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kan renoveringen vara klar till ”Möllornas dag” i början av juli.
Arbetet i ungdomskommittén att skapa en samlingspunkt för Vikens högstadieelever, har inte rönt det gensvar vi
hoppats på och är därför inne i ett avvaktande skede.
En stor suck av lättnad gick genom
byn i början av februari, när regeringen
äntligen godkänt arbetsplanen för nya
väg 111. Arbetet skall enligt vägverket
påbörjas efter semestern i år och byggtiden beräknas till ett år. Det innebar
också att vi kunde färdigställa den nya
Vikenkartan, som ni får i detta nummer
av Byaluren. Kartan ﬁnns även i en stor
version, som på kommunens bekostnad
plastas in och sätts upp vid infarterna till
byn och i hamnen.
Det som ligger framför oss är att i
samråd med hamnföreningen, företagarföreningen och de kringboende skapa
en plan för ny utformning och användning av hamnplanen. Den är för närvarande bevuxen med almar som tyvärr
håller på att dö ut, angripna av almsjukan. Det är sålunda ett gyllene tillfälle
till nytänkande.
Till sist hälsar vi alla välkomna med
förslag, bidrag och även som deltagare i
någon av våra kommittéer. Man behöver
inte vara styrelsemedlem för att dra sitt
strå till stacken för Vikens bästa.
Väl mött på byn!
Tuve Nilsson
PS. Årsmötesprotokollet ﬁnns på VKB:s hemsida. DS.

Ännu en brygga. Bryggans vänner presenterade på årsmötet en idé till en

ny brygga på stranden mellan Fritidens brygga och nya Cementbryggan. Årsmötet
gav styrelsen i uppdrag att se på möjligheterna, som i grunden byggde på att bryggans
vänner skulle ﬁnansiera bryggan och att VKB skulle teckna avtal med kommunen och
försäkringsbolag och därmed omedelbart ta över ägare ansvaret och efter 3 år också
skötsel och underhållskostnader samt övriga driftskostnader.
Undersökningar med kommun och länsstyrelse ger emellertid informationer som
gör det svårt att förverkliga projektet eftersom det bl.a. saknas giltig dispens från
strandskyddslagen och förutsättningarna att nu få dispens är mycket små, då såväl
Fritidens som cementbryggan byggts om.
Mot denna bakgrund anser VKB det svårt att i nuläget engagera sig i projektet.
För styrelsen i VKB genom Kjell Cronert
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När detta skrivs har det fallit en decimeter snö på förmiddagen och sedan bröt
solen fram och gav tillfälle till en gnistande söndagspromenad. När ni nu har
tidningen i er hand, borde våren vara i
full gång och snö och kyla glömda för
länge sedan.
Viken växer och jag hälsar på styrelsens vägnar alla nyinﬂyttade välkomna.
Tidningen ”Byaluren” är ingen medlemstidning, den distribueras till alla invånare
i byn med förhoppning att alla skall bli
medlemmar. Ytterligare information ﬁnns
på vår hemsida.
Jag ser fram emot en sommar, då vi
kan erbjuda bad från en ombyggd betongbrygga vid Fäladsvägen. Vid höstmötet förutskickades att ett medlemsmöte skulle sammankallas i bryggfrågan.
Det var då vår fasta övertygelse att vi
skulle kunna få till stånd ett samarbete
med kommunen enligt den offert som
presenterades på höststämman. Efter två
månaders funderingar tackade kommunen blankt nej och vi var då i tidsnöd
och fann det nödvändigt att snabbt fatta
beslut i frågan, för att bryggan säkert
skulle vara färdig till sommaren.
Visst kostar den en del, men den
kommer att sponsras till 20% av en generös Vikenbo och naturligtvis hoppas vi
på att ﬂer Vikenbor passar på att öronmärka ett bidrag till betongbryggan när
medlemsavgiften till VKB skall betalas.
Styrelsen var enig bakom beslutet och
den nya bryggan skall enligt entreprenören Midroc hålla minst 50 år. Invigning
av den kan i bästa fall ske när badsäsongen startar i mitten av maj.
Vikens stolthet, Sophiamöllan, har
varit hårt angripen av tidens tand och
en omfattande renovering pågår. Medel
till denna har samlats in från byborna
och den mest generöse bidragsgivaren
skänkte 250 000 kr. Även länsstyrelsen
har utlovat ekonomisk hjälp. Preliminärt
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Vikenbor!

Innehåll

Nu är det närsomhelst dags att njuta av den
fridlysta backsippan. Du hittar den mellan
södra delen av golfbanan och klitterna.

Två inledande skeden av det nya bryggbygget.
Den övre fångad av Berlil Lindfors den undre,
något senare, av Olle Bogren. Vi kommer alla
att med spänning följa bygget i vår!

Vikens Kultur- och Byaförening

Kjell köpte
slipsen av Kjell

Box 108, 260 40 VIKEN – www.viken.cc – Bankgiro: 5705-4108
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Den belönade hemsidan
Att lilla VKB skulle bli belönad för sin
hemsida är något helt fantastiskt.
Men visst är den bra. Det är inte så
många hemsidor som är så uppdaterad
som vår och det är helt Paula Salméns
förtjänst. Utan Paulas intensiva intresse
för att fånga den aktuella informationen
och omvandla den till intressant infor-

mation skulle det aldrig ha hänt. Så är
det bara och därför är vi alla glada att ha
Paula som en av vår medarbetare både
när det gäller hemsidan men också när
det gäller VKB.
Ett tips! Har du något som berör oss
alla i Viken kontakta Paula och plötsligt
kan en tanke bli något intressant i Paulas
händer. – Välkomna till VKB:s hemsida.

För en del kommer inte Byaluren i brevlådan.

För alla som har sitt permanentboende i Viken kommmer tidningen i brevlådan en gång
under maj och en gång till hösten. De, som inte bor här ständigt får också tidningen,
men då får man hämta den på biblioteket eller läsa den på hemsidan.

Det är ständigt ett väldigt tjatande

På nytt har någon påpekat att alldeles för många har för bråttom att komma ut ur Viken
och det gäller oftast oss som bor i Viken hur konstigt det än låter. Det har gällt Skepparegatan
och Bygatan men nu handlade det om Strandlyckevägen. Det var visst några hundägare som
pratade om detta. Låt oss sluta tjata men låt oss först och främst sänka hastigheten.
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Snygg eller hur. Det är inte så att jag blivit så dum att jag köper saker och ting
av mig själv för att göra en bra affär.
Nej, en bra affär gör man inte heller
bara för man köper en slips av Kjell.
Men om man köper det man kan i
Viken, då blir det det.
Vill vi fortsätta att ha det levande samhälle som vi har och som skall få möjlighet att utvecklas så måste vi anstränga
oss lite extra.
M a o när vi behöver något - mat i
olika former för att laga själv, för att få
maten hem eller få den på restaurang,
bakelser, kläder, blommor, konst och
presenter till andra och oss själva. Eller
annan hjälp med sådant som en handfull
företag i Viken arbetar med - olika typer
av skönhetsvård, kroppsvård och vård
för själen – då köper vi det här.
Gynnar våra företag helt enkelt.
Sedan över till något annat.
Kvinnor. Det är rent hysteriskt att se
gubbgänget i redaktionen och avsaknaden av kvinnor. Jag röstar därför på att
ni tar kontakt med mig. Ni som vill vara
med och jobba med Byaluren.
Vi är vackra och unga inombords.
Så det så.
Avslutningsvis - det här numret innehåller som vanligt lite spännande läsning.
Bryggor under 1900-talet. En fortsättning av Svanebäck. Intervju med Erik
Engström och hur det kom sig att början
till fusionen mellan Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar
startade i Viken med ett cyklande tidningsbud och lite till.
Kjell

OBS!

Glöm inte att betala in den nya
medlemsavgiften. Inbetalningskort bifogas med detta nummer.
Glöm ej att skriva avsändare!

Om badliv och bryggor i Viken

Vikens Havsbad omkring 1930. En obebyggd strandhed med dubbla rader badhytter.

Med anledning av att badbryggorna
har varit aktuella på senare tid och
inte minst efter ”Gudruns” härjningar
kan det vara intressant med en
kortfattad rekapitulation av vad sig
tilldragit haver.
Strax efter förra sekelskiftet började turistlivet på allvar i våra trakter. Att utsätta kroppen för sol och bad blev populärt inte bara i det syndiga Mölle utan
även i Kullabygdens övriga strandnära
byar. Så även i mycket hög grad i Viken.
Sommargäster kom från när och fjärran,
Stockholmsfamiljer lika väl som danskar och tyskar. I de ﬂesta hem bereddes
plats genom att husägarna temporärt ﬂyttade upp på vindar, ner i källare eller ut
i uthusen för att kunna hyra ut sina ordinarie bostäder.
I slutet av 20-talet började sommargästerna också köpa egna hus och tomter för att skapa sommarboende för familjerna.

Två badstränder i Viken
I Viken frekventerades våra ﬁna sandstränder, norr om hamnen och det vidsträckta havsbadet norr om kyrkan.
En havsbadsrestaurang byggdes redan 1910, alldeles vid nuvarande Fäladsvägen. Därefter byggdes en ny havs-

badsrestaurang 1924 femtio meter norr
om den först byggda, vilken revs 1928.
Under fyra år låg alltså två stora restauranger bredvid varandra på fäladen. Där
förekom caféverksamhet för de badande
samtidigt som de var dansrestauranger.
Vikens Havsbad, som restaurangen hette,
revs 1962.

