sig stryk-
ning i Helsingborg. Nästa läroplats var 1891 på Ho-
tell Mollberg, där hon fick lära sig till kokerska. Det 
var högst motvilligt hon lämnade hemmet, men de 
var tillräckligt många utan henne. Fadern hade drab-
bats av en nedåtgående sjöfartskonjunktur.

Mollbergs yngsta kokerska
Lilly var en utmärkt elev och 1892 anställdes hon 
och blev Mollbergs yngsta kokerska. 1893 var hon 
kock hos konsul Peyron i Marseille. Därefter följde 
anställningar på hotell i Karlshamn och Trelleborg, 
varefter hon först fick plats hos överstefamilj och se-
nare hos en kaptensfamilj i Göteborg. 
 Lilly hade emellertid börjat tröttna på att laga mat 
och när hon 1905 erbjöds att förestå Linnea-kyrkans 
nykterhetscafé på Linnégatan 35 i Göteborg, tog hon 
platsen.
 Det visade sig vara lättare sagt än gjort att få en 
krona över. Så Lilly köpte för 600 kronor ett eget ca-
fé i hörnet av Postgatan och Östra Hamngatan i Gö-
teborg. Hon lyckades efter ett år få det gå med vinst, 
sålde det och och köpte en biljett till Amerika. Lilly 
var nu 32 år och hade sannolikt genom en kusin fått 
kännedom om löner i Amerika. En kokerska i Sve-
rige hade då en årslön på 375 kronor. I Amerika var 
lönen för samma jobb cirka 200 dollar. Med dåva-
rande kurs 3,79, motsvarade det 758 svenska kronor.

Emigration till Amerika
Den 26 april 1907 bar det iväg från Göteborg med 
fartyget Ariosto till Hull i England. Resan fortsatte via 

Liverpool och hon ankom till Boston 10 maj 1907. 
Där tog hon Fullriverbåten till New York. Hennes 
kusin hämtade henne och hon stannade hos henne i 
Fort Lee en vecka. Via en arbetsförmedling fick hon 
plats hos två unga människor, som lärde henne eng-
elska, och efter tre månader förstod och kunde hon  
någorlunda tala språket.
 Lilly var inte nöjd med lönen. I New York fick 
hon en annan plats med 208 dollar i lön. Lilly gick 
i kockskola och lärde sig amerikansk matlagning. 
Trivdes gjorde hon dock inte, utan sökte ny plats. 
En arbetsförmedling hade platser att anvisa, och hon 
tog en i Gloversville*. 
 Lilly kom fram på kvällen till familjen Moses, som 
hon skulle arbeta hos. Första lördagen hon var där 
fick de besök. Lilly presenterades för en man som 
senare skulle bli hennes make. Han var slående lik 
hennes svåger Anders och hette Svante Håkansson.

Åter till hemmet
Lilly blev emellertid sjuk och orkade inte med sitt ar-
bete. Hon planerade att resa hem till Sverige. I New 
York kände hon sig bättre och tog plats hos en fa-
milj. När vintern kom, fick Lilly influensa och lung-
inflammation. Hon togs in på sjukhus. Efter fyra 
dygn lämnade hon det och tog sig till sin kusin. 
 Där kollapsade hon. Det stod klart att hon var 
överansträngd. Hon hade sparat 1 000 dollar och ha-
de pengar till en biljett hem till Sverige. Resan gick 
via Bergen till Köpenhamn, där föräldrarna mötte. 
Hemma uppsöktes doktorn som ordinerade en må-
nad på Vittsjö vilohem. 
 Vistelsen i Vittsjö botade henne och hon beslöt 
att resa tillbaka till Gloversville i USA.

Äktenskap
Den 13 september 1913 vigdes kokerskan Lilly Au-
rora Jönsson och handskmakaren Svante Håkansson, 
född i Lund. Därefter avreste paret på bröllopsresa 
till Sverige med linjen Köpenhamn – New York med 
fartyget Hellig Olav. Återresan skedde 30 oktober – 
11 november 1913 från Köpenhamn.

