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Ordföranden har ordet

Innehåll

Hej alla Vikenbor!
Det senaste halvåret har
känts som en berg och dalbana. Vädrets makter, egna
ansträngningar, grusade förhoppningar och oväntade
besked har gjort styrelsearbetet allt annat än enahanda.
Det positiva har varit att våra
ansträngningar att skapa trivsel i byn föll väl ut. Först vid
arrangemanget den 30 april,
som stöttes av att ett stort
antal bybor slöt upp, vädergudarna var på vår sida, Marie Rehnstam höll ett tankeväckande vårtal och
vårbrasan kunde tändas. Den 6 juni var
vi lika lyckosamma med vädret, Peter
Kovacs påminde om den historiska bakgrunden och Husarsextetten förgyllde
med sin musik. Sommarens stora fest,
”Vikenfesten” hade i år utökats med en
gokartuppvisning på eftermiddagen. Det
skapade en del oväntade problem men
dessa kunde lösas i gott samförstånd
mellan parterna och erfarenheterna kommer att hjälpa oss till nästa års fest. En
stor eloge till festkommittén som ﬁck det
hela att fungera smärtfritt från morgon
till sena kvällen.
Det oväntade i vårt arbete var att
bröderna Nils och Malte Kock hade utsett Vikens Kultur- och Byaförening till
huvudarvinge och vid bouppteckning
i april månad ﬁck VKB ärva en summa
pengar och fastigheten på Pilvägen 2.
När ni läser detta har fastigheten efter
godkännande av det extra årsmötet den
3 oktober troligen sålts. Testamentet angav att medlen skall användas till förskönande åtgärder i byn,
bl a ett konstverk som anknyter till jordbruk, sjöfart och ﬁske. Kulturkommittén är nu i full gång med att arbeta fram

förslag. VKB har för avsikt
att undersöka möjligheten att
detta konstverk placeras på
gräsmattan vid hamnplan.
Tyvärr kunde vi konstatera
att ﬂera av våra förhoppningar från i våras kom på skam.
Sommaren kom aldrig med
den sol och värme vi förväntade oss. Tvärtom kom mycket regn och blåst och det orsakade upprepade skador på
våra ﬂottar och bryggor. Ena
ﬂotten bröts sönder och ﬁck byggas om,
den andra draggade i land och skadades
allvarligt men går att reparera. Vårt tidigare beslut att ta in ﬂottar och bryggor
den 15 sept har reviderats till den 1 sept
för att förhoppningsvis minska risken för
skador.
I vårnumret av Byaluren vädjade vi
om frivilliga till arbetena med ﬂottar och
bryggor. Gensvaret blev mycket klent
och vi undersöker nu möjligheten att
köpa dessa tjänster, dels för att inte utsätta oss för riskerna med tungt arbete
och dels för att föreningens ekonomi är
stabil och har utrymme för utgiften.
Vårt avtal med Öresundskraft löper ut
den 31 dec 2007. Det har varit förmånligt
om man jämför med utvecklingen av det
rörliga priset. Vi har sedan i våras diskuterat nästa treårsperiod med Öresundskraft, någon annan leverantör har inte
velat lämna offert. Elprisutvecklingen
kan utan överdrift sägas vara egendomlig
och oförutsägbar. Det framgår på VKBs
hemsida vilka alternativ som ﬁnns men
det poolavtal som styrelsen rekommenderar är det som enligt vår mening ger
störst följsamhet med marknaden. Extra
blanketter för avtal ﬁnns på biblioteket.
Väg 111 är nu äntligen färdig. Invig-
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ningen hölls den 13 oktober och när
ni läser detta borde traﬁken ha släppts
på. VKB har vid ett ﬂertal tillfällen bett
kommunen att få vara med i omdaningen av den gamla 111:an från genomfartsgata till lokalgata. Först skall det
dock avhandlas mellan kommun och
vägverk om förutsättningarna för överlåtelsen och det därmed förknippade
ekonomiska ansvaret. VKB har arbetat
fram underlag för informationstavlor
med karta, gaturegister och information
om byn. Kommunen har gett löfte att
svara för att de sätts upp vid infarterna,
111:an söder ifrån, Prästavägen vid Välinge Innovation och vid parkeringsplatsen norr om byn vid ”gamla” vägen.
Till sist vill jag upprepa min vädjan från i våras, dels att vi ska CYKLA
MERA och dels att VKBs styrelse gärna
tar emot synpunkter och idéer från er.
VÄL MÖTT PÅ BYN Tuve

Nilsson

Sjöfartsmuséets sommarutställning är i hamn.
Kullabygdens sista segelfartyg
m/s ”Persiwald” har varit i centrum
Vi kan glädja oss åt höga besökssiffror.
Många långväga gäster från bl.a. Canada,
Japan och Cambodja har noterats. Roligt
att få träffa intresserade och kunniga besökare. Tänk att så mycket sjömanskap
ﬁnns inom dessa väggar.
Vi som nu lever känner stor tacksamhet. Min morfar Lars Petter Påhlsson och
morbror Eric Persiwald Påhlsson gläder
sig säkert i sin himmel.
Persiwald förliste 1957 under drama-

Här ligger skeppet i bleke trettioett år senare.

tiska omständigheter i en nordlig snöstorm vid Aurgrundet intill Fårö. Första
åsynen 1988 var ett stort ögonblick men
också att komma ombord på vraket kändes starkt. Vrak kan vara mycket vackra.
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Av allt att döma var det Persiwald
som fascinerade även Ingmar Bergman,
då han på sextiotalet fattade tycke för
den vackra och karga ön. Han berättade
i en intervju att han vid sina vandringar ofta stannade för att beundra vraket.
Jag har också sett en ﬁlmsekvens med
honom då han står med vraket i bakgrunden. Idag ﬁnns inget kvar i havet,
men Gutsmans Café på ön lär ha en del
vrakrester. Man kan ju alltid hoppas att
kunna återvända dit en dag.
SJÖHEM I SEPTEMBER 2007 Ingalill

Stigborn

Vikens Kultur- och Byaförening
Box 108, 260 40 VIKEN – www.viken.cc – Bankgiro: 5705-4108

OBS! Årsavgift för 2008 är 200:- enligt årsmötesbeslut. Inbetalningskort bifogas
i vårens nummer av Byaluren. Förutsättning för att ta del av det elavtal som tecknats mellan Öresundskraft och VKB är medlemskap i VKB.

DITT NYA AVTAL MÅSTE TECKNAS FÖRE 30/11 2007!
Byaluren delas ut till alla året--runt-hushåll. Ni som har fast sommaradress
i Viken eller inom 260 40-området och bor permanent på annan ort är
välkomna att hämta era ex av Byaluren på Vikens Bibliotek.
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Helikoptern
kommer
att landa.
Viken festen är över och vi kan konstatera att det gick bra även denna gång. Nyheten med Go-cart slog väl ut och några
aktiviteter lyckades inte riktigt i år heller.
Nästa år blir det nya insatser - annorlunda båtturer och helikopter turer över
Viken är inte omöjligt och med lite tur
och en hel del arbete kan vi på nytt höja
ribban.
Sedan har vi ﬁrat Valborg och nationaldagen med mycket folk och ﬁn stämning. En insändare har vi också fått som
tycker att Vikens Kultur- och Byaförening även skall ta ansvar för midsommar.
Redaktören tar upp frågan i styrelsen,
men om jag minns rätt, ﬁnns det redan
en organisation som gör detta bra.

Vad händer i det här numret!?