Badhytterna kom tidigt
Vikens Hotell och pensionat Möllegården lät bygga badhytter, Vikens Hotell
för sina gäster ute vid havsbaden (det lär
ha varit 84 st som mest och de sträckte
sig ända ut till golfbanan) och Möllegården för sina gäster vid stranden norr om
hamnen (minst 16 till antalet).
I Svanebäck uppfördes senare också
ett antal badhytter, varav några idag ligger begravda under de sanddyner som
höststormarna kastat upp nedanför golfbanans klubbhus.
När den stora sommargästinvationen
så småningom klingade av och Vikens
Hotell och Möllegården avyttrades övertog badortsföreningen badhytterna samt
sörjde för att bryggor byggdes. Privatpersoner lät också uppföra hytter på stränderna. Planbestämmelserna, i den mån
sådana fanns, var inte så hårda på den
tiden. Idag ﬁnns ett antal badhytter kvar,
16 privata samt 25 st som ägs av VKB
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och uthyres av Badhyttskommittén.
De utgör ett omistligt pittoreskt och
måleriskt inslag längs stranden. Dessutom fyller de i högsta grad sin ursprungliga funktion.

Hur med bryggor då?
Först skall sägas att Vikens havsbad utgör en av de absolut tuffaste sträckorna
längs hela vår kommuns kust när det
gäller havets inverkan på stranden. Vågornas kraft när de rullar in från Kattegatt vid nordvästlig storm är kolossal. På
de ﬂesta andra ställen alltifrån Domsten
runt Kullaberg till Jonstorp ﬁnns ett visst
skydd i form av berg, sten eller uppgrundningar utanför bryggorna, vilket
bryter de värsta vågorna innan de når
Åtskilliga är de fartyg som strandat vid
Havsbadet Bild från ca 1910.

under de senaste hundra åren
utgörs grunden till cementbryggan av en
gammal stenbro vilken tjänat som fundament till den slip man hade när skutorna skulle sjösättas. Detta är den brygga
som bäst stått emot väder och vind under årens lopp. Naturligtvis har den lagats och förstärkts kontinuerligt. Den har
alltid varit inbjudande inte minst för att
stranden här är mycket stenig och ogästvänlig utan brygga. Dessutom är det ganska djupt vid bryggslutet.
Längre norrut fanns redan 1910 en
speciell brygga med en stor badhytt som
gick på räls ett antal meter ut i vattnet.
Redan tidigt lät ägaren till Vikens Havsbad uppföra en brygga. Senare under
1940- och 50-talen byggdes ett par mindre bryggor genom badortsföreningens
försorg.

Tufft väder, kuling från väster.

ända in. Det blev inte bättre av det omfattande stenﬁske som förekom i mitten
av 1900-talet. Mycket av den sten som
band sanden forslades bort för att användas vid hamnbyggen o dyl.
Följden har blivit att skyddet minskades och att sanddriften söderut längs
stränderna avsevärt tilltog.
Havsbadet är alltså en mycket ogästvänlig plats för bryggor. Under största
delen av 1900-talet har man solat på
stränderna och badat utan bryggor. Badvattnet har här alltid varit av mycket god
kvalité.

Dubbla rader badhytter
omkring 1940.

1950-talet. Vy
in mot byn.
Varje år skulle
hålorna grävas
för att ge skydd åt
badgästerna. Hyrde
man en badhytt ﬁck
man nyttja del av
en håla.

Bryggornas historia
En brygga fanns tidigt alldeles norr om
Fäladsvägen, nämligen den cementbrygga som förra vintern förstördes genom
orkanen Gudruns härjningar.
Denna plats kallas sedan gammalt
”skudehaget”, eftersom man här byggde
stora fraktskutor på stranden. Sannolikt
Omkring 1910 byggde man en räls ut i havet med en stor badhytt, vilken kunde vinchas in och
ut efter behov.

Baden norr om hamnen
Norr om hamnen ﬁnns en på den tiden
mycket frekventerad badplats, som vi
kallade stranden vid Lotshuset (efter det
hus som tidigt byggdes för lotsarna och
som idag inhyser hamnkontoret). ”Ska
vi bada på piren eller vid Lotshuset eller
rentav vid havsbadet”? frågade vi Vikenbarn oss inför dagens övningar. Det hör
till saken att det var tre meter djupt vid
piren (idag 1,20 m). Där kunde vi dyka
och utföra alla möjliga och omöjliga
hopp. Stranden norr om piren såg annorlunda ut då. Här låg Möllegårdens 16
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badhytter, idag ﬁnns det inte en enda.
Här fanns också två bryggor, visserligen pålverk, men de klarade sig något
bättre här än vid havsbadet, sannolikt
p g a. den skyddande stenören i nordväst. Fortfarande är denna strand ganska
välbesökt under vackra sommardagar.
Nu har sanddriften gjort att strandlinjen ﬂyttats betydligt längre ut längs piren
jämfört med 1950-talet. Detta har också
fått till följd att en uppgrundning ständigt
äger rum såväl på nord- som sydsidan av
piren och långt ut i segelrännan, vilken
som en konsekvens härav numera ofta
måste muddras. Sanddriften ökade av
stenﬁsket, men kanske också p g a att
den s.k. ”surhålan” fylldes igen. (Så kallades den triangel som fanns mellan piren och den yttre stenbarriären).
Den hade sannolikt den funktionen
att den samlade upp såväl sand som
tång under höststormarna. När den för-

svann började strandlinjen ﬂyttas utåt
och tången blåste upp på stranden i en
annan omfattning än tidigare. Det verkar
numera som om havet mera sällan återtar tången. Bönder som hämtar tång för
gödsling av åkrarna ﬁnns inte heller. Andra mindre tidskrävande gödslingsmetoder brukas idag.

Grähsa brygga är skyddad
Grähsa brygga söder om hamnen är den
brygga som sedan senaste ombyggnaden
klarat sig bäst. Inte att undra på eftersom
hamnpiren dämpar de värsta vågorna.
Här har åtskilliga barn fått sin första simundervisning innan denna blev en skolornas angelägenhet.
Nästa lilla strand ligger söder om Niagarabäcken. Här är oftast sandigt och
långgrunt och mycket lämpligt för de
mindre barnen. Någon brygga har, såvitt
jag vet, ej funnits här.

Bryggorna idag?
Efterhand tog havet dem alla. Vågorna
knäckte betong och träkonstruktioner.
Låt oss idag bara hoppas att Lisas brygga och våra två nya påkostade och välbyggda bryggor, ”Fritidens brygga” samt
den nya betongbryggan, under många
år framöver kommer att stå emot havet
när det vredgas som värst. Grähsa brygga kommer sannolikt att klara sig även
i framtiden. Utan vaksamhet och beredskap inför annalkande stormar kommer
det dock inte att fungera.
Det är på sin plats att också ange vem
som enligt överenskommelse ansvarar för
respektive brygga.
Från norr: Fritidens brygga; kommunen
Lisas brygga; VKB. Den nya betongbryggan vid skudehaget; VKB.
Grähsa brygga; Vikens Hamnförening.
(De rostiga rälsstolparna vid havsbadet – privat initiativ av Bryggans Vänner.)

Bertil Lindfors

(KÄLLA: JOHN OLTIN, KERSTIN JÖNSSONS BILDARKIV M FL)

1950-talet. Åtskilliga försök har gjorts med bryggor. Här några gjutna
bryggor som underminerats och brutits sönder av nordvästen.

1940-talet. Professor Holmberg med fru. Kända sommarproﬁler i Viken.

Bryggor norr om hamnen. 1950-talet

Norr om hamnen fanns 16 badhytter som
pensionat Möllegården satt upp.
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Välkomna till Paul Jönska gården!
Våren är äntligen på gång och vi emotser med spänning resultatet av höstens omläggning av
trädgården. Ett arbete åtestår att åtgärda nu i vår – att ersätta den gamla kryddgården med ett rosenkvarter enligt Lars-Åke Gustafssons förslag.
Vi startar vår sommarsäsong i samband med Trädgårdsrundan, som i år sammanfaller med
pingst. Det blir som vanligt kaffeservering under lördag och söndag kl 13 –17, lotteri och en liten
försäljning av växter m.m. – och förstås visning av huset!
Huset är sedan öppet för visning varje söndag kl 15–17 t.o.m. 13 augusti. Men vi ställer gärna
upp också på andra tider efter överenskommelse per telefon (236121 eller 238249).
Trädgården är som vanligt alltid öppen för besökare året runt (ingång genom grindarna från
Målaregränd eller Fyrgatan).
Söndagen den 23 juli serverar vi våfﬂor i trädgården. Vi hoppas att vädrets makter även i år
skall vara med oss – vi har hittills haft en ibland osannolik tur och aldrig behövt ställa in!
Märta Braun

Det gympas, dansas och hoppas i Viken

Aktiviteterna sprudlar i vår lilla
gymnastikförening! Vi har ca 150
barn som deltar i Vigörs gymnastik-,
trampolin- och dans/aerobickurser.
Vigör håller på traditionerna och satsar
på att ﬁnnas till på hemmaplan för Vikens barn- och ungdomar.
Föreningen har ingen elitinriktning,
vilket gör att alla platsar. ”Alla är välkomna till Vigör!”, hälsar Gunilla Johansson,
föreningens ordförande sedan 2001. Föreningen drivs av en styrelse som arbetar
ideellt, och målet är inte att vara vinstdrivande. Detta sammantaget med de statliga och kommunala bidrag som utgår gör
att Vigör kan hålla låga terminsavgifter
för sina medlemmar.
En timmes gymnastik kostar t ex endast 350 kr per termin (13 ggr).