1915 – 1940
Lilly kallas nu för ”House whife” i folkräkningen. 
1915 hyrde de en lägenhet i ett hus beläget i hörnet 
av Summer Street 36 och North Mc Nab Avenue 18. 
1920 noterades Lillys sysselsättning som Housework 
och arbetsgivaren som privat family.
 1925 förvärvade makarna ett eget hus med adress 
Cherry Street 6. De hade sparat i tio år och nu var 
det de som hyrde ut för att få bidrag till finansie-
ringen. Makarna bodde kvar på denna adress under 
kommande folkräkningar.
 1930 anges fastighetens taxeringsvärde till 4 500 
dollar, vilket motsvarade cirka 18 000 kronor.
 1940 uppges Svante Håkansson som handskma-
kare hos Rubin & Sons. Lilly däremot anges sakna 
yrkesbeteckning och för 1939 ingen inkomst.
1942. Lilly antecknar att japanerna hade tagit Filip-
pinerna. General Douglas Mc Arthur hade utsetts till 
ÖB för amerikanska trupperna i Asien. ”Så nu blir 
det action.” Ryssarna vann segrar på ryska fronten 
och finnarna önskade fred. Tyskarna hade hela Eu-
ropa. ”Hur länge skall vårt gamla fosterland undslip-
pa krigets fasor?”
 Bröllopsdag september 1942. ”Hoppas på att kri-
get skall ta slut och att vi en gång kan komma till 
vårt fosterland, ha en tid kvar, för att sedan få bli be-
gravda i den jord som oss fostrat har och fädernas 
aska gömmer.” 
 Nyårsnatten 1942. Den värsta snöstormen sedan 
1918. Elektriska ledningar hade brutits av. De satt i 
mörker två kvällar med brinnande ljus.
 I oktober 1944 blev Lilly förhörd på amerikansk 
historia. Viss kunskap krävdes för att få ”Citizens pa-
per”. Hon blev godkänd. I januari 1945 antogs Lilly 
som amerikansk medborgare.
 Våren 1945 antecknar Lilly de allierades fram-
gångar och i maj 1945 tänds hoppet om att kunna 
sälja huset och kunna komma hem igen. Kapitulatio-
nen 8 maj 1945 celebrerade hela Amerika. 
 I juli 1945 noteras att det råder brist på många 
varor i Amerika. Värst var det med maten och bris-
ten på kol. Japans kapitulation 14 augusti anteckna-
des. Det visade sig vara svårt att återgå till hur det 
var före kriget. Nu kom kris med arbetslöshet och 
depression. I augusti hade matfrågan förbättrats och 
de får äta Beef och Toast Roast igen skrev Lilly.
 Huset som haft i 22 år säljs och de får 6 000 dol-
lar för det. Det motsvarar 2017 omkring 500 000 
kronor. I juli 1947 gick de i New York ombord på 
Svenska Amerikalinjens Drottningholm.                    

Lilly Aurora Jönsson, 
föddes den 6 oktober 1875 
i Viken i en fastighet, som 
numera kallas Paul Jönska 
gården. Hennes liv är en 
fascinerande historia om en  
envis kvinna, hårt arbetan-
de, på hotell, i fina familjer 
och med eget företagande. 
Lillys dagbok, hennes brev 
och amerikansk folkräk-
ning har utgjort underlag 
till denna artikel, samman-
ställd av Lars-Olof Strufve.

Ångbåtskapten Paul 
Jönsson och hans hustru 
Hilda, Lillys föräldrar.

*Gloversville, där Lilly 
fick sitt första jobb, ligger i 
Fulton County och staten 
New York. Den är mest 
känd för garverier, samt 
tillverkning av handskar. 
Staden ligger norr Albany 
och har ett klimat lik-
nande Skandinaviens.

Åter i föräldrahemmet i Viken
Livet i Viken blir inte så trevligt som Lilly väntat sig. 
Hon antecknar i dagboken, att Dagny (systerdot-
tern) är sin mor Anna lik, svår att uthärda. ”Hon var 
liksom Nemesis, som förföljde mig var dag. Klorna 
stack ut allt oftast. Vad de behövde oss här för, var 
våra pengar för att fixa upp huset. Men nej, därav 
blev det intet!”
 1951 oroas Lilly över att ofredsmoln stockas igen. 
(Koreakriget) Den 12 maj 1953 dog Svante hastigt i 
urinförgiftning. Lilly sörjer 40 års lycklig samvaro.  
 
 Mars 1954 var sundet isbelagt och fartyg låg fast 
vid Domsten.
 I juli 1954 antecknas att söndagarna är trista. ”De 
är hemvist för målare, (Harald Nilson och hans vän-
ner), som går under namnet ’konstnärer’, vilka inte 
fått en enda tavla erkänd, gamla sladdriga fröknar 
och änkor. Vidare avdankade majorer, som blandar 
glödande svordomar i samtalet.”
 1956 en kall vinter ånyo. 20 fartyg låg infrusna. 
Koksen kostade tio kronor per hektoliter. 
 I november 1957 antecknar Lilly att hon önska-
de frid över sina sista levnadsdagar, men istället fått 
ett ”helvete”. Aldrig drömde hon, att hon skulle vara 
vaktad av de två hysteriska fängelse-konstaplarna, 
systerdottern Dagny och hennes man Harald.