Huvudredaktör och ansvarig utgivare:
Kjell Cronert
Övriga i redaktionen:
Katarina Trohammar, Bertil Lindfors och Clasgöran Strömgren
Fotografer: Olle Bogren, Fredrik Rege, Göran Örtegren och Ole Jais

Hemsidan E-post: vkbviken@hotmail.com
Webbmaster för hemsidan: Paula Sallmén

Graﬁsk formgivning: www.tidstudion.se
Tryckning: Graﬁsk Partner

Festlig invigning av nya vägen

Precis före pressläggning var Olle Bogren på plats och förevigade festligheterna i samband med
invigningen av den efterlängtade nya vägen.
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Katarina och Clasgöran gör en ny egen
111:a genom Viken, bröderna Kock, som
var trogna Viken och som donerat en
hel del till bl a VKB får sin historia berättad genom Bertil och Stig (inom parantes
ﬁck jag vid grovstädningen av huset en
gammal rostig kofot) Annars har jag själv
synat Paul Jönska och hur det gick med
mötet med Gunvor i djungeln och en del
annat kan ni förstås läsa om. Det är 100
år sedan Gunnar Jarring föddes och det
berättar Stig Ewaldson om.
Det blir inte så mycket om bryggor
och fäladsvägar, möjligen med kommentaren att cementbryggan också har blivit
ett framgångsrikt tillhåll för ﬁskare.
Och så en sak till. I detta nummer har
jag skrivit onödigt mycket. Det ska det
bli ändring på. Framförallt för er läsares
skull. Jag lovar.
Annars har väl sommaren varit som
den varit, ömsom sol ömsom regn och
då riktigt ordentligt. Jag har faktiskt
aldrig under mina 21 år i Viken fått så
mycket frukt och vinrankorna som av en
händelse växer på tomten har burit söta
små druvor. När du läser detta är det
höst och då ﬁnns det tid att särskilt begrunda Katarinas
och Clasgörans
idéer..
Kjell

Peter och Marie gjorde det i år
Först var det Valborg och Marie.
Ja, Marie Rehnstam, präst i Viken,
som höll talet till våren.
Om jag minns rätt, handlade det bl a om
att slipa en trappa och så ﬁck hon ihop
det på något sätt. Ja det handlade om de
små små detaljerna som ibland tar överhand.
Bra förstås, som vanligt. Det vet ju vi
som går i kyrkan. Först var jag lite orolig
för hon kom precis i tid, och för ett kort
ögonblick kände jag - tänk om jag måste
vara Marie ikväll.
Sedan gick tiden och det blev 6 juni
som numera är en ledig dag. Då dök
Peter upp, alltså Peter Kovacs. Inte helt
spontant utan planerat, även om det
dröjde innan beskedet kom. Han höll Vikens Kultur- och Byaförening lite på halster skulle man kunna säga
Peter pratade om Höganäs, vilket var
ganska naturligt som jag minns, om tra-

dition och något om alliansen. Han pratade om "från kol till diamant" om ni förstår vad han menade. Ja, om förändringen av Höganäs Kommun. Trots att han
var i Viken pratade han ganska mycket
om centralorten, kanske var det för att
minska förväntningarna på en snabb lösning på den gamla genomfarten genom
Viken. Jag vet inte.
Ett bra tal det också. Lyckade talare
med andra ord både på Valborg och på
Nationaldagen. Mycket människor och
härlig stämning, där väl som vanligt Valborg alltid blir lite festligare med bålet
och den känsla som detta väcker när
man står och ser in i lågorna och funderar på livet. Genom uppmaningen från
förra året, var det heller ingen som försökte anlägga ytterligare ett bål i år. Det
är skönt när folk förstår vinken.
Kjell

4

Svaren till
Kulturfrågesporten

Bygdens mest
världsberömde son?
Byaluren vill med några rader
hedra Gunnar Jarrings minne.
Denne kände bygdens son skulle
i höst ha fyllt 100 år.

I vanlig ordning stod Kulturfrågesport på
schemat under Vikenfesten. Och i vanlig
ordning var intresset stort att besvara de
mer eller mindre knepiga frågorna. Ett
70-tal antog utmaningen. Som vanligt bestod frågorna mest av ”Vikeniana” åtföljda av bilder från såväl gången som senare tid. Allt gratis förutom en liten insats
i tankemöda. Undertecknad, Stig Ewaldson, hade utformat frågesporten och vid
rättandet av de inlämnade tipsraderna
fann jag att svårighetsgraden kanske var
onödigt hög. Om det blir någon frågetävling nästa år kanske jag måste förenkla och rensa lite i frågedjungeln. Som det
nu var hade ingen mer än 8 rätt.
Bäst resultat uppnådde Ulla Persson
på Karlfältsvägen. Nästbäste svarare var
Torbjörn Nilsson på Ringvägen och som
god trea placerade sig familjen Stig Nilsson på Täppevägen.
Här kommer de rätta svaren:
1. Gunnar Jarring som i år skulle ha fyllt
100 år hade sin första ambassadörstjänst i
Washington.
2. Viken stavades i kyrkoböckerna vid 1700talets början oftast Wijken.
3. På 1800-talet tjänstgjorde en del
som kustroddare i Viken. De var lägre
tulltjänstemän.
4. Stampastövlarna i trä (se bilden ovan)
användes vid ”orm”-fångst - dvs sandorm som
man agnade med.
5. Båtsmannen Jöns Nilsson Böös hade när
han byggde sitt hus ristat bokstäver samt
latinska siffror på en bjälke. Årtalet MDCCXII
är 1712.
6. År 1777 infördes silvermyntfot i Sverige.
Daler silvermynt och kopparmynt ersattes med
riksdalern.
7. Ordet snapphane är en person som rövar
bort (snappar bort).
8. Linné besökte Viken sommaren 1749. Det
fanns då 42 hushåll i byn.
9. Det skånska dialektordet hialös står för att
vara otålig.
10. Vikens nuvarande prästgård invigdes
1968.
11. Det var ”Svarta Maria” som på 1920-talet
drev den obskura kaféverksamheten i Viken.
12. John Oltins mycket uppskattade bok heter
”Viken förr och nu”.
Utslagsfrågan: Hur många bodde i Viken
år 1900? Rätt svar: 971 personer.

Stig Ewaldson

Gunnar Jarrings insatser inom den internationella diplomatin är väl kända
och någon närmare presentation känns
egentligen överﬂödig, men trots det ska
jag i all korthet ändå nämna något om
hans liv.
Gunnar Jarring växte upp på Stubbarps boställe, som ligger där Prästavägen korsar nya 111:an. Han föddes
1907 och var lantbrukaren och kommunalmannen Gottfrid Jönssons och dennes hustru Bettys äldsta barn. Sina första lärospån erhöll han vid Rödmossens
skola och om den tiden berättade han i
den första Byaluren vars omslag ses här
ovan. Ett bestående minne från den tiden var att hans lärarinna fröken Agda
Larsson med en bestämd men mycket
vänlig hand styrde honom in i kunskapens värld.
Att Gunnar var begåvad och mycket
läraktig uppdagades säkert redan då så
även om han var äldste sonen och därför väl traditionellt skulle ha tagit över
gården efter far satsade man på att ge
honom en utbildning. Vid Lunds Universitet bedrev han turkiska språkstudier så
framgångsrikt att han redan vid 25 års ålder kunde ikläda sig doktorshatt.
Turkiska var inte det enda österländska språk som Gunnar lärde och behärskade. I hans språkarsenal ingick, förutom de klassiska skolspråken, för svenskar så främmande tungomål som persiska
(farsi), etiopiska, turkestanska, afghani
samt några indiska dialekter. Även ryska
behärskade han obehindrat. Många av
de nämnda språken övade och lärde han
genom kortare och längre resor och vistelser i österled.
Diplomatkarriären gick spikrakt uppåt
och förutom ambassdörsposter i Washington och i Moskva engagerades han av
FN som medlare i Mellanöstern. Där blev
han känd inte bara som en duglig förhandlare utan också som mindre meddelsam med media. Epitetet ”Musslan”
(the clam) följde honom genom livet.
Under alla år bevarade Gunnar Jarring
hembygden i sitt hjärta och återvände
så ofta han kunde till Stubbarp och Vi5

På omslaget av Byalurens första nummer
(1996) ses Gunnar Jarring och USA:s
dåvarande FN ambassadör George H.W, Bush
vid dennes besök i Viken 1971.

ken. Det sägs att han hade en stående
önskemeny hemma hos föräldrarna: salt
sill och nypotatis. Sådana rätter serverades han aldrig på de ﬁna diplomatmiddagarna.
Jarring var en uppskattad föredragshållare här hemma och bidrog med
många artiklar med anknytning till bygden; bland annat i tidskriften Kullabygd.
Någon handlade om Vikenoriginalet
Sven Äppler, någon annan om häxan
Potta Långhaka eller den danske sjöhjälten Tordenskiold som gick på grund
med sitt skepp på Svinbådans rev.
I Viken skaffade Gunnar Jarring och
hans hustru Agnes ett sommarboende på
Täppevägen, vilket från 1990 blev deras
mer permanenta viste. Vi såg honom
ofta cykla en runda i byn eller ta en promenad med den lilla hunden och han
gav sig alltid tid till en liten pratstund
med dem han mötte. Många av hans Vikenvänner har berättat om inspirerande
och givande samtal med honom.
Gunnar Jarring avled i maj månad
2002, 94 år gammal, men vi ska alltid
bevara den cyklande mannen med den
godmodiga uppsynen i ljust minne. Den
12 oktober skulle han som sagt ha fyllt
100 år.
Stig Evaldsson

Vad var häftigast i år, Sven-Åke?