Hopprep
Förutom gymnastikgrupperna och den
nu i Viken välkända trampolinsporten,
har Vigör också startat upp en dans/aerobicgrupp. Gruppen vänder sig till barn
mellan 9-11 år, och det ﬁnns plats för
ﬂer deltagare. Ett nytt inslag i träningen
är att det i kursen ingår ”hopprepsträning”. Hopprep utförs i speciﬁka serier
och här tränas teknik och koordination
såväl som kondition. Om intresse i Viken ﬁnns planerar Vigör att starta en se-

Bidrag till kompetensutveckling
Som alla mindre föreningar är Vigör helt
beroende av sina duktiga ledare. Föreningen har i dag 13 entusiastiska och duktiga ledare för våra grupper.

Genom Gymnastikförbundet och projekt Handslaget har Vigör sökt och fått
beviljat bidrag för att kompetensutveckla
våra ledare. Stora satsningar har därför
kunnat göras på att vidareutveckla skaran av tränare.
Styrelsen består, förutom av ordföranden Gunilla Johansson, också av Marie Åberg, vice ordförande, Martha Arnspång, kassör, Git Jensen suppleant, och
såklart av mig själv”, berättar Kicki Lindblom, föreningens sekreterare.
Martha Arnspång, är också den som
har längst traditioner inom Vigör. Förutom sin roll som kassör är Martha också föreningens mest trogna och erfarna
ledare. Martha är välkänd och omtyckt
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bland många av Vikens pigga seniorer,
efter åratal som ledare för seniorgymnastiken. Martha tycker dock att det är dags
att ställa träningsskorna på hyllan, varför
Vigör nu tackar Martha för hennes stora
insatser genom åren! ”Vi hoppas också kunna ﬁnna en efterträdare som vill
hjälpa oss att fortsätta med Vigörs traditionella seniorgymnastik”, säger Gunilla
Johansson. ”Det vore hemskt synd att
behöva lägga ner gruppen när vi har så
många äldre i Viken som gärna vill röra
på sig!”
Föreningens mest populära gren är
alltjämt trampolinhopp. Vigör har fortfarande kölistor till grupperna, men Gunilla Johansson hälsar att det absolut är lönt
att höra av sig till henne för den som vill
ställa sig på kö. Finns det bara tillgång
på ledare, kan det dessutom tänkas att
man startar ytterligare en trampolingrupp
inom kort. För mer info, kontakta Gunilla Johansson på tel. 042-23 69 68.
Vigör önskar slutligen alla nya såväl
som gamla medlemmar välkomna till
våra kurser! Kanske för att prova en utmanande lektion i hopprepsteknik...
Marie Åberg,
VICE ORDFÖRANDE

Hela VIGÖR´s kursprogram ﬁnns på: www.
vigorviken.com

FOTO: VIGÖR

parat grupp för just hopprep. ”För den
som vill prova går det bra att dyka upp i
dans/aerobicgruppen mellan kl. 17-18 på
onsdagar i Vikenskolan”, hälsar Gunilla
Johansson. Gruppen kommer att fortsätta
till och med april och tar gärna emot nya
deltagare.

HD:s och NST:s samarbete började i Viken
Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar är i dag en tidning
med tre editioner: NST, HD och LP (Landskrona Posten). Men 1969 var de
fortfarande konkurrenter utan samarbete. NST hade sex editioner och HD
två . Det är då en märklig historia, med anknytning till Viken, tar sin början:
I januari 1969 ber poststyrelsen undertecknad - konsulent i postverket - att
bli utredare för bildandet av dotterbolag. Det gick ut på att samdistribution av
morgontidningar skulle stimuleras för att
hejda tidningsdöden.
Före utredningen besöktes HD som
gav värdefull information. Utredningen
blev klar i maj. Bolaget fick lokaler på
Kungsgatan i Stockholm och marknadsföringen kunde inledas med besök hos
landets alla morgontidningar.
Sedan kontoret kommit igång ville jag
återvända hem till Viken. I gengäld måste jag lova att ställa upp på hemmaplan
ifall HD och NST accepterade vårt bolag.

Staden Helsingborg fick smärtfri samutdelning genom att Öresundsposten
- fyra tusen abonnentexemplar - helt enkelt lades på HD-distrikten. I Landskrona
och Ängelholm lades HD på NST-distrikten. Allt organiserat på Pilvägen i Viken.

HD och NST i samarbete
När det sedan blev aktuellt för mig att
återvända till Helsingborg, träffade jag
HD och NST som välkomnade ett bolag
utan knytning till SDS. Med en grundstomme av uppgifter från båda tidningarrna fick jag i uppdrag att hemma i Viken utforma förslag till ny organisation
och ge en offert baserad på styckpris.

Tjugo år av utveckling – vintertillägg och
budförbättringar var början
Förbättringar i tidningsbudens arbetsmiljö infördes så fort det yppade sig. Som
i Halmstad där ett bud halkat på isig
trädgårdsgång och brutit benet. Skyddsombudet vidtalades av mig att kräva förbud för denna inte riskfria överservice.
Hallandspostens ledning vågade inte stå
emot. HD övertalades sedan att följa exemplet i Hbg.
Ett generellt vintertillägg i oktobermars kom också till stånd i Halmstad
där facket krävde kompensation för en
snöig natts förseningar. Uppgörelsen

HD och NST samutdelas
Genomförandet av samdistributionen
delades i etapper med början i hemmakommunen Höganäs i januari. Viken var
först ut. Ett cykelbud i gamla Viken och
ett bilbud i Norra Hage och Svanebäck
fick helt enkelt NST-abonnenterna lagda
på respektive HD-distrikt.
I centralorten Höganäs hade HD och
NST vardera tolv bud. Bara hälften behövdes samtidigt som en arbetsledare på
deltid anställdes.

FOTO: FRÅN HD

Företagare och arbetsgivare
I april då hundratals tidningsbud redan
anställts, fick jag en kalldusch. Huvudkontoret tvingade mig att bli egen företagare, för så hade konkurrenten organiserat sig. Så var jag då arbetsgivare på
riktigt. Som mest sysselsatte hustruns och
min firma i Viken nästan 1.400 personer
inklusive vikarier per år.

Anne i reklamationsmottagningen är inte
någon harpa (se nedan).

FOTO: FRÅN HD

Plan och kalkyler godkänns
Tillsammans hade HD och NST 1.000
tidningsbud och 100.000 abonnenter. En
månad gick åt för att planera organisationen och kartor på utdelningsområdet
fyllde stora rummet på Pilvägen.
I december presenterade jag förslaget
till gemensam distribution inför tidningsledningarna. Totalt rörde offerten sig om
85 milj (i dagens penningvärde).
HD:s kamrer klagade ett halvår senare på att HD inte tjänat på samdistributionen, men han hade glömt att socialavgifterna ingick och därmed blev det 14
miljoner kronor i vinst!

kom sedan in i kollektivavtalet så att alla
bud i Sverige inför alla mörka och kalla
vinterdagar skall stanna kvar genom högre lön.
Kollektivavtalet för tidningsbud var vid
70-talets början utan verklighetsförankring och ej anpassad till bildistribution.
Ett 30-tal tidstudier på olika bildistrikt i
NVSkåne och Halland, blev underlag till
förbättringar och ett sätt att möta löneökningar genom att sammanföra flera
cykeldistrikt till ett bildistrikt. Regler för
bildistrikt kom sedan in i riksavtalet för
tidningsbud.

Sven Lundberg, vikenbo och ansvarig för
tidningsdistributionen i NV Skåne och
Halland under 1970- och 80-talen. Allt
organiserat från villan på Svanebäck.
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Det finns många anekdoter från den första tiden i Viken
En söndagmorgon ringde en uppretad
herre från Rydebäck. På omisskännlig
blekingedialekt avslutade han samtalet
med: ”Heelsa dom jevla häärporna att de
ärbetar i ett söörvisföretag!” Han var inte
nöjd med våra reklamationsmottagare,
eftersom de inte kunde lova att han fick
sin missade HD förrän vid kl 11-tiden.
- Jag hade just avslutat min avbrutna frukost, då han ringde igen: “Va snell och
heelsa inte att de är några häärpor!” Nu
gjorde jag precis tvärtom. Hade han inte
ringt igen, så hade jag inte återgett samtalet. Nu kunde jag göra det för att dom
var ju inga harpor - och flickorna fick sig
ett gott skratt.
Tryckförseningarna var besvärande hela
70-talet
En morgon meddelade arbetsledaren i
Landskrona att hälften av buden gått
hem efter stipulerad väntan på NST.
Femtusen tidningar var outdelade.
Posten räddade situationen. Laddad
med 2.000 kr i kontanter körde jag ner

till brevbärarna i Landskrona. Proffsigt
gick de igenom tidningsböckerna och
tog tidningarna på sina ordinarie rundor.
Före lunch hade abonnenterna fått sin
NST hem i inkastet eller lådan och brevbärarna kunde belåtna dela på ersättningen.

