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Vikenbor!

Tävlingen ”Sveriges vackraste park” är en 
prestigefylld tävling där en namnkunnig 
jury varje år utser en vinnare bland landets 
offentliga parker och trädgårdar. 
 Den vinnande parken i varje land del-
tar även i den efterföljande europafinalen 
”Europe’s Best Parks”. Årets vinnare blev 
Marabouparken i Sundbyberg – en av Sve-
riges bäst bevarade funktionalistiska par-
ker med hög nivå på arkitektur och konst. 
På andra och tredje plats kom Linköpings 

Prisbelönt parkoas i Viken
Trädgårdsförening och Rosendals trädgård.  
 Glädjande nog fick Paul Jönska trädgår-
den i Viken ett särskilt hedersomnämnan-
de av juryn. I motiveringen står det bland 
annat ”en liten parkoas som är väl värd 
ett besök i det gamla fiskeläget Viken”. Så 
sträck på er alla ni som gör en sådan strå-
lande insats för att hålla både trädgården 
och husen i så fint skick.

Katarina Märta Braun, en av Paul Jönskas ledande 
eldsjälar, mitt i det grönskande paradiset.

Nu när dagarna blivit 
kortare och kvällarna 
svala känns det skönt 
att kunna se tillbaka 
på en härlig sommar. 
Föreningens aktiviteter  
inleddes med Valborgs-
firande med tal av Carl-
Johan Hagman, brasa, 
solnedgång och mu-
sikunderhållning i tältet 
på planen framför Sjöfartsmuséet. Kvällen 
var tämligen sval men bara några dagar se-
nare kom den första värmeböljan och bad-
säsongen började den 4 maj.  
 Nationaldagen firades med sång av 
Cecilia Allings kvartett, blåsmusik av Hu-
sarsextetten och tal av Vikens nya kyrko-
herde Pernilla Håkansdotter-Olsson. Upp-
märksamma vikenbor har påpekat att den 
stora flaggstången på hamnplanen saknade 
guldknopp. Vi trodde att det var kommu-
nens ansvar men det visade sig att flagg-
stången var uppsatt av VKB på 60 talet. 
Flaggstången är nu renoverad och knop-
pen glänser i såväl sol- som månsken.
 Sommarens stora begivenhet, VIKEN-
FESTEN den 2 augusti, blev den succé  
som vi hoppats på. Vädret var fint, aktivi-
teterna välbesökta, inte minst gocartupp-
visningen. Det nya för året var ett tält, där 
Vikens kvinnliga företagare visade upp 
sina produkter. Festtältet var fyllt till brist-
ningsgränsen och Håkan Brink eldade på 
publiken. 
 Inför badsäsongen hade våra flottar re-
parerats efter förra årets blåsväder och ty-
värr tog dom mycket stryk även år. Flotten 
vid Fritidens brygga blåste iland vid två 
tillfällen och vi får försöka hitta en flotte 
av annan konstruktion till den platsen. 
Flotten ”Alexandra” kommer nästa år att 
placeras utanför Grähsa brygga och den 
andra får användas som reservdelar.
Stenbryggans trappa byggdes om under 

våren och den nya 
konstruktionen visade 
sig stå emot vädrets 
krafter mycket bättre. 
Det finns en del små 
skavanker, även på 
själva bryggan, men 
de kommer att åtgär-
das vid garantibesikt-
ning i maj 2009.
    Lisas brygga har 

klarat sommaren bra tack var den förstärk-
ning som vidtogs i våras.
 Föreningens badhytter är mycket upp-
skattade och kön för att hyra är lång. Ett 
par av dem behöver renoveras och arbetet 
kommer att påbörjas under vintern.
 Vårt stora projekt med ett konstverk på 
hamnplanen pågår. Invigning beräknas 
preliminärt till Nationaldagen 2009.
 Föreningen har sedan några år haft en 
dialog med familjen Andreasson angående 
ett minnesmärke över grundaren till Bam-
se, Rune Andreasson. Projektet har fått 
ny fart och avsikten är att tre rutschbanor 
med Bamsefigurer skall placeras ut i Viken 
lagom till nästa sommar.
 Kommunen håller på med nyasfaltering 
på många håll i byn och det bidrar till ett 
prydligare intryck. Mot den bakgrunden är 
det tråkigt att se att utställda papperskor-
gar och soptunnor inte används och fram-
för allt att är busskuren vid Jollen utsatts 
för nedskräpning.
 Alla måste hjälpas åt hålla våra gemen-
samma ytor fria från skräp.
 Till sist ser föreningen fram emot en 
ombyggnad av gamla väg 111 från genom-
fartsgata till lokalgata. Men än så länge 
har inte Vägverket och Höganäs kommun 
kunnat enas om kostnadsfördelningen.
 Vi ses på byn!

Tuve Nilsson
ORDFÖRANDE

Min dators krasch 
påverkade Tor
I datorernas värld kan allt hända. Min da-
tor kraschade och i den fanns ett tack till 
Vikens Kultur- och Byaförening för de bi-
drag man erhållit till Vikhagaparkens ut-
smyckning. Tor Wentzel skickade ett mail 
som innehöll just ett tack, fint formulerat, 
men det försvann. 
 Sedan skickade jag mail till Tor, då var 
hans mailbox full. Då ringde jag och då 
var han bortrest. Tänk hur det kan bli. 
Sammanfattningsvis. Ett stort tack till VKB 
och passa på och ta en runda i Vikhaga-
parken som blir allt vackrare.

Kjell
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En fullsatt Hemgård och äppelkaka med vaniljsås

Det gick med 
50 knop
Ja, det mesta gick med fart under Viken-
festen, vilket jag berättar mer om längre 
fram.
 Det går ibland också med 50 knop på 
gatorna, har någon på nytt påpekat, och 
ber om att alla måste tänka på det lite of-
tare. Så har vi fått synpunkter på slarv med 
våra hundar och de svarta påsarna och att 
en del släpper grejor lite här och där som 
skräpar ner. – Puh. 
 En av våra idégivare tyckte att vi skulle 
göra en lite större grej om detta i Byaluren 
och hade tagit en del bilder.
 Allt det här är viktiga frågor, men vi lå-
ter fantasin och förnuftet arbeta istället. 

Annars har sommaren varit som jag minns 
somrarna som ung. Ett blandat väder med 
lite sol på förmiddagen, med en och an-
nan skur och skön temperatur. 
 Stormar, som de vi fått i år, minns jag 
däremot inte. Hela ”beläggningen” på fri-
tidens brygga lyfte och en av stegarna för-
svann. 
 Vi fick hjälp med badbryggorna som 
lyfte upp sig själva på stranden och Lisas 
brygga blev också lite annorlunda.
 Stenbryggan fick också lite mer än vad 
den tålde. – Puh.

En positiv nyhet! 
En ny Linnéskylt på plats. Nu med rättvi-
sande text. Det har minsann tagit en del 
tid och möda att ändra felaktigheterna, 
men nu som sagt - kors i taket - ordning 
och reda tack vare Stig Ewaldssons enga-
gemang. Tack Stig.
 Sommarens händelser är nu historia, 
som vanligt när du läser Byaluren. Och det 
finns mycken annan historia i detta num-
mer av Byaluren.
 Här kommer fortsättningen på historien 
om Vikens Hamn. En stor intervju med en 
av Vikens stora profiler – En artikel om 
Lisa Jönsson hittar du på sidan 8. Hon gick 
bort strax efter det att intervjun gjorts.
 Dessutom finns i detta nummer en be-
rättelse om den unika golfbanan i Viken. 
 Också om kvinnligt företagande i Viken 
i ett långt perspektiv. 
 Sedan handlar det också om veteranbi-
lar, lite om Paul Jönska gården och om Vi-

kens kanske äldsta 
förening, Kullabyg-
dens Ryttarfören-
ing.
   Trevlig läsning!

Kjell

Kvällen inleddes med en väl genomarbe-
tad information om VKB:s elavtal. Själv-
klart fanns det många uppfattningar om 
detta med avtal och prissättningsfrågorna i 
allmänhet. 
 Utgångspunkten var att VKB sökt ett 
antal alternativ inför det nya avtalet. Öre-
sundskraft som visste förutsättningarna 
ställde upp. Konstaterades att utfallet var 
bättre än om man valt fast pris eller rörligt. 
Det kändes skönt.
 Kvällen i övrigt handlade om trafiken 
i gamla Viken, om 111:an och om bryg-
gor, badplatser och tång. VKB kommer 
inom den närmaste tiden att ha ett möte 
med kommunen då frågorna om trafiken 

i Viken och 111:ans förvandling till bygata 
bland annat kommer att tas upp. 
 Själv tog jag upp idén från en gammal 
sketch på Folkan i Stockholm, då Stig Jär-
rel var ”ansvarig” för trafiken i Stockholm 
och med glädje kommit på att om man en-
kelriktade trafiken ut från Djurgården så 
skulle alla, som åkte dit aldrig komma där-
ifrån. Han tyckte det var brilliant. 
 För mig, som ser bilarna susa förbi min 
trapp på Skepparegatan, vore det en bril-
liant idé att enkelrikta gatan från båda hål-
len. 
 Sedan smakade äppelkakan med vanilj-
sås också gott.