Frågan ställdes till ordförande i
festkommittén för Vikenfesten
Sven-Åke Hansson och svaret blev:
- Först och främst ett fantastiskt samarbete i festkommittén med representanter
för Vikens Hamnförening, Vikens Båtsällskap, Vikens Företagarförening och Vikens Kultur- och Byaförening.
Utan det gemensamma engagemanget
med målet en vikenfest, som skulle överträffa förra årets fest, så hade det inte blivit så bra. De restauranger som varit engagerade har också bidragit på ett mycket positivt sätt.
Det blev ju en betydligt mer påkostad fest i år. Gick det ihop?
Genom det intresse, som skapats de två
första åren fanns plattformen och intresset har successivt ökat. Det gick ihop,
men inte mer, men det var ju inte heller
meningen. Glädjande nog har vi positiva
besked från sponsorerna. De ställer upp
2008 och då blir det fest den 2 augusti.

Hur ser du på framtiden när det gäller Vikenfesten?
Jag tror att den gemensamma satsning
som den vi gjorde i år har kommit för att
stanna. Vi kommer emellertid att utvärdera ett antal aktiviteter som varit med
under några år och som inte varit succéer. Nya idéer är redan på gång som
ger nya dimensioner. Ett sådant inslag i
år var go-cartarrangemanget som allmänt
upplevdes som lite nytänkande.
Har du lärt dig något i år?
Ja, t ex att den större festen behöver en
starkare organisation under själva festdagen och att de olika inslagen som kommer och går måste stramas upp, så att
ingen aktör skall komma i kläm tidsmässigt. En viktig och kanske avgörande fråga för att allt ska fungera är att vi måste
hitta en riktigt bra ösning på traﬁksituationen så att sponsorer och besökare lätt
kommer fram och får ut maximalt. Och
så behöver vi en effekttivare ljudanläggning, som gör att alla har möjlighet att
följa festen oavsett var man beﬁnner sig i
festområdet.
6

Något mer?
Ja, att Kjell Cronert och Clasgöran
Strömgren såg till att vi ﬁck reklam och
press så att människorna strömmade till.
(Jo på sluttampen kan det kanske ha varit av viss betydelse. Men har man inget
att säga hjälper ju ingen reklam i världen. Nu fanns det ju en massa saker att
berätta.)
Kjell

Tack alla sponsorer
HUVUDSPONSORERNA:
Swedbank • Scandlines
Fremlab • Tidstudion
Vikens företagarförening
MED STÖDSPONSORERNA:
Lanibil • Dream Marine
Kullen Marine • Axlingruppen
YamahaCenter-RG-Motor
Lindab • Valvet Mäklarﬁrma
Blue Corner • Hamnkrogen
Conditori Öresund • Gula Boden
Galleri Hamnen • Niklas i Viken
Sjöräddningen • Citytryck

Huset byggdes 1878 och ändå
ﬁrar vi 25 års-jubileum i år.
Det handlar om Paul Jönska gården,
som en gång i tiden beboddes av
sjökaptenen Paul Jönsson och hans
hustru Hilda.
Paul Jönsson var en respekterad och välbärgad vikenbo. Han förde befälet och
ägde andelar i olika fartyg i Kullabygden
och hörde således till de välbesuttna i
Viken
Från sina resor till olika hamnar i Europa förde han med sig hem möbler
och inventarier till det nya hemmet och
presenter till familjen. Mor Hilda bidrog
med sin skicklighet i vävning och andra textilarbeten till att skapa det vackra
80-tals hem, som vi än i dag kan se i ursprungligt skick.
Av de fyra barnen gck de båda pojkarna till sjöss, som fadern, men Waldemar, som var äldst, omkom redan på
sin första resa, endast 16 år gammal.
Paul Thorwald blev sjökapten, men gick
i land efter några år och tog plats vid
Vikens lotsstation. Hans liv blev också
kort. Hans stora jaktintresse blev hans
öde - ett vådaskott ändade hans liv när
han var i femtioårsåldern.
Äldsta dottern Anna gifte sig med sjökaptenen Anders Hahrton och de bosatte sig i det äldre gårdshuset. De ﬁck
en dotter, Dagny, som kom att bli enda
barnbarnet och den sista som bodde på
gården. Hennes far dog i tbc när hon var
fyra år.

En dotter ger sig ut i världen
Familjens ekonomiska situation försämrades under 1890-talet och dottern Lilly
ﬁck ge sig ut i världen för att försörja sig.
Efter utbildning till kokerska på hotell
Mollberg i Helsingborg ordnade hennes
far en anställning hos den svenske konsuln i Marseille. Hon lär sig efter hand
franska och också fransk matlagning och
stannar några år. Hemma i Sverige väntar
nytt jobb i Göteborgstrakten. Efter ett par
jobb i olika ofﬁcersfamiljer startar hon
eget café för sparade pengar. Hennes
gäster var emigranter på väg till Amerika, men också många som kom hem
därifrån och hon förstod att de tjänat en
slant.
Arbetet med caféet var slitsamt och
inte särskilt lönsamt. Så caféet såldes
och en vecka senare i april 1907 var hon
med på båten till Boston.
Efter olika anställningar hos familjer,
kom hon till en handskfabrikör i staden

FOO: OLLE BOGREN

Gloversville, där hon träffade handskmakaren Svante Håkansson från Lund. De
gifte sig så småningom och ﬁck ett bra
liv tillsammans men ﬁck inga barn och
efter pensionen ville de hem till Sverige.
1947 kom de tillbaka till Viken för att
bosätta sig i Lillys barndomshem, som
stått tomt sedan 1923, då mor Hilda och
kaptenen ﬂyttade in till dottern Anna i
gårdshuset. Föräldrar och syskon var nu
döda. Kvar i gårdshuset bodde systerdottern Dagny och hennes man Harald, som
var yrkesmålare men också konstnär.
Han hade inrett sin ateljé på vinden
i huvudbyggnaden men för övrigt stod
huset oförändrat sedan 1923 och Lilly
ville ha det så. El hade dragits in omkring 1920 men varken vatten, avlopp eller centralvärme fanns. Lilly levde här till
1963 - de sista tio åren som änka - och
i sitt testamente donerar hon sin del av
gården (hälften) till kyrkan och vill att
den ska bli en kulturminnesgård och bevaras för kommande generationer och
visa hur en sjökaptensfamilj bodde och
levde i slutet av 1800-talet. Dagny levde
till 1975 och i sitt testamente instämmer
hon i Lilys önskan.

Fond bildas av kyrkorådet
En fond bildades på Lilys önskan, som
skulle förvaltas av kyrkorådet. Så tog det
omfattande arbetet vid med inventeringen av alla föremål och att sortera ut det
som också inte var värt att spara. Några
som var med var Birgitta Ericsson Löf7

gren och Per Behrens. Birgitta berättar:
Haralds rum hade stått låst sedan hans
död och det var med spänning som dörren låstes upp. För att allt skulle gå rätt
till arbetade vi två och två. Man måste
gå igenom allt. I en, som vi trodde, tom
kasse hittade vi en femkronorssedel.
Och det fanns ﬂera sedlar instoppade i
tidningar och påsar. Noggrannheten var
exceptionell.
Kyrkorådet beslöt 1980, att tillsammans med Föreningen Vikens Kulturminnen, bilda ”Stiftelsen Skeppargården i Viken” för att uppfylla testamentets skrivning: ”Gården ska bevaras för framtiden
som en kulturminnesgård, till minne av
fädernas arbetsamma möda. Trädgården
må behållas såsom reservat för fåglarna.”