Skötseln av abonnentboken
Med många anställda hände det alltid
någon förtretlighet så gott som varje dag.
Så ringde budet i Nyhamnsläge sent på
eftermiddagen att han vid konstaterad
prostata uppmanats att inte sitta på kalla
mopeden vid nattutdelningen. Han fortsatte: “Det värsta är att jag har inte fört
abonnentbok men både utbärningsorder
och indragningar finns i en skokartong”.
Det var kris för vi hade ännu inte börjat
med märkning av postlådorna. Av postmästaren fick jag låna brevbärarens huhållsbok. Det gamla HD-budet lovade
att ställa upp som vikarie och även att
sortera upp skokartongens innehåll och
föra in abonnenterna i körordning efter
hushållsboken. Hon höll på till klockan
23. För det fick hon en rejäl dusör. I fortsättningen togs budens abonnentböcker
löpande in för kontroll en gång per år.
Valutgången 1976 ville HD gärna ha med
i utförlig redovisning
Orutinerat undrade jag första året om
HD inte kunde tidigarelägga deadline
en halvtimme så att tusentals abonnenter vid försening fick sin HD i tid. Chefredaktör Lars Wilhelmsson (Wille) gick
i taket. Stämningen blev frostig mellan
oss. Men så råkade borgarna vinna valet 1976. På kvällen åkte jag till HD när
tendensen var klar. eftersom jag visste
vad som väntade. I presshallen väntade
tryckarna på plåtarna. Tiden gick. Förberedelser för extra insatser planerades.
Efter lång väntan smög Wille sig försiktigt in i packsalen och frågade försynt

Morgontidningen är viktig
Abonnenter som inte får sin tidning på
morgonen, har som framgått svårt att
dölja sin besvikelse. Registrering av uteblivna morgontidningar rörde sig en normaldag om en till tre promille.
Men det betydde att minst hundra
personer ringde och var förargade. Utkörning av uteblivna tidningsexemplar
skedde hela förmiddagen i Helsingborg
och minst en gång på orter med arbetsledare. I Viken blev reklamerad tidning
utdelad även på eftermiddagen av någon
i min familj.
I dag får tyvärr ingen i Viken en
glömd tidning samma dag.
FOTO: FRÅN HD

Cykelbudet i gamla Viken
Under 70-talet fanns det ett cyklande tidningsbud i gamla Viken. Hon kallades på
kontoret för “Dörrspreckan” men hette
egentligen Ingrid och pratade danska
Anledningen att hon fick sitt smeknamn
var att hon en dag kom till kontoret med
höger pekfinger omplåstrat. Då flickorna frågade vad som hänt svarde hon:
“Det är den förbannande dörrspreckan.”
Långt om länge förstod de att vad Ingrid åsyftade var doktor Teemants brevinkast som hon skadat sig på när hon
stoppade in tidningen genom den. Ingrid
“Dörrspreckan” slapp i fortsättningen att
gå in till dörren. Doktorn fick tidningen
i stället i ett rör vid tomtgränsen. Ingrid
var lyckligt omedveten om att vi därefter alltid talade om henne som “Dörrspreckan.”
När cykelbudet (Ingrid) i gamla Viken
skulle gå i pension utsågs en ung man
att överta utdelningen per bil dels i gamla Viken dels i Domsten vars cyklande
bud måste bortrationaliseras. I Domsten
fanns redan lådsamlingar. I gamla Viken
tolererades felplacerade postlådor.
FOTO: FRÅN HD

FOTO: FRÅN HD

Maria skötte sin abbonentbok perfekt
(i motsats till bude nedan).

Han fick då klart för sig att abonnenterna i gamla Viken i så fall riskerade att
få hämta sina morgontidningar i samlingslådor. Han hörde aldrig mer av sig.

om vi kunde hålla bilarna ytterligare en
halvtimme. Hans annars dystra anletsdrag ljusnade över mitt positiva svar .
På eftermiddagen dök Wille upp på vårt
kontor och överlämnade en bukett röda
rosor. Vi blev vänner.

Lars Svensson, koncernchef för morgontidningsfusionen HD/NST

En skrivelse gick ut till hundra abonnenter med vädjan att ändra postlådan
ut till tomtgränsen. Hälften satte ut lådan
korrekt. Resten övertalades personligen.
En vägrade och fick tidningen lagd vid
tomtgränsen. Denne abonnent var tillika
kassör i VKB. Föreningens ordförande
avstod t o m morgonsömnen för att konstatera att budet körde på fel sida och
hotade med polisanmälan, om budet inte
gick av vid kassörens låda.
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HD och NST.s förtroende var ett oumbärligt stöd
Minnet av HD:s och NST:s tolerans och
samarbete under den turbulenta starten i
Viken värmer fortfarande. Personer som
betytt mycket är NST:s ägare Jan Jansson - tekniskt begåvad och resonabel
dessutom HD:s delägare Staffan Sommelius - pigg på att diskutera, HD:s ekonomichef Håkan Lind - en stark chef med
stort inflytande, och slutligen nuvarande
koncernchef Lars Svensson - först revisor sedan vd för NST innan HD värvade
honom.
Lars var ett stort stöd med sin receptivitet och analytiska förmåga.
När det blev aktuellt att sluta, vädjade
han att jag skulle fortsätta. Men lockelsen
att njuta mitt otium i Viken tog överhanden.
Sensmoral:
Utan morgontidning haltar dagen.
Sven Lundberg

Nybyggare 1965 på Svanebäck

Idag ser vi åter hur det sker en kraftig
utbyggnad av Viken. En betydande
byggnation skedde också på 1960talet då stora delar av Svanebäcksområdet byggdes ut. Bostadsrättsföreningen Vikenhus nr 1 bebyggde
den södra delen av området norr om
Prästavägen. Norr därom med infart
från Höganäsvägen planerades nästa
nybyggnadsområde, detta för enskild
bebyggelse.
I februari 1965 kunde man läsa följande
annons: ”Tomter i Viken. Den 17 februari 1965 försäljer Väsby kommun ett antal
tomtplatser i Svanebäck 1:7 för omedelbar byggnation”.
Vid ett tidigare tillfälle hade kommunalnämnden överrumplats av tomtspekulanter och detta ville man undvika den
här gången. Alltså ﬁck hugade spekulanter ställa sig i kö först den 17 februari.

Oförglömligt minne
Det hela blev en minnesvärd tillställning.
Vi, min blivande man och jag hade tidigare skrattande tackat nej till en mosters
erbjudande att åka ut och sätta sig i kö
redan kvällen före.
Vi beslöt i alla fall att vara ute i god
tid och anlände till Väsby strax före
klockan halv sju på morgonen den 17 februari. Parkeringen var full av bilar och
det var fullt med folk framför kommunalhuset. På ett bord stod en stallykta.
Någon hade gjort upp en turordningslista
och där skrev vi in oss som nummer 24.
Efter en stund kom kommunalkamrer
Jönsson ut och släppte in oss i värmen.

Bygget ﬁck vänta

Det visade sig att åtta tappra män ordentligt påbylsade hade tillbringat den
kalla natten utanför kommunalhuset. Vid
fyratiden på morgonen hade nya tomtspekulanter dykt upp.
Klockan åtta öppnade expeditionen
och försäljningen tog sin början. Turordningslistan ersattes med datumlappar
från en väggalmanacka.
Vid ettiden hade det sålts 35 tomter.
Vi hade i förväg bestämt oss för att försöka köpa en södertomt. Till detta fanns
två anledningar. På en södertomt måste
huset placeras längs med gatan med ena
långsidan åt söder. Med den placeringen
blev också den sammanhängande fria
tomtytan så stor som möjligt. Södertomterna såldes först så det var ﬂera som resonerade på samma sätt.

Att tomterna skulle vara klara för omedelbar byggnation var inte riktigt sant.
Det gällde endast de sex tomter som låg
på rad vid sydvästra sidan av Askvägen.
Alla de övriga tomterna i det aktuella
området fanns bara på kartan. Inte den
minsta lilla pinne markerade var gator
och tomter skulle placeras.
Sommaren 1965 var hela fältet utsått
med gröda. Enligt köpeavtalet skulle den
som byggt på sin tomt inom två år få tillbaka hälften av tomtkostnaden.
Redan i mars 1965 skickade vi in våra
handlingar för byggnadslov. Efter många
turer mellan kommunalkamrern i Väsby,
husentreprenören och banken behandlades vår ansökan på byggnadsnämndens
sammanträde 29 mars 1965.
Vid köpet hade vi fått veta att tomten var 24 meter bred och vi valde hus
efter den uppgiften och byggnadsnämnden godkände vår ansökan. Senare visade det sig att tomten bara var 23 meter

Foto 1967 taget av Einar Liljeqvist (copyright). Det är vänstra delen av området som är under
uppförande. Vägen som går diagonalt, var den väg man färdades på till gården Svanebäck från
Prästavägen. Det var innan väg 111 (f.d. 22) anlades. Se karta i förra Byaluren.
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bred. Lösningen blev att söka dispens
och godkännande från grannarna så att
huset tilläts ligga närmre tomtgränsen än
4,5 meter.

Länsbostadsnämnen bestämde
Det blev många turer innan området var
klart. De ﬂesta ville bygga med statliga
lån för att få lägre räntekostnader.
Länsbostadsnämnden fördelade dessa
byggkvoter. I ett brev från kommunalnämnden till samtliga lånesökande daterat 25 oktober 1965 talas det om att
Länsbostadsnämndens tilldelning för
Väsby kommun år 1966 skulle bli 20 lägenheter till andra byggherrar utöver Vikenhus nr 1.