Kjjell
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nen som för att försöka motverka sand-
driften söderut. Denna förorsakade redan 
då stora problem för sjöfarten. Målet var 
att behålla ett djup av minst 3 m i såväl in-
seglingsränna som inne i hamnen för att 
kunna bereda plats för de många skutorna 
som byggdes här under Janne Hagermans 
tid som varvsägare samt för skutorna som 
dels ”seglade på Viken” för att lossa sin 
last och dels kom hit på höstarna för vin-
teruppläggning. Manskapet gick iland och 
ägnade sig huvudsakligen åt underhållsar-
bete på segelskutorna men även åt fiske 
vintertid. 

Lotsarna
Dessutom skulle det året runt finnas ut-
rymme för lotsbåten. Viken var lotsstation 
för norra Öresund från 1874 och lotsbå-
tarna var till en början sjödugliga seglande 
kuttrar, men 1892 fick Vikenlotsarna sin 
första ångbåt.  Som mest var tretton lot-
sar anställda, de flesta mästerlotsar med 
sjökaptensexamen och naturligtvis även 
många båtsmän, alla med Christoffer Ed-
son som chefsöverlots. Ständig jour inne-
bar att det behövdes mycket folk.
Dock började efter andra världskriget en 

Del II
Den senare delen av epoken Viken som 
varvsort och hamn för yrkessjöfart. 
(1900-1950-talets slut)  
Av Bertil Lindfors 

Samtliga bilder från Kerstin Jönssons och 
Sjöfartsmuséets bildarkiv.

Som Stig Evaldsson berättade i förra num-
ret av Byaluren färdigställdes den sista de-
len av hamnutbyggnaden i slutet av 1800-
talet och invigdes vid kung Oscar II s sista 
besök i Viken den 26 maj 1903. Då hade 
hamnen antagit den yttre utformning som 
den har än idag. Större och mindre om-
byggnader och reparationsarbeten av ka-
jerna och piren har dock gjorts sedan dess. 
T ex. byggdes en större slip i början av 
1930-talet vilken sedan togs bort på 1960-
talet då det gamla varvet revs och en ny 
rationellare byggnad samt kran uppfördes.

Skutorna, lotsbåten, tulljakten 
och Svinbådan
Utbyggnaden och förlängningen av piren 
i sydsydvästlig riktning gjordes för att få 
skydd såväl mot sjöhävning inne i ham-

ny epok för Vikens hamn och 1948 flytta-
des lotsplats Öresunds norra till Höganäs 
för att sedan även försvinna därifrån till 
Helsingborg.

Tulljakten
Tullarna hade sin hemvist såväl i Viken 
som i Domsten och Lerberget. De ersatte 
1700-talets strandridare och 1800-talets 
kustroddare för att vaka över kusten. Stän-
dig uppsyn skulle upprätthållas till sjöss 
med en mindre tullbåt med hemmahamn i 
Viken. Den gick mellan Sofiero och Höga-
näs eller tjänstgjorde man från land genom 
att tullarna dagtid och nattetid skulle vand-
ra varandra tillmötes i såväl Svanebäck 
som Gråläge för att på så sätt ha heltäck-
ande uppsyn. Så småningom ersattes detta 
med att tullmyndigheterna anskaffade bilar 
för patrulleringen.
Allt skulle bevakas, inte minst förekom 
spritsmuggling i stor skala under 1920- och 
30-talen.

Svinbådan
Svinbådan, fyrskeppet utanför Svanebäcks-
revet 1866-1960, hade sin hemmastation i 
Viken. Förnödenheter och personal skulle 

Vikens hamn ca 1910. Två- och tremastskonare i väntan på våren. Lotsbåten t.v.

Berättelse om Vikens hamn genom tiderna

Kappsegling i Viken 1912. Helsingborgs Segelsällskap genomförde sina 
årliga kapp- och kräftseglingar i Viken. Till badgästernas och Vikenbornas 
glädje.

Ett trettiotal fiskebåtar, från snipor till större 30-fots båtar, var hemmahör-
ande i Viken. Åtskilliga byggdes här och flera såldes till Gilleleje och andra 
fiskehamnar i Danmark.
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dagligen skeppas ut. Flera fyrmästare och 
åtskilliga besättningsmän var hemmahö-
rande i Viken.

Varvet
Den tid då Janne Hagerman innehade var-
vet, 1885-1920, kan med rätta anses vara 
själva glansperioden av skeppsbyggande 
i Viken. Det var Vikens största arbetsplats 
med ett trettiotal timmermän anställda. 
 Här byggdes minst ett sextiotal båtar: 
fiskebåtar, livbåtar, lotsbåtar och framför 
allt större och mindre skutor. Tolv tremast-
skonare (s.k. 111or) byggdes 1901-1918, 
bland andra Persiwald, den kanske mest 
namnkunniga av dem. 

Det blev svåra tider efter första världskri-
get och när efterkrigsdepressionen satte 
in fick Janne Hagermans varv efterhand 
ekonomiska bekymmer i konkurrens med 
ångbåtarna och upphörde 1920.   
 Efter den oundvikliga konkursen styck-
ades varvet och den stora epoken med 
Viken som skeppsbyggarort upphörde. 
Båtbyggande förekom dock fortfarande i 
mindre skala på olika adresser i byn, och 
då rörde det sig om båtar på 35 fot och 
därunder. Flera lador flyttades bort och två 
lador fick tjänstgöra som timmeraffär. 
 En del av varvet köptes av svågrarna 
Arvid Andersson (som sedan tog namnet 
Lydström) och Gordon Witting. De fortsat-
te verksamheten, men nu huvudsakligen 
som reparationsvarv. En slip av rejäla mått 
byggdes för att kunna ta upp de åldrande 
segelskutorna. Nu skulle de förses med 
motorer och i övrigt underhållas för att 
kunna leva vidare som fraktare längs kus-
terna. 

 I detta sammanhang kan sägas att det 
var sed i äldre tider att hembringa bättre 
virke från de strandade fartygen. Åtskilliga 
ekstockar och däcksbalkar har monterats 
in i de gamla korsvirkeshusen under tider-
nas gång. 

Fisket: Sill, torsk, flatfisk och 
makrill. Och så ål förstås
Fiske förkom givetvis fortfarande även om 
sillen inte längre gick till som i slutet av 
artonhundratalet. Torsk, flatfisk och även 
makrill fiskades. I hamnen fanns på 1910- 
och 1920-talen tjugo till trettio fiskebåtar, 
vilka ägdes av heltidsfiskare och deltids-
fiskare. För de senare var fisket en del av 
försörjningen, jordbruket en annan. Åtskil-
liga hade dessutom kålhagar på tomterna, 
där det mesta för självhushållet odlades. 
 Ålfisket under ålamörkren utgjorde en 
viktig del av fisket och ökade efterhand 

Förberedelse till stapelavlöpning Vikens Skeppsvarv ca 1912. Ofta hade en skolklass inbjudits att 
deltaga ombord när trossarna kapades och skeppet forsade ut i hamnbassängen från den stora 
ladan och ut över släpstället som finns än idag. På den tiden fanns ingen slip. (Se även bild med 
stapelavlöpning i förra Byaluren.) 

även om man inte då hade annat än sto-
ra ”ålarusor” (ålryssjor). Det var först på 
1930-talet som man började med botten-
garnsfisket och således slog pålar för att 
förankra bottengarnen och de stora ålryss-
jorna längst ut. Detta görs än idag även 
om man på senare tid börjat ersätta pålra-
derna med väl förankrade bojar. 
 Ålen var redan tidigt begärlig och sål-
des för höga priser och på 1940- och 1950-
talen upplevde ålafisket sin storhetstid 
med stora fångster för de sex till sju yrkes-
fiskare från byn som då var verksamma 
här. Även ålfiskare från såväl Domsten 
som Lerberget hade på höstarna sin hem-
mahamn i Viken eftersom de inte i sina 
grunda hamnar kunde härbärgera de stora 
”hyttefad” som man använde som ålsum-
par. På så sätt kunde man leverera levan-
de fisk till ”ålaqwassen” från Åhus (en båt 
speciellt byggd för att frakta levande fisk). 

T.h. vinterliggare och t.v. den uttjänta lilla ångbåten ”Blanche” som ligger i hamnen för att huggas 
upp. Den undre delen av skrovet forslades till en plats utanför Grähsa brygga och sänktes där, 
stenfylld (1933). Resterna kan ses än idag. Varför placerades den just här? Och vad göra nu med 
detta stålkadaver  – det kan man ju fundera över.

 En del köptes av en upphuggnings-
firma ledd av Christoffer Edson och Kal-
lentin Svensson.Upphuggnings- och skrot-
ningsverksamhet bedrevs under 1920- och 
1930-talen. Avmastning mm skedde i ham-
nen. Därefter bogserades vraket till det 
s.k.”Skudehaget” (utanför nuvarande sten-
bryggan nordväst om byn) för att havet 
skulle bryta ned skrovet och att resterna 
därefter skulle säljas på auktion.