Mycket jobb med gården
Nu kom arbetet att iordningställa gården
för visning för allmänheten i gång på allvar.
Inomhus arbetade ett antal damer under ledning av Sara Reuter, som lägligt
ﬂyttat hem till Viken efter sin pensionering som lärarinna i Småland. Stina Heed
tog sig an alla textilier, som behövde gås
igenom. Stina är en av dem som fortfarande är aktiv bland de damer, som fortfarande sköter gården, helt ideellt. Hennes man Sven var duktig snickare och
gjorde en stor insats med reparationer av
möbler och annat. Karin Vogelius rensade stenläggningen på gården, där gräset
växte högt.
Fortsättning sid 13

”Kockarna” och ”Kockska gården”
Av Bertil Lindfors och Stig Ewaldson
byggd gård med hus i söder, norr och öster. Dessa
byggnaders läge på tomten var med små avvikelser ungefär samma som
nu. Lars var liksom de
ﬂesta manliga invånarna i
Vi vill införa en artikel i ByaluViken vid denna tid ﬁskaren om dels ”Kockapågarna”,
re, småbonde och enrollesom bröderna ofta kallades,
rad båtsman.
och deras bakgrund och dels
Förutom närmast obligaom deras fädernegård - den
torisk kålhage och plats
s.k. ”Kockska gården” elför upphängning av ﬁskeler ”Kockagården” som den
garn vid gården hade han
också ofta kallas. Inte enbart
små spridda åkerlotter i
på grund av donationen utan
det relativt sanka området
även för att berätta om mänNytäppet (idag väster om
niskorna som innehaft och
Vikvalla) öster om byn.
Axel (andre man från höger) ombord på lotsbåten VIKEN (omkring 1910)
brukat jorden och den stora
Dessutom delade han ålkulturgärning de utfört genom ett livs”Kockska” (57-61) och dessa låg än längﬁskerättigheten med några av grannarna
långt idogt arbete med att förbättra och
re öster ut, men de var översandade och
inom ett markerat område vid Viken.
bygga om den fäderneärvda fyrlängade
öde sedan ”urminnes” tider. Namnet man
Lars Hansson Kock och hans hustru
gården mitt inne i gamla byn och samtigett gården har samband med att invåBoel Svensdotter hade ﬂera barn, bland
digt vill vi sprida litet kunskap om byns
narna i den under närmare tre hundra år
dem Hans och Sasser. Sasser gifte sig
historia.
på ett eller annat sätt har haft anknytning
med dottern till granngårdens ägare (nr
till släkten Kock, en båtsmanssläkt.
55) och övertog den, medan Hans geTestamentet
Sedan blott 37-årige ﬁskaren Anders
nom giftermål blev ägare till gård nr 51.
Nils och Malte Kocks generösa donaEricksson på gård nr 56 avlidit år 1700
Eftersom sönerna på detta sätt redan
tion riktar sig i första hand till VKB samt
gifte hans änka Kirsti Nilsdotter om sig
ordnat
det för sig blev det istället Lars
dessutom till ett antal föreningar och primed Hans Larsson från Klappe by. När
Kocks
dotter
Boel och hennes man Jöns
vatpersoner.
Hans enrollerat sig som båtsman i örloNilsson
som
övertog
den ”Kockska gårI sitt testamente från 1989 har brödergen tilldelades han namnet Kock - Hans
den”.
Detta
skedde
vid
mitten av 1760na bl.a skrivit att medlen som tillfaller
Larsson Kock. Dessvärre blev Kirstis antalet
sedan
Lars
Kock
avlidit.
Det var inte
Vikens Kulturminnesförening, dvs idag
dre make inte heller gammal. Hans Kock
bara
dottern
Boel
och
gården
som Jöns
Vikens Kultur- och Byaförening ska anavled i den svåra pest som förhärjade ViNilsson
kom
i
besittning
av
utan
också
vändas till Vikens förskönande, att iordken sommaren 1711.
namnet.
Nu
kallade
han
sig
Jöns
Nilsson
ningställa en plats för rekreation med
Sonen Lars Hansson Kock övertog efKock.
Paret
ﬁ
ck
ﬂ
era
barn.
Ingen
av söbänkar och plantering vid Gröna Torg,
terhand skötseln av gården som nu blivit
nerna
överlevde
barnaåren
och
fyra
av
hamnen eller annan lämplig plats i Vien av de större i byn. På Cöpingers karta
döttrarna
gifte
in
sig
på
andra
gårdar
i
ken. Där skall även placeras ett konstfrån 1737 ser man en trelängad kringViken.
verk med motiv från ﬁske, sjöSedan Boel år 1811 avlifart och lantbruk.
dit på grund av ålderdom,
För tillfället arbetar VKBs
gifte maken och dåvarande
styrelses kulturkommitté med
ﬁskaren och byfogden Jöns
detta ansvarsfulla uppdrag och
Kock om sig med änkan
kommer i sinom tid att lägga
Hanna Andersdotter från
fram förslag om hur gåvan ska
Småland (Ramkvilla). Med
förvaltas.
sig till Viken hade hon sin
son från första äktenskapet
Kockska gårdens
- Peter 24 år.
historia
Liksom styvfadern Jöns an”Kockska gården” var den östtog Peter namnet Kock ligast bebodda och belägna i
Peter Carlsson Kock. Jöns
den gamla ﬁskebyn Viken. På
Kock avled 1820 och Peter
1600-talet numrerades ﬁskesom då gift sig med Sissa
gårdarna i byn från väster till
Pålsdotter från Hustofta
öster och den ”Kockska” tillägde sedan och skötte gårdelades det högsta numret - nr
den fram till sin död 1867.
56. Det fanns visserligen tomPeter ägnade liksom alla
ter med högre nummer än den Gårdsinteriör ca, 1909, med Amanda och svärmor Bengta Jönsdotter
Vikens Kultur- och Byaförening har fått en större gåva.
Bröderna Nils och Malte
Kock har genom detta blivit
föreningens och därmed
Vikens stora välgörare.
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I kålhagen nedanför huset. Fr. v. far Axel, farmor Bengta, Nils (i dopklänning?), mor Amanda, Syster Anna-Bengta
och grannen Artur Högman(?) Ca 1913

tidigare inbyggare sitt liv mest åt ﬁske.
Men ﬁsketraditionen skulle brytas sedan Peter och Sissas son Nils Kock och
dennes hustru Bengta Jönsdotter övertagit stället. Nils blev nämligen kustroddare, vilket var benämningen på en lägre
tjänsteman inom tullen.

relativt fattiga ﬁskebyn hade på många
sätt ändrat karaktär under 1800-talet. Vid
denna tid fanns det förutom nybyggda
skeppargårdar även ett ﬂertal lantgårdar
med husdjur inom den byns gränser.
Lantbrukare Axel Kock och hans hustru Amanda, född i Jämshög i Blekinge,
hade tre barn - dottern Anna-Bengta
och sönerna Nils och Malte Kock. AnnaBengta gifte sig med ägaren till Vikens
varv, Arvid Lydström, medan sönerna
förblev ogifta.

Efter far Axel Kocks död (1960) sålde
storasyster Anna-Bengta sin tredjedel
till bröderna. Nils och Malte levde kvar
hemma med mor Amanda till hennes
frånfälle (1976). Malte hade övertagit de
gamla ägorna på Nytäppet och Nils arbetade med allehanda ting, kroppsarbete hade han ägnat sig åt hela livet. Han
Löste ut syskonen
hjälpte till att gräva för installation av
Nästa släktled på ”Kockska gården” blev
vatten och avlopp i åtskilliga privatbossonen Axel, som sedan han år 1912
täder i gamla byn i mitten av femtiotalet.
löst ut sina syskon helt och hållet överDå fanns inga små grävmaskiner som
tog skötseln av den gamla gården. Axel
kunde gräva inne på gårdarna utan man
Kock hade som ung ägnat sig åt livet till
Hemma hos mor Amanda
ﬁck allt gräva för hand. Arbetade gjorde
sjöss, först gått på segelskutor och sena1943 övertog syskonen gården och Nils
han under många år hos bönder och
re på den nya tidens båtar där han haft
och Malte fortsatte att arbeta tillsammans
ibland även i bror Maltes trädgårdsmästjänst i maskin. Han hamnade slutligen
med jordbruket.
teri. Under många år även
på lotsverkets lotsbåt ”Vii Arne Karlssons åkeri. Han
ken” på vilken han stannabodde hela tiden hemma
de till 1912 då han tog deﬁhos mor Amanda. Malte
nitivt avsked från sjön.
bodde också hemma, även
Genom markköp av
om han på somrarna tidvis
grannfastigheterna utvidgaﬂyttade till sin lilla stuga
de Axel de beﬁntliga ägorute på ägorna på Nytäppet,
na borta i Nytäppet, varför
vilka han övertagit och där
det väl för första gången i
han uppfört ett trädgårdsgårdens historia blev lönmästeri. Här odlades bl a
samt att ägna sig åt jordblomkål, morötter, purjolök
bruk. Efter skiftesreformermm. på friland och i växtna hade den förr så sanka
husen tomater och gurkor.
och karga hedmarken ösDet hände även att han
ter om byn dikats ut, vilket
hyrde ut den lilla stugan
nu gjorde rationell odling
några veckor på sommamöjlig. Den ursprungliga
Familjefoto från 1935. Fr v. Amanda, Malte, Nils, Anna-Bengta och Axel
ren.
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Humor och livsglädje
Humor var en egenskap Malte besatt.
Han berättade gärna livfullt om hur besvärligt det var att vara bonde inne i byn
och om våren leda kregen (korna) ut
över stora vägen till beteshagarna vid
nuvarande Vikvalla. Åtskilliga historier
berättade han också från militärlivet, när
han som ung ﬂottist gjorde rekryten. Fotboll intresserade alltid Kockapågarna
och i synnerhet hur det gick för Vikens
IK. De var ständiga åskådare när VIK
spelade hemma. Gärna åkte han med såväl på VIKs utﬂykter som på andra om
det så var till Göteborg eller Hamburg.
Där skulle han vara med för där var livat
och glatt.
Maltes trädgårdsmästeri och lilla stuga ute på N ytäppet. Ca 1955