Änligen dags för bygge
Efter en otrolig massa strul slogs hörnstolparna till vårt hus i marken 22/4
1966. I slutet av september 1966 gick
vårt ﬂyttlass från Helsingborg till Viken.
Vid den tidpunkten var ca 10 hus i området inﬂyttningsklara. Det första huset
var klart till midsommar. Under en lång
period såg området ut som ett nybyggarsamhälle. Inga gator var asfalterade men
sönderkörda av tunga byggtransporter.
Husen växte upp efter hand som tomtägarna kom igång. Vissa tomter bytte ägare av olika anledningar. För någon blev

Flygfotona från området är tagna av min man Einar Liljeqvist den 12 maj 1967. En del hus
är färdiga, andra påbörjade. Vissa trädgårdar är redan planerade, andra tomter ser ut som
byggarbetsplatser medan andra åter i stort sett ligger för fäfot

det byte till en större tomt för att önskat
hus skulle få plats.
Vår trädgård tog form våren 1967. I
vinkeln mot söder-väster ﬁck uteplatsen
beläggning med plattor. Min mor var en
mycket trädgårdsintresserad person med
stor köksträdgård. Inspirerad av henne
anlade vi också en liten köksträdgård.
Med undantag för några blomsterrabatter och fruktträd blev resten av den fria
tomtytan gräsmatta.

1968 fortsatte utbyggnaden av Svanebäcksområdet med 1 1/2-planshus runt
de stora vändplatser som anlagts vid vissa återvändsgator som går ut från Svanebäcksvägen. 1972 var det tid för området
österut med infart från Prästavägen. Där
var platsen för nästa stora etapp av nybyggnation i Viken.
Siv Liljeqvist

VIKEN I JANUARI 2006

Modell – Barkskeppet ELSA av Viken.
FOTO: BERTIL LINDFORS

Denna fartygsmodell, ett fem-mastat
barkskepp, byggdes av sjömannen
Carl Nilsson, Viken, troligtvis omkring
1920 och förvärvades av skeppsredaren Carl-Gustav Carlström, även han
boende i Viken.
Modellen, vars skrov är ca 130 cm långt,
med bogspröt 170 cm, är byggd utan ritningar, med idag omoderna verktyg, och
döptes på begäran av Carlström till ELSA
efter kära hustrun.
I naturlig storlek har det totalt i hela
världen endast byggts sex fartyg riggade
som femmastade barkskepp.
Elsa har sedan vandrat i släkten tills
Vikens Sjöfartsmuseum erbjöds köpa
henne. Genom två olika donationer har
hon nu angjort sin förhoppningsvis sista
hemmahamn i sjöfartsmuséet samt fått
en ansenlig glasmonter som skydd.
Ytterligare information om ELSA ﬁnns
tillgänglig på sjöfartsmuséet. Välkommen!
Kjell Lundström / Bertil Lindfors

Det femmastade barkskeppet ELSA i sin nya monter på plats. Bengt Tellström betraktar nöjt det
senaste tillskottet. Bengt Tellström har även skapat den nya skylten.
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Nybyggnation
på Vikens Ry.
Men hur var
det förr?
Nu pågår byggnationen som bäst
i Vikens Ry. I Byaluren till hösten
kommer vi att skriva om dessa nya
projekt. Här skriver vi lite om hur
det varit fram till idag. Lantbrukaren
och trädgårdsmästaren Jöns Fredrik
Paulsson sålde av några tomter längs
Karlsfältsvägen innan han på 1920talet delade upp sin jordegendom
och donerade den vidare till sina två
söner, Ture och Erik Paulsson.

Ture Paulsson

Erik,
"Godsägaren"

Ture, den elegante gentlemannen, jägaren och hunduppfödaren, tog över trädgårdsmästeriet och marken på båda sidor
nuvarande väg 111.
Här handlade halva byn jordgubbar,
alla sorters grönsaker och potatis mm.
Vi kunde i förra numret av Byaluren bl a
läsa om hur ﬂickorna i Svanebäck upplevde äventyret att cykla till Tures trädgårdsmästeri och plocka de önskade
grönsakerna. Fanns inte varorna inne
i butiken, som var inredd i ladan, gick

man ut i odlingarna och
plockade vad man skulle
ha och gick därefter in
och betalade i ladan.
Att gå en runda och
beundra de irländska settrarna i hundgården, oftast
sex-åtta till antalet, besöka jaktillrarna och kaninerna vid deras respektive
burar eller gå in i Tures
bostad och beundra de
uppstoppade rovfåglarna
alltifrån jordugglor till den imponerande
havsörnen, tillhörde också inköpsturen.
Att klappa Molly, den gamla lugna och
trygga draghästen, och titta på ankorna i
bevattningsdammen skulle man kanske
också.

Tures ägor i grönt och Erik ”Godsägarens” samt tillköpt mark i rött.

Musikalisk häst
En gång skenade Molly och ﬁck hämtas hem ända från Klappe. Varför förstod
ingen förrän det stod klart att min bror
Rune, som försökte lära sig spela trumpet, en stilla sommarafton hade öppnat
gavelfönstret för att låta övriga Viken få
njuta av välljudet. Våra föräldrars villa
låg granne med Tures ägor och strax
nedanför stod den stackars Molly bakom
häcken. Hon ryckte upp tjuder och gallopperade med kätting och allt långt iväg
från oljudet.
1970-talet kom med stora förändringar.
Ture hade sålt marken. Den gamla Helsingborg-Höganäsvägen blev Trädgårdsgatan och det byggdes stora villor eller
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FOTO: BERTIL LINDFORS

radhus på ömse sidor. Utanför drogs den
nya 111-an. Öster därom ligger fortfarande några hektar obebyggd mark som har
tillhört Ture.

Godsägaren Erik
Brodern Erik Paulsson, en godmodig och
humoristisk person som av brodern Ture
skämtsamt ﬁck tillnamnet ”godsägaren”,
hade tilldelats 8,5 hektar öster om Tures
ägor. Han gifte sig och satte bo, byggde
bostadshus och ny loglänga intill Karlsfältsvägen.
Enda barnet Sonja växte upp och gifte
sig så småningom med tennisesset Erik
Engström, som tillbringat en del av sin
ungdom i Båstad.
Efter hustruns död drog Erik ”godsägaren” sig tillbaka och Sonja och Erik
Engström tog vid 1950.

Grönsakshandel i stor skala
Här odlades potatis och alla sorters grönsaker, kål, morötter, persilja, purjolök,
dill etc, vilket allt såldes i parti. Åtskilliga
är vi Vikenﬂickor och -pojkar som plockat potatis hos Erik under sommarlovet.
Omkring 1954 ﬁck man 75 öre i timman. Härliga tider!

Erik, Sonja och Lennart Engström (Infälld bild Bo Engström)
framför gården som nu ligger omgärdad av nybyggen.

1960 köpte Erik och Sonja Algot Olssons gård med tillhörande 10 hektar jord
samt därefter ytterligare 5 hektar från
Petri Jönssons ägor. Sonja och Erik ﬂyttade så småningom till den nyinköpta
gården och fortsatte att driva lantbruket
tills för några år sedan.
Åren gick och de båda sönerna Bo
och Lennart växte upp, gifte sig och ﬁck
barn. Bo med familj övertog gården som
”godsägaren” byggt och de båda bröderna övertog marken efter Sonja och Erik
och sålde för några år sedan all mark
nordväst om Karsfältsvägen till Skanska.

Lennart med familj har nyligen ﬂyttat
till ett av Skanskas Unikhus som byggts
på de egna markerna och Eriks och Sonjas gård ligger idag mitt bland alla nybyggena som en påminnelse om svunna
tider.
Marken väster om Skanskas byggnation hörde en gång till Olovsgården och
brukades av Johnny Bengtsson. Denna
mark såldes för många år sedan till kommunen, som nu i sin tur sålt till Axlingruppen för uppförande av hyresrätter.
Mer om detta i höstens byalur.
Bertil Lindfors

Idrottsklubben har vind i seglen
ligen bidrog till det där ”lilla extra” som
varje spelare kunde plocka fram. Inför
detta år har träningsdosen ökat och grabbarna ska göra allt för att försvara Vikens
färger i alla matcher.
En buss kommer att gå från Vikvalla
vid varje bortamatch och för de som vill
följa med, mot självkostnadspris, är det
bara att anmäla sig till kansliet.
FOTO: VIK

2006 kommer att bli ett spännande år
för Vikens Idrottsklubb.
För första gången på mycket länge är seniorlaget uppe i division 4. År 2004 låg
laget i division 6 och gick upp i femman
via kvalspel. Inför 2005 satsade laget allt
i varenda match och när hösten kom var
det dags för kval mot division 4.
Efter två spännande matcher mot
Klippans FF, där det blev förlust i första
matchen hemma på Vikvalla vände Viken på steken på bortaplan i början på
november och stod som sammanlagd
segrare och avancemang till division 4.
Bortamatchen i Klippan följdes av ett
hundratal Vikensupportrar vilket säker-

Det kommer självklart att bli ett tufft
ekonomiskt år med långa resor, Viken
hamnade i divison 4 Norra, där de ﬂesta
bortamatcherna är borta i Kristianstad
trakten. För de som vill stötta laget ﬁnns
det möjlighet att köpa reklamplats på
Vikvalla eller på spelarnas träningsställ
alternativt matchställ. Kontakta kansliet
på Vikvalla om Ert företag vill synas på
byns framgångsrika lag.
Kom och stötta VIK, spelschemat får
du från oss. I år blir det kanonmatcher
på Vikvalla och på de arenor som ’VIKpågarna’ besöker.
Johan Delander

SENIORANSVARIG VIK

13

Bröllop i Vikens kyrka
Det ﬁnns många drömmar och
förväntningar när det gäller bröllop.
Många har burit på en bild över hur
det ska bli, se ut och vara under en
längre tid. Inget får gå fel, allt måste
klaffa och bli som man tänkt sig. För
många är det en dyr historia, men
egentligen kostar det inget extra att
bli vigd till äkta makar.
Om brudparet hör till Svenska Kyrkan så
ingår det i kyrkoavgiften och dessutom
kan det äga rum i vilken kyrka man vill
i vårt avlånga land. Dessutom räcker det
att den ene är tillhörig.
Vår kyrka här i Viken hör till de kyrkor som är populära ”bröllopskyrkor”.
Under 2005 klämtade kyrkklockorna för
33 brudpar. Två av dessa kom från Viken och de resterande brudparen kom
utifrån. Oftast är det så att bruden eller brudgummen har någon anknytning
till Viken. Många är uppvuxna här, har
döpts och konﬁrmerats men sedan ﬂyttat
ut för studier och arbete. Föräldrarna bor
kvar och i många fall är det de som håller i vissa trådar inför bröllopet. Det är
få av våra brudpar som endast väljer Vikens kyrka för att den är vacker och har
ett bra läge till restauranger.
I skrivande stund har vi under detta
år 29 inbokade bröllop som ska förrättas
i Vikens kyrka. Sju av dessa är faktiskt
boende här. Troligen kommer vi upp i
ungefär samma antal bröllop som förra
året.