Efter avmastning och avplockande av allt som 
kunde användas på annat sätt forslades skroven 
ut till ”Skudehaget” för att havet skulle hjälpa 
upphuggningsföretaget med resten. Därefter 
såldes virket på auktion
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Även lastbilar med stora tankar förde ålen 
tvärs över Skåne för att den i Åhus skulle 
beredas på allehanda sätt. 
 Fortfarande får vi på Skånes västkust 
åka över till östra sidan för att delta i rik-
tiga ålagillen. Minst sju och gärna upp till 
tolv olika ålrätter ska ju därvidlag avnjutas. 
Måhända med hjälp av en och annan åla-
sup.
 A propos ”hyttefad”. Åtskilliga sådana 
med formatet D:1m L:3m B:2 m rullades 
om somrarna upp på högkant på den nu-
varande båtuppställningsplatsen. Bland 
dem hade vi Vikenungdomar  mycket sko-
jigt när vi lekte ”dunk” och ”burken”. I ti-
diga ungdomsår svärmades det också på 
dessa undangömda ställen. I all blygsam-
het förstås.

Övergångstid för Viken
Under hela den tid som förflöt mel-
lan 1900 och fram till slutet av 1950-talet 
förändrades livet så sakteliga. En ny tid 
gjorde sitt intåg. De ekonomiska förut-
sättningarna förändrades, från att vara en 
kombinerad fiske- och sjöfartsort (även 
fortfarande vid seklets början med vissa 
jordbruksinslag) med en befolkning som 
huvudsakligen hade sin utkomst från dessa 
näringar till ett begynnande modernare 
samhälle där handel bedrevs i de många 
butikerna. Många hantverkare och byggare 
startade även verksamhet här. Trädgårds-
mästerier ej att förglömma. Den fasta be-

Flygbild över Viken ca 1932. Sommarbild eftersom inga skutor ligger upplagda. Hamnen är relativt tom med undantag av små snipor och en skuta som 
väntar på att repareras.

folkningen pendlade hela tiden mellan 850 
och 980 personer.
 Den nya tiden märktes inte minst med 
sommargästernas ankomst i början på se-
klet. Utöver alla de som bodde på Vikens 
hotell, Möllegården och Strandrestaurang-
en hyrde åtskilliga in sig i privathem. 
 Bybefolkningen flyttade ut i uthus, ned 
i källare och upp på vindarna för att be-
reda plats. Detta var ett icke föraktligt till-
skott till hushållskassan.

Den intresserade kan vända sig till Vikens 
Sjöfartsmuseum, som i år firar sitt 50-ärsju-
bileum och som har massor av intres-
santa bilder mm från denna epok i Vikens 
hamns historia. Tiden för utställningen 
ang. Janne Hagermans varv förlängs till ju-
len 2008. Välkommen!

Bertil Lindfors
   
Hamnens fortsatta historia från 1950-
tal till nutid kommer att behandlas i 
nästa nummer av Byaluren.

1950-talet. Tvåmastad skonare för reparation på slipen tillsammans med en större lustbåt och 
en fiskebåt. I förgrunden den skrangliga träbryggan med såväl mindre fiskebåtar som några få 
lustbåtar. 
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Vackra
veteraner 
i Viken
Näst sista onsdagen i maj-augusti invaderas 
hamnplanen i Viken av veteranbilsentusi-
aster. Mycket kaffe dricks och bilmärken, 
modeller och renovering diskuteras ivrigt.
 Vikens äldre herrar visar stort intresse 
och jag noterar med viss förvåning att bilar 
jag själv köpt som helt nya nu står upp-
ställda som veteraner. Hur har det blivit 
så?? Här ett bildsvep från onsdagen den 18 
juni -08 där jag koncenrerat mig lite på de 
klassiska märkessymbolerna.

Olle
TEXT & FOTO

Nu heter den Audi. Fantasifullt på huven.

Dodge eller Plymouth eller…?En Jagga är alltid en Jagga. Måste vara en Cowboy-Chrysler.

Pippi på Volkswagen. Många fina märken blir det med åren. MG betyder Morris Garage.

En del går omkring och funderar över 
om de ska starta eget. Inte sällan fun-
derar man och funderar. Kommer det 
här verkligen att gå? 
 Karin gjorde likadant, men bestämde 
sig för att utvärdera idén och blev 16 kilo 
lättare. Den fungerade eller rättare sagt 
Prenet-metoden fungerade. 
 Ett komplett viktminskningsprogram, 
som det står i reklamen. Det handlar om 

16 kilo lättare gjorde allting lättare

En riktig Excalibur – minsann.

kost och motion och ett måltidsprogram i 
fem faser med aktiv uppföljning. 
 Nu kan jag inte berätta mer för då snur-
rar jag nog till det. 
 Ring Karin Wikerstål på mobil. 0708-
238103 så berättar hon allt och sedan möts 
ni på Storgatan 64 i Höganäs.

Kjell
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Vi hade talat om det rätt länge, Lisa 
och jag, men ni vet hur det kan vara 
ibland - tiden bara går och går så när vi 
äntligen kom till skott var det faktiskt i 
elfte timmen. 

Det vi hade talat om var att träffas för en 
liten ”snackestund” om Lisas liv och när 
vårt möte äntligen blev av hade Lisa bara 
en månad kvar i livet. 
 Det är med respekt och med Lisa i gott 
minne jag skriver följande.

Lisa berättar 
Det är en varm skön 
sommardag i början 
av juli när jag be-
söker Vikens grand 
old lady - Lisa Jöns-
son. Lisa har länge 
tillhört mina abso-
luta favoriter i Viken 

och jag har sällan, eller aldrig, träffat en 
kvinna som så oförväget, rakryggat och så 
rättframt fört fram sina åsikter och heller 
inte någon som så helhjärtat slagits för det 
hon tyckt har varit rätt och riktigt.  
 Och alltid med Vikens och sina  med-
människors bästa för ögonen. 
 Dottern Lotta är hemma hos mor och vi 
sitter ute i det ombonade uterummet där 
jag bjuds på Lisas flädersaft. Lisa är ivrigt 
laddad inför mitt besök och har mycket 
på hjärtat. Jag har knappt hunnit sätta mig 
förrän hon mycket livfullt och  klart och 
i flytande ordalag berättar sitt livs historia 
för mig. Lisas historia skulle kunna täcka 
flera Byalurar men tyvärr kan jag här bara 
plocka ut några godbitar. 

 Man får väl säga att Lisa nu när vi ses 
är vorden en mogen kvinna med 91 år 
på nacken, men den gången det begav 
sig var hon bonddottern från Ingelstorps 
gård utanför Strövelstorp som endast 21 år 
ung och grön tog över en manufakturaf-
fär i Viken. Året var 1938 och affären låg 
i ”Gamla posthuset” (Vikens då enda två-
våningshus) på nuvarande Bygatan. Far 
hade spänt hästen för finvagnen och skjut-
sat henne till Viken. Det var på hans inrå-
dan Lisa köpt affären och hon som då inte 
hade minsta hum varken om sömnad eller 
tyger antog utmaningen att driva egen rö-
relse och det fungerade utmärkt - affärerna 
gick helt enkelt bra. 

En frisk fläkt
Lisa var redan från början en frisk fläkt i 
byn och mycket uppmärksammat den ti-
den var hennes djärva marknadsförings-
grepp med modevisning i skyltfönstret. 

Det var julskyltning och gatan utanför var 
svart av folk. Visningen hade utannonse-
rats av byns lurblåsare - ”Tudemannen” 
Theodor Carlsson, som enligt vad Lisa be-
rättar hade vissa svårigheter att uttala det 
för honom främmande ordet mannekäng. 
Man kan riktigt ana den djupa suck som 
gick genom åskådarleden när det vackra 
och välskapta biträde som Lisa hade an-
ställd visade upp sig enbart klädd i det se-
naste i underkläder. Lisas fästman Henning 
visades helt sonika på porten när han nyfi-
ket tittade in i affären.
 Under krigsåren engagerade sig Lisa 
och andra unga kvinnor i byn i lottarö-
relsen - ”Vikens frivilliga lottor”. Nere vid 
hamnen hade förlagda beväringar byggt 
skyttevärn och Lisa minns hur hon och vä-
ninnorna bar den stora kaffehurran mel-
lan sig ner till männen för att servera lite 
värmande. Uppdraget kunde göra dem lite 
nervösa - ”halt vem där” ljöd ur mörkret, 
en vaktsoldat visiterade. Men så förstås 
följt av ett lättnande -  ”passera”! Inte ville 
de missa liten kaffetår som avbrott i tristes-
sen. Lisa var ordförande i 30 år.

En kupp som gav eko
Lisa engagerade sig tidigt i föreningar. Det 
var inte bara Lottorna och Röda korset 
som tilldrog sig intresset, kyrkans  verk-
samheter stod snart i fokus. Kvinnorna i 
Viken hade alltid varit engagerade i den 
kyrkliga syföreningen och där sysslade 
man väl främst med sömnad men mellan 
nålstyngen gavs det uppenbarligen även 
tid att diskutera kyrkopolitik. Nu var det ju 
så  på den tiden att männen i byn styrde 
det mesta, också kyrkans angelägenheter. 
Att låta kvinnor inneha styrande funktion 

Lisa Jönsson – en eldsjäl i Viken har gått ur tiden
Stig Ewaldson berättar om en pratstund med Lisa

Lisa demonstrerar den nya mangeln i tvättstugan. Året är 1960.