Försäljning av fädernegården
Efter moderns död levde de två bröderna kvar på gården tills krafterna tröt och
när Nils dog (1992 ) började Malte mer
och mer inse att han inte kunde klara
att bo kvar ensam med hela underhållet.
Utan brodern Nils med vilken han levt
i vått och torrt hela livet, blev det ensamt. Och med stigande fastighets- och
förmögenhetsskatter kändes det honom
för tungt även om han hyrde ut två bostäder i längorna. Han hade redan avyttrat marken, trädgårdsmästeriet och den
lilla stugan ute vid Vikvalla. Han beslöt
sig för att sälja och började med att sälja
sina antikviteter, vilka han samlat under ett långt liv i det privata muséet. Det
var inrymt i en av de fyra längorna på
Kockagården. Därefter avyttrade han den
fäderneärvda gården år 1994. Det var ett
stort och svårt steg att ta och Malte led i
sitt innersta så till den grad att han därefter endast i undantagsfall tog sig ned
till gamla byn från sitt nyinköpta Vikenhus på Norra Hage. Den tiden är förbi,
sade han, och nu får man leva på ett annat sätt. Här levde han de sista 14 åren
av sitt liv. Till en början var han ännu
tillräckligt pigg i kroppen för att arbeta
litet. Bland annat hjälpte han till i trädgårdar här och var. Till slut blev han allt
svagare och dog den 2 januari 2007, 91
år gammal.

det visar även hans allmänt stora historieintresse. För den som vill veta mer om
Vikens förﬂutna ﬁnns det i dessa gamla
papper mycket matnyttigt. Handlingarna levandegör och återspeglar i mångt
och mycket inte bara den gamla gårdens
utan också Vikens historia.

”Ah, di goa Kockarna, inte bara Nils och
Malte utan även mor Amanda, far Axel
och systern Anna-Bengta, allihopa var så
snälla och rara” som någon vän till familjen uttryckte det.
Och snälla har de verkligen varit.
Tänk, så mycket pengar till Vikens
förskönande!

Maltes kulturintresse
I Malte Kocks kvarlåtenskap ﬁnns bl.a.
en stor mängd äldre handlingar. Det är
handlingar som rör den gamla gården,
sådant som skatte- och köpebrev, lagfarter, gamla rättegångsprotokoll från 17och 1800-talen rörande rätten till ålﬁske
vid Viken osv. Allt sammantaget vittnar
om Maltes stora intresse inte bara för
”Kockska gårdens” öde genom tiderna,

Här står Malte på trappan till sitt lilla museum. Nils skrattar åt någon av Maltes många
lustigheter
10

Foto: Mats Håkansson, Snogehus

VÄLJ RÄTT MÄKLARE FÖR EN BRA AFFÄR
När du börjat fundera på att sälja din bostad är det mycket som måste planeras och förberedas. Ett av de
viktigaste besluten för en framgångsrik försäljning är att välja rätt fastighetsmäklare.
Det är viktigt att välja en mäklarﬁrma som har goda kunskaper om Viken. 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.
Funderar du på att sälja din bostad? Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion hur vi tillsammans kan
skapa en bra aﬀär. Mer information hittar du på www.andersjohansson.se

Anders Johansson Fastighetsmäklare AB
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Hamnplan 8

260 40 Viken

Tel. 042 - 23 86 40

En dröm om 111:an

Detta är en idéskiss till hur korsningen med traﬁkljus vid prästavägen skulle kunna förvandlas till en trevlig ombonad plats med mycket grönt tack
vare enkelﬁliga vägbanor. Illustrationen bygger på en av Claes Hagenfelts ﬂygbilder från förra året.

Från hårt traﬁkerad genomfartsled
till trivsam byväg
Äntligen, äntligen har vi fått en förbifartsled runt Viken och den mördande
traﬁken skall minska drastiskt. Det är allas förhoppning. Inte minst min som bott
12 år på Nyponvägen nära 111:an och
själv upplevt alltmer oväsen från traﬁken.
Frånsett allt oväsen från traﬁken var det
ett ständigt stressmoment att ta sig över
vägen ned till byn eller in till Helsingborg. Att köra ut från Nyponvägen en
morgon kl 7.40 kunde vara knepigt. Att
köra ut från Statoil eller Jollen vid 17.00
tiden var ännu värre. 111:an delade Viken i två delar men nu ﬁnns äntligen
chansen att ändra på detta genom att
den nya vägen har öppnat.

Den ska helt enkelt vara ett snabbare
och bekvämare alternativ än den gamla
vägen.
Det räcker inte med hastighetsbegränsningar, även andra åtgärder måste
till för att göra den gamla vägen mindre
attraktiv för genomfart.
Den gamla 111:an kan förvandlas till
en lugn och trivsam byväg med mycket
grönska: Det ska vara enkelt och stressfritt att korsa vägen. Vikens två delar kan
integreras på ett helt annat sätt och det

gamla uttrycket om vägens östra sida
som ”fel sida vägen” har ingen bäring
längre. Som en del att förverkliga
drömmarna har vi nu tittat på vad andra byar och samhällen på båda sidor
sundet gjort för att förvandla genomfartsleder till lugna bygator. Vi har
också en idéskiss till hur det gamla
"Krysset" kan bli en grön oas.
Katarina Trohammar
Clasgöran Strömgren
FOTO OCH BILDMANIPULATION

Drömmarna om en förvandling
Drömmen är att traﬁken på gamla 111:an
ska minska radikalt och att människor
verkligen använder den nya vägen.
Infarten till Laröd känner alla igen, det är ett
bra sätt att få ned hastigheten för bilister som
kommer från större vägar. Inga nackdelar.

Så här lummig och ombonad kan en mittsräng bli även i Viken. Exemplet är taget från
Strandvejen söder om Helsingör.
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Italien
mitt i byn
Det är en solig septemberdag när jag
träffar Constantin, även kallad Costas, på hans restaurant Prego! mitt i
byn. Prego! öppnade 2005 och blev
en framgång redan från starten.
Omsättningen ökar varje år med 2-siffriga procenttal men lika viktigt för Costas
är alla de bevis han får på att kunderna
är nöjda, trivs och kommer tillbaka gång
på gång. Detta är desto mer glädjande
eftersom det var många som avrådde
Costas från att starta i Viken efter att han
lämnat delägarskapet i La Pizza, Helsingborg.
När jag frågar om målgruppen för
Prego! berättar Costas att de är allt från
10 till 75 år.
Prego! är så mycket mer än pizza.
Det är en komplett restaurant med en
separat avhämtningdel för pizzor. Costas har en mycket bestämd prisﬁlosoﬁ
för sin restaurant: det ska vara möjligt att
äta en god måltid inklusive ett glas vin
för 200:-. Detta är en ﬁlosoﬁ Costas inte
ruckar på - komplicerad mat till ”ﬁna
krogen”-priser är inget han vill satsa på.
Däremot satsas det på goda råvaror av
hög kvalitet.
Restauranten vill Costas ska upplevas
som en lugn och trivsam kvarterskrog.
Det blir ju inget stök från avhämtningsdelen då den är helt separerad från krogen.
Pizzorna är värda ett kapitel för sig.
Sladdriga burkchampinjoner, skinkstrimlor av dubiöst ursprung samt pizzasallad
kommer inte över Prego!’s välstädade
tröskel. Här är det äkta parmaskinka,
färska champinjoner, getost, ruccola och
annat godis som gäller. Pizzadegen är en
väl bevarad affärshemlighet. För GI frälsta går det att få en pizzabotten av fullkornblandning och sedan välja önskad
fyllning.

Fortsättning från sid 7.

En sevärdhet redan då
Trädgården, som anlagts på 1880-talet
och varit en sevärdhet redan på den tiden, hade förfallit de senaste åren och
var närmast en snårig djungel. Den togs
om hand av en grupp trädgårdsentusiaster, som inte kunde nöja sig med att lämna den åt fåglarna.
Under ledning av Bengt Carlheim
Gyllenskiöld dubbelgräver man våren

FOTO: OLLE BOGREN

Gör din egen pizza!
Byalurens alla läsare har nu chansen att
själva göra en läcker lunch eller förrättspizza efter Costas recept. Hela receptet
ﬁnns på VKBs hemsida: www.viken.cc

Pizzan längst bort i bilden har en fyllning
med tomatsås, mozzarella, marinerade
körsbärstomater, parmaskinka och är toppad
med ruccolasallad och grovriven parmesan.
Pizzan i förgrunden är fylld med havets
läckerheter som marinerade scampi,
pilgrimsmussla, grön mussla, körsbärstomater
på en bädd av tomatsås och mozzarella.