Hälsning från kung till kung
Den 9 september 1961 var en utflyktsdag. Denna 
gång gick resan till Sofiero. Tänka sig, skriver Lilly, 
”vi fick nåden att se och tala med Kung och Drott-
ning. De var mycket anspråkslösa.” Lilly hälsade 
Kungen från hans farfar Oscar II, som hon hade sett 
i Viken. Hennes far var med i trädgården, där gub-
barna drack champagne. Oscar II var den kungliga 
person som invigde den nya hamnpiren i Viken den 
2 september 1902. (Finns inristat i sten i hamnen).

Lilly dog 27 december 1963, 88 år gammal 
Systerdottern Dagny dog 9 oktober 1975, 72 år gam-
mal. Ingen av dem hade några barn.

Lars-Olof Strufve

Se mer på hemsidan 
vikensbyaforening.se. 
Knappa via ”kulturskat-
terna” vidare till Paul 
Jönska Gården.

Bilden från Lilly Aurora Jönssons giftemål med handskmakaren Svante Håkansson finns i gårdens samlingar.

Lilly Håkansson
- en Vikenflickas levnadsöde.

Sommarens 
program på Paul 
Jönska Gården
Trädgårdsrundan 
16-17 juni kl 10-17
Tusen Trädgårdar 
1 juli 10-17
Våffeldag 
8 juli kl 14-17
Vikenfesten kulturdag 
29 juli kl 10-17
Sensommarrunda i 
trädgården 
1-2 september kl 10-17
Julmarknad 
8 december kl 13-15

Huset är öppet för 
visning söndagar från 
den 24 juni till och med 
26 augusti mellan kl 
15-17 kostnad 40 kr 
barn i vuxens sällskap 
gratis. För annan tid 
för visning kontakta 
ab.strufve@telia.com
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FÖRSÄLJNING • INSTALLATION • SERVICE 

kylvarmepumpservice.se    tel 070 25 65 330

 Värmepumpar Luftkonditionering SolcellerAvgående styrelsemedlem-
mar, Leif Olsson, Chris-
ter Johansson och Ove 
Johansson avtackas med 
blommor av Lotta Hördin 
och Louise Alexén

Föredragshållaren Kristina Pålsson fick VKB:s tnya 
tygkasse  av Ove Johansson.

MERCY SHIP I VIKEN

ÅRSMÖTESRAPPORT Mercy Ship är en internationell hjälporganisation 
som driver ett mycket speciellt fartyg. Africa Mercy 
är världens största civila sjukhusfartyg.  
 Fem miljarder människor saknar tillgång till säker 
kirurgi. Fler människor dör i brist på kirurgi än anta-
let människor som sammantaget dör i HIV, malaria 
och TBC. Av 313 miljoner operationer som görs var-
je år i världen, görs bara 5 % i de fattigaste länderna 
där mer än 30 % av världens befolkning bor.  
 I Afrika är barnadödligheten stor. Av 1000 föds-
lar dör 90 barn före sin femårsdag. Det är cirka sju 
gånger fler jämfört med Europa där 12 barn per 
1000 födslar dör före fem års ålder.

Africa Mercy ger vård där vård inte finns
Ombord på Afrika Mercy erbjuds patienterna förut-
om olika typer av kirurgi, även tandvård och andra 
typer av sjukvård. All vård är gratis för patienterna. 
Ombord arbetar över 400 volontärer. Läkare, sjuk-
sköterskor, tandläkare, tekniker, sjömän etc. De får 
ingen lön och betalar dessutom för sin resa och up-
pehället ombord. Varje år kommer några i besätt-
ningen från Sverige. 
 Fartygets besättning utbildar också sjukvårdsper-
sonal i de länder fartyget besöker. Under åren har 
också flera sjukvårdskliniker byggts upp som lämnas 
kvar när Africa Mercy reser vidare till nya hamnar.  
Många sjukdomar kan förebyggas med hälsosam 

Vikens Sjöfartsmuseum vi-
sar varje år en ny temaut-
ställning. Vanligtvis har 
utställningarna en direkt 
koppling till sjöfart och 
Viken. 2017 handlade ut-
ställningen om fyrskeppet 
”Svinbådan”. I år kommer 
vi att visa en utställning 
som handlar om ett fartyg 
som saknar lokal anknyt-
ning. 

mat. Därför genomför personal från Mercy Ships 
kurser i effektivare och miljöanpassat jordbruk. Må-
let är en bättre avkastning och förbättrad hälsa för 
bönderna, deras familjer och samhällen.  