Lisa på ett möte 1954. 

Lisa Jönsson 1972 i sin älskade ”Hemgård”.
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tycktes otänkbart. Mansdominansen var 
alltså total.
 Jag kan riktigt höra Lisas röst bland da-
merna i församlingens slutna sykrets: ”Har 
det inte gått lite väl långt med herra-väldet 
i Viken”? Lisa som primus motor hade sått 
ett frö. Man började smida planer för hur 
man skulle bryta männens makt. Men hur? 
Inför kyrkofullmäktigevalet 1950 tog man i 
största hemlighet fram en spränglista ”Kyr-
kans väl”, vilken upptog enbart kvinnor. 
”Gubbarna” togs alltså med överraskning. 
De upproriska kvinnornas lista presente-
rades vid valet som blev en absolut fram-
gång. Strävan var att erhålla  tio platser, 
de fick nöja sig med nio, men det var de 
verkligen nöjda med. Kuppen blev alltså 
en succé och inte minst lyckat var det att 
33-åriga Lisa Jönsson blev vald till vice 
ordförande i fullmäktige. Nu kunde kvin-
norna äntligen påverka församlingsverk-
samheten på ett rättvist sätt. 
 - Eftersom det inte var någon av de an-
dra som ville ställa upp, säger Lisa på min 
fråga om varför det just var hon som blev 
vice ordförande. Med vetskap om att Lisa 
aldrig skyggat för en utmaning var väl frå-
gan helt enkelt inte särskilt begåvad och 
när jag senare hörde en av hennes vän-
ner säga om Lisa att hon hade ”kraften att 
våga” förstår jag att Lisas svar till mig var 
självklart.
 Kuppen gjorde sensation och gav eko 
och det dröjde inte länge förrän damernas 
tilltag uppmärksammats av landet press. 
- Journalisterna hängde i klasar kring oss, 
säger en påtagligt nöjd Lisa. T.o.m. Dansk 
radio gjorde intervjuer men när de liknade 
händelsen  vid ”en storm i ett glas vand” 
tycker jag nog de hade missförstått en del. 
Nog rörde sig valkuppen om något mer än 
så. Kvinnorna hade med storm tagit sig in 
i och etablerat sig i kyrkopolitiken.

Hemgården - Lisas ögonsten
Redan tidigare hade damerna som samlats 
kring kyrkans sybord tagit ett annat be-
tydelsefullt initiativ. Man behövde en ny 
samlingslokal i Viken, en lokal för olika 
aktiviteter, för föreningsliv och för fest.  
 Det fanns nämligen endast en samlings-
lokal i byn och det var den gamla bysko-
lan, senare kommunalstugan, på Bygatan. 
Våra företagsamma damer tog alltså saken 
i egna händer och redan 1949 utfärdade 
man stadgar för Föreningen Hemgården. 
Våren 1954 invigdes Hemgården och kyr-
koherdefrun Anna Nyman var förening-
ens första ordförande, men det dröjde inte 
länge förrän Lisa övertog rodret. Hon led-
de sedan arbetet med Hemgården i hela 
47 år. Hade det inte varit för att Lisas syn 
försämrades hade hon säkert suttit på den 
posten än längre. 
 Till de aktiviteter som än rör Hemgår-
den hör Vikens föreläsningsförening och 
den populära Ärtklubben. Båda tillkomna 
på Lisas initiativ. I den förra har vi in i det 
sista, och trots försämrad syn, sett henne 
som ständig intresserad åhörare och i den 
senare var Lisa ankaret ända fram till sista 
ärtan i vår. 
 Lisa berättar att onsdagskvällarna till-
bringades med canastagänget och när sista 
spelet tagits hem gick hon till köket och la 
ärtorna i blöt. Tidigt nästa morgon gjordes 

uppkok och sedan stod 
Lisa och rörde i grytan 
fram till eftermidda-
gen. Vi som är ständiga 
medlemmar i denna il-
lustra klubb kommer 
att sakna Lisas goda 
ärter. Enda trösten är 
att klubben kommer 
att leva vidare men det 
blir aldrig som förr.

Lisa intresserad i 
mycket
Som ni vid det här la-
get förstått engagerade 
sig Lisa i mångt och 
mycket. Intressena var 
mångfacetterade och 
vid vårt samtal hin-
ner vi bara beröra en 
del av dem. Sedan 
det kyrkliga engage-
manget avtagit något 
gav sig Lisa in i politi-
ken. Många år satt hon 
i kommunalfullmäktige 
och i flera kommunala 
nämnder. En kortare 
period var hon även 
landstingspolitiker men 
där, säger Lisa, var det 
ingen som lyssnade. In-

tressantare var det att vara nämndeman i 
länsrättens skattenämnd.
  Lisa själv lyssnade gärna på andra och 
hade öra och blick för det som skedde, 
och hon var alltid laddad med synpunk-
ter, även om hon aldrig gjorde sig känd 
som ja-sägare i debatten. Därför kunde 
det hända att hon någon gång hamnade i 
blåsväder. Som när en byggnadsdirektör i 
Göteborg krävde att kommunalfullmäktige 
i Höganäs omedelbart skulle avstänga hen-
ne från medverkan i byggnadsnämnden. 
Orsaken var konflikten kring ombyggna-
den av f.d. Vikens värdshus där Lisa stod 
i spetsen för en lokal opinion mot byg-
get. Man ska ha i minnet att Lisa alltid har 
värnat om Viken och som regel alltid lagt 
sig emot grövre ingrepp i den gamla mil-
jön och naturligtvis följde fullmäktige inte 
”Göteborgarens” krav. Förresten ”minnes 
i Håtunaleken”, förlåt spelet kring ”Svarta 
byn” menar jag förstås.?

Lisas brygga - i  färskt minne
1999 var vi en rätt stor samling Viken-
bor med om invigningen av Lisas brygga. 
På Lisas initiativ och med hjälp av hen-
nes  insamlade medel byggdes denna nere 
på stranden. Syftet var att göra det lättare 
för barn, handikappade och äldre att ta 

Lisa Jönsson 1972 i sin älskade ”Hemgård”.

Lisa var i full fart i köket långt in på 2000-talet.

Fortsättning på artikeln på sid 19.
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Visste du att det finns över 30 kvinn-
liga företagare i Viken? 11 av dem 
ställde ut i det speciella tältet på Viken-
festen som gick under namnet Q-tältet. 

Det var många fler som ville vara med men 
semester och resor satte käppar i hjulet. 
 De flesta kvinnliga företagen är en-
mansföretag så ett av målen var att lära 
känna andra, bilda nätverk, träffas åter-
kommande för att dela med sig tips och 
erfarenheter.
 Men huvudsyftet var förstås att presen-
tera de olika verksamheterna och vad de 
kan erbjuda Vikenborna. I Q-tältet mötte 
besökarna en härlig och inspirerande bland-
ning av konst, design, presentartiklar, träning 
& hälsa, smycken, fotvård, blommor, hår-
vård, tips om personlig utveckling...

Företagsamma kvinnor i Viken

 Sven-Åke Hansson, som varit huvudan-
svarig för Q-tältet tillsammans med Lena 
Janén och Jonna Beldt, berättar att Vikens 
kvinnliga företagare alla är specialister 
med sin egen nisch som de hela tiden ut-
vecklar och förfinar.
 Många har förverkligat en stark dröm 
att starta eget och syssla med det som 
verkligen intresserar dem. 
 En annan sak som imponerat stort på 
Sven-Åke är de mycket proffsiga hemsi-
dor de flesta skapat. Inför nästa år hoppas 
Sven-Åke och hans arbetsgrupp på ännu 
fler deltagare för att marknadsföra den 
kvinnliga delen av Vikens företagare.

Katarina

Birgittas-gåvor 
konst design
Birgitta Holmberg
Bygatan 21

Lena Design
Make-upkonstnär
Lena Janén
Bygatan 21

NIA-studio
Jonna Beldt
Svanebäcksvägen 21

Ylang Ylang Eco Hair
Ulrika Skantz
Bygatan 21

Artist and Life 
Coach Victoria 
Curling Eriksson
Höganäsvägen 43

Vikens Fotvård
Git Hoberg
Ringvägen 176

Allreko presentreklam 
och profilkläder
Lana Andersson
Sandgatan 2 

Pearls 4 u i Viken AB
Pärlsmycken
Vesna Palm
Vångavägen 8

Kullabygdens 
Farmartjänst
Avbytarservice till 
lantbrukare
Gunilla Persson-
Klapping
Karlfältsvägen 430

Utveckling/
Galleri Maud
Maud Carlström
Bygatan 13

Prenet Viktcenter
Karin Wikerstål 
Fäladsvägen 3

Det var vi som ställde ut i Q-tältet:

Detta är sant, det här med Annikas många ansikten. Hon gjuter dem själv 
och säljer dem precis som sina egenproducerade fågelbad. 
 Annika har emellertid många ansikten också ur ett annat perspektiv. 
För såväl de gjutna ansiktena som fågelbaden är bara några av de artiklar 
i Annikas sortiment som hon säljer i den egna lilla inrednings- och träd-
gårdsbutiken i Viken. Med kunskaper om trädgård med tyngdpunkt på 
utsmyckning som gör trädgårdarna vackrare så kanske man skulle kunna 
tänka sig att hon nöjde sig med detta. Så är det inte. Att sälja inredning för 
sköna miljöer ute eller inne utgår från likartade värderingar och kunska-
per så därför fick Pion, Annikas företag, en lite bredare inriktning - inred-
ning, ute och inne, helt enkelt.
 Ring tel. 0739-828929 eller gör ett besök i butiken på Bovetevägen 2, 
öppet söndagar 13-16.

