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Omslagsfoto: Olle Bogren
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Hej alla Vikenbor!
När detta skrivs lig-
ger det snö på tak 
och gräsmattor, jag 
hoppas dock att 
när det läses, sol 
och värme har fått 
fart på växtlighet 
och sinnen. 
 Vi blir allt fler 
och enligt säker 
källa är antalet Vikenbor nu strax över 
4000. Det innebär en allt större belastning 
på gatorna i gamla byn och under hög-
sommaren kan det bli mycket trångt. Bästa 
sättet att öka framkomligheten är att alla 
tänker sig för innan man tar bilen för att 
uträtta ärenden. Ta cykel eller gå, varor 
kan man ha i cykelkorg eller i en liten kär-
ra. Avstånden i byn är inte avskräckande. 
 Trafiken längs gamla 111:an har blivit 
mindre intensiv men tyvärr har det inbjudit 
till högre farter. Det finns förslag på min-
dre rondeller vid två eller tre av korsning-
arna. Ärendet tycks ha hamnat i långbänk, 
då ansvaret för vägen skall överföras från 
vägverket till kommunen och man inte är 
överens om vem som bekostar vad vid en 
ombyggnad från genomfartsled till bygata.
 Mot bakgrund av ökat invånarantal har 
enligt Vikens Hamnförening kön till båt-
plats i hamnen blivit så lång att en utbygg-
nad borde vara motiverad. Det har tagits 
fram olika förslag och arkitekt Jörn Peder-
sens blev det som föreningarna i Viken 
kunde enas kring. Se VKBs ställningsta-
gande nedan. 
 Detta var en förutsättning för att kom-
munens planavdelning skulle ta med en 
utbyggnad i den nya översiktsplanen. Den 
skall i sin tur prövas av miljö-, vatten-, och 
kulturexperter. När vi fått deras tillstånd 
till utbyggnad, och inte andra lösningar 
av båtplatsfrågan förts fram, får det då rå-
dande behovet vara vägledande för en ut-
byggnad.

   VKBs ambition 
att underlätta bad-
livet under som-
rarna har de se-
naste åren satts på 
hårda prov av väd-
rets makter. Såväl 
bryggor som flot-
tar skadades un-
der senare delen 

av förra sommaren och är på reparation.
Vi ser fram emot en ur alla väderperspek-
tiv bättre sommar i år, dels för att det skall 
bli en badsommar värd namnet och dels 
för  att kostnaderna för underhåll skall hål-
las nere.
 Våren 2007 fick VKB ett arv efter brö-
derna Nils och Malte Kock. Försäljningen 
av den i arvet ingående fastigheten  gav en 
ansenlig summa. Förbehållet i testamentet 
var att medlen skulle användas till förskö-
nande åtgärder i Viken, bl a ett konstverk 
med anknytning till lantbruk, sjöfart och 
fiske. Det har inkommit tre förslag, som 
varit utställda i Östra Magasinet vid Möllan 
den 13 april. Med ledning av Vikenbornas 
mening avgör styrelsen vilket förslag som 
skall antagas. 
 Vid samma tillfälle visades de tavlor 
med Vikenmotiv som ingick i arvet och 
som målats av Malte Kock. Tavlorna kom-
mer att placeras på lämplig plats i byn.
 Denna tidning delas ut till alla hushåll 
på postnummer 260 40, oavsett om man 
är medlem eller inte. Det gör utdelningen 
enklare och vi hoppas på så sätt väcka in-
tresse för vårt arbete och få nya medlem-
mar. Idag är ca  två tredjedelar av alla hus-
håll i Viken medlemmar men vi välkomnar 
fler. Mer information om VKB kan läsas på 
www.viken.cc
 För övrigt ser vi fram mot festkommit-
téns arrangemang den 30 april, 6 juni och 
2 augusti.

VÄL MÖTT PÅ BYN Tuve Nilsson

Skulptur 
i hamnen
Tack vare bröderna Nils och Malte 
Kocks generösa donation till VKB kan 
Viken snart ståta med en fin skulptur-
grupp i hamnen. 
“Kockarnas” önskan i testamentet är att 
det inom lämpligt område i Viken skall 
iordningställas en plats för rekreation med 
bänkar och plantering samt att det där ska 
finnas ett konstverk att beskåda. Konstver-
ket i sig skall symbolisera fiske, sjöfart och 
lantbruk. 
 Med anledning av denna önskan har 
VKB:s kulturkommitté bjudit in tre lokala 
konstnärer att komma in med och presen-
tera förslag som överensstämmer med in-
tentionerna i testamentet. Dessa förslag, 
skisser och modeller har nu influtit och 
ställdes i mitten av april månad ut i Östra 
magasinet. Vikenborna gavs då tillfälle att 
kommentera verken och att inkomma med 
synpunkter. Därefter är det VKB:s uppgift 
att ta ställning till vilket konstverk som ska 
inköpas.
 VKB:s kulturkommitté

Vikens Kultur- och Byaförenings nuvarande ställnings-
tagande i hamnfrågan (Formulerat hösten 2007)

VKB vidhåller att Höganäs Kommun i första hand ska skaffa sig en helhetssyn vad 
gäller behovet av båtplatser inom kommunen.
 Finner man att det föreligger behov av ytterligare båtplatser i Viken stödjer 
VKB en förutsättningslös utredning i hamnfrågan. I samband med att Länsstyrel-
sens medarbetande läns- och riksantikvarier, Höganäs stadsantikvarie, miljö- och 
vattendomstolar, samt att övriga berörda såväl kommunala som lokala parter 
lämnar respektive utlåtande i ärendet kommer även Vikens Kultur- och Byafören-
ing att framhålla sin mening och ta slutlig ställning. Som framgår har VKB ännu 
en avvaktande och restriktiv hållning i saken.
 VKB finner det väsentligt att hamnen utgör en levande del av Viken.

Styrelsen för VKB
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Är frågan 
i hamn!?
Ja, en sådan fråga kan man alltid ställa sig 
och sedan behöver man inte få något svar.
Men frågeställningar kring Vikens Hamn är 
alltid intressanta så därför tänkte vi berätta 
Hamnens historia och kapitel 1 hittar du i 
detta nummer. 
 En annan spännande historia är den om 
biblioteket i Viken, som växer sig allt star-
kare. Kyrkan berättar historien om den nya 
kyrkvaktmästaren i Viken, som valde bort 
en karriär mot något som han tyckte ännu 
mer spännande.
 Lite om Vikenfesten blir det förstås och 
något om jubilerande föreningar. 
 Och hur blev det nu med 111an? Någon 
har sagt att nu åker inte så många längre 
genom Viken men flera kör minst dubbelt 
så fort.
 Alla politiker, ingen nämnd och ingen 
glömd, tycker att vi skall göra 111:an ge-
nom Viken till bygatan Höganäsvägen, så 
jag får väl påminna om detta löfte, så att 
inget politiskt parti glömmer det.
Jag har annars lärt mig att är ”frågan” inte 
politiskt het så kommer också glömskan.
 Sedan blir det lite om virkesinvasio-
nen som inte bara samlade många nyfikna 
människor utan också virke till värden på 
nivån 100.000:- 
 Vår gamle fine frisör fick besök i som-
ras av en som invaderade såväl salongen 
som Viken och om denna mystiske frisör 
skall vi också berätta. Hämtat från kortfil-
men Urklipp.
 Klipp till - läs hela Byaluren förresten.
 Och sedan över till något helt annat. 
Per i Viken finns inte längre har folk påpe-
kat och det är sant. Per i Viken är numera 
ICA Nära. För oss i Viken är det inte hela 
världen vi hittar ju dit även i sömnen, 
 Hela världen är det emellertid att Per i 
Viken, välkänt för sin fina kött- och chark-
disk i hela Kullabygden, inte längre finns 
och att spontana besök kanske försvinner. 
Även om man ser skylten ICA Nära så kan-
ske den står för något annat och då blir 
det inte lika många kunder och det är på 
sikt synd också för oss som bor i Viken.  
 Betydelsen av varumärken kan aldrig 
undervärderas säger en som vigt sitt pro-

fessionella liv åt 
just detta.
    (Precis i press-
läggningsögon-
blicket har jag fått 
rapport om att 
skylten kommit 
tillbaka!)

Kjell Cronert

Dags för vårstädning på Skeppargården
Vi vädrar ut den unkna vinterluften, dam-
mar, skurar och planterar om pelargoner-
na. Från 1 maj är vi beredda att visa det 
gamla välbevarade sjökaptenshemmet för 
intresserade besökare. Ring gärna (236121 
eller 237238) för överenskommelse om tid.
I trädgården har vi varit igång flera veckor 
och lökar och andra 
vårblommor blommar 
för fullt. Allt är ju tidi-
gare än vanligt i år!
Vi vill påminna om 
att trädgården alltid 
är öppen för besö-
kare. Är Du road av 
trädgårdsarbete är Du 
välkommen att hjälpa 
oss!
 På nationaldagen 
öppnar Trädgårds-
rundan i Nordvästra 
Skåne som pågår i tre 
dagar. Och vi är för-
stås med. Vi har öppet 
10-17 och ett par träd-

gårdsvärdar kan visa runt och berätta om 
växterna. Vi har en liten försäljning av väx-
ter och inläggningar. Huset visas 13-17 och 
det finns möjlighet att dricka kaffe med 
hembakat bröd.
 Därefter har huset öppet för allmänhe-
ten 15-17 varje söndag t. o.m 17 augusti. 