Har hjälpt miljoner människor i Afrika
75 procent av världens befolkning bor i eller i 
närheten av en hamnstad. Därför når Mercy Ships 
många behövande i Afrikas hamnar. Just nu ligger 
Africa Mercy i Douala i Kamerun. Sedan starten 1978 
har över 2,5 miljoner människor fått hjälp. Mercy 
Ships ger hopp och läkedom till de fattigaste och 
förändrar livet både för individer och nationer.
 Verksamheten bygger – förutom på volontärernas 
insatser ombord – på gåvor och frivilliga bidrag. 
Därför hoppas vi på Vikens Sjöfartsmuseum att ge-
nom denna utställning kunna bidra till Mercy Ships 
angelägna och effektiva hjälpverksamhet i Afrika. 
Mercy Ships kommer med hopp och läkedom! 
Gå gärna in på http://mercyships.se och läs mer om 
Mercy Ships verksamhet. 
 Välkomna till Vikens Sjöfartsmuseum. Vi öppnar 
den 29 juni och har öppet fredagar, lördagar och 
söndagar till och med den 19 augusti. Alla dagar 
mellan kl 13 och 16. Vikendagarna den 28 och 29 
juli öppnar vi redan kl 10. 

Lars Reuter
ORDFÖRANDE FÖR SJÖFARTSMUSEET

Inbrotten i kommunen har gått ner 67% jämfört med 
2016. Det brott som dock ökar är bedrägeribrotten 
där ID kapning ingår. Kristina betonade vikten av att 
ha koll på sin post och om det kommer brev från 
UC (Upplysningscentralen) att man vet vem som ta-
git upplysningen. Förutom larm så kan man skydda 
sig med ett så kallat DNA som är ett medel man må-
lar på sina smycken och andra värdesaker. Kristina 
kan nås via kommunen mail om man har frågor.

Året som gått presenterades
Sedan var det dags för VKB ordförande Christer Jo-
hansson att berätta med hjälp av ett bildspel vad sty-
relsen jobbat med under verksamhetsåret. 
 Christer antog ordförandeskapet för ett år sedan 
efter Tuve Nilsson hastiga bortgång då det saknades 
kandidater till ordförandeposten. Förutom Christer 
lämnar också Leif Olsson och Ove Johansson VKB 
styrelse.
Christer tackade valberedningen, Sara Berger, Sven-

Åke Hansson och Claes 
Pettersson som i år ock-
så skulle ta fram ytterli-
gare tre nya kandidater 
som ska ersätta stiftelse-
ordförandena i VKB sty-
relse. Denna förändring 
gör att respektive stiftel-
seordförande ges mer tid 
till sin egen stiftelse och 
VKB kan stärka sin styrel-
se med tre nya ledamöter. 

Stiftelseordförandena blir adjungerande i VKB:s styrel-
se och kommer vara med på två möten under året.
 VKB har genomfört en enkät bland Vikens fören-
ingar där man fått svar på hur samarbetena kan stär-
ka gemenskapen i byn och att man samtidigt blir en 
starkare samtalspartner. 
 VKB:s stiftelser har under året stöttats ekonomiskt 
med bidrag till driften och Paul Jönska Gården har 
fått en helt ny mur som VKB har betalat med pengar 
från bröderna Kocks donation.
Flera aktiviteter har traditionsenligt genomfört under 

året. Valborg, Vikenfesten och Julmarknaden. 
 VKB:s verksamhetsresultat för 2017 ligger i linje 
med budgeten. Föreningen fick dock ett överskott 
på 130 000 kronor som var en värdeuppgång på en 
fondplacering.
 Christer tackade slutligen sina kollegor i styrelsen 
för ett fantastiskt jobb och önskade VKB lycka till i 
framtiden. Årsmötet var i år välbesökt och Lotta Hör-
din valdes till mötesordförande och Louise Alexén 
till mötessekreterare. Inga enskilda frågor hade in-
kommit. 

Den nya styrelsen ser ut så här…  
Lotta Hördin valdes till ny ordförande för VKB. Lars 
Niwong, Tove Mauritzon, Lena Thorsson och Lou-
ise Alexén fortsätter som ledamöter i styrelsen. Nya 
i styrelsen blev Linda Lundin, Lisbeth Rydberg, Per 
Eriksson, Kjell Näslund, Fredrik Hallgårde och Gert 
Jan van Doormalen. 

