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Vi besöker välgjorda vikenfigurer…
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…och Välinge Innovation
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Ordföranden har ordet

Vikenbor!
Viken är ett samhälle i tillväxt när det gäller antalet
invånare. Tyvärr har närservicen minskat under de senaste månaderna. Swedbank
meddelade strax före jul att
man avsåg stänga sitt kontor
den 1 januari. Skälet angavs
vara dålig kundtillströmning, då fler och fler använder bankens internettjänster.
Någon lösning för den av
många uppskattade bankomaten hade man inte. För
närvarande pågår planering för utvidgning
av jourbutiken Jollen och i de planerna ingår även en kontantautomat.
För några veckor sedan, i början av
mars, kom nästa slag mot serviceutbudet i
Viken. Per i Viken, en affär med lång historia, var inte lönsam längre och stängdes
tämligen omgående. Ansvaret för detta ligger på oss alla, vi har inte sett värdet av
att ha en liten lokal butik och i för stor utsträckning charmats av lockpriser från de
stora livsmedelshallarna. Vår grannby Jonstorp har nyligen blivit av med sin enda
livsmedelsaffär av samma skäl. Dit vill vi
väl inte komma?
Under hösten har det varit en del incidenter bland våra ungdomar. Några föräldrar med Marie Tidedal i spetsen har startat
Nattvandrargrupper på fredag och lördag
kvällar, dels till stöd för ungdomarna och
dels till alla som uppptäcker något hotande i sin närhet. Gruppen kan nås på tel
0709-240020 mellan kl 21-01. VKB har bidragit till inköp av 2 st cyklar för att ev insatser skall gå snabbare.
Festkommittén har planerat vårens och

sommarens evenemang.
Först den 30 april där tidigare försök med festtält
efter brasan inte manat till
efterföljd. Vi fortsätter emellertid det traditionella programmet med sånger, tal
och brasa.
Nationaldagen den 6
juni firas som vanligt och vi
planerar att i anslutning till
evanemanget avtäcka det
konstverk som möjliggjorts
av den Kockska donationen.
Sommarens höjdpunkt blir Vikenfesten
i hamnen lördagen den 1 augusti. Antalet aktiviteter blir desamma som förra året,
dock blir Go-cart uppvisningen inte av.
Sommaren hoppas vi skall ge många
sköna bad och en ny flotte vid ”Fritidens
Brygga” skall förhöja nöjet. Stenbryggan
skall slutbesiktigas i slutet av maj och Lisas
brygga skall vara utlagd den 15 maj. Intresset för våra badhytter är stort och kön
lång. Någon utsikt att sätta upp fler finns
inte inför denna säsong
VKB lät för några år sedan uppdatera
kartan över byn. Anledningen var bygget
av den nya väg 111 och alla nybyggen,
som inte fanns på den gamla. För tre år
sedan delades en något bantad version ut
till alla hushåll. Under de år som gått har
ytterligare bebyggelse tillkommit och kartan uppdaterades ännu en gång i höstas.
Den skall nu sättas upp vid den nya informationsplatsen vid Grå Läge, vid infarten
längs Prästavägen, på parkeringsplatsen
norr om byn och i hamnen. Detta sker i
samarbete med kommunen och borde vara klart innan sommaren.

Innehåll
Omslagsfoto: Olle Bogren har tagit
bilderna på både en Jonas Högström
i arbete och Välinges Innovations nya
kontor i sen kvällssol.
Redaktören har ordet
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Vårt elavtal med Öresundskraft kan nu
utvärderas efter första året och det har varit förmånligare än alternativet, fast pris på
52 öre/kwh. Priset månad för månad kan
studeras på www.viken.cc .
För övrigt är alla som kan tänka sig att
bidraga till föreningens verksamhet välkomna att höra av sig till styrelsen. Det går
bra att deltaga i arbetet i någon av våra
kommitteer utan att vara styrelsemedlem.
Välkomna och väl mött på byn
Tuve Nilsson

Vikens Hamnförening

Gerhard von Hofsten in memoriam

Vikens Hamnförenings årsmöte den 7:e
mars hade inga större frågor att avhandla. Den löpande verksamheten har genomförts på ett högst normalt sätt. Årets
underskott, som berodde på den omfattande muddringen som krävdes förra våren, blev blygsamma 9 000 kr.
Olle Bogren, Jan Hägg och Olle Lindskog hade beslutat lämna sina platser
i styrelsen och ersätts nu av Bodil Edström, Greger Östman och Fredrik Jönsson. Ordförande Gunnar Östin omvaldes.
Så även Christian Witt, Johan Jönsson
och Anders Larsson. Thomas Ainetoft
och Curt Lewin valdes till suppleanter.
Väl mött i hamnen!
Olle Bogren

Gerhard von Hofsten
blev 92 år. Han flyttade
till Viken med familjen
i början på 60-talet för
att tillträda tjänsten som
forskningschef vid Höganäs AB. Utöver sitt
tidskrävande chefsuppdrag tog han sig tid för
kulturella intressen, vilka i Viken fick utlopp i hans stora engagemang för Föreningen Vikens Kulturminnen, långt innan
den slogs samman med Byaföreningen.
Under årens lopp hade han uppdrag
som sekreterare och sedermera ordförande. Tidigt var han även ordförande i kommittén för husinventeringen i Viken, vilken



utfördes av licentiander vid Folklivsarkivet
i Lund under ledning av landsantikvarie
Evald Gustavsson. Detta studium av byns utveckling, vilken satt sina spår i gatunät och
byggnader, resulterade i den viktiga skriften
Viken, äldre bebyggelse och miljö, ett förstlingsverk vad beträffar bevarande av gamla
bymiljöer i en tid då rivningsraseriet i svenska städer och tätorter härjade som värst.
För ovanstående och för Gerhards hängivna arbete i föreningens styrelse och för
Sophiamöllan är vi i Viken honom stort tack
skyldiga. Det var lätt att arbeta tillsammans
med honom, positiv och generös som han
var till sin natur.
Bertil Lindfors