Den 20 juli serverar vi våff-
lor i trädgården. Vi som 
jobbbar på Paul Jönska 
gården hoppas att riktigt 
många kommer och be-
söker oss i sommar och 
vi önskar alla hjärtligt väl-
komna!
   Och glöm inte att träd-
gården ändrar utseende 
hela tiden och bör besökas 
flera gånger. Allra vackrast 
är den när alla rosor blom-
mar i slutet av juni och 
början av juli.

Märta Braun
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Den 18 oktober 1993 slog Vikens Biblio-
tek upp dörrarna i det då nyrenoverade 
gamla skolhuset på Bäckavägen efter 
många års ambulerande tillvaro i olika 
lokaler. (Se faktarutan.) 

Det innebär att biblioteket firar 15 årsju-
bileum på denna plats i höst. Vikens bib-
liotek är inget sömnigt sådant utan ett hus 
som sjuder av verksamhet och optimism. 
Utlåningen ökar stadigt år från år. 2007 
blev den hela + 8.1% jämfört med 2006. 
En anledning till ökningen är förstås den 
stora inflyttningen till Viken under senare 
år, men också att Biblioteket ger sina lån-
tagare en fin service och håller ett topp-
aktuellt sortiment av böcker, tidningar och 
ljudböcker. 
 Biblioteket har utökat sina öppettider 
att omfatta även onsdag eftermiddag och 
ytterligare en timme på lördagar. (Exakta 
öppettider finns på www.hoganas.se)

Vem bestämmer vad som ska 
finnas i hyllorna?
Det är filialförståndare Laila Elversson som 
ansvarar för inköpen. Det innebär att stän-
digt hålla sig a jour med recensioner, kul-
turprogram och att aktivt söka informa-
tion på internet. Varje år hålls ett vår- och 
höstboksmöte med bibliotekspersonal där 
boknyheter diskuteras, vilket ger massor 
med tips och förslag. Laila påpekar hur 
betydelsefulla samtalen och önskemålen 
från låntagarna är för urvalet. Vikenborna 
är alerta låntagare, de läser recensioner 
och frågar efter böcker och författare. To-
talt finns ca 13.000 böcker på biblioteket 
och på en månad lånas ca 4.000 böcker 

ut - imponerande siffror för ett litet biblio-
tek. Om en önskad bok inte skulle finnas 
på biblioteket beställer Laila hem den från 
Höganäs eller Länsbiblioteket.
 En avdelning som växer mest av alla är 
den med ljudböcker. Hyllorna är välfyllda 
och Laila berättar att även låntagare från 
orterna runt om Viken kommer hit för att 
botanisera i det välfyllda fräscha sortimen-
tet. Överhuvudtaget är lokalerna mycket 
prydliga och ordningen är på topp.

Bamse har en egen våning
Vikens världsberömda nalle Bamse har en 
egen våning högt älskad av de mängder 
med barn som kommer hit med föräldrar 
eller dagis.
 Det började med en utställning som 
fanns på Höganäs museum under några 
år men på grund av platsbrist flyttade den 

till Vikens bibliotek. Det passade extra bra 
eftersom Bamses grundare bodde och ver-
kade i byn fram till sin död 1999.
Planscher, möbler och prylar har använts 
för att förvandla ovanvåningen till Bam-
ses värld av inredningsarkitekten Monica 
Riton. Väggar och golv är mycket verk-
lighetstroget målade av kommunens de-
korationsmålare Leif Olsson. Den målade 
trasmattan på golvet i Farmors kök ser 
helt äkta ut och väggarna har till och med 
sprickor precis som i serien.
 Det är inte tänkt att vara ett museum 
utan ett aktivitetsrum. Här kan barnen sitta 
i Farmors kök med hyllorna fyllda av dun-
derhonung, se på Bamsefilmer i Vargens 
lya, rita och spela Bamsespel i det mysiga 
läsrummet.

Trivsam mötesplats med massor 
av läsning
I Viken finns nästan inga lokaler att träffas 
i om man inte vill äta eller fika. Därför är 
det många som kommer till biblioteket för 
att slå sig ned i en bekväm stol, läsa tid-
ningar och snacka lite med grannen i sto-
len bredvid. 
 I tidningsställen finns fem dagstidningar 
(DN, SvD, DI, HD och Sydsvenskan) plus
fyra av de största internationella tidskrif-
terna. Inte mindre än 31 månadstidskrifter 

Petter Nilsson, Viken, nyss hemkommen efter många år i London skaffar sig ett nytt lånekort och vill 
låna Stieg Larssons deckare som tyvärr redan är utlånade.

Laila Elversson demonstrerar den fiffiga hyllan 
för utlåningsexemplaren av tidningsmagasin.
De döljer sig bakom displayhyllan.
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finns både att läsa och för hemlån på 14 
dagar. En service som gillas högt av många 
låntagare.

Datorisering har förändrat allt
Datorns inträde i biblioteken har innebu-
rit en total revolution och gjort jobbet så 
mycket enklare och även roligare, tycker 
Laila. Inget plitande på tummade lånekort 
är längre nödvändigt utan all registrering 
av lån sker blixtsnabbt i datorn via en 
streckkod. Låntagare kan också med hjälp 
av en personlig pinkod söka och reservera 
böcker, få en förvarning när lånet håller på 
att löpa ut och även förlänga lånetiden.
Laila köper också in all media på nätet- 
det blir billigast så. Det finns även en da-
tor som låntagare kan boka in helt kost-
nadsfritt.

Inte bara böcker 
Vikens bibliotek ordnar en hel del akti-
viteter. Månadens konstnär ställer ut vid 
utlåningsdisken. En gång i månaden träf-
fas bokcirkeln för vuxna. Det ordnas barn-
teater fyra gånger om året och det pratas 
böcker i “bokprat” för barnen i vissa klas-
ser. Målet är att få barnen intresserade av 
att läsa och det lyckas också. Utlåningen 
av barnböcker stiger ständigt.

Mest populärt på Vikens 
bibliotek just nu 

Romaner
Fjärilen i min hjärna Anders Paulrud
Flyga drake Khaled Hosseini
Envar Philip Roth

Deckare
Luftslottet som sprängdes Stieg Larsson
En god gärning Kate Atkinson
Vargflocken Peter Rost

Biografier
Mig äger ingen Åsa Linderborg
När livet stannar Malin Sävstam
Frälst, förmögen, förskingrad,
Historien om Hanna Lindmark 
Ewonne Lindblad

Böcker om trädgård, mat, hälsa och histo-
ria lånas dessutom mycket.

Katarina

Bilal Ali, Göteborg, har lånat datorn och letar 
efter en begagnad bil på Blocket då hans egen 
har pajat.

Birgitta Argelius, Lerberget, har lånat Röde Orm som ljudbok. “Det är toppen att lyssna på 
ljudböcker i bilen”, tycker Birgitta.

Christer Johansson,Viken, besöker biblioteket 
varje dag för att läsa Dagens Industri och koppla 
av en stund.

Den spännande 
historien om 
Vikens Bibliotek

1936 ca  
Vikens Folkbiblioteket huserar i ett 
skåp i Kommunalrummet i det gula 
huset inne på gården bredvid gamla 
Kyrkskolan

1940 talet
Böckerna flyttas till Bäckaskolan 
- “fröken” Selma Thorin skötte utlå-
ningen. Biblioteket har mer form av 
skolbibliotek.

1940 talet 
Biblioteket flyttas till Gamla småsko-
lan på Bygatan (idag Villa Villekul-
la dagis). I byggnaden fanns också 
bank och poliskontor.

1954 
Biblioteket flyttas till den nybyggda 
Hemgården - böckerna kånkas dit av 
skoleleverna.

1970 
Biblioteket flyttas till UP Hallens f.d 
lokaler vid hörnan Norra Hage vä-
gen/Ringvägen

1993 
Biblioteket flyttar tillbaka till Bäcka-
skolan och cirkeln är sluten. Byggna-
den är idag kulturskyddad.

Nedtecknat av Anna May Hultfeldt

Verk av månadens konstnär, Antonio Lopez
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Så här på WBS 45-jubileumsår kan det 
väl vara på sin plats med kort klubbhis-
torik. Många är kanske nyinflyttade till 
trakten eller så unga att ni inte ens var 
påtänkta när det en gång begav sig.