Katarina Trohammar

1981 hela trädgården. De växter som
fanns tillvaratogs för att senare återplanteras. Under grävningen fann man ett
mönster av de hårda gångarna med rester av den ljusa strandmalen och trädgården blev så småningom åter en ljuv lustgård.
Sommaren 1982 stod gården klar att
visas för allmänheten.
Vi alla vikenbor har stor anledning att
sända en tacksamhetens tanke till alla de
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eldsjälar, som var med från början och
som gjort det möjligt, för oss att efter 25
år i vår by ha den unika pärla, som Paul
Jönska gården nu är. ”Det ger också oss,
som nu har ansvaret för gården, kraft
och inspiration att arbeta vidare, säger
Märta Braun.
En sammanställning av historien i ett
lagarbete mellan Märta Braun, Birgitta
Ericsson Löfgren och Kjell Cronert.

Körsång i kyrkan
Inspirerad sång av fr. v. Charlotte Nilsson, Kerstin Sjöström, Kerstin Thurdin och Gunnel Fornander

Körsång är den största folkrörelsen
i Sverige idag. Närmare 600 000
personer ägnar sig åt att regelbundet sjunga i kör. I Vikens församling
ﬁnns det 7 olika körer som övar varje
vecka och sjunger i vår kyrka.
Som präst känns det alltid extra festligt när någon av dem ﬁnns med under
gudstjänsten. Då är det många som tillsammans ska lotsa församlingen igenom
liturgin och psalmsången kan ibland bli
himmelsk.
Men vad är det som gör att en körsångare regelbundet varje vecka troget
åker till övningen, lämnar sina familjer
och sina hem, prioriterar bort annat och
väljer att sjunga - avsätter tid för sin kör
vid storhelger och högtider? Tre körsångare blev tillfrågade om de ville berätta
om sina tankar.

Agneta Bergström
bor i Lerberget och sjunger med i VäsbyVikenToner. Hon är undersköterska och
jobbar i Hemrehabiliterings - teamet på
Råå. Hon har sjungit i någon av församlingens vuxenkörer sedan 1981.
Innan dess hade hon varit med i Vikens församlings Ungdomskör i början
av 70-talet.

Körsången är inte det enda fritidsintresset som Agneta har nu när barnen är
stora. Hon vistas gärna ute i naturen och
vandrar gärna på Kullaberg. Ibland tar
hon en tur med motorcykeln tillsammans
med sin sambo Yngve. Hemma lyssnar
hon på all slags musik, men det var hennes mamma som ﬁck henne att sjunga i
kör. Då blev hon fast eftersom det var så
KUL.
”Sången är också avkoppling”, menar Agneta, ”man kan inte tänka på annat under tiden som man sjunger och jag
känner mig alltid på gott humör.
Fördelen med att sjunga i kör är att
man gör något tillsammans med andra
likasinnade, man sprider glädje till andra
och man lär sig hela tiden nya saker. En
liten nackdel kan väl vara att man oftast
har en del tider att passa under storhelgerna, fortsätter Agneta”
Agneta berättar att ibland kan det lätta
vara det svåra att sjunga. Stämmor som
ligger väldigt nära varandra kan också
vara en utmaning. Det som gör det mindre svårt och tryggare, är att man aldrig
är ensam i sin stämma. Det händer att
hon ibland får öva hemma.
Jag undrade om hon gjort bort sig någon gång. Kören både hörs och syns när
de sjunger på gudstjänsterna och konserterna. Agneta svarade att det hade hon
säkert gjort många gånger, börjat sjunga
där det skulle vara tyst, gått och satt sig
när alla skulle stå kvar. ”Det får man bjuda på”, menar hon. ”Fragglarna” sjunger
om att knäppa en tiger på nosen och
stångas hårt med en tjur. Så det brukar
jag göra.

Anders Nilsson
Anders Nilsson sjunger med i Kammarkören sedan våren 2005 och är bosatt i
Nyhamnsläge. Han är sambo och har två
barn som är 5 och 7 år gamla. Trots att
han har småbarn tycker han att sjungan14

det ger så pass mycket tillbaka att det är
värt att lägga tiden på kören. Han mår
bra när han sjunger i kör. Anders tycker
det är en mycket speciell upplevelse att
stå mitt i en välljudande kör omgiven av
klanger och röster.

Några minuter varje dag avsätter Anders hemma för att öva på körstycken.
Det behövs inte mer, men är guld värt
för hela kören. Det blev en del övande
hemma inför Faurets Requiem som de
sjöng i våras. Anders längtar efter att få
sjunga detta fantastiska stycke igen trots
att det inte är helt enkelt, men det var en
ﬁn upplevelse att få uppföra det.
Glatt frågar jag även Anders om han
gjort bort sig någon gång. Vid ett tillfälle, gör sig Anders påmind om, att det i
Väsby kyrka blev med mycket kort varsel bestämt att kören skulle gå fram till
deras plats i kyrkan uppför kyrkgången.
Av någon anledning missade han den informationen så han stod och tryckte i en
sidoentré till kyrkan. Klockan gick men
inga körkollegor visade sig. När han väl

hade förstått hur det hela var tänkt var
det redan för sent och det var bara för
honom att invänta ett lämpligt tillfälle att
kunna smyga in.
Anders blir aldrig nervös när han ska
sjunga i kör för då är han inte ensam.
Det är mycket värre att sjunga själv för
då ﬁnns det inte någon kör som ger ett
härligt stöd.
Förutom kören hinner Anders med
att vara ute och springa, gärna längre
distanser, och i våras sprang han Göteborgsvarvet. Annars arbetar han som
skötare på ett gruppboende inom psykiatrin.

Rebecka Paulsson
När jag frågar Rebecka Paulsson varför
hon sjunger i kör svarar hon med ett
stort leende i hela ansiktet att hon älskar att sjunga. Att vara med i en kör ser
hon bara fördelar med eftersom man får
sjunga mycket och träffa många härliga
människor i blandade åldrar.

Hon har sjungit i Väsby-Vikentoner
cirka ett år. Att det blev just den kören
var att den låg bra geograﬁskt. Dessutom
kände hon till den lite grann, både när
det gäller vilka medlemmar som var med
och ungefär vilken musik som sjöngs.
Här får hon nu öva sitt gehör och notläsning. Ibland sjunger även Rebecka
solo, vilket hon tycker är mycket roligt.
Rebecka jobbar som optikerassistent
på Synsam Söder i Helsingborg. Ett par
gånger i veckan dansar hon balett och
jazzdans. Det är inga problem att hinna
med allt eftersom körrepetitionerna bara
är en gång i veckan. Det är lite värre när
kören ska sjunga på gudstjänsterna för
då krockar det med dansen, fast då får
man prioritera, säger Rebecka.
Blir du aldrig nervös när ni sjunger inför publik, undrar jag. Rebecka menar att
hon har turen att inte bli det särskilt ofta.
Hon är utbildad musikalartist, så hon har
vanan inne. De gånger som hon blir nervös kommer det oftast efteråt, vilket är
skönt, avslutar hon.
Som präst känns det skönt att höra att
körmedlemmarna inte är så nervösa av
sig - för det är jag ibland. Det är jag de
gånger då jag vet hur mycket de har övat
och jag vet att de vill det ska låta bra.
Jag vet också hur roligt det är när kören verkligen har sjungit ett stycke, som
det inte går att missa av alla ansiktsuttrycken, att de är nöjda med. Även om
jag inte har tagit en endaste ton själv så
känner även jag mig stolt och jag tänker
- vilken härlig körsång vi har i Viken.
Marie Rehnstam
PRÄST I VIKEN

Jag har jobbat som körledare här i
lite mer än ett år nu. Att leda kör är
fantastiskt roligt, krävande och en
oerhörd kick på samma gång!
Min uppfattning är att kören har en lika
stor uppgift i gudstjänsten som prästen,
det vill säga att trösta, glädja och bygga
upp!
Jag tror musik skapas när människor
trivs ihop och gemensamt försöker säga
något viktigt till dem som lyssnar, samtidigt som det ﬁnns ett ömsesidigt förtroende mellan ledare och varje körsångare.
Ibland kan ett enda ögonblick i en konsert, gudstjänst eller under en vanlig repetition upplevas magisk.
Jag tror nog att det är det som är konsten - att fånga och minnas ögonblicken!
För det är inte alltid lätt och jag beundrar mina körsångare på alla sätt som troget kommer var vecka! Men vi har väldigt trevligt och det är kul människor att
jobba med.
Jag ser fram emot en spännande höst
med bl.a. samarbete med Lerbergets körer i ”Hela kyrkan sjunger”, ”Operafton” i
Vikens kyrkstuga i slutet på oktober och
inte minst Julkonserten som kommer att
gå av stapeln i både Väsby och Viken
den 22 December med musik ur bl.a.
Bachs Juloratorium - där också alla besökande kommer att kunna få sjunga med
så mycket de orkar.
Cecilia Alling

ORGANIST OCH KÖRLEDARE

Kullabygdens Kammarkör
Fyrstämmig blandad kör med betoning
på den klassiska musiken och ibland
uppsättning av större verk.
Provsjungning.