Hänryckning i augusti
Den högtid då det i tidningar brukar
skrivas så mycket om bröllop - dvs
Pingsten -har vi inga bröllop alls här i
Viken i år. Istället har vi hänryckning i
vår lilla by i augusti då det är 11 vigslar.
Därefter kommer juli med 7 och sedan
september med 5 bröllop. De övriga är i
april, juni, oktober och december.
Kyrkvaktmästaren i Viken, Pavo
Prgomet menar att många brudpar gärna
vill smycka kyrkan. Förr var det vanligt
med björkar inne i kyrkan men idag sätter man blommor i de små vaserna som
ﬁnns till bänkarna. Oftast är det brudens
mor som ser till att det ordnas med utsmyckningen i kyrkan. Blommor på altaret ﬁnns det alltid. De anpassas efter
kyrkoåret fast på sommaren blir det ofta
sommarblomster.
Som kyrkvaktmästare träffar man alltid brudparet precis innan de ska gå in i
kyrkan. ”De är alltid mycket nervösa och
undrar över hur dom ser ut” fortsätter
Pavo. ”Då gäller det att se lugn och trygg

ut. Jag talar om för dem att det kommer
att gå bra och att de ska gå sakta in”.
Flera gånger har Pavo fått vara med
som vittne vid bröllop då det krävs två
personer förutom prästen för att en vigsel ska vara giltig.
Kyrkomusiker Helena Morath och
Pavo är båda överens om att det direkt
kan kännas av hur stämningen på ett
bröllop är. ”Den är viktig” menar Helena. Därför anser hon att den traditionella vigselmusiken är bra för att få den
rätta känslan. Idag upplever Helena att
många brudpar hittar sin bröllopsmusik
via Internet. Detta har medfört att musikutbudet har ökat och många brudpar har
mycket bestämda åsikter om hur det ska
låta på deras bröllop. Ofta är det en solist med som sjunger för brudparet, något som de själva får betala för.
Det är inte ovanligt att de har hittat
”sin låt” som ska framföras under vigseln. När Helena träffar ett brudpar som
vill ha hjälp med musiken och sången till
vigseln frågar hon alltid vilken stämning
de vill ha på sitt bröllop.

Anita och Bertil Lindfors på ett bröllopsfoto
typiskt för 60-talet.

Svensk tradition råder
Vår församlingspräst Lena Heiberg som
har vigt ett oändligt antal brudpar i Viken menar att ungefär två tredjedelar av
dem som gifter sig går tillsammans in enligt gammal svensk tradition. Seden att
pappa leder in sin dotter är anglikansk
och har blivit mer vanlig under årens
gång. Flera brudpar som gifter sig i Viken bor utomlands och har med sig seden därifrån. Film och Tv har gjort sitt
därtill. Lena tycker att välsignelsen under
bröllopet betyder mycket för brudparet.
”Det märks att de är tagna av stundens allvar.”.

Daniel Åkerman och Lena Franzén
ska gifta sig till sommaren i år. Detta
beslöt de för två år sedan och bokade
dagen och kyrkan ett år i förväg.
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Det rekommenderar de och Lena fortsätter: ”Då slipper man stress och man
kan få den dag och tid man själv vill.”
Eftersom de bor i Viken och deras lille
son Victor är döpt där så blev valet av
präst och kyrka helt naturligt. De har
varit tillsammans sedan de gick i 9:an
och är därför mycket säkra på att de vill
leva som man och hustru. ”Med barn
och hus känns det även som en ekonomisk trygghet att vara gifta. Sen ska det
bli fantastiskt roligt att ﬁra vår kärlek till
varandra med våra nära och kära” säger
Daniel.
Lena har längtat efter att få gifta sig
och har planerat sitt eget bröllop så
länge hon minns. Hon har hittat tips och
idéer från bröllopstidningar, bröllopsmässor och plockat erfarenheter från andra som gift sig.
När de tänker på sitt blivande bröllop så vill de att det ska vara romantiskt,
känslosamt och roligt. Lena ska ha lång
vit klänning med slöja och Daniel ska ha
svart frack. De som ska få vara med och
dela denna dag är naturligtvis deras son
Victor, de närmaste släktingarna och deras gemensamma vänner. Efteråt ska alla
gästerna få god mat i en underbar miljö
där det också är god plats för dans. De
hoppas att deras dröm om en oförglömlig dag går i uppfyllelse och att alla som
är med får trevligt.

Anita och Bertil Lindfors har varit
gifta i 43 år. De var 22 år och hade
funderat länge på giftermål. De träffades redan i 12-årsåldern och det
som börjat med lek blev så småningom allvar när de pussades för första
gången på Vikens hamnpir.
Eftersom det ”alltid” varit de två, kändes
det helt riktigt att de också gifte sig. Att
det blev Vikens kyrka var inte konstigt
alls. Båda är födda och uppvuxna här i
byn, kyrkoherde Nyman som tjänstgjorde
hade konﬁrmerat dem båda, så det var
naturligt att han också vigde dem.
På den tiden var det framför allt föräldrarna som bestämde vilka som skulle
komma på bröllopet. Idag hade kanske
Anita och Bertil bjudit ﬂera ungdomar på
bröllopsfesten som var på Vikens Hemgård. Anita bar Vikens församlings brudkrona och hade lång vit slöja. Lång vit
klänning för henne och frack för Bertil
var ett måste, likaså att gästerna hade
lång klänning och frack. Att det skulle
vara ett frackbröllop var självklart - en
högtidlig inramning på den viktigaste dagen i deras liv.
Ett av de bästa minnena från bröllopet
var förstås bröllopsnatten! ”Allting var så
oskyldigt och strikt på vår tid”, menar
Anita, ”tänk att äntligen ofﬁciellt få tillbringa en hel natt tillsammans, det var så
spännande.
Ann-Soﬁe och Jan Olsson gifte sig i
Vikens kyrka för 11 år sedan.
”Det var en oerhört varm dag och alla
svettades.
När jag skulle sätta på Janne ringen så
hade hans ﬁngrar svullnat och den gick
inte på,” kommer Ann-Soﬁe ihåg som ett
roligt minne från deras bröllopsdag.

När Ann-Soﬁe inte ﬁck på Janne ringen

Eftersom de bodde i Viken och AnnSoﬁe är uppvuxen här var det helt naturligt att det var i Vikens kyrka som bröllopet skulle äga rum. Eftersom de hade
mött Lena Heiberg i andra sammanhang
så ville de gärna att det var hon som
skulle viga dem. Orsaken till att de gifte
sig var helt enkelt för att de älskade varandra och hade varit tillsammans i cirka