Wikens Båtselskap startades 1963 av ett 
gäng glada båtentusiaster. Antalet fritidsbå-
tar ökade stadigt under 1960-talet från att 
tidigare varit en ganska sällsynt företeelse. 
Redan året därpå arrangerade WBS  
sin första kappsegling som fick namnet 
Kullaseglingen. En kappsegling som däref-
ter skulle bli en årlig återkommande regat-
ta med Råå- Helsingborg som medarrangör 
fram till början av 1990-talet. Under Kul-
laseglingens glansdagar samlades ett par 
hundra båtar till start utanför Viken.
 Kullaseglingen existerar fortfarande men 
numera i Helsingborgs regi men det är en 
annan historia. WBS saknade i sin barn-
dom ett ordentligt klubbhus. Av Helsing-
borgs hamn hyrde WBS 1965 in en gam-
mal skonare vid namn Polstjärnan som  
efter mycket omfattande och mödosam re-
novering fungerade som klubbskuta några 
år framåt. Problemet var att Polstjärnan 
läckte som ett såll och krävde ständig läns-
pumpning så det bar sig inte bättre än att 
skonaren till allas förvåning en vacker dag 
stod på hamnens botten.
 Parallellt med WBS bildades Vikens Op-
timistjolleklubb. Båtklubben och jolleklub-
ben var alltså åtskilda på den tiden. VOK 

kom att bli en av Sveriges största och mest 
ansedda jolleklubbar. T.o.m. vår gamle 
kung Gustav VI Adolf instiftade ett pris, 
Kungens kanna, till en optimistjolletävling 
i Viken. Det dröjde fram till 1986 innan jol-
leklubben slogs ihop och blev del av WBS.
 1972 fick WBS tillgång till Galejan (nu-
mera Thairestaurang). En charmig men ack 
så rucklig korsvirkeslänga från 1880. Lik-
som Polstjärnan renoverades huset skick-
ligt med ideella krafter från entusiastiska 
medlemmar. Huset fick namnet Galejan 
och fungerade som klubblokal fram till 
1990-talet då klubben beslöt att arrendera 
ut lokalen till restaurangverksamhet. An-
ledningen var att WBS ansåg att lokalen 
var alltför resurskrävande och ekonomiskt 
betungande i proportion till hur mycket 
den nyttjades.
 I dag, 45 år senare, huserar WBS i forna 
jolleklubbens lokaler bredvid Gula Boden.  

WBS fyller 
45 år 2008

 Små men väl fungerande och lättskötta 
utrymmen som kan utökas med tält vid 
behov. Vi ser framtiden an med spänning 
och tillförsikt inför vad en eventuell fram-
tida utbyggnad av Vikens hamn kan inne-
bära för oss.
 Wikens Båtselskap ställer sig positivt 
till en utbyggnad av hamnen. Det är WBS 
önskan och framtidsvision att Vikens ”nya” 
hamn ska bli en naturlig samlingsplats för 
alla. Ett självklart centrum av Viken som 
sjuder av hamnliv och rörelse. Wikens Båt-
selskap har ett tätt samarbete med Vikens 
Hamnförening i frågan. 
 WBS är idag en ytterst vital 45-åring 
tack vare din insats som medlem och eko-
nomiskt stöd från sponsorer. 
 Tack så mycket! 

Fredrik Rege 

Även bilden av klubblokalen Polstjärnan är av naturliga skäl från 60-talet och färgkvaliteten  
därefter. Bilden har vi hittad i Bengt Tellströms gömmor.

Vad händer 
med hamnen?

Under vintern/våren har hamnen verkligen 
varit på tapeten och inte utan anledning.  
 Hamnföreningens projekt “utbyggnad” 
fortgår. Byns föreningar har enats om Jörn 
Pedersens förslag och gemensamt tillskri-
vit kommunstyrelsen med en ansökan om 
att planarbetet för hamnområdet prioriteras 
samt ett utökat samarbete i frågan. 

 Tekniska utskottet har meddelat at 
kommunen är positiv till att pröva förut-
sättningarna för en utbyggnad och att frå-
gan om prioritering av ärendet behandlas 
på kommande detaljplaneöversyn.
 Så här ser Jørns förslag ut. Tack Jørn för 
ditt engagemang!

Olle 

Hamnens aktiviteter 
APRIL
26  1:a sjösättning

MAJ
10   2:a sjösättning
21  18.00 Veteranbilsträff 
31  Vårregatta C55 & Kölbåtar.

JUNI
15  Gula Boden Cup. Jollekappsegling
16  Start seglarskolan. Optimist och C55
18  18.00 Veteranbilsträff samt Höganäs  
 Musikkår som spelar.
       
JULI
4-5  Hjertmans Öresund Twohanded. 
 Kölbåtskappsegling.
23   18.00 Veteranbilsträff          
 
AUG
2   Vikenfesten
 WBS ordnar regatta.
20  18.00 Veteranbilsträff
23  Kräftsegling. C55 o. Kölbåtar
       

Aktuellt från Vikens Hamnförening
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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?

Länsberg_barn_A4.indd   1 07-09-25   09.14.19
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Del I. Av Stig Ewaldson

Eftersom det just nu presenteras idéer 
om en eventuell utbyggnad av Vikens 
hamn kan det vara på sin plats att 
titta lite i backspegeln och berätta 
hur hamnområdet utvecklats genom 
tiderna. Vi delar upp berättelsen i ett 
par avsnitt och börjar som man brukar 
med tiden längesen.

Bönderna i Kullabygden hade sedan med-
eltiden kompletterat sin försörjning med 
sillfiske ute vid kusten. Man hade funnit 
en lämplig fiskeplats - en liten bukt eller 
vik vettande mot söder där man säkert och 
i skydd av den förhärskande nordvästan 
kunde lägga till med sina fiskebåtar. 
 Platsen kallade de Viken. Till en bör-
jan hade man bara säsongsvis tillåtits ha 
s.k. fiskeläger på platsen, men sedan den 
danske kungen släppt fiskerätten fri bör-
jade folk bygga och bo där ute. Viken blev 
permanent bosatt vid slutet av 1400-talet 
och de följande århundradena växte byns 
befolkning så att man omkring år 1700 
kunde räkna mer än 300 invånare. 
 Folket i byn levde nästan uteslutande 
av fiske och enkelt jordbruk och vid den 
tiden fanns det ett trettiotal fiskejakter i 
den nu än mer skyddade hamnen. Man 
hade nämligen byggt två kraftiga “stenbro-
ar” dvs. pirar. Den västra 40 och den östra 
10 meter lång. Man ankrade eller drog upp 
fiskebåtarna på den lätta sluttningen inne i 
hamnbukten. På den tiden låg strandkan-
ten ett bra stycke upp emot den nuvaran-
de första husraden i hamnen. 

En berättelse om Vikens hamn genom tiderna.

Vid slutet av 1700-talet blåste nya vindar 
i Kullabyden och nya näringar gjorde sig 
gällande. Sjöfarten med frakter över ha-
ven och längs kusterna krävde större far-
tyg och utbyggda hamnar. Tiden andades 
ekonomisk framtidstro och den lilla fiske-
platsen Vikens sjövana folk tillhörde dem 
som nappade på nyvunna möjligheter till 
försörjning.
 På 1780-talet hade man börjat bygga re-
lativt stora fraktskepp i Viken. Vikenskep-

pen byggdes och sjösattes till en början 
ute vid det s.k. “Skudehaget” - strandområ-
det på den gamla fäladen norr om byn. Så 
t.ex. byggde man den stora råsegelskoner-
ten Hilma ett stycke upp på fäladsmarken. 
Virke till bygget förvarades i en timmer-
lada på redaren Tufve Petterssons mark i 
hörnet Fäladsvägen/Prästavägen.  

Men även andra platser inom byn har i ti-
dernas lopp använts för båtbygge, ja nå-
gon t.o.m.  så långt från sjön som borta 
på Gamle hage d.v.s. i området söder om 
Karlfältsvägen.
 Under den första gyllene perioden 
1780-1820 fanns hela 43 olika fartyg regist-
rerade med hemmahamn Viken. Man gick 
samman i partrederier och antalet skeppa-
re växte snabbt - 1811 noteras 19 stycken i 
Viken.

Vikens fiskeby och hamn. Efter Cöpingers karta 
1737.

1867 sjösätts skonerten Hilma på Skudehaget

Eventuellt den tidigaste bilden av Vikens hamn:
Lotsbåt på redden. Målning som finns på 
Banckagården. Här något beskuren.

Hamnen 1847. Målning av Jöns Elo Rydbeck. Hänger på sjöfartsmuseet.

Visserligen präglade fortfarande det tradi-
tionella fisket och småbruket till stor del 
byn men den nya ekonomin gav snart 
Viken ett nytt ansikte. Ett relativt fattigt 
bysamhälle ersattes av ett mera burget 
och välmående. Ytligt sett sågs föränd-
ringen lättast i Vikens bebyggelse. De små 
fiskestugorna med korsvirke och halmtak 
ersattes efterhand av många större gedigna 
sten- eller tegelhus, s.k. skeppargårdar.

Stenbron växer
Målningen ovan visar hur hamnen såg ut 
1847. Utan att vi har särskilda belägg för 
att så skett visar motivet med tydlighet att 
man redan vid denna tid hade byggt på 
den gamla “stenbron” i väster. Den syns 
både påbyggd och dessutom något för-
längd i vinkel. Lägg märke till mängden 
sand och tång intill kajen.
 Mer genomgripande förändringar sked-
de antagligen inte förrän det stora hamn-
bygget 1867 tog form. Visserligen kunde 
hamnen redan vintertid hysa en hel del av 
Vikens fartyg, ett tjugotal större och min-
dre skepp, men fartyg som var mer djup-
gående än 8-9 fot, d.v.s. omkring 2,5 me-
ter, kunde den inte ta emot. 