Man får aldrig
några besked

Vikens Kultur- och Byaförening

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

OBS! Årsavgift för 2009 är 200:- enligt årsmötesbeslut. Inbetalningskort bifogas i
detta nummer av Byaluren. Förutsättning för att ta del av det elavtal som tecknats
mellan Öresundskraft och VKB är medlemskap i VKB. GLÖM INTE AVSÄNDARE.
Byaluren delas ut till alla året-runt-hushåll. Ni som har fast sommaradress
i Viken eller inom 260 40-området och bor permanent på annan ort är
välkomna att hämta era ex av Byaluren på Vikens Bibliotek.
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Det började 1928
och slutade 2009
Per i Viken, som startade 1928 och som
varit i den nuvarande fastigheten sedan
1930, har lagts ner. Tråkigt för oss som bor
i Viken. Nu får vi bara hoppas att Jollen
får möjlighet att göra det man vill.
Här några bilder som minner om butiken som den såg ut sista dagen det var
öppet. Själv var jag där sista dagen.
De flesta var bedrövade, andra var uppgivna, andra åter tyckte att man borde ha
fått chansen. Men åter till den bittra san-

Visst känns uttrycket igen. Man ringer och
ringer och till slut ger man upp.
För ett halvår sedan skulle jag på telefon beställa en tågbiljett till Stockholm från
Uppsala. Den mekaniska rösten upprepade vad jag sagt som jag inte hade sagt.
Den lämnade många alternativ till resmål
men inte dit jag ville komma. Tiderna hittade rösten också på utan att fråga. Till
slut gav jag upp. Jag skulle ju till Stockholm och inte till Sundsvall.
Så ibland får man fel besked eller inga
besked. I VKB får man inga besked om att
man betalt sin årsavgift. Man måste hålla
reda på detta alldeles själv. Betalar man en
gång till gör det inte så mycket, eftersom
pengarna, i någon form, kommer tillbaka
i de aktiviteter vi ordnar. Att glömma kan
vara värre, man måste ju vara medlem för
att få teckna elavtal. Glöm inte att betala!
Glöm inte heller att skriva avsändare.
Inbetalningskort bifogas.
Så lite om numret: Viken fortsätter att
växa och i ett par nummer kommer vi att
berätta om det som händer i Viken innan
man börjar skolan på allvar.
Vi berättar om fabriken, som nästan är
högre än kyrkan. Ett sista svep om hamnen. Olle Bogren har en idé om att inte
stoppa tjuven. Nattvandrarna, de som går
om nätterna, påminner om hur viktigt det
är att vi vuxna finns ute på nätterna.
Att fånga fisken i Viken är ett annat inslag och så lite om Hemgården, Röda Korset, Paul Jönska gården, tennisen och om
Jonas Högström och hans gubbar.
Om vinterbadarna skulle man kunna
skriva tänkte vi, men det kanske blir i
form av en uppmaning inför kommande
vinter. Nu är det för sent för snart är det ju
dags att sommarbada.
I höstnumret kommer säkert ett reportage om Saluhallen (fd) Jollen och Bröderna Eklunds satsning på ett större sortiment
– bland annat av snabbmat.
Sedan hoppas jag att vi hittat en bra
lösning för Hemgården på lång sikt och att
vi kan rapportera om detta under hösten.
Om årsmötet skriver Tuve i sin ledare.
Kjell

ningen. Vi måste alla vara lite mer solidariska för att det ska gå bra. Köp presenterna, blommorna, tårtorna, lite kläder och låt
oss äta på våra krogar, så kommer det att
gå bra – men bara om vi gör det.
Kjell



Vikens förskolor – barnens egen arbetsplats
DEL 1

Sigrid, Melker, Tilda och Amanda klättrar i naturens egen klätterställning - den gamla eken

Vad gör de egentligen på förskolorna hela dagarna? Alla utom småbarnsföräldrar har nog tänkt den tanken, speciellt när man ser ett led med overallklädda
småbarn hand i hand, två och två. När mamma och pappa åker till jobbet då blir
barnen lämnade på sitt ”jobb” – förskolan.
För många blir det en lång arbetsdag och då är det viktigt att förskolan fungerar och barnen trivs. Och det gör de i Viken. Samtliga förskolelärare påpekar hur
engagerade Vikenföräldrarna är i sina barn och hur de har det på dagarna. Viken
har 6 förskolor idag och en sjunde är på väg.

Svanebäcks förskola hissar grön flagg i höst
Kommunal förskola, startade 1992
4 avdelningar:
Bamse
1 – 5 år, 20 barn
Skalman
3 - 4 år, 20 barn
Lille Skutt
1 - 3 år, 15 barn
Kapten Jansson (Utegrupp)
5 – 6 år, 13 barn

Natur & miljö en profilfråga
Svanebäcks förskola har en klar inriktning
på Natur och Miljö och jobbar målinriktat
på att få ett miljöcertifikat från ”Håll Sveriges Rent”. Då kan de hissa ”Grön flagg”,
vilket 1600 förskolor redan har och Svanebäcks förskola hoppas få inom kort.
Miljöarbetet genomsyrar arbetet på alla
avdelningarna. Det är små vardagliga ting
som att trycka en gång på tvålflaskan, ta
en handuk i stället för tre och släcka ljuset
efter sig.
Sopsortering är en självklarhet och en
plastask till frukten i stället för en plastpåse ökar också barnens miljömedvetande.
Att utveckla miljöprofilen är något alla på
Svanebäcks förskola brinner för och ambitiösa mål är uppsatta i bild och text.



En aktivitet inom Grön flagg är en skräpplockardag i april som barn och pedagoger genomför tillsammans. En dag i maj
kommer både personal och föräldrar att
ägna åt att göra förskolans utemiljö mer
attraktiv och spännande. Närmiljön är viktig för oss, säger Cecilia och vårt läge i Viken är en skattkista att ösa ur.

härliga närmiljö erbjuder massor med möjligheter.
Cecilia anser att allt man gör inne kan
också göras ute. Matte, geometriska former
som läggs i form av pinnar, färger, sång
där engelska kommer naturligt in. Årstidernas växlingar fascinerar barnen och personalen fångar upp deras intresse här och nu
för att utforska och reflektera över allt de
möter i naturen.
På Svanebäcks förskola förläggs den
pedagogiska verksamheten så mycket som
möjligt utomhus för alla barn. Vinsten
bland annat är friska och glada barn.