Väsby-Vikentoner
Blandad fyrstämmig kör med blandad
repertoar, allt från visa till jazz till klassiskt.
Cecilia Alling i repetionstagen.

Monica Bergqvist och Gunnel Paulsson
mjukar upp.
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Är du intresserad av att sjunga i kör
- Ring Cecilia Alling 042-36 06 53,
0730 - 20 09 12

Ett besök i djungeln med Gunvor

Riktigt så spännande var det kanske
inte. Ja det vill säga om man hade
förväntat sig att möta några vilda
tigrar och några storvuxna elefanter.
Men spännande var det.
Jag träffade Gunvor Mårtensson i den
djungelliknande miljön i hennes hem i
Viken i samband med att hon traditionsenligt bjöd alla som ville från Vikhaga på
kalas och lite föredrag.

Det här är en tradition som nu har ca
10 år på nacken och som är en mycket uppskattad upplevelse varje år. Inte
minst för det goda hembakade brödet.
Såväl de goda bullarna, kakorna och inte
minst den i år aktuella Budapestlängden
slog alla rekord. Jag menar verkligen att
det smakade gott. Jag tror faktiskt att jag
aldrig ätit så gott kaffebröd (och med
min ålder så säger det en hel del).
Gunvor Mårtensson har många järn i
elden med en start i livet som textillärarinna. Hennes idéer om att skaffa sig en
vävarstuga blev så småningom verklighet

Gunvor Mårtensson vid en av sina textilier

då hon lyckades övertyga sin man om att
bilarna mår bättre av att stå ute och så
blev garaget en del av vävarstugan, som
också innehåller vävstolar i källaren.
Det började med att hon vävde mattor åt människorna i närheten som kom
med sina trasor och hon vävde. Det var
mycket arbete, för inte sällan var såväl
knappar som knapphål kvar på trasorna,
vilket krävde extra arbete. En dag tog
emellertid detta slut - hon tröttnade på
alla gamla blåkläder som dök upp och
som dessutom stundtals luktade koskit.
Det blev dukar och vävnader i stället och
så förstås en hel del besök från när och
fjärran och då ﬁck det bli lite caféverksamhet också för gästerna. Det kom folk
från Holland, Tyskland och Amerika.
Gunvor blev världskändis. Det tror jag
egentligen inte att hon ville, men hennes
utåtriktade läggning gjorde bara att det
blev så – och mycket annat därtill.
Hon är engagerad i kyrkan, som kyrkopolitiker, men framförallt har mycket
av kyrkans textila utsmyckning både ska16

pats och producerats av hennes ﬂinka
ﬁngrar. Nätverk för kvinnor och en massa annat tillhör också det som får dagarna att gå.
Hennes Litauenprojekt kanske är det
mest spännande. Som av en händelse
var hon bara där. Ett inspirerande studiebesök med besök på en textilskola
startade en lång relation med skolan och
människorna där. Resultatet blev en massa vävstolar som Gunvor ﬁxade och som
SIDA transporterade ner. Ett av delmålen
var att aktivera och målet blev att väva
folkdräkter till alla.
Skolan behövde mer än vävstolar och
Gunvor skrev då, vilt påhejad, ett sopphäfte, som gav pengar bla till material,
utbildning och ett nytt kök och annat
som behövdes till detta.
Självklart ﬁnns det förstås mycket mer
att berätta om Gunvor men utrymmet
räcker inte till den här gången, men det
blir säkert ﬂer tillfällen.
Kjell

SOM BLEV BJUDEN PÅ KAFFE OCH VÄLDANS GOTT BRÖD

Gunvor och Laila Gustafsson

Kullahalvön är i våra ögon den bästa platsen på jorden. Här väntar havet alltid runt hörnet,
och här känns naturen mer levande och livet klart lugnare. På Kullahalvön har vi på Länsbergs
våra hjärtan och många års erfarenhet av att förmedla fastigheter. Så om du också vill flytta hit,
eller redan bor här och ska sälja ditt hus, är sannolikheten stor att vi kan hjälpa dig.
Varför inte göra ett hembesök på www.lansbergs.se?

KNOCKOUT DESIGN
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Cecilia ﬂyttade
till Cecilia

Vad händer i Hamnen???
Håkan Rosdahl. Hamnkapten i Viken sedan i våras.

Genom ﬂytten
till Täppevägen
3 (Cecilia Palmquist AB hud- &
skönhetsvård)
ﬁck Cecilia möjligheten att förverkliga en dröm.
Det nybyggda lilla huset, intill bostaden, anpassades efter
verksamhetens behov. Den fasta kundkretsen har ﬂyttat med, det är hon naturligtvis tacksam för, dessutom tittar det in
nya kunder, vilket Cecilia tycker är jätteroligt, alla är välkomna.
Liksom tidigare kan man få både ansikts- och kroppsbehandlingar, fotvård
och mycket mera.

Efter en för båtlivet lite mindre bra sommar kan vi summera sålunda.
I våras tillträdde vår nye hamnkapten
Håkan Rosdahl. Själv seglare och välkänt
ansikte i hamnen. Det tveksamma vädret
till trots har Vikens hamn haft lika många
gästbåtar som förra året och det tar vi
som ett gott tecken för framtiden.
Arbetet med projektering av hamnutbyggnaden fortskrider så sakta i väntan
på den fördjupade översiktsplanen för
Viken. Vi tittar f.n. på en alternativ lösning med ponton-vågdämpare och ﬂytbryggor i stället för fasta pirar och
snickrade bryggor. Dels blir det billigare
och dels löser den ökade vattengenomströmningen problemet med eventuell
“surhåla” öster om hamnen. Disponeringen är dock densamma som tidigare
förslag och i övrigt är ingen byggnation
av hus eller bodar planerade.
I det sammanhanget skall understrykas att hela utbyggnadsprojektet är avgiftsﬁnansierat och inte, på något sätt,
kommer att belasta skattebetalare.
Vissa omdisponeringar av bilparkeringen i hamnen planeras på så vis att en
del platser ordnas väster resp. öster om

I den lilla butiken (Vikens eget lilla
parfymeri) kan man handla hudvårdsprodukter, makeup, hårvårdsprodukter
och annat, som hör branschen till. Tack
vare ﬂytten har sortimentet kunnat utökas, senast i raden är nagelvårdsprodukter. Kända varumärken som ﬁnns över
hela världen, också i Viken. Dit kan man
gå för att känna den avstressande miljön,
köpa några produkter om man vill, eller
ställa lite frågor om det man känner för.
Jag tycker det känns bra.
Kjell
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hamnen. Detta leder till friare och trivsammare ytor på hamnplan och den visuella avskärmning som parkerade bilar
utgör försvinner delvis. Även arealerna
för vinteruppläggning av båtarna har
minskats och stämmer nu helt överens
med bygglovet av den 1:e Okt. -07.
Under sammanlagt 14 dagar sommaren 2007 genomförde Vikens Hamnförening traﬁkräkning inkl. frågor om syfte
med besöket i Vikens hamn. Detta för att
vi skall förstå hur mycket biltraﬁk båtägarna står för.
Räkningen riktade sig till personer
som anlände till hamnen i motorfordon
och det visade sig att av totala antalet på
1274 bilar var 129 st eller 10%, körande
till hamnen i "båtärende" och i övrigt kan
noteras att ca 15% skulle titta på veteranbilar (ingår i “annat” i diagrammet) och
ca 20% skulle stilla hungern på någon av
hamnens restauranger. Hela undersökningsresultatet med diagram etc. ﬁnns
publicerat på www.vikenshamn.se/traﬁk.
Med en stilla förhoppning om ett behagligt klimat i Vikens hamn nästa år.
Olle Bogren