Nya hamnen byggs
Arbetsbeskrivningar och ritningar utfördes 
av dåvarande löjtnanten och ingenjören 
Wilhelm Gagner. För att underlätta finan-
sieringen söktes ett statsanslag på 9000 
riksdaler, men den beräknade totala kost-
naden hamnade på hela 60000.  
 Nu följde ett par års idog byggnation då 
hamnen försågs med 1000 fot löpande ka-
jer. Hamnplanen byggdes ut och i princip 
antog hamnbassängen samma grundform 
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Vi har nämnt att man ägnade sig åt båt-
bygge lite varstans i byn och en av de mer 
framgångsrika byggarna var familjen Ha-
german som på 1870-talet startat sin verk-
samhet på hemmatomten i området bakom 
Blockgatan. (kvarteret Tulpanen). 
 Där hade man rest en timmerlada och 
till en början byggde man mest fiskebå-

Båtbyggare Janne Hagermans bostad och 
kontor. Foto: 1967

Hagermans hus, timmerladorna och 
virkesupplag omkring år 1900.

Färglagt vykort som visar hamnen sedan den satts i stånd efter den svåra julstormen 1902. 
Bilden tagen av hovfotografen Lundh från lotsarnas utkik.

Stapelavlöpning vid “Vikens skeppsvarf” 

som den nu har. Trots förlängda kajer och 
pirarmar kvarstod dock ett gammalt be-
kymmer. Hamnen sandade lätt  igen och 
för att råda bot på den saken inköptes ett 
mudderverk från Landskrona. Det drevs av 
en hästvandring på kajen. Anledningen till 
att den förlängda piren mot lyktan bygg-
des var just att hindra igensandning.

tar. En del av dem såldes till Gilleleje men 
även andra fiskeplatser köpte in Hager-
mans båtar. På den tiden leddes arbetet av 
Jöns Hagerman.
 Efterfrågan var stor, inte bara på fiske-
båtar, utan även på större och mindre sku-
tor, vilket gjorde att rörelsen snabbt växte. 
Man beslutade därför flytta verksamheten 
ner till hamnområdet. Jöns son Janne Ha-
german hade tagit över och byggde bostad 
och kontor nere vid hamnen. Invid hu-
sets östra gavel uppfördes en stor timmer-
lada och borta på östra kajområder reste 
man en lång och hög träbyggnad i vilken 
man byggde större fartyg. Året då Wikens 
skeppsvarf  startade var 1890 och varvet 
blev snabbt Vikens största arbetsplats med 
minst ett 30-tal timmermän anställda.

 Vid sidan av Hagermans timmerlada 
hade man rest ytterligare ett par liknande 
byggnader. Timret till skeppsbyggena så-
gades fram till 1912, då varvet skaffat egen 
ångdriven såg, på Bengtssons vattenmölla 
vid Niagarabäcken. 

”Wikens skeppsvarf” vid sekelskiftet 1900. Varvet syns i bakgrunden. Foto taget från Sophiamöllan.

Fortsättning nästa sida
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Kung Oscar i Arild ett par veckor innan besöket i Viken. Tyvärr finns ingen liknande bild från Viken.

Oscar II besökte Vikens hamn 
vid tre tillfällen. Första gången 
som kronprins.

Lotsstationen på plats
Redan i tiden innan Hagermans varv startat  
fanns det annat som gav liv åt hamnen. 
 Visserligen hade några av Vikens båts-
män så tidigt som under andra hälften av 
1700-talet utsetts till lotsar och som sådana 
sett till att seglande skepp ute i Sundet fick 
en trygg passage förbi Svinbådans förrädis-
ka rev, men en statligt ordnad lotsstation 
etablerades här först 1874. 
 Bland de 13 som då tog tjänst som lot-
sar hade de flesta tidigare erfarenhet som 
sjöbefäl. Man inrättade en lotsstation (idag 
Vikens Hamnkontor) i västra delen av 
hamnen och strax bakom den byggnaden 
reste man ett högt utkikstorn. Lotsarna bar 
uniform med gradbeteckningar och de åt-
njöt respekt och hög status i byn. Man kan 
på foton från tiden se att det inte var utan 
stolthet man poserade på den 1892 inför-
skaffade lotsbåten. För övrigt Vikens första 
ångbåt. 

Lotsbåten vid början av seklet

Hamnen utvecklas ytterligare
På 1890-talet hade, som vi nu sett, verk-
samheterna i och kring hamnen ökat be-
tydligt varför det återigen blev aktuellt 
med en viss utvidgning eller tillbyggnad av 
hamnen. Ja. antagligen rörde det sig en-
dast om en förlängning av västra pirarmen. 
Detta för att skapa ett bättra skydd för in-
segling i hamnbassängen. Längst ut på pi-
ren placerades en liten fyrlykta försedd 
med fotogenlampa. 

 Med anledning av den påbörjade ut-
vidgningen hedrades Viken sommaren 
1894 med ett kungligt besök, en händelse 
som kan betraktas som en av höjdpunkter-
na i Vikens hamnhistoria. Kungen anlände 
från Sofiero och hälsades redan vid infar-
ten till byn med äreport och av vitklädda 
blomsterkastande vikenflickors skönsång.
  De kungliga ekipagen stannade mitt 
för kapten Albert Petterssons egendom 
vid den flaggprydda hamnplanen där hans 

majestät kon-
ungen, mött av 
samfälld sång 
och hurrarop, 
steg ur sin 
vagn. Mottagningskommittén bestod bland 
annat av majoren Gagner och hamnstyrel-
sens och kommunalnämndens ordförande 
handlaren von Ekensteen. Efter inspektion 
av arbetet med hamnen och signering av 
en där uppsatt sten begav sig kungen och 
det övriga sällskapet upp till kapten Pet-
terssons egendom (Möllegården) där det 
bjöds på champagne. Under uppehållet 
i den vackra trädgården fäste kungen sin 
uppmärksamhet vid ett frodigt mullbärs-
träd, som enligt det här citerade reporta-
get i Helsingborgs Dagblad, “städse väcker 
besökandes intresse”. På kvällen samlades 
Vikenborna till dans på hotellet.
 Också denna gång leddes hamnbyg-
get av ingenjör Gagner. För att i möjligaste 
mån hindra att sand trängde in och grun-
dade upp i hamnen  konstruerade majoren 
en mindre utbyggnad åt öster just i knät 
mellan kajen 
och yttre pirar-
men. 
 Tillbygg-
naden kalla-
des i folkmun 
för “Gagners 
näsa”.

   

Fortsättning på berättelsen om 
hamnen fram till nutid följer i nästa 
nummer av Byaluren.
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Vikens Tennisklubbs tennisskola var 
omåttligt populär trots den relativt regniga 
sommaren 2007. I år öppnas de tre magni-
fika grusbanorna i början av maj och den 
ideellt drivna klubben erbjuder i år massor 
av aktiviteter. Vuxenträning på helgerna i 
maj–juni, tennisskola för alla åldrar i juli 
och klubbmästerskap i augusti.

VIKENS TENNISKLUBB SÄNKER PRISET

Vi möter ordförande
Jag stiger in i den trevliga tenniskiosken, 
som ska bemannas av vikenbarn, 9-18 un-
der sommarlovet och 10-17 på helgerna i 
maj-juni. ”Vi satsar på bredden, vi vill att 
både unga och gamla ska ha kul på ten-
nisbanan”, säger ordförande Peter Carlin. 
”Vi har dessutom lyckats få hit duktiga trä-
nare, som hjälper till att göra tennisbanor-
na till en naturlig samlingsplats på somma-
ren”, fortsätter han.

Stora investeringar
Tennisklubben investerade i en rejäl upp-
rustning av banorna under 2007 och bygg-
de om klubbstugan till ett riktigt mysigt 
café. Peter bjuder mig på en kopp kaffe 
och visar de svart-vita tavlorna på legen-
dariska tennisspelare som Björn Borg, 
Fred Emerson och Chris Evert. ”Tack vare 
många generösa sponsorer och ideella 
insatser har vi lyckats göra hela anlägg-
ningen väldigt trevlig och dessutom sän-
ka priset för 2008 - familjer spelar nu hur 

mycket de vill under hela säsongen för 
1.500 kr, pensionärer och barn spelar för 
500 kr.” Peter försöker övertyga mig att bli 
medlem och i ett svagt ögonblick funderar 
jag på var min gamla Dunlop Maxplay trä-
racket ligger.
 ”Men självklart är du alltid välkommen 
förbi att titta på tennis, ta en kopp kaffe 
och träffa nya bekanta” avslutar Peter.

Kjell

PS VTK söker efter någon, gärna pensionär, som 
vill jobba i tenniskiosken. Ring Peter Carlin DS

Unga tennisentusiaster med tränaren.

Bokning av tider

Viken har fått en ny, ung och aktiv 
kyrkoherde - 
Pernilla Håkansdotter Olsson.