Ute mår barnen bra
10 små ryggsäckar i olika utseenden står
prydligt uppradade uppe på Sandkullen
när Byalurens utsända kommer på besök
en måndagsförmiddag i mars. Barnen leker koncentrerat, klättrar i träden, samlar
pinnar och kryper in i den egenhändigt
byggda kojan. Cecilia Hallin, förskolelärare, berättar att detta är utegruppen som för
det mesta vistas i det fria hela dagarna.
På måndag är det Sandkullen och på
onsdagar bär det av till Storskogen (Svanebäcksskogen) där barnen är med och lagar
mat på Trangiakök. Stranden är också en
självklar plats för lek och lärande. Vikens

Lukas har tagit en stunds time out och lyssnar
på fåglarna

Villa Villekulla – förskolan
mitt i byn med bara 14 barn
Föräldrakooperativ som drivs som en
ekonomisk förening.
Kommunens maxtaxa gäller
Startade 1985 i en gammal byggnad från 1837
(Vikens första småskola)
En avdelning med max 14 barn från 2 1/2 - 6 år
Barnen kan anmälas från födelsen

Unik gemenskap
Välkommen till oss säger Kinna Birgerstam, föreståndare, och låser upp dörren
till Villa Villekulla (låset är en säkerhetsfaktor). I den lilla hallen håller några barn
på att klä på sig för lek ute på innergården och jag får en
demonstration av
”overalltricket”:
lägg ut overallen
på golvet, lägg dig
ovanpå och trä in
först benen och
sedan armarna.
Lätt som en plätt.
Det är något alldeles speciellt med
föräldrakooperaBrevbäraren har lätt
tiv, berättar Kinna. att hitta Villa Villekullas
glada brevlåda
Vi får en otrolig
gemenskap med föräldrarna och lär verkligen känna varandra både föräldrar, barn
och personal. Vi är anställda av styrelsen
för föräldrakooperativet och känner att vi
har ett stort förtroende för hur det pedagogiska arbetet bedrivs.
Föräldrarna deltar aktivt i driften av förskolan vilket innebär ett rullande schema
för diverse praktiska sysslor som städning,
underhålls- och trädgårdsarbete.

Utflykter vidgar perspektiv
Lokalerna är inte stora i det gamla huset
men det är mysigt och hemlikt. Den skyd-

dade innergården är en underbar lekplats
speciellt nu då föräldrarna fixat en ny fin
klätterställning. Tack vare att barnen inte
är så många går det att göra intressanta utflykter. Barnen har varit på besök hos veterinären, sett gurk- och tomatodlingar och
kollat hur brandkåren jobbar.
Vikens bibliotek är en omtyckt besöksplats och snart tar man bussen in till Helsingborg för att gå på konsert anordnad
för förskolebarn.

Pedagogik – en mix av det bästa
1998 kom en läroplan för förskolorna och
den bildar stommen till det pedagogiska
arbetet men man ”plockar russinen ur kakan” ur olika pedagogiska skolor, bland
annat Reggio Emilia och Montessori.
Arbetet är temainriktat och just nu är
det ”Familjen” som gäller. Alla barn har
blivit personligt intervjuade om sina familjer. Renskrivet blev det som en saga och
berättelsen används också i utvecklingssamtal och i samlingarna med barnen.
Grundstenarna till vad Villa Villekulla
vill ge barnen är trygghet, kärlek, stimulans, kunskap, beröm, ansvar, empatisk
förmåga och glädje. Kort och gott: en god
självkänsla. Stor vikt läggs vid musik, drama, färg och form, rörelse samt utevistelse.

Norra Hages
förskola
– sjuder av
aktiviteter
och pyssel
Kommunal förskola, startade 1974
4 avdelningar:
Lillgården
1 – 3 år 15 barn
Nygården
1 – 3 år 15 barn
Sörgården
3 – 5 år 20 barn
Norrgården
3 – 5 år 20 barn

Anette Pråmell, förskolelärare, rusar till
undsättning när jag inte lyckas få upp den
barnsäkra grinden, en riktig teknisk utmaning för övrigt. Inne i den låga byggnaden
på Bokvägen slås jag av alla smarta förvaringslösningar för stövlar, kläder och diverse personliga prylar.

Sockerdricksskörd
Namnet Villa Villekulla förpliktigar så varje
höst är det skörd av sockerdricka i ett av
träden. Barnen undrar mycket hur flaskorna kommit dit – kan det vara Pippi själv?
”Glöm inte att skriva att vi idag även tar
emot blöjbarn sedan många år tillbaka” är
det sista jag hör från Kinna när jag lämnar
Villa Villekulla.

Lovisa, Eric och Sigrid har kul ute på innergården
Den smarta stövelhängaren på Norra Hage

Här vistas 70 barn dagligen och det kräver sina kvinnor för att undvika totalt kaos
och de lyckas med den äran.

Genomförd pedagogik
Reggio Emilia kallas den filosofi som Norra
Hage inspireras av sedan 2007.
Samtliga i personalen har fått utbildning
inom området. Även förskolans läroplan
(Lpfö 98) är inspirerad av denna filosofi.
Den utgår helt från att fånga upp barnens
personliga intressen och de vuxna fungerar som stödjande medforskare men inte
styrande. Ett exempel är att varje barn får
komma med sina önskningar som sätts
upp på en önskevägg.
Det kan vara allt från att lära sig göra
pannkakor, veta mer om Star Wars el-



ler hur rören fungerar i marken. Det senare kan innebära besök på en av Vikens
många gator där det grävs djupa hål och
rören är blottlagda.
Det viktiga är att lyssna hela tiden på
barnen, påpekar Anette.