Det våra brudpar säger som tips och råd
till dem som ska gifta
sig är:
- Bestäm datum i god
tid så slipper ni stress
- Bjud dem ni tycker
om och ställ till fest
- Njut före, under och
efter
- Dokumentera allt.
Minnet suddas ut med
åren och då är det underbart att ta fram kort
och ﬁlmer.
6 år. De ville ha en stor fest med jättemycket folk och så blev det också med
middag efteråt på Hemgården. Idag hade
de gärna bjudit ännu ﬂer gäster för det
var en lång och smärtsam process vilka
som skulle bjudas.
Det roligaste minnet från bröllopet var
när Ann-Soﬁes föräldrar i sitt tal till brudparet tar fram ﬂygbiljetter med samma
destination som bröllopsresan. ”Chockad
insåg jag att svärföräldrarna skulle följa
med,” säger Janne. Nu visade det sig att
detta var ett skämt och Ann-Soﬁes arbetskamrater från resebyrån hade trixat
med biljetterna, men det blev ett gott
skratt och ett härligt minne.
Den 27 augusti förra året gifte sig
Anna och Pontus Klenell i Vikens
kyrka. Detta hade varit bestämt i två
år, men bröllopsdagen sattes inte
förrän 6 månader innan det skulle gå
av stapeln.
Att det blev Vikens kyrka var inte konstig. Anna och Pontus har varit Vikenbor sedan några år tillbaka dessutom är
Anna uppvuxen här och har en relation
till kyrkan. Hon är även konﬁrmerad där.
De kände till sin vigselpräst eftersom Annas mamma har Marie Rehnstams barn i
skolan.
När de funderade över hur de skulle
vara klädda kände de att det var viktigt
att det skulle vara oss. Det vill säga att
vara ﬁnklädda men inte utklädda.” Efter
långt letande föll valet på Annas mammas bröllopsklänning och Pontus bar en
snygg kostym till.
Bröllopsfesten ville de ha på ett ställe
nära havet med god mat och då föll valet
naturligt på ”Niklas i Viken”. När Pontus
och Anna ser tillbaka på sitt bröllop så är
nog det starkaste minnet från kyrkan och
det roligaste från syskonens tal vid middagen. ”Det går tyvärr aldrig att återberätta”
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Sammanfattning
Det som kan sägas efter att ha samtalat
med dess 4 brudpar är att mycket inte
har hänt under dessa år. Kanske modet
hur man ska se ut har skiftat under årens
lopp, men tankar och drömmar är desamma. Brudparet bestämmer nog mer
idag hur själva bröllopet ska se ut, men
föräldrar ﬁnns i bakgrunden och stöttar
upp.
Vi vet att en tredjedel av alla bröllop
slutar med skilsmässa efter tre fyra år
och jag tror att det beror på att man inte
ser äktenskapet som ett livslångt projekt.
Ett projekt kräver tid och det är så lätt att
prioritera den tid man har till annat än
den kärlek som är grunden i ett äktenskap, i en familj.
Själv tycker jag det är roligt att vara
gift, därmed inte sagt att romantiken ﬂödar. Det är mycket vardag och ett pusslande för att få ihop arbete och familj,
men vi är ett team som kämpar ihop.
Marie Rehnstam

PRÄST I VIKEN OCH GIFT SEDAN 13 ÅR

Vill du veta mer om bröllop eller prata
mer om äktenskap kontakta gärna
marie.rehnstam@vasby.se eller
lena.heiberg@vasby.se
Eller ring vår pastorsexpedition,
36 06 50 säkrast förmiddagar

Kyrkan
tjuvstartar
Vikenfesten
3 augusti
The Sammy Rimington Band med
Thais Clark kommer till Vikens kyrka
3 augusti för att spela New Orleans
musik, jazz, blues, hymns och sprituals.
Pris, ca 100:-

FOTO: OLLE BOGREN

Ni stör aldrig
Nej Kajsa Palmquist kan man aldrig störa. Hon vill verkligen att
man spontant ska ringa på och komma in när andan faller på.
Hon söker nämligen inte kunder utan människor som är intresserade av samtalet och som först och främst är nyﬁkna. Sedan
är det väl inte fel om intresset leder till en och annan affär.

Kajsa, som är inredningsarkitekt, har nog inspirerats av
pappa arkitekten och mamma keramikern när det gäller yrkesvalet.
Hennes arbete med att inreda direktionsrum för banker och
investmentbolag ledde vidare till den konstnärliga utsmyckningen och där passade några av hennes tavlor in. Något förenklat uttryckt.
För i själva verket så blev det närmare 30 år i yrket och målandet blev det positiva andningshålet, som successivt kom att
ta över. Idag är det konstnären i Kajsa som styr och ställer.
När hon för fem år sedan bestämde sig för att ﬂytta från sin
självproducerade vindsvåning på Narvavägen i Stockholm för
att komma ner på ”jorden” så blev det först en liten önskelista nära naturen, närmare till människor och så skulle man kunna
köpa mjölken på gångavstånd och det borde vara en by.
Så blev det och nu bor och verkar Kajsa på Bygatan i gamla
Sparbankshuset. Här har hon sin atelje och hunden Charlie,
som också är lekkamrat med min Suttie.
På gång är fem utställningar i Helsingborg - Artista Donna
- med olika temata - jorden, vattnet, elden, trä och metall. Men
som jag brukar säga. Allt får liksom inte plats i en liten intervju
så uppmaningen blir - stör, för ni stör aldrig.
Kjell Cronert

Hundägare och synen

skall ske. Då slipper man ta upp.
Det tyckte dom var synd.
Jag sa att jag tyckte att det var ännu värre
Ett par som är hundägare, och ﬂitigt ute
att först samla upp allt i en svart påse och
med hunden, tyckte att det som skrevs om
sedan slänga det på gatan eller i buskarna.
hundägare som inte kan läsa, var bra.
Snälla ni – för alla oss hundägares skull
Nu tyckte de att jag skulle skriva igen.
En del hundägare är tydligen blinda också, – gör det ni ska!
Detta för att vi bor ett tättbebyggt samhälle
åtminstone temporärt – precis när det liksom
som också har många hundar.

Valvet

Hundtoaletter ﬁnns det på Hamnplanen,
mitt på Strandlyckevägen i början av fäladen
och sedan tunnor hela stranden. Sedan har vi
en på Gröna torg. Kanske skulle vi ha en även
i hörnet Bygatan och Kyrkbacken.

Kjell Cronert

når fler spekulanter

Större målgrupp ger bättre pris
Genom ett samarbete med den ledande mäklarfirman i Köpenhamnsregionen, Mette Lykken Bolig, kan Valvet erbjuda dig en unik tillgång
till de allt viktigare danska köparna.
Samarbetet innebär att objekten exponeras på www.boligisverige.dk
samt i en permanent utställning i centrala Köpenhamn. Detta ger dig en
exklusiv exponering mot cirka två miljoner potentiella danska köpare.
Lämna din bostad till oss på Valvet så får du tillgång till fler köpstarka
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spekulanter, utan att det kostar dig något extra!

Fågelsångsgatan 4, 252 20 Helsingborg, Tel: 042-12 16 16
www.valvet.se

FOTO: KJELL CRONERT

Resan över sundet
blev en fullträff

Antingen för att Eva Hellberg studerade i Köpenhamn och
förverkligade sin dröm att bli en massa saker bl a zonterapeut, kroppsmassör eller expert inom djup bindvävsmassage eller för att några av hennes kunder tog färjan till
Sverige och lilla Viken för att få behandling.
Det senare hände inte bara en gång utan blev för några danskar en vana. Ett område handlar om att minska energislöseriet
i kroppen. Där kommer den djupa bindvävsmassagen väl till
pass. Ibland konstrar man ju till kroppen på ett sätt som blir en
dålig vana. Man skjuter ut underdelen av kroppen, kompenserar detta genom att böja ryggen framåt för att sedan sträcka
nacken bakåt för att se något så när rak ut i kroppsställningen.
Det tar ganska mycket energi och då gäller det att ta bort spänningar på några håll och spänna på andra. Låter det komplicerat? Det låter kanske mer komplicerat än vad det är, men man
måste kunna för att det skall bli bra.
För bra blir det när Eva är med eftersom hon kan. För mig
som inte förstår så mycket är det inte lätt att förklara allt, därför
är det bättre att ringa Eva Hellberg direkt på tel 23 73 25 så kan
hon berätta om vad de olika skräddarsydda behandlingarna
innehåller och hur de fungerar. Då kan du också få veta mer
om hur Eva's företagssamarbeten kan se ut.
Själv har jag funderat på shiatsu och kranio-sakral terapi för
ordet sakral känner jag till.
Kjell Cronert

FYRA AV TUSENTALS
MÖJLIGHETER…

1600 m2

UTSTÄLLNING AV STEN FÖR
UTE- OCH INNEMILJÖER
TAPETSERAREN I VIKEN
MARIANN BANDHOLD
Tapetserararbeten, gardinsömmnad, inredningsuppdrag.
Försäljning av möbel- och gardintyger från Colefax & Fowler,
Jane Churchill, Mulberry, Pierre Frey, Nobilis, Romo, Manuel Canovas.
Även gardinstänger, tapetserarmaterial och verktyg.

Skepparegatan 30, 260 40 Viken

Tel. 042-36 07 70 • www.stenbutiken.se

042-23 62 20 • www.tapetseraren.com
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Vårfestligt i hamnen!!
ILL: JURI KANN

Årets Valborgsﬁrande blev festligare än någonsin.
Förutom Byaföreningens traditionella Majbål med sång och
tal ställde Hamnföreningen i samarbete med Båtsällskapet till
med hejdundrande fest i hamnen. WBS ordnade från kl 19.00
servering av gott grillat i särskilt tält. En timme därefter öppnade “vuxen-tältet” med servering av lämpliga drycker och 21.00
drog succé-bandet från fjolårets Viken-weekend, Grus i Dojjan, igång dansmusiken.
Ett mycket trevligt arrangemang som vi gärna ser som en
ny tradition för Vikenborna.

Är du irriterad över något i Viken –
eller glad över något som uträttats i byn?
Skriv några rader om det hit!

RONDELL – ett måste
även efter nya vägen!