Clasgöran Strömgren

Årsmötet den 22 mars 
gästades i år av Kristina 
Pålsson säkerhetsansvarig 
inom Höganäs Kommun. 
Kristina berättade om kom-
munens säkerhetsarbete 
och vad vi som kommun-
invånare kan göra för att 
hjälpa till att hålla koll på 
våra byar i kommunen. 
Ett lyckat projekt har varit 
ett nytt samarbete med 
Securitas Larm som står i 
kontakt med tex hemtjäns-
ten och de samarbetar om 
de ser något ovanligt som 
sker när de åker runt på 
kvällar och nätter i kom-
munen. 
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Vi talar med Kerstin Juelsson som är född och upp-
vuxen i Viken. Hennes föräldrar Mary-Ann och Nils 
Juelsson drev trädgårdsmästeri i Villa Bäckabo som 
ligger i Svanebäck längs med Höganäsvägen.
 Kerstin har alltid haft intresse för att skapa med 
händerna. Det har varit allt ifrån trädgårdsskötsel till 
att måla tavlor, snickra och renovera möbler.
 I källaren hemma hos föräldrarna började Kerstin 
träna på att klippa hår. Det var kompisar, föräldrar 
och vänner som fick ställa upp när hon ville
öva på sina färdigheter. Redan då i unga år hade 
Kerstin drömmar om att köpa salongen i Viken då 
hon var klar frisör.

Drömmen slog in nästan direkt
Några månader efter att Kerstin fått sitt gesällbrev 
blev salongen till salu och hon slog till direkt.
 Samtidigt, i början av 80-talet när Kerstin öppnat 
salongen, började Kicki Rosling arbeta som lärling 
hos henne. Kicki som är uppvuxen i Sundsvall kom 
till Mölle vid 21 års ålder. Efter 7 år där flyttade hon 
till Viken. Samtidigt som hon gick som lärling hos 
Kerstin utbildade hon sig i Köpenhamn och London. 
 Kicki är numera egen företagare och hyr stol på 
salongen. Susanne Nilsson, uppvuxen i Nyhamns-
läge, kom till salongen några år senare och arbetar 
som anställd. Kerstin träffade Susanne då båda gick 
som lärlingar på Salong Ulla i Nyhamnsläge.

Många kunder har passerat salongen
De som vi klippte som små är nu vuxna och kom-
mer med sina barn. Bor de inte i Viken så kommer 
de ofta när de är på besök.

Vikens Hårstudio jubilerar
1960 byggdes huset där 
Vikens Hårstudio har sina 
lokaler. Huset byggdes för 
en hårsalong och i bakre 
delen av huset fanns Vikens 
Sjävtvätt.
I början av 80-talet togs 
salongen över av Kerstin 
Juelsson som blev den 
fjärde ägaren att driva 
salong i byggnaden.
I år firar salongen sitt 
35-årsjubileum!

 På sommaren har vi, som alla andra, högsäsong. 
Alla som semestrar i Viken har då tid att klippa sig.
Som frisör så lär man känna människor i alla åldrar, 
vilket är otroligt spännande. 

– Blir det en pratstund med alla kunder?
 – Man får oftast en trevlig pratstund med kunder-
na samtidigt som det gäller att känna av vad de vill.

– Ni får lyssna på mycket och kanske ibland vara ett 
stöd i många olika frågor?
 – Ja, man får ta del av mycket glädje och sorg 
och blir god vän med många.

– Ni har jobbat i hela 35 år och ni har kunder som 
varit med från start. Hur blir de stamkunder?
 – Man får försöka att vårda och ta hand om sina 
kunder på bästa sätt.

– Hur ser återväxten ut idag?
 – Det har kommit och gått kunder under årens 
lopp. Eftersom Viken växer så tillkommer det en hel 
del nya kunder.

– Klipper ni även ungdomar och män?
 – Vi klipper alla. Alla är välkomna.

– Hur håller man sig ajour med både den tekniska 
utveckligen och alla modetrender som dyker upp?
 – Vi går på kurser och utbildning, tex Stockholm, 
Köpenhamn och London.

– Föreslår ni kunderna nya frisyrer eller är det 
kunden som vill ha förändring?
 – Det är både och. Ibland vill kunden göra en 
förändring och ibland är det vi som föreslår.

– Ser ni några nya trender som är på G?
 – Många trender är på gång. När vi startade var 
det vår/sommar- och en höst/vinterfrisyr för både 
herr och dam. Idag är det mer att allt är möjligt, me-
ra trender och riktningar och mera individuellt.

– Handels- och serviceyrkena slås ut på de mindre 
orterna men ni som frisörer klarar er bra. Var är ert 
framgångsrecept som andra branscher inte har?
 – Vårt framgångsrecept är nog att vi försöker sätta 
kunden i fokus och lyssna av deras önskemål. För-
söker ha en harmonisk stämning och stressfri miljö. 
Detta verkar troligtvis fungera eftersom vi har sett 
många olika frisörer komma och gå genom åren. 