Pernilla föddes 1971 i Köping och växte 
upp med sin pappa, som var ensamståen-
de. Hon utbildade sig först till gymnasie-
ingenjör, tillbringade en längre tid i USA, 
började på en lärarutbildning i nordiska 
språk och religion men kom så småning-
om fram till att hon ville bli präst. Efter 
studier i Lund prästvigdes hon i Växjö stift 
1999 av nuvarande ärkebiskopen Anders 
Weijrud och arbetade där en kort tid. Per-
nilla och hennes man ville dock söderut 
och bestämde sig för Maria Park, Helsing-
borg. Pernilla fick anställning i Maria För-
samling i Helsingborg och var verksam där 
som präst i över 6 år. 
 Under besök hos de många vännerna 
bosatta i Viken tänkte hon alltid ”Vilken 
fantastisk plats att arbeta och bo på”, men 
när tjänsten som kyrkoherde i Viken utlys-
tes vågade hon inte söka den. Det var på 
uppmaning utifrån som Pernilla ändå sök-
te tjänsten och hon fick jobbet.   

Välkommen till Viken Pernilla!
Pernilla stortrivs i Viken och tycker att Vi-
kenborna är både aktiva kyrkobesökare 
och att de verkligen värnar om sin kyrka. 
Pernilla är arbetsledare för cirka 30 per-

soner och tillbringar förstås en stor del av 
sin tid att styra arbetet inom Vikens, Väsby 
och Lerbergets kyrkor men de prästerliga 
uppgifterna får sin beskärda del. Hon vill 
att hennes predikningar ska ha relevans 
för människor som lever i dagens verklighet.
 Vikens församling har mängder med ak-
tiviteter som kanske inte alla känner till: 
småkockarna som kommer och lagar mat, 
föräldralediga som träffas 2 ggr i veckan 
med sina barn, diakonernas besöksgrup-
per för att hjälpa äldre och sjuka, kyr-
kokörer för barn och vuxna, samtalsgrup-
per kring litteratur och så förstås konfir-
mandgrupperna. 
 Pernilla lever ett aktivt liv som små-
barnsförälder med allt vad det innebär att 
hämta och lämna på dagis och hon lyckas 
även klämma in 2-3 motionspass i veckan 
på Friskis & Svettis i Höganäs - som ledare!   
 På Nationaldagen kommer Pernilla att 
hålla talet i Viken och hon har valt temat 
med tanke på Världsmiljödagen dagen inn-
an: ”Skapelsen ur miljösynpunkt”.
Välkomna då.

Katarina
Pernilla Håkansdotter Olsson leder ett baspass på 
Friskis & Svettis i Höganäs
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Förändringens vindar har blåst över 
Vikens församling när det gäller kyrk-
vaktmästare. Du kanske har lagt märke 
till det när du passerat kyrkan mitt i 
byn eller varit på Gamla Kyrkogården 
för att besöka någon grav eller bara 
lagt märke till att den gula lilla trak-
torn har rattats av någon ny som du 
inte känner igen. Det är lugnt för det 
är bara Johan eller Rolf som förflyttar 
sig till Nya Kyrkogården.

För att du ska lära känna dina nya kyrk-
vaktmästare bättre ställde jag lite frågor till 
dem för att få veta mer om dem.

Johan Wanselin
Det första som slår mig när jag träffar Jo-
han är att han ser väldigt glad ut. Han he-
ter Wanselin i efternamn och är 32 år. 
 Han berättar att han är uppvuxen på 
Tjörn, i Bohuslän, vilket förövrigt också 
kallades Viken från början, tillägger han.
Han har två föräldrar och två bröder, men 
annars är han ensamstående. 
 När han var liten tänkte han bli fiskare 
eller konstnär, men istället blev det natur-
vetenskaplig linje och det på grund av ett 

naturintresse och för att den ger en bred 
grund att stå på. Efter gymnasiet och värn-
plikten läste han naturvetenskap och hu-
maniora några år, huvudsakligen i Visby.
 
Hjälpte till i Göteborg
Att bli kyrkvaktmästare var inte något 
planerat. När han återvänt till västkusten 
för att söka arbete, gick han samtidigt till 
närmsta kyrka för att hjälpa till en smula. 
Han trivdes bra och blev kvar. Detta var 
i Göteborg, och sedan dess har han varit 
kyrkvaktmästare även i Falun. Men tankar 
på en mindre ort nära havet har funnits 
med länge; När så annonsen från Väsby 
pastorat dök upp, och han läst lite om 
platsen, kändes det som en fullträff. 
 Han kände inte till Viken sedan tidigare 
och hans första intryck är att det verkar 
finnas ett intresse och engagemang för den 
egna orten. Han tycker det är bra att också 
kyrkan i byn kan bidra till gemenskapen.

Speciell kontakt med människor
Kyrkvaktmästarjobbet är ett allsidigt och 
mångsidigt arbete, anser Johan. Att få skö-
ta om ett kulturarv som ofta funnits med i 
en bygds hela historia och som helst ska 

finnas med länge än känns som en viktig 
uppgift. Dessutom att få denna speciella 
kontakt med människor som man får när 
man deltar i deras livsavgörande ögon-
blick, som när man döper sitt barn eller 
begraver någon som man älskar, är en ära.
 Det svåraste med jobbet är nog dessa 
många laddade tillfällen som inte kan 
göras om fortsätter Johan. Därför måste 
allt stämma varje gång. Och varje tillfälle 
måste vara individuellt även om man som 
kyrkvaktmästare är med om dem ganska 
ofta. 

Någon speciell upplevelse?
Jag ber Johan berätta något roligt minne 
som han har som vaktmästare och genast 
börjar han skratta och berätta att när han 
kom till Viken var det dimma. Han gick åt 
fel håll och irrade runt bland husen, mist-
luren och kyrkklockan hördes från alla 
håll, resväskan tyngde och det kändes som 
en bra början.
 Johan vill gärna att Vikenborna uppfat-
tar sin nye kyrkvaktmästare som en till-
gänglig person, som de kan vända sig till 
om det är något de funderar på. Samma 
sak säger Rolf när jag pratar en stund med 

Johan och Rolf 
- Vikens nya kyrkvaktmästare

… medan Rolf Widar jobbade inomhus vid fotograferingstillfället.Johan Wanselin arbetade på Nya Kyrkogården…
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honom. Tillgängligheten och att synas när 
han rör sig mellan Gamla och Nya Kyrko-
gården samt kyrkan tycker han är viktig.
 Rolf har blivit mycket förtjust i Vikens 
kyrka den korta tid som han har varit här. 
Dessutom tycker han att byn i sig är oer-
hört vackert belägen. Han tror att vi som 
bor här blir lite hemmablinda ibland för 
allt det vackra som finns här, som havet 
och stranden.

Rolf Widar
Rolf Widar bor själv i Hjärnarp. Han bör-
jade som vaktmästare i Lidhult församling 
år 2000. Det var en gammal klasskamrat 
som tyckte att han skulle passa som kyrk-
vaktmästare. Rolf sökte jobbet och triv-
des mycket bra. Hans kompis hade rätt, 
det var rätt arbete för honom. Han menar 
att det är roligt eftersom man får göra så 
många olika saker. Förutom kyrkogårdsar-
betet så är det att möta människor i glädje 
och sorg - det är ett väldigt mångfacetterat 
arbete.
 Men det är att möta människor i sorg, 
som Rolf ändock tycker är det svåraste 
med jobbet. Alla reagerar så olika och han 
tillägger att det finns inga kurser i världen 
som kan ge alla svaren på de frågor som 
kan dyka upp.

Längtar efter våren
Efter en lång vinter kan Rolf längta efter 
att vårarbetet på kyrkogården ska sätta 

igång. Han tycker att det är något speci-
ellt med det. Att se allt det döda börja gro 
och växa känns härligt. Hemma i Hjärnarp 
har vår 45 årige kyrkvaktmästare ingen 
egen trädgård att påta i. Rolf tillägger att 
det räcker gott och väl med det han gör på 
jobbet. När han kommer hem finns det an-
nat att göra.

Så nästa gång du passerar kyrkogården el-
ler kyrkan och ser Johan eller Rolf så kan 
du gärna hälsa på dem. Du vet en del om 
dem nu, men de har många Vikenbor att 
lära känna. Hjälp dem gärna på traven att 
bli mer hemma här i vår vackra by.

Marie Rehnstam 
PRÄST I BYN

Rolf Widar förbereder för begravning.

Johan med Bekele Terefe och den ”Gula Traktorn” poserar vid Kyrkan.
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Ibland funderar man över hur konstigt 
det kan bli. Utmed kusten från Hittarp 
och upp mot åtminstone Lerberget 
drev stora flottar av virke i land. 
Med nyfikenhet följde människor händel-
serna och många funderade väl över hur 
det gått till. I Vikens hamn låg det tre stora 
”flottar”, utmed Strandlyckevägen låg en, 
vid cementbryggan en annan och på vä-
gen mot golfbanan ytterligare några och 
på skären hade det samlats stora högar.
 Det var ett utländskt fartyg som under 
stormen med dåligt surrad last helt en-
kelt tappat virket. En av experterna som 
jag mötte påpekade att varje flotte nog var 

Den spännande invasionen

värd ca 15.000:- och trodde man på detta 
fanns det värden på ca 100.000:- utmed 
våra stränder. En del blev inte bara ny-
fikna. De funderade över om de kunde ”ta 
hand” om virket. Ingen kunde säga vad 
som var rätt. Någon sa att man inte fick ta 
virket hur som helst. Kanske var det så. 
 Nåväl idag i mitten av mars ligger farty-
get i Halmstad med förbud att segla vida-
re. Lasten måste surras bättre och samtidigt 
ser vi lastmaskiner som lyfter bräder för 
glatta livet.
 Här en bild från verkligheten i början 
av mars 2008 utmed Vikens kust.