Teman för läsåret
På Norra Hage arbetar man med olika teman per läsår. I år är det tema: Vatten.
Temat startade förra augusti med en riktig vattenfestival på gården med såpbubbelblåsning och förskollärare som trillade i
den uppblåsbara poolen.
Temat fortsätter hela läsåret med olika
aktiviteter och utforskningar.

Lust att leka och lära
På Norra Hage vill man utveckla barnens
naturliga nyfikenhet, lust och förmåga att
leka och lära. Det finns massor med pyssel
och träningsmöjligheter både ute och inne.
Det målas, snickras, pysslas i olika rum
anpassade för ändamålet och åldern. Pyssel är ett utmärkt sätt att utveckla finmotoriken, berättar Anette.
Målet är att barnen får med sig färdigheter som följer dem vidare till förskoleklass och skola. Det är rörande att se vilket allvar och glädje barnen visar när de
leker eller pysslar med det de själva valt.
Utemiljön inspirerar också till rörelse och



Samling runt pysselbordet! Maria assisterar Liv,
Thea, Sara, Maja och Victoria

lek och när Byalurens utsända är på besök
är det vett och etikett i trafiken som gäller. Alla snabbt susande trehjulingar måste
stanna för rött ljus som sköts av en mycket
bestämd liten dam.
Katarina Trohammar

Stopp det är rött ljus! Tilda, Nora och Jacob
tränar tränar trafikkunskap

Välinge Innovation AB
– ett tekniskt spjutspetsföretag
i världsklass

En glad och stolt Darko Pervan på den blivande uteterassen på taket till Välinge Innovation

Säkert är det många som kört förbi
den långa, gula byggnaden på Prästavägen och undrat ”vad är detta, vad
gör dom därinne egentligen, är det en
fabrik…?”. Nyfikenhet blir inte mindre när företaget nu bygger en hög
vit byggnad på andra sidan vägen. En
byggnad som väckt mycket uppmärksamhet och varit den stora ”snackisen”
i byn. Byaluren beslöt sig därför att
ta reda på vad som döljer sig bakom
väggarna.
För allmänheten är vi totalt okända berättar Darko Pervan, VD för Välinge Innovation AB, men inom golvindustrin globalt
har vi skapat oss en världsledande position. Darko har djup kunskap och erfarenhet inom golvindustri och affärsutveckling.
Bland annat utvecklade han världens första
laminatgolv 1977 som chef för Perstorps
byggdivision. 1993 startade han Välinge
och 2002 invigdes den gula byggnaden på
Prästavägen som redan efter ett par år blev
för liten.

Det magiska låssystemet
En nyckel till den stora framgången är
främst den unika tekniken att lägga golv:
delarna fogas enkelt samman genom det
speciella låssystemet och inget lim behövs.
Tekniken är patenterad och utvecklas hela
tiden, idag är man inne på 5:e generationen lås. Välinge Innovation är ett rent utvecklingsföretag och det är i Viken huvudkontoret ligger. 50 anställda jobbar hårt
för att hela tiden ligga i framkant och före
konkurrenter med den absolut senaste tekniken. Det borde Volvo och Saab också
gjort, säger Darko. Idag innehåller patent-

portföljen 600 patent och 1000 är på gång.
Diverse patenttvister tar mycket kraft och
kostar även mycket pengar. Starkast vinner
är den hårda verkligheten.

Forskning och utveckling

Varför Viken?
Både Dagny och Darko Pervan ville gärna
till Skåne och åkte runt för att hitta bästa
platsen och fastnade för Viken. Det är en
levande by med bra läge bland annat till
Kastrup. Eftersom de vill verka där de bor
och tack vare ett gott samarbete med Höganäs kommun etablerades huvudverksamheten här. Välinge är idag Vikens i särklass största arbetsplats och renoveringen
av fastigheter i Gamla Viken har också
skapat många jobb.
Eftersom vår verksamhet är global hade
vi kanske haft fördelar att etablera oss utomlands men med god ekonomi är inte
lokaliseringen det viktigaste för oss, andra
värden som att stötta lokalt är viktigare,
anser Darko. Totalt har han investerat 500
miljoner kronor i Viken varav 40 miljoner
gått till Gamla Viken.

En annan anledning till den exempellösa
framgången är att forskning och utveckling ryckts loss från produktion och marknadsföring. Genom licenser tar 102 av de
största golvtillverkarna över hela jordklotet hand om den delen. De är våra partners och vårt jobb är att utveckla ny teknik
och nya material så att de står starka på
sin respektive marknad, förklarar Darko.
Faktum är att 100 % av Välinges inkomster
kommer från utlandet och bolaget har varit mest lönsamt i Sverige under 10 års tid.
Välinge har en stark finansiell ställning och
har kunnat kompensera nedgången som
finanskrisen förorsakat med nya licenstagare och ny teknik.
Nybygget
En strid ström av besökare från värlSå är det dags att kliva över Prästavägen
dens alla hörn kommer till Välinge och
och besöka det omtalade nybygget.
då hissas respektive lands flagga och ofta
Peter Wingård, projektledare, är guide.
möts de av en ikonprodukt
från sitt eget land. En Harley
Davidsson för USA besökare
och kinesiska urnor till licenstagare från Kina. Företaget lägger sig vinn om att ta
hand om viktiga besökare på
ett värdigt sätt.
Välinge Innovation gör
ingen reklam - vi har valt att
investera och bygga värden
som företaget och samhället har nytta av i stället för att
spruta champagne på Stureplan, berättar Darko.
Peter Wingård visar det revolutionerande golvlåset