Kjell

Annikas många ansikten

Annika Mars tillsammans med tre av sina ansikten.

Från vänster ses Maud Carlström, Git Hoberg, Gunilla Persson-Klapping, Sven-Åke Hansson, Karin Wikerstål och Lena Janén med cockerpudeln Ebba 
– en korsning mellan pudel och cockerspaniel.
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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

Foto: Mats Håkansson, Snogehus
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Helsingborgs golfvagga stod i Viken
Rubriken ovan är Lennart Anderssons. 
Han är en av Sveriges mest erkända 
golfjournalister, tillika medlem i Viken. 
I Vikens banguide kan man läsa hela 
texten, här citerar vi inledande delar.

”Vikens nuvarande niohålsbana invigdes  
1924. Det fanns då bara ytterligare fyra 
golfbanor i landet: I Göteborg, Stockholm, 
Karlskrona och Falsterbo.
 Som framgår av bilden nedan fanns en 
provisorisk golfbana på området redan på 
1800-talet där ”grevskapet” på Christine-
lund gick sina rundor. 

Utvändigt har väl alla Vikenbor kunnat njuta av det vackra tidstypiska klubbhuset. Interiören 
däremot, som är lika tidstypisk, har nog inte många utom golfspelarna vågat sig in för att beundra.

Mer Historia
Klubben hade redan från början en egen 
tränare som importerades från England, 
Mr Hester. Yrkestränarna titulerades på 
den tiden med Mr och efternamn.
 1929 kunde man spela sitt första mäs-
terskap och vinnare bland herrarna blev 
Prins Sigvard som besegrade Helsingborgs-
tandläkaren K A Bogren i finalen.
 Kungahuset med dåvarande kronprins 
Gustaf Adolf i spetsen spelade ofta på Vi-
kenbanan. Kronprinsen själv var en ivrig 
golfare och spelade dagligen sina ronder 
under 20- och 30-talet då han under som-
marhalvåret vistades på Sofiero.”

Samma bana idag
Nio-hålsbanan har givetvis förbättrats ge-
nom åren men har i stort sett behållit sin 
ursprungliga dragning. Undantaget 7:e hå-
let som av trafikskäl lades om i början av 
sjuttiotalet. Något som vi, som spelat det 
som par 5-hål, känner både sorg och gläd-
je över. Det var ett fantastiskt utmanande 
golfhål, men skräcken man kände när an-
draslaget började skruva sig ut mot husta-
ken på andra sidan vägen – eller i värsta 
fall mot bilarna på vägen – den slipper 
man på det nuvarande par 4-hålet.

 Vikenbanan är idag älskad av många. 
Inte minst under vinterhalvåret invaderas 
den av greenfeegäster då den är en av de 
få som ofta kan hållas öppen hela året.
 Av Mr Golf himself, Göran Zachrisson, 
rankas tex det 178 m långa 2:a hålet som 
ett av Sveriges bästa par 3-hål. 

Många elitgolfare från Viken
En av Sveriges bästa amatörer under 60- 
och 70-talen, Johny Andersson, fick till-
sammans med svågern Erik Fridlund sin 
golfuppfostran på Vikenbanan. Enligt hör-
sägen slog de sina första slag, med uträ-
tade cykelstyren som skaft, på kvällarna 
när inga andra spelare fanns kvar där. På 
dagarna gick de caddie för de etablerade 
medlemmarna i klubben. Även Jonnys 
dotter Monica är medlem och en mycket 
duktig golfspelare. Hon 
blev i år, tillsammans 
med Viveca Hoff, Rya,  
Europamästare i Hol-
land för damer 50+! 
 Fridlunds bror, Al-
lan, kan du se längst till 
höger på bilden av ju-
niorerna från början av 
70-talet. Längst till vän-
ster på samma bild står 
Claes Hultgren som nu-
mera tagit över ansvaret 
för Vikenbanan. Claes var själv en duktig 
spelare som junior med 3 i hcp men ägnar 
sig i dag på heltid åt familjeföretaget
 Ja, Vikenbanan är faktiskt en familjeägd 
golfbana – kanske den enda i Sverige idag. 
Klubbens medlemmar framför sina önske-
mål på årsmötena men det är familjen som 
bestämmer vad som kan göras.
 En annan välkänd elitspelare med Vi-
ken som ursprung var ”Basse” Friberg. 
”Basse” startade på sin tid det företag som 
importerade de då nya Pingklubborna. 

Därav namnet på den tävling som sedan 
1984 arrangeras på Viken – Ping Open. En 
tävling över 36 hål som från början hette 
Viken Open och då spelades över 72 hål! 
– Tänk er 72 hål på en 9-hålsbana under 
två dagar, det var rena karusellen. 
 Detta är en tävling som inte minst stora 
delar av den nordvästskånska junioreliten 
söker sig till varje höst.

Mest familjebana
Sedan många år är annars Viken mest en 
bana för mer familjärt spel. Varannan sön-
dag under säsong arrangeras tävlingar av 
klubbens sponsorer. Övriga lördagar och 
söndagar är det ”stamgäng” som träffas 
på speciella tider, lottar bollar och går ut 
spontant. En tradition som säkert ingen 
annan bana i Sverige kan visa på. 

 På andra banor måste alla tider bokas i 
förväg under helgerna. – Så inte på Viken, 
där kan besökare alltid räkna med att vara 
ute på banan inom högst 20 minuter. 
 Även under högsäsong! 

Lång kö för medlemskap
Inte förvånande, med tanke på ovanståen-
de, är kön för medlemsskap lång – mycket 
lång. Det kan ses som extra speciellt med 
tanke på att de flesta klubbar i Sverige nu-
mera söker nya medlemmar.

Anslagstavlan med bilder av gamla golfgäng, vinnare och banrekord.

Foto från 1898. Ebba Wachtmeister spelar golf på 
Viken. Då kanske den första ”banan” i landet?
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Hickory – klassiska golfspelare
För en ny trend inom golfen, Hickoryspel, 
har Viken blivit en av medelpunkterna i 
Sverige. Hickorygolf innebär att man spe-
lar matchspel, med kläder och utrustning 
som förr i tiden. Hickorygolf har på senare 
år vuxit stort över hela världen och har nu 
mer än 800 utövare bara i Sverige. 
 Stockholm, Falsterbo, Lund och Hel-
singborg ligger i täten av utvecklingen och 
på Viken håller ”Hickory Goffers* of Hel-
singborg” till. Under Claes Kvists ledning 
arrangerade de förra året en stadsmatch 
mot Stockholms GK som vanns av Viken-
golfarna. Stockholmarna blev så förtjusta 
i banan att de önskar förlägga även retur-
matchen till Viken! Det säger en hel del 
om den unika miljön på Vikenbanan.

Fortsatt framgång i Viken
Allt talar för att Helsingborgs GK och ba-
nan i Viken går en ljus framtid tillmötes. 
Konstbevattningen som installerades för 
tre år sedan har höjt kvaliteten på greener 
och fairways ytterligare och gjort banan till 
ett unikt mål för golfare året runt!
 Med god hjälp av Peter Olsson på Ler-
bergets golfbana kommer Claes Hultgren 
att fortsätta hålla Vikens golfbana i bästa 
tänkbara skick.   
 Att banan är viktig för Viken kan väl, 
inte minst, utläsas av villaannonserna. 
 Jag tror aldrig jag läst någon som inte 
lyfter fram närheten till ”golf och bad”.

Clasgöran Strömgren
MEDLEM SEDAN 1967

Ovan fr v: Uppställning inför Hickoryklubbens 
premiärtävling. En av initiativtagarna till 
klubben, Claes Kvist slår ut på ettans tee. Två av 
klubbens tre damer, Cecilia Onell och Kerstin 
Mossberg, på 9:ans green. 
Nedan: samling inför en juniortävling i 1970-
talets början. Juniorerna flankerade av ledarna 
Claes Hultgren och Allan Fridlund.

Valvet öppnar kontor i Kullabygden
Höganäs kommun är ett viktigt område för oss, och nu tar vi steget fullt ut och 
blir lokala. Förutom att du finner oss på vår gamla adress på Fågelsångsgatan 
i Helsingborg, så kan du nu också besöka oss på Bygatan 21 i Viken.