Kjell
FORSFARARE FRÄN KLARÄLVEN 1958

Efter 15 intensiva år lämnar Brita 
Malmberg ordförandeskapet, men 
stannar kvar som vice ordförande. 
Ny ordförande blir Mats Svensson. 
Mycket har hänt sedan 1993 då Brita åtog 
sig uppdraget. Den sk. finkan blev ett rik-
tigt bibliotek, tack var duktiga medarbetare 
och pengar från VKB. Vindsutrymmet, som 
innehöll diverse material i en salig röra, är 
nu inrett för utställning av allehanda fiske-
don. Aktiviteterna är många och varje år 
har under sommaren arrangerats utställ-
ningar kortare eller längre tid, på särskilda 
teman: Sjöräddningen förr, Lotsar i Viken, 
Vikens Hamn, Sjömansarbeten, Sjömans-
minnen och mycket mycket mer.
 Inventering utföres kontinuerligt och 
allt finns nu registrerat via dator. Ångbåts-
bryggan Eriksborg, Vikens ursprungliga 

sjöfartsmuseum, har också med hjälp av 
sponsorer och ideellt arbete kunnat beva-
ras. Att muséet betyder mycket för viken-
borna kan också skönjas i den givmildhet 
som kommit muséet till del genom före-
mål och donationer. Allt detta har inte va-
rit möjligt om inte Brita var så engagerad, 
även om hon tillskriver sina duktiga med-
arbetare en stor del av framgångarna.
 Sanningen är emellertid att Brita inte 
enbart varit noga med att tacka alla som 
på något sätt skänkt något till muséet. Hon 
har också varit mycket mån om sina med-
arbetare som hon bjudit på hembakat med 
kaffe men också på annat sätt premierat.
Alla i styrelsen tackar henne för det arbete 
hon lagt ner som ordförande och vet att 
det goda samarbetet kommer att fortsätta.
 Samtidigt välkomnar vi Mats Svensson, 
betydligt yngre, vilket inte är så tokigt och 
bådar gott för framtiden.
 Den nya styrelsen består av Mats Svens-
son, ordförande, Brita Malmberg, vice 
ordförande, Ingela Stigborn, kassör, Björn 
Barmen, bitr. kassör, Jan Benke sekre-
terare, Bengt Tellström suppleant, Kjell 
Lundström suppleant, Carl-Gustaf Stigborn 
suppleant.
Mer om ordförande och nya styrelseleda-
möter kommer i nästa nummer av Byalu-
ren har redaktören lovat

Kjell Lundström

Ett stort tack till Brita

Isak Söderberg blev med hälp av 
mamma Malin vinnare av Swedbanks 
tipsrunda på Vikenfesten 2007. 
 Här överlämnar undertecknad 500 sek i 
fondandelar vid det traditionsenliga firan-
det av årets vinnare på Vikens bankkontor. 
Som huvudsponsor av Vikenfesten tackar 
vi för det stora intresset och hälsar alla Vi-
kenbor välkomna till en ny tävling på Vi-
kenfesten 2008.

Joakim Gunnarsson
KONTORSCHEF

Vinnare 2007

Tomten kom och 
alla var glada!
Som alltid när det gäller traditioner börjar 
det innan de blivit traditioner och då är 
det bara en händelse som så småningom, 
förvandlas till tradition. 

 Om vi vill förstås. Så är det med jul-
marknaden i Viken. Sakta växer den fram 
och blir besökt av allt fler. I år var det inte 
särskilt vackert väder, milt uttryckt, ja milt 
var det också, även om vädret inte var sär-
skilt milt mot oss. Ändå var det ganska 
trångt på Bygatan och glada människor 
mötte glada människor och glada hundar 
mötte andra glada hundar och mitt i allt 
befann sig tomten Kjell, Kjell Lundberg 
alltså. Så frågan är om inte traditionen är 
på väg att bli en sådan där verklighet som 
gör att man bara måste gå på julmarkna-
den för att verkligen vara vikenbo. 
 Så är det nog.

Kjell 
VARS HUND, MAX MÖTTE PICASSO, TRO DET DEN SOM VILL
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VÄLJ RÄTT MÄKLARE FÖR EN BRA AFFÄR

Anders Johansson Fastighetsmäklare AB   Hamnplan 8   260 40 Viken   Tel. 042 - 23 86 40      

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

Foto: Mats Håkansson, Snogehus
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Den 
mystiske 
frisören 
kom till 
Viken
Det handlar om kortfilmen Urklipp 
och den perfektionistiske frisören och 
fritidssurfaren Gunnar, som träffats av 
blixten och fått förmågan att ta över 
folks fobier och psykiska åkommor. 

Detta skapar så småningom problem för 
honom då han i sitt yrke hela tiden får 
lyssna till människor, som beklagar sig 
över sina krämpor. En dag får han ta över 
en kunds Thalassofobi, rädslan för havet.  
 Gunnars situation blir till slut ohållbar, 
särskilt som ryktet om honom spridit sig 
och allt fler rusar till för att bli klippta och 
få hjälp med det andra också. Hans rädd-
ning kommer först när han själv sjunker 
ner i en frisörstol och får tala ut om sina 
problem. 
 Filmen behandlar hur känslan att vara 
behövd tar överhand. Hans problem består 
i själva verket av oförmågan att kunna pri-
oritera sig själv, vilket leder till en nedåtgå-
ende spiral mot sammanbrott. Filmen ger 
på ett annat sätt en belysning av det som 
hänt de senaste åren med ett ökat antal 
sjukskrivningar för utbrändhet och liknan-
de psykiska problem. Filmen Urklipp är en 
reaktion på dessa tendenser.

Viken bara en av flera platser
Filmen inspelades på olika platser i Skåne, 
bl a i Viken. Filmen har möjliggjorts ge-
nom stöd på olika sätt av människor som 
vår egen frisör Göte Svensson. 
 Vad jag inte känner till är om frisören 
Gunnar berättade sin egen historien för 
vår alldeles egna frisör Göte och om så var 
fallet har han också fått ta över Gunnars 
förmåga!?
 Filmen kommer att visas på TV under 
2008, regi Tobias Lundqvist, producent 
Maria Ahlin.
 Själv undrar jag var jag kan få tag i 
Gunnar. Kanske kan han hjälpa mig. Man 
vet ju aldrig

Kjell

Frisören Gunnar med kund Gunnar oroar sig för kundinvasionen

Köbildning utanför frisersalongen
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Den officiella födelsedagen är den 
12 februari. Den firades i år med att 
klubben bjöd in alla 75-åringar i Viken 
på tårtkalas. 
Runt tjugo personer kom och lät sig smaka 
av en fantastisk jubileumstårta som Con-
ditori Öresund hade bakat. Vikenchoklad 
hade ordnat några goda praliner till oss 
alla. Det var ett trevligt kalas och det pra-
tades en hel del minnen. Som en gåva fick 
de också en jubileumsskrift från när klub-
ben fyllde 10 år. Läser man den och de 
övriga som skrivits under åren inser man 
hur mycket en klubb kan betyda för ett 
samhälle. 
 Då 1933 när klubben bildades hade Vi-
ken en hög arbetslöshet pga den pågåen-
de lågkonjunkturen. Behovet att ha någon 
sysselsättning och något att glädjas åt var 
stor. Likaså viljan att ge Vikens ungdomar 
möjligheten att utöva sin sport i byn och 
inte i någon grannklubb. Där fanns också 
en stolthet att visa upp att vi i Viken kan.
 Idag 75 år senare är det inget som skil-
jer sig, utom kanske att arbetslösheten inte 
längre ger oss sysselsättningsproblem i Vi-
ken. Däremot är behovet av kvalitativ och 
fysisk fritidsaktivitet större än någonsin. Vi 
läser återkommande larmrapporter om vår 
och speciellt våra ungdomars hälsa. Kos-
ten och att vi rör oss mindre är två viktiga 
faktorer. Därför spelar Vikens IK en viktig 
roll. Här kan flickor och pojkar från 5-16 
år spela fotboll som en positiv, menings-
full och utvecklande sysselsättning. Närhe-
ten gör att man enkelt kan gå eller cykla 
till Vikvalla, som vår idrottsplats heter.  
 Idag har klubben upp mot 600 medlem-
mar. Hos dem finns fortfarande stoltheten 
att vi i Viken kan.