Byggnaden är 6 våningar hög och gnistrar vit i solskenet. Tillstånd att bygga en 7:
e våning har företaget precis fått och det
kommer att bli en mindre våning i glas
som ger 360 graders utsikt över landskapet och sundet. Den arkitektritade byggnaden som är 17.000 kvadratmeter stor
och består av olika delar har kostat ca 250
miljoner. Den låga industridelen med stort
testlaboratorium och en luftig maskinhall
som innehåller alla världens golvmaskiner
för att kunna forska, utveckla och testa ny
teknik. Den avancerade utrustningen har
kostat 100 miljoner. Har någon licenstagare problem eller speciella önskemål kan
Välinge lösa detta genom att exakt veta
den tekniska situationen på varje marknad.
Lagret innehåller referensprover på de
golv varje licenstagare säljer, vilket underlättar kontakten världen över.
Stor möda och mycket pengar har lagts
ned på att dölja fula rör och processkammare, det enda som syns utvändigt är en
diskret ventilationskub på taket. De stora
kamrarna för pellets och spån fick vi helt
enkelt bygga in på plats, berättar Peter.
Luften i maskinhallen renas och återanvänds så inget släpps ut.
Den höga byggnaden innehåller 5.000
kvadratmeter kontorslokaler som är öppna
och ljusa. Personalmatsalen har glasdörrar
mot en uteplats. En atriumgård med nyplanterade träd skapar spänning och ljus.
Stor utställningsyta finns för produkterna
som även visas i hemmiljö. Vårt mål är att
nybygget ska smälta in i bebyggelsen och
att det ska se snyggt ut – inte som en in-

Alla rör och andra förfulande delar är inbyggda

dustri, även om vi befinner oss på ett industriområde, säger Peter.

Framtiden
Välinge räknar med att dubblera verksamheten och totalt öka personalen till 100
personer, vilket kommer att innebära ett
lyft för Viken. Nybygget räcker i alla fall
i 10 år tror Darko. I maj sker invigningen
och någon gång i höst hålls ett öppet hus
och då är alla Vikenbor välkomna att själva inspektera nybygget.

Vill du veta mer om Välinge Innovation
besök deras hemsida www.valinge.se.
Katarina Trohammar
Darko Pervan

Född 1946 i Zagreb, Kroatien
(dåvarande Jugoslavien).
Kom till Sverige 1954 med familjen.
Gymnasieingenjör, ekonomiexamen
från Lunds Universitet.
Reservofficer i pansartrupperna.
Familj: Hustru Dagny och 3 barn.

Utsikten över Viken och Sundet från Välinges takterrass är magnifik

VIKEN – Historiska Glimtar från en Fiskeby i Kullabygden
Rubriken är också titeln på en ny,
intressant bok av ordföranden i VKBs
kulturkommitté, Stig Ewaldson.
”Viken fram till omkring 1800” är undertiteln. Här finns intressant Vikenhistoria, tidigare inte beskriven i bokform.
Ett ledigt språk gör denna populärvetenskapliga utgåva till aptitlig läsning, i
synnerhet som den beskriver inte bara
Viken utan skeendet långt utanför byns
gränser, ett skeende som givetvis satte sina
avtryck i det lilla samhället.



Här beskrivs medeltida händelser såväl
som vad som tilldrog sig under stormaktstiden i det gamla danska Skåneland samt
skärmytslingar och krigshändelser före
och efter att Skåne blev svenskt 1658. Om
smttohärdar, pest och elände samt om det
krigiska 1700-talet. Allt tillsammans satte
sina spår i Viken och hade stor betydelse
för dess befolkning.
Boken kan köpas direkt av författaren.
Trevlig läsning!
Bertil Lindfors

Viken

En vindpust från vattnet
Kullabygden är i våra ögon den bästa platsen på jorden.
Här väntar havet och naturen runt hörnet och livet känns både
lugnare och rikare. På Länsbergs har vi många års erfarenhet av
fastighetsförmedling i regionen och ett brett kontaktnät.
När det är dags för dig att sälja din villa, fritidshus eller bostadsrätt
är därför chansen stor att vi kan hjälpa dig. De fastigheter vi sålt
nyligen samt de som är till salu ser du på www.lansbergs.se.

LÄNSBERGS
Småbåtshamnen 18A Höganäs tel 042-33 08 09


Berättelse om Vikens hamn genom tiderna
Del III 1950-2000
”Vatten i hamnen.
Vikens dröm inför
sommarens säsong”
(Så löd en rubrik i SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN lördagen den 21 mars
1953. Vi saxar här den del av artikeln
som behandlar Vikens hamn och som
utgör en ögonblicksbild av tillståndet
för 56 år sedan. Text: Pilo med teckningar av signaturen Crona.)
Viken ser så här års, knappt mornad efter
vintersömnen, ut som en slumrande idyll.
Men idoghetens puls slår där och det väna
municipalsamhället har minsann vardagsproblem. Till de verksamma männens
drömmar inför året hör ett vattenverk, ytterligare utbyggnad av kulvertledningar
och vatten i hamnen. Den är inte torrlagd
men farligt på väg att bli det, och nu klamrar man sig fast vid Väg och Vattens löfte
om uppmuddring.
John Oltin i municipalfullmäktige,
varvsbasen Arvid Lydström och skeppare
Viktor Påhlsson är alldeles ense om önskelistan. Säkert har de alla vikenbor med sig.
Tills nyligen hade Viken både lots och
tull - nu har det tagits ifrån badorten. Men
dit hittar ändå månghundrade kuttrar
från hemma- och bortahamnar när sommaren klätt opp de nätta täpporna och
mänskorna gjort sitt för att feja och pynta.
Vikens hamnkontor har nog inte byggts för
att imponera. Den lilla kåken trycker mellan något som kan kallas sjöbodar, och på
långt håll ser det ut som om den sökt drapering i fiskegarnen till torkning runtom.
Det är naturligt om hamnkontorsbasen
Calle Brytz hellre spanar efter vad som kan
komma sjö- än landvägen. För det mesta
tittar han förgäves.
-Vad ska båtar
göra här, undrar
förtrytsamt skeppare Viktor Påhlsson.
Han har just rundat
hamnkontorsbodens
gavel, låter ett sjövant öga gå ut över
Sundet. Det är snart
tid att sticka ut. Viktor Påhlsson har
egen skuta, 190-tonnaren Persiwald.
Men den kan han
inte ta in i hemmaViktor Påhlsson
hamnen, Viken.
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Till vänster chefen för Vikens skeppsvarv Arvid Lydström. Därbredvid rustar några av hans mannar
ut HG 1978 av Arild för nya duster med sundet.