– Frisöryrket är populärt som utbildningslinje.     
Vad är den största glädjen med att få vara frisör? 
 – Att få göra folk glada och förhoppningsvis 
vackrare i håret. Få nöjda kunder.

– Kan man hantera både mammarollen och frisöryr-
ket samtidigt?
 – Kan vara jobbigt eftersom man inte kan vara le-
dig så länge. Man har en firma att ta hand om och 
man är rädd att mista sina kunder. Som frisör kan 
man ha svårt att ta in en ersättare eftersom man ofta 
har en personlig kontakt med sina kunder.

– Hur har de preparat ni använder utvecklats?
 – Allt ska vara miljövänligt och giftfritt så det har 
ändrat sig till det bättre. Så det är bra både för kun-
derna och oss.

– Hur får man insikt och utbildning i allt nytt som
kommer ut i marknaden? 
Kurser och försäljare som kommer till oss på salong-
en. Tidningar, reklam och naturligtvis media också.

– Är ni med i någon branschorganisation?
 – Småföretagarna och Vikens företagarförening.

– Kommer frisöryrket att vara förändrat om fem år 
jämfört med idag?
 – Tror inte att någon större förändring sker men 
det är ständigt lite förändring och utveckling.

Med det svaret tackar vi för oss och lämnar Kerstin, 
Kicki och Susanne så de kan fortsätta att ta hand om 
alla sina kunder.

Christer Johansson

Kerstin Juelsson och Kicki Rosling framför entrén till 35-årsjubilerande Vikens Hårstudio på Dammplatsen i Viken.

Allium. Fotograf Agneta Nilsson
Se mer på www.hoganasfotoklubb.se

Vi hälsar alla välkomna – hela sommaren

Vikens
Blomsterhandel

Bygatan 13, 260 40, Viken
Tel/Fax: 042-23 66 94

Fångstnät. Fotograf Lennart Nilsson
Se mer på www.hoganasfotoklubb.se
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Cecilia Tidstrand
trädgårdsarkitekt

Vi matchar ditt vackra inre med ett vackert yttre.

info@formochfloratradgard.se • 070-47 45 485 • www.formochfloratradgard.se

Med naturen som lekplats
Mattias–ny 
ordförande 
i Vikens IK
I januari valdes han till ordförande i Vikens IK, 
byns största idrottsförening med 500 medlemmar 
och 17 aktiva lag. Möt Mattias Berg som vill få fler 
att engagera sig och växa i klubben. 

Grattis Mattias! Vad fick dig att tacka ja?
 – Tack så mycket. Jag tycker om utmaningar och 
gillar att kunna hjälpa till. Jag har varit invald i sty-
relsen några år, så jag känner hela teamet och då 
blir startsträckan ju inte så lång. Båda mina tjejer 
spelar i Vikens IK så det är en självklarhet för mig 
att hjälpa till i föreningen.

Har du själv varit aktiv inom fotboll?
 – Ja, jag spelade från knatte- till juniorfotboll i 
Jonstorp. Sedan blev det lite svårare att ta en plats, 
men jag och min tvillingbror (han är tränare i Mun-
ka-Ljungby och syns ibland på Vikvalla – fast i röd 
jacka) hade kompisar som spelade i Svedberga, så 
då blev det några år där för mig.

Vad blir din viktigaste uppgift som ordförande?
 – Just nu jobbar vi mycket med att få fler att en-
gagera sig i Vikens IK. Styrelsen har påbörjat ett ar-
bete med att få våra olika utskott att jobba mer med 
mandat. Jag vill minska att ordförande är inblandad 
i allt, med hjälp av mandat och förtroende ska vi få 
fler att växa i inom klubben.
Hur ser din vision för klubben ut?  
– Vikens IK ska fortsätta vara en klubb för alla och 
målsättningen är att få våra barn och ungdomar att 
spela fotboll så länge som möjligt. En god ekonomi 
är en bra grund för allt arbete inom klubben. Varför 
inte ha kommunens bästa ungdomsverksamhet, bå-
de för tjejer och killar?

Förutom en massa härlig fotboll i allt från knatte-
sammandrag till seniorernas spel i division 6, så hän-
der det även andra spännande saker på Vikvalla i 
sommar. Berätta!
 – Under sommaren hoppas jag att vi har barn och 
ungdomar här hela dagarna. Vi ordnar loppis den 27 
maj, vi bjuder på många roliga matcher och vi kör 
vår otroligt populära fotbollsskola i augusti. Kom 
och titta på barnens eller barnbarnens matcher. Du 
är alltid välkommen till Vikvalla!