Utvecklas framåt
Men vi lever inte 75 år till på att bara vara 
nöjda med hur det är just nu. Hela det 
svenska föreningslivet oavsett idrott har en 
stor utmaning i att fortsätta fungera med 
ideella krafter. Tyvärr tror många föräldrar 
att man “gjort sitt” då man betalat med-
lemsavgiften. Men det finns ingen ideell 
förening som finansierar sin verksamhet 
med bara medlemsavgifter. 
 Vikens IK är beroende av stöd från 
kommunen, sponsorer och framför allt de 
som ideellt ställer upp för klubben. Det 
kan vara som ledare, funktionärer eller för-
äldrar som hjälper till med kiosken, Loppi-
sen och skötseln av Vikvalla. Just Loppisen 
är en viktig inkomstkälla. Den fyller varje 
år Vikvalla med köpsugna Vikenbor och 
utsocknes. Söndagen den 25 maj i år har 
vi en speciell jubileumsloppis. Vi hoppas 
på att folk i år skänker ännu finare saker 
så att det blir den bästa loppisen någonsin.
 Just nu pågår ett arbete i Vikens IK för 
att fastställa framtida mål och hur man vill 
att klubben ska fungera framöver. Engage-
manget och kamratskapet är ett viktigt om-
råde. Genom att dela det ideella arbetet på 
fler hoppas vi att fler ställer upp framöver. 
 Ett annat område är självklart fotbollen. 
Vi vill höja kvalitén genom fler utbildade 

Vikens IK 75 år.

Vikvalla - ett aktivitetscentrum
Men kanske det viktigaste vi har framför 
oss är den av kommunen utlovade utbygg-
naden av Vikvalla. Det ska enligt planerna 
ske under 2009. I klubben planeras det 
för fullt. Vi vill inleda diskussioner med 
skolorna, företagen, andra föreningar för 
att utbyggnaden ska möjliggöra olika ty-
per av aktiviteter och då inte bara fotboll. 
Samarbetet kanske kan leda till att Vikvalla 
blir ett aktivitetscentrum för alla Vikenbor 
året runt. En plats där vi kan umgås mel-
lan åldersgrupper och aktivitetsintressen, 
och det som förenar oss är att vi vill ha 
en rolig, hälsosam och utvecklande fritid 
tillsammans. Så alla som vill hjälpa till att 
förverkliga det är välkomna - visa att vi i 
Viken kan.
Viktiga datum i år:
25 maj - Jubileumsloppis
5-9 augusti - Fotbollsskolan 5-12 år
 Vill du spela fotboll eller ha koll på det 
som händer i Vikens IK, så gå in på vår 
hemsida www.vikensik.com. Vill du bli 
stödmedlem kan du betala in 150 kr på 
postgiro 142 37-2.

Olof Stridh 
ORDF VIKENS IK

ledare och bättre träningsinnehåll. Arbetet 
med detta är redan i gång och vi har det 
senaste året fått fler och mer engagerade 
ledare, vilket är jätteroligt. Som ledare är 
det otroligt givande att se barnen och ung-
domarna ha kul tillsammans med bollen 
och utvecklas både som spelare och som 
kamrat.

Glada miner under vårstädningen

Solig vätskepaus under fotbollsskolan

Nätet på plats är en viktig vårsymbol

Någon har sagt att det finns närmare 15 kvinnliga företagare i 
Viken. Ja, varför skulle det inte finnas det!? Kvinnor tänker ef-
ter en gång extra, och då går det bra. Jag har varit engagerad 
i Nyföretagarcentrum i mer än 17 år, så jag vet den kvinnliga 
företagaren många gånger är mer framgångsrik än sin manlige 
kollega. Senast förra våren ledde jag en grupp med ett 10-tal 
nystartade företag. Vilket engagemang, vilken kreativitet och för 

Det kvinnliga företagandet blomstrar 
de flesta fanns det inga begränsningar. Härligt! 
 På Vikenfesten kommer ett stort antal av det kvinnliga företa-
gandet att finnas med i Festtältet.
 Tag kontakt med Företagarföreningen om du också är intres-
serad att vara med, jag vet att projektet redan är i rörelse.

Kjell
EN SOM ÄLSKAR ATT NYA FÖRETAG STARTAR, DET ÄR VÅR FRAMTID.
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Så är det. Maria, ägare och konstnär hos 
det egna företaget Maria Guldsmed delar 
med sig av sin kunskap. Idén med kurser 
på kvällstid, dagtid och helger ( plus en 
och annan möhippa och “prova på” kväll) 
har dragit fulla hus. Här får man lära sig 
hur man skapar smycken i silver genom 
bearbetning såsom sågning, fi lning, bock-
ning och lödning. Men huvudsysslan är 
fortfarande guldsmidet. 
 Det gäller allt från egen design till om-
arbetningar av kunders gamla guldsmyck-
en och reparationer. Maria har utbildning 
från Nääs slöjdseminarium och Guld-
smedshögskolan i Köpenhamn. Hon har 
bl a arbetat hos hovjuvelerare Carl Hoff i 
Helsingborg under fl era år. På bilden ser 
du deltagare från helgkurs i mars med Ma-
ria i mitten längst fram. 

 På den andra bilden hjälper hon till 
med tillverkning av ett halsband. Alla har 
varit så kreativa och duktiga säger Maria 
och deltagarna är mycket nöjda och glada 
över vad de presterat under helgen.
 Vill du själv se vad Maria skapar så 
kom till ateljén på hörnet Skepparega-
tan15/Repslagaregränd 3 eller vill du bli 
din egen konstnär!? Kontakta Maria på 
tel. 238528, 0709-170739 eller mail maria.
wahlin@gmail.com. 

Kjell
VARS FARBROR VAR GULDSMED OCH HOVJUVELERARE

Täppevägen 3 � Viken � 042-23 72 30
(parallellt med Bygatan/Prästavägen)

Täppevägen 3 

S könhet i sin renaste form från 
kända märken inom hud-, hårvård,

make-up, kropps- och nagelvård. 
Titta in och låt dig inspireras, få tips, 
råd eller en avkopplande behandling. 

Vikens hudvårdsklinik 
och butik En komplett butik där 

hudvård möter hälsovård 

Maria delar med sig

Närmare till 
Danmark har 
det aldrig varit
Minnesbild från 2008-01-07, då Viken 
nådde sitt lägsta vattenstånd någonsin?...
eller var det lägre 1981 då Stig Jönsson 
med yngste sonen Johan (idag yrkesfi skare 
tillsammans med brodern Niklas) prome-
nerade från Niagarabäcken runt “det vita” 
(=östra hamnnocken) och in i hamnen, 
torrskodda.

Daniel Åkerman och Tim Uziel har tagit 
över efter bröderna Ekstedt som arrangö-
rer av gokarttävlingen. De berättar att de 
dessutom under själva festdagen ordnas ett 
särskilt fl ick/dam-heat med 12 deltagare 
för de som inte kvalar in till huvudracet.

Viken Grand Prix
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En symbol för att det på nytt är på 
gång. Festgeneral i år, som alla år, som 
man brukar uttrycka det i filmen om 
betjänten på nyårsafton, är Sven- Åke 
Hansson, som symboliskt tar på sig 
VKB:s T-shirt. 
Redan i mars var ekonomin i hamn ge-
nom en engagerad och duktig kommitté 
med representanter från framförallt Vikens 
Hamnförening, Vikens Kultur-och Byaför-
ening och Vikens Företagarförening
 Programmet framgår genom ett prelimi-
närt programblad, som du kan sätta upp 
på kylskåpet om du vill.
 Det som måste sägas är att kvalifice-
ringarna sker på Välas gocartstadium inför 
de olika finalerna som sker på eftermidda-
gen 2 augusti. 

Mannen tar åter på sig sin T-shirt

 Musiken på festkvällen står Håkan 
Brink för. Vi förnyar lite men håller oss 
ändå till musik som fungerar för många 
generationer. Vi räknar med att under 
kvällen även få besök av en trubadur.
 Vi ses!

Kjell

Det råder ju inget tvivel om att vi numera 
bor i en lugnare by. Efter öppningen av 
den nya sträckningen har vi alla noterat att 
trafiken på gamla 111:an reducerats rejält. 
Inte minst den tunga trafiken som ju näs-
tan helt försvunnit.  

 Nu fortsätter jobbet att påverka och för-
verkliga drömmen om att vägen genom 
byn blir den en lummig och mysig bygata 
som förbinder båda delarna av Viken.  
 Vissa krafter arbetar med detta och By-
alurens redaktion är både aktiv och mot-
taglig för förslag. Trafikminskningen är ju 
inte enbart positiv utan kan bli till nackdel 
för byns näringsidkare och vi har talat med 
några för att få deras syn på saken.
Jollen
På Jollen var Anders under jan-febr. orolig 
då försäljningen var lägre än normalt dessa 
månader och jämförde Viken en vardag 

då med en folktom spökstad.Han repar nu 
mod då han ser siffrorna stiga igen och 
närma sig normala nivåer. Med spänning 
ser han nu sommaren an.
Blomsterhallen
Anneli i Blomsterhandeln som har koll på 

Hur blev det nu med nya 111:an?

siffrorna har sett en minskning av kunder 
som kör inom byn på väg norrut men no-
terar också att “nya” Vikenbor till viss del 
ersätter det tappet.
Bröderna Eklund, Statoil 
Macken har noterat en 25%:ig minskning 
av bensinförsäljningen medan butiken 
endast minskat marginellt. Biltvätten och 
verkstan har snarare ökat något. Enligt 

Nils-Christer 
säkert bero-
ende på den  
stora inflytt-
ningen. Statoil 

kommer under början av nästa år att göras 
om till automatmack  men med bibehållen 
butik, verkstad och biltvätt.
Per i Viken och UP-hallen
Caroline o. Per Berggren driver Per i Viken 
och UP. Per har inte märkt någon minsk-

ning på UP-hal-
len men Per i 
Viken på Byga-
tan tappar nå-
got.