-Hon får ligga i Råå på vintern. Hit
kommer jag inte med henne så länge inloppet är igensandat och hamnen så
grund, så man tar i botten om man inte
seglar med flatekor. Förr kunde 350-tonsskutor gå in i Vikens hamn, påminner Viktor Påhlsson. Nu kommer inga för de vet
att i inloppet havererar de. Är det inte på
tok att när handlaren Ljunggren, tar hem
trädgårdskalksten från Öland måste skutan lossa i Höganäs. Sen får godset tas
landvägen hit.
-Titta där, säjer Viktor Påhlsson och gör
en gest mot ett upplag röd sandsten. Den
ligger några meter från en fin kaj, och så
ska den behöva tas hit landvägen. Å här
ligger en präktig trålare. Fiskarpojkarna
som äger den, kommer inte ur hamngattet
med henne, som det är nu.
Här behöver min själ rensas opp. Viktor
Påhlsson ler så knipslugt vänligt när han
brassar av så man förstår att bakom orden
ligger en djup kärlek till Viken och Vikens
hamn.
-Påhlsson har rätt - instämmandet kommer från chefen för Vikens skeppsvarv, Arvid Lydström.
Här kan snart inte de minsta flytetyg gå in. Vore hamnen användbar skulle
större båtar komma hit, så fint ligger Viken
till. Som det nu är måste en hel del både
för samhället och omlandet gå till andra
hamnar - även när det kommer sjövägen.
Och det är ju rent galet. Kajerna är bra
runt hamnbassängen, den kunde bli bra
för vinterliggare.
- Nu ska det visst bli en ändring ändå,
tillägger Lydström med hoppfullare tonfall.
Väg och Vatten har lovat oss muddring
inom tio dagar. Vi går och väntar på att

hamnen äntligen skall bli segelklar igen.
Hur länge har det egentligen va´tt igenproppat?
- Ja, när va de? - jo -49, då min Persiwald blev fast och miste rodret i inloppet.
Det haveriet kostade mig fyratusen - lite
för dyr entré till hemmahamnen, bevars.
Det vore en välsignelse, säger de båda, om
muddringen blev av. Bara för några dar
sedan skulle ”Silvia” ha motorbyte och det
var ett vågstycke att ta henne in och ut vid
högvatten. I lördags blev en trålare fast. Inte kan det fortgå så inte.
-Här har inte flutit in någon last på flera år. Sjöns folk vänjer sej av med att gå till
Viken. Det är synd det, menar Lydström.
När vi miste lotsen var det ett hårt slag. Inte får vi ha tullstation heller - så det ser ut
som om vi hade kommit i onåd. Men jag
tror vad jag tror, jag. När personalen finns
kvar, och den är kompetent, borde väl båtar kunna klareras här, särskilt om det nu
blir öppning i hamninloppet igen. Vi har
haft lots och tull sen 1880 - ända tills nyligen. Och än ligger vi vid sundet och än
har vi hamn...
-Kanske ljusnar det igen. Och inte tänker vi slänga yxan i Sundet.
...........och ålen behöver andas
-Se, det räcker inte att bara rensa i
hamninloppet. Vågbrytaren släpper igenom sanden alldeles för lätt. Innanför den
vill vi ha en förtöjningsbrygga för segelbåtar och en ordentlig opprensning av hamnbotten också. Hela bassängen behöver göras vid, för båtarnas skull och för ålens.
I Viken fiskar ett tiotal lag ål, då mörkret faller på. Tidvis ligger ål i kistor för flera
hundra tusen kronor i hamnen, men härom året hände det att det ”surnat till” i

hamnbotten så massor av ål strök med.
Det är dålig ekonomi.
-Det är min själ knepigt nog att hålla
ålen kvar - ska så förtjänsten glida en ur
händerna också, då kan man hälsa hem.
Det där hänger ihop med kloakfrågan och
vattenfrågan - men de´ är inte vår sak. Hör
med John Johansson och Oltin - han heter
också John förresten.
-Tack för det Påhlsson.
-Ingenting, ingenting säjer skepparen,
ruggar lite i solen och funderar om han
inte ska sticka in till Råå och känna om
Persiwald ligger som hon ska efter vintern.
Så man kan börja känna sig för om frakter - pappersved, koks eller briketter - längs
kusten eller på Finland.

den gamla en-tout-cas-banan låg och där
Vikhaga nu ligger och många fick ögonen
på hamnen med sina få fiske- och lustbåtar i den stora hamnbassängen. Båtintresset tog fart. Vikens Optimistjolleklubb under ledning av Carl Quiding hade redan
bildats några år innan Wikens Båtselskap
under ledning av Bror Malmsten bildades
1963. Man skrapade ihop pengar och köpte båtar. Samvaron inom de olika intresseområdena vid hamnen och annorstädes
tog fart. Byn sjöd åter av liv, även under
vinterhalvåret.

Hamnen då?
Naturligtvis ville man utnyttja hamnbassängen på ett helt annat sätt.
Dop av den första Norlin 37an. Därefter lyfts
den ner i hamnbassängen.

kom flytbryggan och östra kajbryggorna,
varefter hamnen kunde nyttjas optimalt.

Varvet

Tidigt 50-tal med lotsbåt på besök och lotshuset. I förgrunden segelbåt av typ Ljungströmare

Viken genomgick, vilket berättades i
Hamnartikeln del 2 i förra numret av Byaluren, långsamt en förändring under
1900-talets första hälft. Ovanstående artikel
beskriver tillståndet för hamnen strax efter andra världskrigets slut. Då gällde det
för landet att i första hand finansiera större
projekt än Viken i synnerhet som segelfartygens epok i det närmaste hade ebbat
ut. Nu blev det orter och städer med helt
andra förutsättningar som fick del av efterkrigssatsningarna. Som nämndes i artikeln
ovan fick dock Vikens hamn sin muddring
till sist och kunde leva vidare även om det
var fråga om en avsomnande tillvaro.