2015 flyttade Vikens IK in på nya Vikvalla, vad är 
på gång när det gäller anläggningen?
 – Vi ska slutföra vår multiarena så att den kan an-
vändas under sommaren. Sedan ska vi snart börja 
uppvakta kommunen om hur detaljplanen runt Vik-
valla ska se ut, så att vi kan vara med och påverka.
Förutom Vikens IK, vilket fotbollslag hejar du på? 
– Southampton FC är mitt lag. Vi är några stackare 
som våndas och ibland gläds över deras spel. Allt 
började med tipslördag och Matthew Le Tissier blev 
direkt min favorit – kolla på youtube hur bra han 
var! Jag tittar även mycket på HIF, har följt dem se-
dan mitten av 80-talet med min pappa och bror. 

Dag Ståleker

Om Mattias 
Namn: Mattias Berg 
Ålder: 47 år 
Yrke: HR Manager på 
Höganäs AB 
Familj: Gift med Kristin, 
barnen Olivia 15 år och 
Filippa 12 år 
Fritid: Familj, vänner och 
Vikens IK. Hämtar andan 
och njuter med familjen 
på vårt sommarställe 
utanför Kalmar.

”Dagmamman” har liksom försvunnit lite. Catrin be-
rättar att det faktiskt bara är hon i Viken, Lerberget 
och Höganäs som jobbar med detta just nu. 
 För ca 2-3 år sedan fanns det några till som nu 
har gått i pension och sedan dess har det inte kom-
mit någon ny. Och det kan väl Catrin ibland sakna. 
Men tillsammans med dagmammor från andra kom-
muner ses dom på en utflykt nån gång då och då. 

Bakgrunden till familjedaghemmet 
Catrin började arbeta som dagmamma 1999. Till 
en början anställd för kommunen men sedan 2015 
egenföretagare. Självklart med läroplanen och 
granskning från utbildningsförvaltningen som konti-
nuerligt bekräftar att verksamheten går till som den 
ska. 
 Vid mitt möte med Catrin kan man se att hon 
brinner för sitt jobb och verkligen engagerar sig i 
barnen och svarar enkelt ”för att jag älskar barn” på 
frågan vad som är bäst med hennes arbete. 
 Catrin är inflyttad till Viken 1995 efter att några år 
tidigare träffat sin make på en fest här i Viken. Ma-
ken kommer ifrån Viken och därför flyttade de hit 
och här kommer de stanna. Tillsammans har dom 
tre barn som är vuxna nu och har flyttat hemifrån. 

Hur fungerar det med att ha barn hos en dagmamma då? 
Eftersom ”Catrins Familjedaghem” är privat måste 
man ta kontakt direkt med Catrin för att ansöka om 
en plats. 
 Det finns plats för 8 barn totalt. Just nu har det 
varit fullt en längre tid och Catrin känner sig lyck-
ligt lottad att de positiva referenser från föräldrar har 
gjort att hon inte behövt informera så mycket om sin 
verksamhet, vilket självklart är kul, för då märks det 
ju att föräldrarna har varit nöjda. 
 Får barnet som går här ett syskon har det nya 
barnet förtur, precis som de flesta förskolor har. 

Åldersspridningen upplever Catrin löser sig 
– Det är alltid bra att barn i samma åldrar, men of-
tast blir det en bra dynamik i gruppen oavsett, man 
får se till individen och hur vi anpassar dagarna. 
 All mat lagar Catrin själv med hjälp av barnen 
som tycker det är roligt att delta. Tillsammans plane-
rar dom veckornas menyer. Hon försöker tänka bå-
de ekologiskt och med variation. 

En eftermiddag på en 
lekplats i Viken träffade 
jag av en slump en kvinna 
som hade med sig väldans 
många barn. Det visade sig 
vara Vikens enda Dag-
mamma, Catrin Santesson. 
Självklart måste vi veta 
mer om detta. 

På dagarna är dom ute mycket. 
– Det finns så fantastisk fin miljö här i Viken och så 
många ställen att besöka, berättar Catrin som tycker 
stranden är fantastisk och här finns så många olika 
lekplatser. 
 – Hela naturen är en lekplats för barnen, fantasin 
flödar när man kommer in en skogsdunge. 

Är det något som är extra svårt med att vara helt ensam? 
– Nej, det skulle vara om jag blir sjuk då, men det 
blir jag aldrig, svarar Catrin.
 Det är också väldigt viktigt med en rak kommu-
nikation med föräldrarna, om det är något dom inte 
vill att jag skall göra eller något jag skall göra måste 
vi kunna prata om det. Men det brukar fungera väl-
digt bra. Det är sånt vi pratar om på inskolningen.  
 Och barnen brukar inte säga att dom är på för-
skolan utan att dom ska komma hem till mig. 