Byggmästardotter ﬁck bygga nytt!!
Den 20 augusti invigdes Vikenskolans
om- och tillbyggnad på ca 1.500 kvm
med 7 större undervisningssalar
5 grupprum, 2 lärararbetsrum uppehållsutrymme och en större matsal.
Ca ett år har bygget tagit och nu ställer
vi några frågor till Vikenskolans rektor
Mai-Lis Johansson.
1. Har det slagit dig nån gång att du
nu byggt som granne till din pappa,
byggmästare Helge Lindgrens stora
projekt på 60-talet med de s.k.
Vikenhusen?
-Ja jag har tänkt på det och det har varit
till viss fördel med min bakgrund. I mitt
föräldrarhem tittade vi ofta på ritningar
och diskuterade byggprojekt så en viss
vana ﬁnns.
2. Hur tätt har ditt samarbete med
arkitekterna och byggarna varit och
hur mycket har du kunnat påverka?
-Jag har tagit aktiv del i projektering och
bygge. Under projekteringen med en arbetsgrupp från skolpersonalen och under
byggtiden var 14:e dag. Jag har haft en
bra dialog med arkitekterna från A-Plan
i Lund som ju även ritade ombyggnaden
för 9 år sedan. Flexibilitet och ljus
har varit viktigt för den pedagogiska miljön och jag är mycket nöjd med lösningarna. Många aspekter läggs på bygget
under arbetets gång och mina kontakter med Byggmästaren i Skåne har varit
fruktbärande.

Mai-Lis tar ett glädjeskutt framför nya ﬁna skolbygget.. Elegant lösning!!

3. Vad tycker eleverna om nybygget?
-Spontant positiva reaktioner. Och märkbart ökad skolglädje kan man säga.
4. Hur har reaktionen varit bland
din personal??
-Väldigt positiv tycker jag, dock noterar
jag att vi får ha en termin eller två på oss
att få in rutiner och logistik i den nya lärmiljön så vi på bästa sätt kan utnyttja lokalernas möjligheter.
5. Tegelfasaden är ju vacker och slående. Vad är det för tegel??
-Det är ett danskt tegel som vi är väldigt
glada för och vi tycker att det

harmonierar bra med gamla skolbyggnadens tegel.
6. När byggs nästa skolbyggnad i
Viken?
-Med tanke på byns utbyggnad blir det
nog förskola, fritidshem och praktisk-estetiska salar som kommer att behövas.
Någon gång 2008 får vi börja tänka på
det. Men nu glädjer vi oss åt att bygget
är klart och har blivit så uppskattat.
Vi tackar Maj-Lis för pratstunden och
önskar lycka till i nya lokalerna.
Olle Bogren

Ekologisk frisör till Viken

Bakgrunden är, efter några spännande
år i Stockholm, med bl a arbete på SVT
med frisyrer och ”make-up” och fyra stimulerande år med Roy Anderssons ﬁlm
Sånger från andra våningen, så tröttnade den nu mera ekologiska frisören, på

stressen i Stockholm.
Hon sadlade efter 9
år i Stockholm och 15
år som klassisk frisör
om till något nytt och
spännande.
Ulrika Skantz ﬂyttade
till Viken och har nu
haft salongen på Bygatan 21 i tre år och är,
sedan ett halvår, en av
ett 20 tal ekologiska frisörer i Sverige.
”Jag började fundera
över mina kunders hälsa, min egen och miljön och kom fram
till, att de preparat, som är normala ingredienser i en frisörs liv, inte riktigt passade ihop med mig och min livsstil och
det var början till mitt beslut och så ﬁck
det bli”.
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En kvaliﬁcerad utbildning, för att lära
känna de speciella förutsättningar, som
gäller när man arbetar med naturen själv
och arbetar man på rätt sätt, så kan man
också lämna ett litet bidrag till en bättre
miljö, vilket Ulrika tyckte var viktigt.
Även lugnet och miljön i salongen är
viktigt säger hon med glimten i ögat. Jag
gör helt enkelt inga snabba klipp.
Du hittar henne i salongen Ulrika
Skantz, Hair & Make upp på adressen
ovan. I november börjar Elin Axelsson
också att arbeta på salongen.
Och så en sak till apropå miljö. Vi
är båda överens om att det går att köra
långsammare i Viken och att det faktiskt
går bra att ta en promenad eller cykla.
En del undrar väl om detta är möjligt.
Ja ibland kan man undra.
Kjell Cronert
SKRIVET I EN LUGN MILJÖ

Marinmålare med anor, i Viken
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Christer Hägg med tavlan av Persiwald. Foto: Anders Malmberg

Sommarens utställning om Persiwald har
varit mycket uppskattad. Till Ingalill och
Carl-Gustav Stigborn riktar vi ett tack
för lån av foton, handlingar och föremål
med anknytning till Persiwald och deras
engagemang i utställningen.
En skolklass blev mycket intresserad
när Ingalill kom och berättade om sin
morfars båt och om vraket på Aurgrundet och visade upp souvenirer som hon
fått när hon besökt platsen.
Den 12 augusti var tänkt bli sista dagen för utställningen. Då kom Christer
Hägg och tyckte vi skulle ha öppet de
två sista veckosluten i augusti. ”Då behöver vi frivilliga”, sa jag. ”Jag ställer upp”,
sa Christer och bestämde sig för de båda
lördagarna. Christer har målat en tavla av

Kära Vikenbor!

Tack för allt Ert stöd till Sophiamöllan.
Nu doftar halva Viken gott av den
nytjärade möllan.
Den har fått två lager dalbränd tjära.
Möllan är i toppskick och har med segelklädda vingar malt säd igen i sommar,
precis som i fornstora dagar. Som ni kan
se har Möllan nya vingar med nytt gjutjärnsfäste. Hela möllan är genomgången
och allt fungerar perfekt nu.
Det har varit ekonomiskt möjligt tack
vare er, Statens jordbruksverk och bidrag
från VKB.
Det har hänt mycket under året som
gått. De sedvanliga arrangemangen i

Persiwald, vilken han tillfälligt deponerat
på utställningen. Christer Hägg är kommendör vid ﬂottan, med anor från den
kände marinmålaren Jacob Hägg.
Han har sedan några år tillbaka hus i
Viken och målar fartyg och marinmotiv
företrädesvis på beställning. Tidigare har
han förärat oss en tavla av barkskeppet
JOLANI av Viken.
I kommittén gläder vi oss över de många
positiva omdömen vi fått från besökande och även över kommentaren ”Vikens
Sjöfartsmuséum, mycket välskött och sevärt”, vilket vi kan läsa i Hembygdsföreningens broschyr om Kullabygden.

2008
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5

VKB årsmöte

MAJ
3

Nytt nummer av Byaluren

Till
John Oltins
minne

Brita Malmberg

KOMMITTÉORDFÖRANDE

samband med Mölletomten besöktes av
hundratals personer och alla barnen ﬁck
också godispåsar av Mölletomten och de
två tomtenissarna. Julgranen på Gröna
Torg skänktes av Swedbank i Viken och
sattes upp av stiftelsen Sophiamöllan.
Under sommaren har många hundra
besökare kommit och sett möllan i full
drift under varje söndag i juli månad. Såväl då som på Vikendagen i augusti visade vi ﬁlmen om Sophiamöllan.
Vi har också haft ett stort antal extra
visningar av möllan för skolor och föreningar som t.ex. Rotary, Höganäs kommun och privatpersoner. Östra magasinet
kan man som vanligt hyra för en billig
penning för kurser, möten etc.
Vill ni lära er mer om möllan eller hjälpa
till, hör av er till Bengt Brenå (23 73 54)
eller Christer Malmström (237302).
Vill ni hyra Östra Magasinet ring Denice
Hulthén 23 71 17 eller få möllan visad,
ring Christer Malmström (23 73 02)
Sophiamöllans BG är: 5817 - 4038.
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Ingen i Viken har haft eller kommer att få
så stort och positivt inﬂytande på vår bys
framtid och utveckling som John Oltin
– dels såsom ordförande i fullmäktige då
Viken var en självständig kommun men
även hans engagemang som privatperson
i enskilda projekt såsom räddningen av
Sophiamöllan resp. Paul Jönska gården.
Johns unika samling av foton, ﬁlmer
och urklipp från Viken har vi alla fått
glädje av genom bl a Byaluren, Viken i
våra hjärtan m ﬂ publikationer.
Och vill vi se något som minner om
John så kan vi promenera till Torviggsgränd och beundra de ﬁna gaslyktorna
som John inköpte 1964 av Köpenhamn.
John Oltin har levt sitt rika liv med heder. En tacksamhetens tanke går även till
hustru Birgit som tryggt stod bakom John
då han helhjärtat ägnade sig åt Viken i
ord, bild och handling.
Sven Lundberg