Välkommen hälsar era lokala mäklare!

Håkan Wærnér Alexander Persson

Bygatan 21, 260 40 Viken · vx: 042-12 16 16 · dir: 042-28 75 82
mob: 0708-50 16 17 · info@valvet.se · www.valvet.se

042-28 75 77

* Det stavas faktiskt så.
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Långt utanför dörren in till det som 
kallas för Stallet hör jag skratt. Det går 
inte att ta miste på att de som är där 
inne har kul. Jag ska besöka Juniorerna 
som är en av församlingens barn- och 
ungdomsgrupper. 

Tjejerna som är med går allihop i 6:an. De 
berättar att de slutade strax innan klockan 
2 idag och sedan tog de sig alla direkt hit 
förutom Matilda som var tvungen att cykla 
hem och gå ut med sin hund. Tänk, säger 
Astrid till mig, att det tog 40 minuter för 
oss att ta oss hit från skolan. Det är för att 
vi pratar för mycket, säger Cajsa och fnis-
sar.
 Det är inte så lätt att höra allt som sägs 
eftersom alla pratar och skrattar i mun på 
varandra. De flesta har varit med i försam-
lingens olika grupper sedan de var små. 
Några är idag med i både kören, Kyrk-
kockarna och Juniorerna.
 De berättar att de rekryterar sina kom-
pisar till gruppen - det är nog därför som 
det idag bara är tjejer. Det verkar som om 
de tycker det är okej fast de fnissande 

bestämd tid. Detta ledde till att några bara 
fick ögon men inte näsa och på Catrins 
bild fanns det bara hår.
Vad snygga vi är tycker tjejerna när de är 
klara, men ingen tycker att dessa ska få 
vara med i Byaluren. Där har de helt andra 
idéer för hur bilderna skall vara. Det här 
gänget verkar tycka mycket om att klä ut 

PÅ BESÖK HOS JUNIORERNA

konstaterar att det finns mycket tjejbacil-
ler här. De tycker det är bra med en grupp 
där alla är lika gamla och tycker om att 
göra ungefär samma saker.
När jag undrar om det är någon som tyck-
er det är konstigt att de går till kyrkan sva-
rar Cajsa att det är det inte, för att kyrkan 
är så ”avslappnad” i Viken. Dessutom är 
vikenborna snälla, lägger hon till. Isabella 
fyller i att de flesta konfirmerar sig faktiskt 
i Viken och så är alla 
skolavslutningarna i 
kyrkan. Därför tyck-
er ingen det är un-
derligt att de är här.

Tjejerna får vara 
med och planera 
vad som ska göras 
när de träffas under 
terminen. Idag var 
det att måla av var-
andra, men inte hur 
som helst. Alla skul-
le rita något på al-
las porträtt under en 

Överst: Mathilda, Astrid och Cajsa. Nedre: Isabella, Anni, Olivia och Catrin.

sig och spela teater, så det är en självklar-
het att detta skall synas på bild.
 De är alla helt överens om att åka på 
läger till Häljarödsgården är det roligaste 
som finns. Särskilt att vara uppe länge på 
kvällen och se på film - det är mysigt. Fle-
ra hade badat när de var på läger senast 
trots att det var mycket kallt i havet. Det 
tog en liten stund innan jag kom i konsta-
terar Matilda.
 Precis innan jag dök upp hade tjejerna 
fikat. De börjar alltid med det eftersom de 
kommer direkt från skolan, likaså slutar de 
alltid sina träffar med att ha andakt. Vi kan 
”Gud som haver” konstaterar de och börjar 
rabbla den kända bönen tillsammans.
 Jag själv tänker att Gud han haver bar-
nen kär, se så glada Juniorerna är.

Marie Rehnstam
PRÄST
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många sådana bekantskaper knytas här, 
menar Annika.
. 
Pyssel för de större barnen
På måndagarna tar Marita Lemholt, som är 
barnledare i församlingen, med sig de lite 
större barnen för att pyssla en stund. Vi 
gör det i en annan lokal för att de riktigt 
små barnen inte ska kunna stoppa i sig 
något som är farligt, säger Annika. Det är 
uppskattat av föräldrarna och de små bar-
nen får lite större utrymme för sina lekar 
på golvet.
 Hon är alldeles säker på att den ro-
ligaste stunden för barnen är när det är 
sång. Alla föräldrarna sitter i en ring på 
den härliga blå sammetsmattan med stora 

Föräldra- barnguppen eller ”Kyrkis” 
som det heter numera har funnits 
länge i Viken. Många föräldrar kom-
mer till Kyrkstugan under tiden de är 
föräldralediga för att fika och ha en 
stunds samvaro med andra vuxna i 
liknande situation. 

De flesta tänker sig nog att det bara är 
mammor där men periodvis, säger Annika 
Erlandsson som är ansvarig för gruppen, 
är det många pappor. De brukar komma 
strax innan barnen ska skolas in på dagis. 
Många tycker att det är mysigt att efter den 
första morgonrundan hemma gå till ett du-
kat frukostbord vid halv tio och få sitta ner 
tillsammans med andra vuxna och prata.  
 Jag trodde när jag började arbeta med 
denna grupp, fortsätter Annika att det bara 
skulle pratas blöjor och amning runt bor-
den, men det görs det sällan. Här avhand-
las det mesta kan jag lova.

Bra plats för nya kontakter
Annika har förstått att många mammor och 
pappor har lärt känna varandra på Kyrkis. 
 De har inte vågat ta kontakt tidigare 
utan gått efter varandra med barnvagnarna 
där hemma i kvarteret och inte pratats vid 
förrän de kom till Kyrkstugan. 
 Föräldra-barngruppen gör att det blir 
naturligt att träffas och sedan när de går 
hem tar de följe. Några promenader till-
sammans och sedan har man en ny vän att 
dela vardagsbekymren med. Jag har sett 

Lutherhjälpsgruppen i Viken har sin årliga 
Julmarknad till förmån för Hela Världen 

lördagen den 22 nov. kl. 13-15 i Kyrkstugan. 
Det serveras kaffe, det går att köpa lotter och 
många fina hantverk finns till försäljning. 
Kom och hjälp till att göra världen rättvis!

Du har väl lagt märke till att vi har nya 
gudstjänsttider.

Ojämna veckor kl. 11 och jämna veckor kl. 17

BESÖK GÄRNA VÅR HEMSIDA
www.svenskakyrkan.se/viken

Vi tar en fika på Kyrkis
stjärnor på. Oftast är det Annika som spe-
lar gitarr och sjunger, men ibland är det 
Helena Morath, som är kyrkomusiker, som 
leder sången. De små barnen hoppar av 
glädje i takt till musiken, en baby klappar i 
händerna och ett annat barn tittar bara på 
med stora förundrade ögon. Alla mammor 
och pappor sjunger med efter bästa förmå-
ga. Ibland har vi funderat på en föräldra-
kör, säger Annika och ler. 
 Vi elva-tiden börjar alla dra sig hemåt. 
Många barn är trötta och en del matas in-
nan det är dags att gå hem. Ibland är det 
nästan omöjligt att passera hallen i Kyrk-
stugan på grund av alla barnvagnar. Men 
det är så vi vill ha det här i församlingen i 
Viken, avslutar Annika Erlandsson som är 
församlingens diakon. Vi som arbetar här 
vill att kyrkan ska vara en självklar mötes-
plats i Viken. 

Marie Rehnstam
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Regn och storm övergick i sommar och sol
Ja, kvällen före festen fanns det en 
del moln på himlen och vi var alla lite 
oroliga om marknadsstånden skulle 
blåsa bort... eller. 

Morgonen kom, fortfarande lite vått på 
gatorna, när festkommittén samlades, 
men som i ett trollslag kom solen och 
värmen på det mest planerade sätt.
 Marknaden tog fart, hoppborgarna fyll-
des med barn och folkvandringen mellan 
stånden, Sophiamöllan, Paul Jönska och 
Sjöfartsmuséet skapade en större helhet 
än tidigare år. Företagen var nöjda och 
det nya inslaget med kvinnligt företagan-
de blev en succé.
 Båtar av olika slag förgyllde hamnen, 
allt från jollar till Sjöräddningsbåtar och 
inte minst Ribb-båtarna med sina 50 knop 
på sundet. Efter en seg start spred sig ryk-
tet och sedan fanns det nästan inte plats 
för alla.
 Det åts glass, dracks kaffe med bröd, 
det smakades på våfflor och kön ringlade 
lång till den grillade korven. På kvällen 
var det människor över allt, på restau-
ranger och i festtältet, där kvällen avsluta-
des med Håkan Brink och hans band. 
 Hur kan man svettas så mycket som 
Håkan, undrar man, samtidigt som man 
förstår att den som ger järnet som han 
gjorde från första låten till sista blir varm, 
milt uttryckt.