Victory Challenge junior cup
FOTO: WBS

Brevlådan

ett litet reportage om oss.
Hon skulle coacha oss under
vårt fjärde kvalrace!
Vi tackade ju inte nej, tog
ledningen från start och vann.
Vi ﬁck nu reda på att vi kom
vidare till semiﬁnal. Vi var i
det första kvalet till ﬁnalen.
Nu var det spinnaker vilket
vi inte är så vana vid. Endast
Paulina hade seglat lite med
Filip, Paulina och Viktor ﬁck 2005 års pris för Årets
spinnaker. Vi körde på
Prestation från Skånes Seglarförbund.
samma spår som i fjärde racet,
När det skulle vara en junior tävling i
ledde från start till mål och kom till ﬁnaMalmö under Americas cup gick vi och
len. Där var vi stentuffa, tog starten och
pratade med klubbens ordförande Göran
ledde vid första kryssmärke. Då kommer
Örtegren. Då alla optimistjolleseglare var
en båt för babord in i tvålängds zonen
på regionkval ﬁck det bli undertecknade
och slår precis framför oss.
som deltog från WBS.
Vi får väja och ta fram protestﬂaggan
Victory Challenge Junior cup bestod
men domaren såg det inte. Efter en bra
av 47 lag från hela Sverige. Först seglade
läns med spinnakern ledde vi dock igen.
man 4 kvalrace. De 16 bästa lagen gick
Vi ledde upp till kryssmärket och på sisvidare till semiﬁnal och därifrån gick de
ta länsen hände det som inte får hända,
8 bästa lagen vidare till Final.
spinnakern trasslade in sig! Medan Filip
Lördagen: Väl i Malmö anmälde vi
skar ut mot höger, bort från de andra båoss och kollade vilket nummer vårt lag
tarna, ﬁxade Paulina och Viktor spinnahade och när vi skulle segla vårt första
kern. Nu hade vi tappat ledningen, men
race. I det tog vi starten och ledde upp
tack vare att vi hade gått ut på högertill andra kryssen. Då lossnade storfallet
kanten så kunde vi skära mer mot länsoch vi tappade placeringar men lyckades
märket och ta ledningen igen!
ändå att segla upp oss till en tredje plats.
När vi korsade mållinjen reste vi oss
I vårt andra kvalrace ﬁck vi ett straff
upp skrek av lycka.
mot oss trots att vi inte gjort fel, och var
Med en reporter och en kameraman
tvungna att snurra två varv i starten och
ﬁck vi hoppa ombord på Orm. Där ﬁck
låg då sist. Men vi lyckades ändå klara
vi styra, sköta travarna, trimma genuan,
en femte plats. I det tredje kvalracet segpacka spinnaker mm. Paulina klättrade
lade vi mycket bättre och kom på en anupp i den 34 meter höga masten och tejdra plats.
pade fast batmanvingarna.
I hamn var vi lite missnöjda och funVi skyndade oss sedan till den direktderade på om det skulle räcka till semiﬁsända prisutdelningen i Americas Cupnal. Under kvällen besökte vi den svensparken. Efter att vi hade varit på scenen
ka utmaningen till Americas Cup – Vicblev vi intervjuade av olika journalister.
tory Challenge team.
Sen bar det av hem till Viken.
Söndagen: Dags för vårt fjärde och
Skrivet av: Paulina Hammerö, Filip
sista kvalrace. Då kom Malin Milbourn
Bolmgren och Viktor Bolmgren.
och frågade om ViaSat Sport kunde göra
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Vi vikenbor som i årtal brottats med
genomfartstrafiken på väg 111 har
funnit oss i att befattningshavare
som inte bor i vår by nonchalerar
våra rättmätiga krav på trafiksäkerhet kombinerad med rimlig väntetid
för att korsa 111:an.
Redan nu har Vikens Ry inverkat på trafiken och kommer vid
full utbyggnad att generera massor
av trafikanter som får svårt i korset
även när trafiken på nuvarande 111:
an minskar efter flytten.
Endast en politiker - Gustaf
Wingårdh (m) - har förstått vår besvärliga situation och lämnat en motion om rondell eller signalljus. Är
det så att våra andra bypolitiker är
så upptagna med insändare om
pigor och andra förlegade problem
att de inte bryr sig ?
Det kan finnas skäl att i höst
kryssa för den eller de politiker som
i fortsättningen bevakar vikenbornas
legitima intressen!!!
Dessutom bör alla vikenbor
som drabbats av bristande trafikplanering, skriva till:
Stadshuset med krav på rondell i
Statoilkorset oavsett hur det blir
med väg 111.
Vårt tålamod är slut

”Han satte foten i en potta”
Så långt kanske det inte har gått,
men alla vi som ambitiöst försöker
sköta oss vid sopstationen i Viken
blir allt som oftast besvikna över
hur det ser ut där. Och huvudfrågan är, vill vi verkligen ha det på
det sättet?
Blir det allt för mycket skräp av
olika slag i en enda stor röra så kan
det hända även den bäste att man
råkar ut för det som Hans Alfredsson sjunger i sin visa. Han satte foten i en potta - och vem vill det!?
Skärpning

WBS har i år köpt in 2 st båtar av typen C55,
som seglades i Victory Challenge Jr Cup.
Läs mer om detta på vår hemsida:
www.vikensbs.se.

VÄLJ RÄTT MÄKLARE FÖR EN BRA AFFÄR
När du börjat fundera på att sälja din bostad är det mycket som
måste planeras och förberedas för att göra en så bra affär som
möjligt. Ett av de viktigaste besluten för en riktigt framgångsrik
försäljning är att välja rätt fastighetsmäklare.
Det är viktigt att välja en mäklarﬁrma som har goda kunskaper
om just ditt bostadsområde. Helt enkelt en mäklare som vet hur
mycket bostäderna är värda, arbetar aktivt med försäljningen av
ditt objekt, har ett brett kundregister och som dessutom vet hur
det är att leva och bo här i Viken.
Våra ledord för en framgångsrik försäljning bygger på service
och engagemang utöver det vanliga. Du som säljare ska alltid
känna att du är väl omhändertagen när du anlitar oss. Att alltid
vara tillgängliga för dig och dina spekulanter är en viktig del för
en lyckad försäljning anser vi.
Funderar du på att sälja din bostad? Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion hur vi tillsammans kan skapa en bra
affär. Mer information finner du på www.andersjohansson.se
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Det som göms i snö…
Hör hit alla Vikenbor, både gamla och
unga! Söndagen den 14. maj är det så
dags att städa stranden till glädje för
sommarens badare. Vi träffas kl 10 ned-

anför Fortet utrustade på lämpligt sätt,
stövlar, handskar o.s.v.
Arrangörerna bjuder på grillad korv
samt dricka därtill.
Väl mött på stranden!
Tor Wentzel

FOTO: CHRISTER MALMSTRÖM

Tack alla givmilda Vikenbor!

Nya axeln inspekteras av Möllebyggaren Jens samt Robert, Anders, Bengt och Lars.

Sophiamöllan har fått in över en halv
miljon av 311 intresserade Vikenbor.
Detta gör att vi alla i sommar åter
kommer att kunna se Sophiamöllan
mala med sina segel klädda vingar.
Ny axel med hundraårigt gjutjärnshuvud
och nya ﬁna vingar av bästa lärk håller
på att färdigställas av möllebyggaren Jens
Jörgensen i Hårlev, Danmark.
I mitten på mars var vi på besök i
Hårlev och ﬁck se axeln färdig och lärken till vingarna klar för bearbetning till
nya vingar. Det är en imponerade syn att
se de fyra mer än 22 meter långa stockarna som skall bli vingbalken.

Stockar till de nya vingarna.

Kalendarium
VKB:s aktiviteter 2006
MÅNAD/
DAG TID
MAJ
14
JUNI
2–4

10

HÄNDELSE
Strandstädning, samling
vid Fritidens brygga

10–17 Paul Jönska Gården
Trädgårdsrundan
4–5
13–17 Paul Jönska Gården
Huset visas samt serv.
6
18
Nationaldagsﬁrande i
Hamnen
12 jun – 14 aug söndagar
15–17 Paul Jönska Gården
Visning av huset
Trädgården alltid öppen
JULI
2
Möllornas Dag, med invigning av nya vingar
på Sophiamöllan
23
14–17 Paul Jönska Gården
Våffelservering
Alla 15–18 Sjöfartsmuseet sommarutställning. Månd. stängt
AUG
5
Vikenfesten
OKT
11
19
VKB:s höststämma på
Vikens Hemgård
NOV
Nästa nummer av
Byaluren kommer ut
DEC
9
13–15 Paul Jönska Gården
Julmarknad

Möllebyggare Jens berättade att tidsplanen håller och allt skall vara på plats
under maj månad.
Invigningen i sommar hoppas vi skall
bli en festlig dag i Viken.
Styrelsen Sophiamöllan, Viken.

Carl-Otto och bilden

Så kommer Sophiamöllan att se ut i sommar.

Några av världens bästa fotografer
Kanske tog jag i, men det nya teamet fotografer på Byaluren har jobbat (och några
jobbar fortfarande) med hela världen som arbetsplats. Några har emellertid prioriterat om
sin marknad och arbetar numera mest med Viken. Teamleader, är Olle Bogren och till
sin hjälp, när han inte hinner med, hittar vi Fredrik Rege, Göran Örtegren och Ole Jais.

Kjell Cronert
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Carl-Otto var alltid med när det hände. Det gjorde att vi alla ﬁck vara
med. Det kunde hända att det var något i kyrkan eller så var det Valborg,
Svenska ﬂaggans dag, julmarknaden
eller Viken festen.
Alltid var han med på ett sätt som
gjorde att vi också ﬁck vara med.
Han var med när vintern blev vår
och våren blev sommar och sommaren blev höst med alla sina bilder. Till
slut blev det också höst och vinter
för Carl-Otto. Efter år av kämpande
som vi aldrig förstod orkade han inte
längre. Vi kanske inte kan förstå men
måste ändå.
I februari avled Carl-Otto efter lång
tids sjukdom och lämnade oss i gänget där han var en engagerad och duktig medarbetare i Byaluren. Vi saknar
dig mycket. Vi i Byaluren, VKB och
Vikens Kyrka.
Kjell Cronert