Den gamla skonaren ”Polstjärnan” inköptes med hjälp av en sponsor. I avvaktan på
en ny lång brygga kunde ett antal fritidsbåtar få en om än provisorisk så dock båtplats med Polstjärnan som ”brygga”. Den
låg förtöjd med aktern mot kajen ungefär
på den plats där träbryggan idag har sitt
landfäste. Så småningom bogserades Polstjärnan iväg för att huggas upp. Därefter
byggdes den långa träbryggan och sedan

Varvet bytte ägare flera gånger med några
års mellanrum. Först på 60-talet sysslade
man huvudsakligen med mindre reparationer. Nya ägare inträdde och så revs den
gamla slipen och de skrangliga bryggorna
på ömse sidor. Nya kajer och en större
byggnad uppfördes, en kub i plåt, vilken
tjänade som ett betydligt rationellare reparationsvarv.
Efter några år bytte varvet åter ägare
1968. Den stora boomen inom plastbåtsbyggandet hade startat. Nya båtar skulle
byggas. Man kontaktade en av Sveriges
stora segelbåtskonstruktörer, Peter Norlin,
och satte igång. Man skulle bygga Norlin
34or och Norlin 37or. Skroven byggdes i
Älvdalen och forslades till Viken för att inredas och sjösättas. Man hade inköpt en
rejäl kran för att kunna ta upp och sjösätta
båtar redan då under början av 70-talet.
Forts. nästa sida

Men nya tider skulle komma.
I slutet av 1950-talet började man bygga
öster om vägen och Norra Hageområdet
såg dagens ljus. Inom loppet av några år
utökades samhället med åtskilliga själar
och därefter byggdes alla de s.k. Vikenhusen under andra hälften av 60-talet. Unga
barnfamiljer flyttade in så gott som överallt. Bäckaskolan (numera riven) byggdes
till. Fritidsaktiviteterna tog fart.
Vikens IKs knattefotboll lockade många
unga, på den tiden enbart pojkar, och tennisintresset ökade enormt. Vikens Tennisklubb byggde tre nya banor på platsen där

En tom hamnbassäng med vinterliggare
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Mitten av 50-talet. Idel träbåtar.

Fler förändringar
På motsatta sidan av hamnen, den västra,
skedde också förändringar. Ett första sjöfartsmuséum i skepnad av en kommandobrygga sattes 1959 upp söder om lotshuset och lotshuset fick så småningom tjäna
som hamnkontor. Här huserade hamnkaptenen sedan många år, Kalle Brytz. Den
kära fiskhallen med de fina fiskemotiven av Bror Tellström fick ”körförbud” av
hälovårdsnämnden och blev efter några
år konstsalong i stället. Borgarbrandkåren upphörde, brandstationen blev ett
komplement till Sjöfartsmuséet, inreddes

och vinterbonades. Den gamla ladan med
mangelboden, där åtskilliga har vevat den
gigantiska mangeln, och med det stora utrymmet för bevarande av de båda fiskarbröderna Ebbes och Stures ålagarn, blev
Wikens Båtselskaps klubbstuga, Galejan
kallad.
Restaurangerna i form av först Hamnkrogen, därefter Gula boden framför Jolleklubbens gamla blå klubbstuga och senare
Galejanrestaurangen såg dagens ljus.
Därefter kom epoken med Tillbergs
Design i varvsbyggnaden, vilken under
90-talet byggdes om till ett mondänt kontor med restaurang Niklas längst fram mot
hamnbassängen.

Resten är nutid
Vikens hamn har förvaltats av Vikens Municipalsamhälle fram till kommunsammanslagningarna, först med Väsby och sedan
med Höganäs kommun. Därefter arrenderades den ut till Vikens Hamnförening som
sedan dess har ansvaret för driften.

Med kärlek till havet
På 20-talet fanns
det ca 25 yrkesfiskare i Viken - idag
är dom 3.

Bröderna Niklas
och Johan Jönsson
som har sin fina
fiskebåt Shamrock
i hörnan vid Thairestaurangen Phun
Thai är mest aktiva med egna ålabottengarn strax
utanför hamnen. Förutom ”Jönsapågarna”,
som dom kallas i hamnen, finns Daniel
Fremdling, från Billesholm, med röda båten Ketty som ligger vid piren
ut mot fyren. Fritidsfiskare har vi också
några stycken. Tommy, Gunder, Olov, Roland, Kaj och Bertil.

Man kan väl säga att dom pratar mer än
dom fiskar. Färskare fisk än den du köper
på kajen i Viken får du inte tag i så det är
bara att gå ner i hamnen och fråga. Har
dom ingen fisk kan man alltid få ”ett gott
snack” eller beställa några kilo torsk för
senare leverans.
Jag skall försöka reda ut fiskebegreppen och ställer några frågor till Johan och
Niklas.
Varför blev ni fiskare?

Med en mun svarar dom: Havet!!
Det är alltså kärleken till havet som fått
dessa två att välja fiskaryrket. Inte de långa
arbetspassen och de osäkra inkomsterna
(fyller de i med ett skratt).
När fiskar ni och vad?

Glasklart svar från Johan. Januari till mars
fiskar vi mellan 6 och 20 ton torsk. Stenbit eller kvabb som den också heter får vi

Full aktivitet i hamnen inför Kullaseglingen.
Mellan 180 och 200 deltagande båtar när
intresset var som störst.

Simskolan har legat här
Simskola har bedrivits bakom lotshuset,
längs piren och vid Grähsa brygga. Men
mera om detta i ett annat sammanhang. Likaså vill vi framöver i Byaluren presentera
ett antal personer eller original om man
så vill som levt del av sitt liv runt hamnen
och som fortfarande finns i mångas minne.
Bertil Linfdors

mellan februari och april. Ålfisket som är
begränsat till 90 dagar, mellan mitten på
september och
mitten på december ger då
mellan 4 och 8
ton. Som framgår av siffrorna
är det väldigt
varierande fångster. Storleken av torskfångsterna är alltså väldigt varierande.
Fångsterna går till Gilleleje. Varför?
Det finns väl grossister i Helsingborg?