I pausen mellan marknad och kvällens 
underhållning brakade gocarten loss. 
Även detta evenemang en succé. Skickligt 
byggdes banan och innan kvällen började 
på riktigt var också gocartbanan nedmon-
terad.
 Min insats begränsar sig till att hålla 
låda i 8 timmar och som någon lär ha 
sagt.  Det har han inte svårt för. Alla i 
festkommittén har lagt ner ett stort enga-
gemang under det halvår som planering-
en pågått. Detta är nog så viktigt, men 
samma personer visade på nytt sitt enga-
gemang genom att under hela dagen ta 
tag i olika saker så att allt fungerade.
 Den som ändå skall ha ett extra stort 
tack från oss vikenbor är Sven-Åke Hans-
son, som hela tiden energiskt jobbat med 
det viktiga arbetet att noga följa upp att 
också alla detaljerna kom på plats.
 Personligen tycker jag att marknaden 
kan ta ytterligare ett steg framåt och se-
dan hoppas jag att Ribb-båtarna, gocarten 
och Håkan Brink dyker upp nästa år. 

Kjell
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Vi s†yr väs†eru†

Vi på Länsbergs har alltid tyckt om den salta brisen från

havet som ger Kullahalvön en sådan särskild friskhet. 

Nu flyttar vi västerut och ankrar ännu närmare vågorna.

Du hittar oss i Höganäs hamn, några fot från fartyg och

bryggor. Gör gärna ett hembesök i våra nya lokaler eller

på www.lansbergs.se.

Rickard Länsberg
Fastighetsmäklare

Ulrika Källmark
Mäklarassistent

Småbåtshamnen 18 A, 263 39 Höganäs, tel 042-33 08 09

LÄNSBERGS
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Kullabygdens Ryttarförening – äldsta föreningen?

Är Kullabygdens Ryttarförening med 
sitt 2006 avverkade 70-års jubileum 
den äldsta aktiva föreningen i områ-
det? Mycket talar för det – om inte 
torde vi få veta det nu.
Föreningen bildades 1936 på initiativ av 
Richard Nelson, Stjärnelund, och Henry 
Ohlsson, Måarp. Dessa båda herrar cykla-
de till Löjtnat Axel Brunnström på Bjärbol-
und för att starta en ryttarförening.
 Han ställde sig positiv till förslaget och 
vid ett möte å Mjöhults hotell 4 oktober 
bildades föreningen.

Första resultaten
Redan 1938 kunde man hitta Kullaryttare 
i prislistorna. För att nämna några: Gustav 
Gustafsson på "Topsy", Åke Lundahl på 
"Flickan", Yngve Persson på "Brunte" och 
Bengt Hofvendahl på "Agrar".

 I annalerna fi nns också en beskrivning 
av vilka strapatser det innebar att tävla 
på den tiden. Beskrivningen gäller delta-
gandet i SLRC:s gemensamma tävlingar i 
Flyinge 1942. Hästarna fi ck först ridas till 
Kattarp där de lastades på järnväg till Käv-
linge. Där hyrde man sele och vagn av 
lantrbrukare, lastade den med medhavt hö 
och havre och körde till Flyinge. Ryttarna 
själva red dit och övernattade i tält. Sägas 
skall att samtliga sex ekipage placerade sig 
vid tävlingarna.
  Andra äldre framgångar var seger i 
avdelningsridning med 12-mannalag vid 
SLRC:s tävlingar i Ljugbyhed 1950 samt se-
ger i Flyinges avdelningsridning 1972.
Vid denna tid rådde ett hårt klimat för 
både hästar och hästfolk. Alltnog levde 

föreningen vidare och trots ett stundom 
minimum av aktiva ryttare visade fören-
ingen segertakter i tävlingssammanhang. 
I början av sextiotalet kan nämnas bla Bo 
Engström på "Sorella". Idag kan du se näs-
ta generation Engströmryttare i hagarna 
vid Vikens Ry.

Ponnyskaran växer
I slutet av 60-talet började ponnyekipagen 
kraftigt växa i antal. Fram till dess hade 
ponnyn förekommit sparsamt i föreningen. 
Träningarna för dessa, som mest 50-talet 
ponnyryttare, var i början förlagda just här 
vid Engströms gård. Som bevis för den ti-
dens framgångar kan nämnas Marie Möl-
lers seger i Svenskt Ponnyderby 1975 på 
"Comtesse". Dressyrryttarna Lotta Ström-
gren på "Arabia", Caroline Perssson på 
"Gawain", Marianne Sernevi  på "Tamara" 
och Annika Byhmer på "Gnistan" lyckades 
erövra ett SM-brons 1981.

1937 på träningsplatsen i Vasabäcks skog. 
Fr.v. Per-Olof Olsson, Malte Jönsson, Yngve 
Persson och Torsten Gustafsson.

 Jag kan, som vid tiden engagerad för-
älder med två ridande döttrar, berätta att 
hästtävlandet – och tränandet – inte minst 
i början av denna tid medförde åtskilliga 
strapatser. Ilastningen av ponnyer uppför 
den branta lämmen på "GrisaLasses" stora 
lastbil till vinterträningen inne på Helsing-
borgs Ridhus var exempel på äventyr man 
aldrig glömmer. 

 Inte heller den två gånger årligen åter-
kommande tjänsten under tävlingarna på 
fl ygfältet glömmer man i första taget. Då 
hade jag ansvaret för att återlämna en ren-
gjord toalettvagn till sin plats vid Idrottens 
Hus. – Nog sagt!

Ridhusdrömmen 
Under dessa år började också drömmen 
om ett eget ridhus formas inom förening-
en. Efter många kortsiktiga projekt (Köp 
– och försäljning – av nedplockat ridhus, 
inhyrning i Lönhult, glashus på Nygård) 
bildades dock 1988 Kullabygdens Ridhus-
förening.
 Redan 1989 står det första egna ridhuset 
klart i Esperöd. Ridhuset har sedan dess 
hela tiden utvecklats och förbättrats. 1997 
stod ytterligare ett ridhus klart och Ridsko-
la kan bedrivas på anläggningen.
 Den kompletta ridhusanläggningen har 
naturligtvis betytt mycket för klubbens 
framgångar på senare år. 1998 vann elit-
laget i ponnydressyr allsvenskan och red 
också hem SM-guldet i lagdressyr. 1999 
red elitlaget i ponnyhoppning fi nal i SM 
och 2001 vann Sofi a Sjögren på "Spirit of 
Dito" Carl Philips pris i Globen. Året efter 
stod hon och ponnyn åter för årets pre-
station då de blev årets chamionatsryttare 

Ponnyryttare på 70-talet framför sina instruk-
törer Gunilla Gustafssson och Claes Kalling. 
I förgrunden Marie Möller på"Comtesse".

Östra sidan av det stora ridhuset i härlig sol vid årets stora hösttävlingar.

Vissa av dagens hästtransporter är fantastiska 
kontraster till GrisaLasses som talas om ovan.
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Elisabeth Lundgren, Kullabygdens Ryttarförenings ordförande, tillsamman med några medhjälpare 
utanför sekretariatet under de hektiska tävlingsdagarna 20–21 september 2008.

på ponny samt tog individuellt brons på 
Nordiska Mästerskapen.
 Som framgår av dessa utdrag ur Jubi-
leumsskriften, som togs fram till jubileums-
året 2006, är det få andra föreningar som 
kan mäta sig med Kullabygdens Ryttarför-
ening när det gäller framgångar på den 
Svenska sportarenan!
 Många fler framgångar än ovan nämnda 
kan studeras vid läsningen av skriften men 
här finns inte plats att skriva om alla.

Ljus framtid för föreningen
De fina ridhusen med generösa ytor om-
kring drivs av ett andelsbolag bildat av 
hästägare i Nordvästskåne.
 Anläggningen innebär perfekta trä-
ningsmöjligheter för Kullabygdens hästfolk 
men innebär också mycket slit för andelsä-
gare och klubbens aktiva medlemmar.

Clasgöran Strömgren
F.D. RYTTARFÖRÄLDER 

Fortsättning på artikel om Lisa Jönsson.

Lite om sommaren
i hamnen
Efter en lite metereologiskt ryckig sommar 
kan Hamnföreningen summera antalet gäs-
tande båtar tilll ca 800, vilket är i nivå med
förra sommarens siffror. Vi noterar att vi 
numera bara har 3 krogar i hamnen. 
 Ja kanske bara 2 1/2 då ju Gula Boden, 
numera Barbord, knappt varit öppen.
 Byaföreningens ambition att, med de 
s.k. Kockska pengarna, försköna Viken gör 
att vi till sommaren kan se fram mot Hög-
ströms humoristiska och fina skulptur på 
gräsplanen i hamnen. Vad utbyggnadspla-
nerna angår så är läget följande: ”Höganäs 
kommunstyrelse har beslutat att detaljpla-
nearbetet avseende Vikens Hamn skall på-
börjas under tredje kvartalet 2009.” Arbetet 
har börjat, kan man väl säga.
 Se mer fakta om Vikens hamn på 
www.vikenshamn.se. Hamnföreningen ser 
nu fram mot sommaren 2009 med en stilla 
förhoppning om mycket sol och fina vin-
dar. 
 Väl mött i hamnen.