Är det inte jobbigt att ha ansvar för så många barn själv?
– Barn är aldrig jobbiga, svarar Catrin enkelt.

Sarah Åkesson

Lyssna på sagor på Vikens bibliotek är alltid populärt.

Catrin i verksamhetens 
lekrum. 

På utflykt på stranden-
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Förändring och förnyelse. 
Det var två ledstjärnor för styrelsen som ar-
betade från mars 2017 till mars 2018. Flera 
av oss var nya ledamöter. Vi vände på ste-
nar, ställde frågor och skaffade oss nödvän-
dig kunskap om Byaföreningen. Det blev 
många möten med livliga diskussioner. 
Och vi tog beslut i en rad viktiga frågor.
 Föreningens nya styrelse, som valdes på 
årsmötet den 22 mars i år, har inte mindre 
än sex nya ledamöter. Vi tar nu över sta-
fettpinnen och ska bland annat se till att 
en del av de beslut som den förra styrelsen 
tog nu blir verklighet. 
 Ta till exempel det här med hemsidan 
för Byaföreningen och portalen för Viken. 
Vi fick i höstas en stomme att arbeta uti-
från, men det var svårare än vi trodde att 
nå upp till de ambitioner vi hade.

Nu tar vi krafttag för att få allt på plats. 
Tanken är att det inte ska finnas endast en 
ansvarig för sidan, utan flera. Allt för att vi 
snabbt ska kunna uppdatera informationen 
och på så sätt bli aktuella, och därmed an-
gelägna.
 Detsamma gäller portalen för Viken, 
som är tänkt som en digital ingång till byn. 
Både för dig som bor här men också för 
gäster i Viken ska portalen innehålla allt du 
behöver veta om byn, om aktiviteter och 
evenemang, här ska du hitta till Vikens alla 
föreningar, till restauranger och annat vik-
tigt. Men även när det gäller portalen stötte 
vi på problem och själva sjösättningen har 
dröjt. För den nya styrelsen har hemsida 
och portal högsta prioritet.

Nu är ett digitalt medlemsregister på gång. 
Det har vi verkligen längtat efter. Vår ambi-
tion är att ha en särskild medlemsansvarig 
i styrelsen, hittills har kassören varit ansva-
rig. En orimlig arbetsbörda i en förening 
som vid årsskiftet hade nästan 1 000 med-
lemmar.
 Med ett nytt system för inbetalning av 
avgiften hoppas vi slippa dubbelinbetal-
ningar. Fast viktigast av allt är att vi ser 

fram emot att lättare kunna föra en dialog 
med alla våra medlemmar.
 För det är ju medlemmarna – Vikenbor-
na – som gör föreningen. Vi har som mål 
att alla hushåll i Viken ska vilja gå med i 
Byaföreningen. Tillsammans kan vi ska-
pa gemenskap och trivsel på vår ort. Bya-
föreningen vill fungera som ett kitt mellan 
byns alla föreningar – vilken fantastisk till-
gång att det finns så många föreningar här!
 Valborg, Vikenfest, julmarknad – är utåt-
riktade aktiviteter som vi ska värna och ut-
veckla. Kom gärna med ideer!
 Det kulturhistoriska arvet, med Sophia-
möllan, Paul Jönska gården och Sjöfarts-
museet som är byns verkliga pärlor, är vi 
mycket stolta över. De många frivilliga som 
ser till att detta arv förvaltas så väl är värda 
en stor eloge. Vill du själv engagera dig i 
någon av verksamheterna, hör av dig!
 Så möts dåtid och nutid i Viken.

Men framtiden pockar också på.
Som ordförande hoppas jag att vi i sty-
relsen tillsammans med medlemmarna i 
Byaföreningen ska kunna vara med och 
påverka byns utveckling. Det kan handla 
om allt från byggnation, service, trafikfrå-
gor, skola till äldreomsorg. Vi ska satsa på 
ett bra samarbete med kommunens före-
trädare. 
 Vi vill jobba för att hela Viken fortsatt 
ska vara en underbar by att bo.

Lotta Hördin
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Stöd VKB 
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med din 
medlems-
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Endast…
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till Bg. 5705-4108. 

(Gäller ej dig som har elavtalet och därmed redan 
betalt medlemsavgift.) 
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Nu tar vi nya tag
Här är nästan hela den nya styrelsen för Vikens Kultur- och Byaförening. Främre raden från 
vänster: Linda Lundin, Tove Mauritzon, Lisbeth Ryberg, Lotta Hördin, Lena Thorsson och Louise 
Alexén. Bakre raden från vänster: Per Eriksson, Fredrik Hallgårde, Gert van Doormalen och 
Lars Niwong. Kjell Näslund var ej närvarande när bilden togs.