Peter Johansson
Den privatperson i Viken som bor närmast 
gamla 111:an är nog Peter Johansson. Vi-
kens VVS, som från husknuten till vägkan-
ten bara har 2 meter. 
 Peter sover betydligt  lugnare numera. 
Redan för 14  år 
sen när de köpte 
huset på Svane-
bäcksvägen sa 
säljaren att “det 
blir lugnare när 
den nya vägen kommer”. Den som väntar 
på nåt gott o.s.v. Å andra sidan berättade 
Peter för mig att han hört folk i närheten 
som har svårt att sova för att det blivit för 
tyst...!! Tablå!!

Vi har den service vi förtjänar så nu är det 
ännu viktigare att vi stödjer affärsverksam-
heterna i Viken så att vi i lugn och ro kan  
tanka, handla mat och köpa blommor här 
i Viken! Sen träffar man ju alltid nån trevlig 
Vikenbo man kan byta åsikter med. (Det 
gör man sällan på Väla...)

Olle 

Viken Grand Prix
Kval till Viken Grand Prix 
äger rum på Väla hyrkart.
Officiella kvaldagar 
3 Maj kl: 13.00-15.00
7 Juni Kl: 15.00-16.00
5 Juli Kl: 15.00-16.00
Övriga Kvaldagar:
Alla Söndagar från kl: 15.00-17.00
Väla Hyrkart öppnar den 8 April
Pris 160:-/15min
Vid första val Kvaltillfälle tillkommer 
det en anmälnings avg på 50:-
OBS man kan kvala hur många gånger 
man vill. Adress: Väla motorstadion
Web-sida: www.hbghyrkart.se
Officiell hemsida: 
www.vikengrandprix.se
Där finns kvaltiderna och info om 
evenemanget. Tel:  042-15 22 29
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VKB:s kalendarium 2008
MÅNAD/
DAG TID HÄNDELSE 
APR  
30 20 Valborg i Viken      
JUN
6         18  Nationaldagsfi rande  
6–8 10-17 Paul Jönska Gården
  Trädgårdsrundan
15, 22, 29
 15-17 Paul Jönska Gården öppen

JULI
Alla dagar    
 14-17 Sjöfartsmuséet öppet 

6, 13, 20, 27
 13-16 Sophiamöllan öppen med
  visning av möllan samt
  malning om vinden tillåter.
  ( Möllornas dag den 6 juli)
6, 13, 20, 27
 15-17 Paul Jönska Gården öppen  
20 14-17 Paul Jönska Gården
  våffelservering

AUG
2 9-01 Vikenfesten
 10-16 Sophiamöllan öppen
 12-16 Paul Jönska Gården öppen
 9-17 Sjöfartsmuséet öppet
Alla dagar tom 17:e
 14-17 Sjöfartsmuséet öppet
3, 10, 17
 15-17 Paul Jönska Gården öppen

OKT
2 19 Höststämma
DEC
6 13-15 Paul Jönska Julmarknad
7 15 Sophiamöllan
  Mölletomten kommer
 

På nyårsdagen nådde oss beskedet att Ty-
cho Sundin gått bort.
 Tycho Sundin gjorde en stor insats vid 
tillkomsten av VKB:S badhytter av idag. 
Efter stormen 1999 då ett antal badhytter 
välte bestämde vi oss i styrelsen att något 
radikalt måste göras för att rädda de för 
Viken så typiska badhytterna. På eget ini-
tiativ presenterade Tycho ett förslag och 
konstruerade en prototyp, som så nära 
som möjligt skulle ersätta befi ntliga hyt-
ter. Han lade ner stor möda på konstruk-
tion och materialval, övervakade själv alla 
materialleveranser och var ofta närvarande 
vid byggnationen på en gård utanför Vi-
ken. Badhyttskommittén, som bestod av 
medlemmar av styrelsen förutom Tycho, 
utökades av ytterligare frivilliga för mål-
ning och montering.
 Efter 3 år stod så 25 badhytter i gott 
skick till medlemmarnas förfogande enligt 
ett nytt kösystem, som styrelsen utarbetat 
för att så många vikenfamiljer som möjligt 
någon gång skulle kunna hyra en badhytt. 
Tycho kvarstod ännu några år som rådgi-
vare i skötseln av badhytterna.
 Vi bevarar i tacksamt minne Tycho Sun-
dins gedigna insats.

Britt Thulin 
ORDF. I VKB 1999-203

Ett stycke kyrko- och Vikenhistoria
Kyrkan i Viken har blivit vackrare 
och rikare. Bakgrunden är en donation, 
som kyrkan fi ck och som resulterade 
i den 1978 bildade stiftelsen utifrån 
syskonen Anna von Ekensteen f. 
Petterssons och Carl Peterssons vilja i 
sina testamenten.

Eftersom under åren stora investeringar i 
kyrkan varit möjliga tack vare god avkast-
ning på testamentets pengar har på initia-
tiv av stiftelsens ordförande, Stig Nilsson, 
en bok tagits fram. 
 Jag tyckte att det var på sin plats att vi 
fi ck veta lite om skälet till bokens tillkomst 
och vad den innehåller så jag frågade helt 
enkelt Stig.
 -Jag tycker att det är vår skyldighet, 
men också ett uttryck för vår tacksamhet 
mot syskonen Petersson, att berätta om 
vad som varit möjligt, när det gäller inves-
teringar i kyrkan, mycket tack vara årliga 
avkastningen från stiftelsen. Det är det ena 
skälet. Det andra skälet är att vi på ett na-
turligt sätt kan kombinera detta med en 
omfattande och livfull historieskrivning om 
redarefamiljen Petersson från Viken. Den 
som inte fi nns berättad tidigare, säger Stig 
Nilsson.
 Boken handlar om tillkomsten av stif-
telsen, organisationen kring förvaltning 
och kopplingen till kyrkorådet som bär det 
övergripande ansvaret för hur avkastning-
en skall disponeras på ett för kyrkan “gag-
nelikt sätt” som det står i testamentena. 
Den handlar också om på vilket sätt med-
len använts och hur planerna ser ut framö-
ver fortsätter Stig. Jag frågar Stig hur “rik” 
stiftelsen nu är. Han funderar och svarar:  
 -Det vet Du mycket väl som själv sitter i 
Kyrkorådet och har full insyn och kontroll. 

Stig tillägger med en “affärsmässig” syn på 
kyrkans pengar: Avkastningen är det vik-
tigaste. Den ligger nu på ca 1 milj. kronor 
om året som kan användas för ändamå-
let. Det betyder att stiftelsens tillgångar nu 
uppgår till ca 25 miljoner kronor. Inte så 
illa med beaktande att donationen var 1 
miljon i dåtida penningvärde. Och så har 
vi betalt ut 12 miljoner hittills. Vi har för-
valtat donationen i god Calle Petersson -
anda! Hans stora intresse var aktier.
 Boken kommer att vara färdig inför det 
årligt återkommande Petersson-seminariet 
till vilket anställda och förtroendevalda 
inom pastoratet är inbjudna och som fo-
kuserar på kyrkans utveckling och fram-
tid. Detta med koppling till bl a hur vi bäst 
utnyttjar de tilläggsresurser som stiftelsens 
pengar möjliggör. 
 Boken kommer att fi nnas tillgänglig i 
kyrkan och där kommer också en beställ-
ningslista att fi nnas för den som är intres-
serad av ett eget exemplar av boken, sam-
anfattar Stig Nilsson.

Kjell 

Till Tycho Sundins minne

Några kreativa Vikenkillar är väl de som 
gjort mest av det ilandfl utna virket. På klit-
terna nedanför golfbanan har dom under 
några veckor med stor envishet byggt sig 
en strandhydda, trodde jag. Häromdagen 
när jag gick min strandpromenad med 
barnbarnen Hugo och Hilda tittade vi när-
mare på bygget och Hugo (11) som har 
sinne för humor skrek av skratt när han ki-
kade in genom springorna. FARFAR, dom 
har byggt ett disco...  

 Och faktiskt, väggarna var klädda med 
mysiga tyger, mjuka goa dynor att sitta på 
och se – minsann, i taket hängde en disco-
kula. Visserligen modell mindre men i alla 
fall. Jag fi ck en känsla av nomad-disco och 
ger mig tusan på att en bergsprängare lig-
ger gömd bland dynorna. Ingången var en 
liten lucka i taket med prydligt hänglås. 
Kanske endast för medlemmar då??  
 Kolla! (som kidsen säger).           

Olle

Ett Beach-Disco i Viken?