Olle Bogren

Himmel över Viken med s.k. ”oväderskrokar”
som vi sett en hel del av under den gångna 
sommaren.

sig ner över den steniga stranden och ut i 
vattnet för ett dopp. Lisas goda tanke med 
bryggan har blivit succé och badstället nå-
got av en favorit bland många Vikenbor.
Jag frågade Lisa om hon, som ju haft en 
finger med i det mesta vad gäller byn, inte 
hade varit aktiv i Vikens kulturföreningar.  
 Inte vad jag kan minnas, svarade Lisa 
lite tvekande, det var mest min make Hen-
nings avdelning. Men visst och naturligtvis 
hade hon varit engagerad. När jag nu tit-
tat igenom en del gamla lägg, fann jag Lisa 
som aktiv medlem i den anrika Föreningen  
Vikens Kulturminnen och även i det se-
nare avknoppade Vikens Byalag 1966. Det 
senare hade bland annat som mål att ta till 
vara traditioner och fastighetsägarnas in-
tressen i den gamla byn. Sådana frågor låg 
Lisa varmt om hjärtat så visst hade Lisa va-
rit med i sådana sammanhang.
  Jag vet inte vilken styrelse jag inte varit 
med i, säger Lisa vid ett tillfälle i vårt sam-
tal.
Jag började med att berätta om Lisas första 
tid i Viken. Efter närmre 16 år med manu-
fakturaffären sålde hon den 1954. Då var 
Lisa gift med byggmästaren Henning Jöns-
son som hon träffat en danskväll på Vi-
kens Havsbad. Familjen bodde i lägenhe-
ten över Conditori Öresund och tredje bar-
net Lotta hade kommit till världen.
 Det politiska engagemanget fortsatte 
oförminskat men var tydligen inte tillräck-
lig sysselsättning för en kvinna som alltid 
var på språng. På 50-talet var det få hus-
håll som hade egen tvättmaskin varför en 
allmän tvättinrättning var av behov.   
 På Conditori Öresunds tomt fanns ett 

garage och i det startade Lisa 1956 en 
tvättstuga till uthyrning. Där installerade 
hon två tvättmaskiner och en torktumlare. 
Lisas initiativ blev en fullträff och efter-
som det kom så många kunder, även lång-
väga, blev ”stugan” snart för trång. På en 
avstyckad del av Lindegårdens tomt mot 
Dammplatsen byggde Lisas make Henning 
en ny ”tvättstuga”. I huset med tvättinrätt-
ningen, som nu fått en modern utrustning 
med bland annat en elektrisk mangel, 
hade Lisa den rörelse som hon drev fram 
till 1981, samma år som maken Henning 
avled.
 Under tiden hade bostaden i Conditori 
Öresund lämnats och familjen Jönsson flyt-
tat in i det hus Henning byggt på Repsla-
gargränd i början av 60-talet. Efter makens 
död flyttade Lisa in i huset på Dammplat-
sen där hon låtit inrätta tre lägenheter. Det 
var där jag träffade Lisa för sista gången 
och det var där vi hade detta trevliga sam-
tal om Lisas liv. Det har inte varit lätt att 
i korta ordalag ge rättvisa åt en färgstark 
dams färgstarka berättelse, men jag hop-
pas ändå att det framgår att mycket av det 
som skett och än sker i Viken har vi Lisa 
att tacka för. 
 - Min sista önskan i livet är att Hemgår-
den får leva vidare, blev de sista ord jag 
hörde Lisa säga när jag lämnade henne 
denna sköna sommardag i juli. 
 Jag hoppas hennes önskan blir upp-
fylld.

Stig Ewaldsson
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Snurr på Vikens skyline
Vikens skyline har tvenne toppar, av 
vilka den norra markerar de andliga 
värdena genom kyrktornets smäckra 
spira och den södra representerar byns 
materiella överlevnad genom sina 
snurrande vingar.

Av dem var det på Vi-
kenfesten förstås So-
phiamöllan som drog 
uppmärksamheten 
till sig, när vingarna 
snurrade och portarna 
öppnades för nyfikna 
blickar. Publiken fick 
se en mölla, som efter 
många års arbete av 
Stiftelsen Sophiamöl-

lan nu befinner sig i toppskick med nya 
vingar och ny dräkt av spån. Styrelseleda-
möterna under ledning av Bengt Brenå har 
insett vilken betydelse möllan har som att-
raktion för byn 
och inte sparat 
sina ansträng-
ningar.
   På Vikenfesten 
kunde de under 
sex timmar visa 
en intresserad pu-
blik möllans funk-
tioner från det att 
lantbrukarna kom 
med sina säckar till hur man packade mäl-
den. Men dessförinnan kunde de, som in-
fann sig tidigt nog, också se hur vingarna 

kläddes med segel och hur man drejade, 
d.v.s. hur hät-
tan med ving-
arna vändes mot 
vinden. De som 
inte kom så ti-
digt kunde i stäl-
let se den film, 
som Willy Band-
hold och Christer 
Malmström gjort 
om Sophiamöl-
lan med Hasse 
Alfredsson som speaker. Dennes röst blan-
dades med det hemtrevliga mullrandet från 
snurrande kvarnhjul och suset från vingar-

na. Och gott lukta-
de det från nymalet 
mjöl inne i möllan, 
men många drog 
sig ut på omgång-
en, där de kom 
nära de snurrande 
vingarna.
    Möllans gäster 
underhölls också 

av Stig-Lennart Karls-
son, som med sitt 

KOM IHÅG!
Mölletomten kommer med sina nissar 

den 7 december och delar ut godis-
påsar till alla barn. Då är det också 

julmarknad runt möllan.

I porten möttes 
besökarna av Stig-
Lennart Karlssons 
toner på dragspelet.

Lottförsäljarna Bengt 
Brenå och Anders Högberg 
frestade lottköparna med 
ål, lax, kaffe, mjöl och en 
tavla av utställande Rosita 
Widetorp som vinster.

Inne i möllan passade publiken på att se filmen 
om Sophiamöllan, som presenteras av Hasse 
Alfredsson och där Gunnar Jarring berättar om 
hur Viken tedde sig i forna tider.

Denice  Hultén siktar 
och väger upp mjöl till 
försäljning.

Inget nytt under solen. Liksom 
de föregående åren blev det 
Kulturfrågesport under som-
marens Vikenfest. Och liksom 
tidigare var intresset stort.

Eftersom resultatet var en aning 
svajigt förra året hade jag avise-
rat att göra frågorna lite lättare nu. 
Och det verkar ha lyckats eftersom 
det blev betydligt bättre snittresul-
tat i år än i fjol. Bäst i klassen var 
Allan Persson tätt följd av paret 
Ingalill och Carl Gustav Stigborn. 
Alla hade 11 rätt av 12 möjliga 
och utslagsfrågan, som gällde hur 
många som bodde i Viken vid förra års-
skiftet (3998 pers.), avgjorde den inbördes 
placeringen.
På begäran kommer svaren här: 
1. Kyrkans församling har tillgång till sjö-
kapten Petterssons familjefond. 
2. Jonas Högströms konstverk ska pryda 
hamnen.

3. Hamnens byggherre vid slutet av 1800-
talet hette Wilhelm Gagner.
4. Ständigt medlemskap i Vikens ärtklubb 
kostar 5 kronor.
5. På platsen för nuv. ”Svarta byn” (Tre gu-
dor) låg förr den s.k. Anläggningen.
6. Hickory tillhör trädsläktet valnöt. Använt 
som träskaft i äldre golfklubbor.

7. En av de tre bästa ålfiskeplatser-
na utanför Viken heter Guldgru-
van. De två andra är Silvergruvan 
och Diamanten.
8. År 1926 grävde ingenjör Kurse-
man förgäves efter Tordenskiolds 
skatt på klitterna norr om byn.
9. Lotsångaren Wiken var i tjänst 
i 50 år.
10. Vikens siste lurblåsare (”tu-
deman”) hette Theodor Carlsson. 
Han slutade tuta i byaluren 1948.
11. Sture Grähs var åkare (hade 
bl.a. taxirörelse). Han byggde 
”Grähsa brygga” åt sin handikap-
pade dotter.

12. Carl Linnéus övernattade i Viken på 
grund av brist på hästar på gästgiveriet.

Med hopp om att Vikenvetandet fått på-
spädning tackar jag för intresset.

Stíg Ewaldson

handklaver spelade slagdängor och Evert 
Taube-melodier, men också ett lotteri, en 
konstutställning av Rosita Widetorp samt 
försäljning av de 150 kg mjöl, som maldes 
i somras, hörde till programmet.
   Sophiamöllan håller öppet och maler 
normalt varje söndag under juli samt när 
Mölletomten under julskyltsöndagen de-
lar ut godispåsar till barnen, men special-
visningar kan också beställas per telefon 
237302.

Karl-Erik Johansson

Bo Westeson svarar på frågor
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6 13-15 Paul Jönska Gården,   
  Julmarknad
7 15 Sophiamöllan
  Mölletomten kommer
7 14-17 Sjöfartsmuséet 50-  
  årsjubilerar.    
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5 19 VKB årsmöte

MAJ
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