Svaret blir att det är mycket bättre service
och logistik i Gilleleje avseende mottagning av fångsten och faktiskt lite bättre
betalt. Visserligen får vi gå de 20 sjömilen
fram och tillbaka men det uppvägs klart av
fördelarna.
Är danska tjuvfiskare ett problem?

Nej, inte numera.
Det har väl blivit en hel del pappersexercis
för fiskare?

Brödernas blickar mörknar nu. Vi förstår,
säger dom, att Fiskeriverket vill ha en viss
koll, men det har blivit alldeles tokigt med
ständig och ologisk rapportering.
Ett evigt ringande och rapportskickande
med besked på när vi går ut till sjöss och
hur mycket vi fiskat etc.
Djupa suckar från bröderna.
Slutligen vill jag fråga er hur många fiskare
ni tror vi har i Viken om 50 år?

”Jönsapågarna” Niklas och Johan Jönsson i hamninloppet efter fiske i fint väder.
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Niklas svarar blixtsnabbt. Om Fiskeriverket
slutar med sitt krångel blir det väl ungefär
som nu, 3-4, men det kommer fortfarande
kräva kärlek till havet.
Olle Bogren

Paul Jönska gården, en spännande upplevelse!
Hör du till de nyinflyttade hit till Viken
har du kanske inte ens hört talas om
den. Är du gammal vikenbo, känner
du nog till vår gamla fina skeppargård
och har kanske redan gått en runda i
trädgården någon gång, men det har
kanske ändå inte blivit av att titta in
i huset. Gör det. Det är en spännande
upplevelse.
Vad finns då innanför den grå, ganska
anonyma fasaden? Man kommer in i en
annan värld, ett välbevarat sjökaptenshem från slutet av 1800-talet. Man får höra
berättelsen om familjen som bodde här,
en välbeställd familj, som blev hårt drabbad av livet. Alla är borta, men deras hem
finns kvar och vi kan vandra runt i rummen, rikt inredda med möbler och föremål som Paul Jönsson fört hem från Euro-

Nilssons atelje med alla hans målningar
– många med motiv från gamla Viken.
Och Unionsflaggan! I köket den pampiga vedspisen, kopparkittlar och alla de
gamla köksredskapen.

pas alla hörn. Vi kan beundra mor Hildas
vackra vävnader och dotter Annas utsökta
linnebroderier. Klädkammaren med deras
gamla vackra kläder och på vinden barnkammaren med barnens leksaker, deras
kälkar och skridskor, sjömanskistorna fyllda med tidningar och tidskrifter från 1890talet, de stora brudkistorna med virkade
överkast och dynor med handvävda dynevar i varierande färger och mönster, Harald

Från 1 maj, är vi klara med vårstädningen och beredda att välkomna alla som
vill uppleva en stund i den unika miljön
från en svunnen tid. Ring tel. 236121 eller
236238 så kommer vi överens om en tid.
Från och med Trädgårdsrundan 5-7 juni
har vi öppet varje söndag 15-17 hela sommaren till och med 16 augusti.
En tjuga per vuxen, en tia för ungdomar 12-18 år, barn i vuxnas sällskap gratis.
Adressen är Skepparegatan 18. Den ljuva
trädgården är alltid öppen – ingång från
Målaregränd eller Fyrgatan.
Märta Braun

Företagsamma kvinnor i Viken

Många bollar i luften för VTK

Mycket har hänt på Vikens Tennisklubb. Nya medlemmar, sommarträningar, tävlingar, nyrenoverade tennisbanor och bemannad anläggning sju
dagar i veckan. I maj startar säsongen
och målet är att fler Vikenbor ska hitta
tennisklubben.
Många är de Vikenbor som jagat längs linjerna på någon av klubbens tre grusbanor
och fler kan det bli. När byn nu växer och
klubben omgärdas av nyinflyttade Vikenbor förbereder sig VTK för ännu mer liv
och rörelse. Ett av framgångsrecepten är
sommarens tennisskola.
Den populära tennisskolan har utvecklats i takt med att Viken har vuxit och det
är härligt att organisera träningen tillsammans med våra duktiga tränare. Vi har nästan 200 elever varje år i alla åldrar från ny-

börjare till seniorer. Även om det inte blir
några stjärnor så är det en lycka för föräldrar, mor- och farföräldrar att se 5-7 åringar
”vara” Federer eller Nadal, säger Peter Carlin, ordförande i Vikens Tennisklubb.
2008 stod satsningarna högt på agendan. VTK sänkte priset på familjemedlemskap i klubben. Därmed dubblerades antalet medlemmar vilket skapade en levande
tennisatmosfär. Kiosken och klubbhuset
bemannades kl 9-18 dagligen under hela
sommaren vilket bidrog till en levande
klubbkänsla.

Banor och lokaler av hög klass
De senaste åren har klubbhuset målats
om, en ny veranda byggts, inredningen
och möblering uppdaterats och kiosken
erbjuder allt från en fika till bokning, försäljning och vänligt bemötande. Beman-

ningen sköts antingen av tennisentusiaster
eller av anställda ungdomar från byn.
Klubbens tre banor har fått en rejäl ansiktslyftning genom nytt underlag, grus,
linjer och vindskydd. Satsningar som betalar sig genom ett stigande intresse för
VTKs verksamhet.
- Klubbens vision är att göra det möjligt, likväl för gammal som för ung, att
spela tennis under sommarhalvåret till familjära priser och omgivningar. För framför
allt barn och ungdomar lägger en lustfylld
tennisupplevelse en viktig grund för framtida idrottsutövande, oavsett om det rör sig
om tennis eller annan idrott.
En arbetande styrelse, bestående av
glada tennisentusiaster och en rad lokala
sponsorer, lägger grunden för verksamheten. Deras stöd är ovärderligt.
- Vi lever efter mottot att alla ska ha kul
på tennisbanan. VTK drivs ideellt och leds
av ett drygt tiotal mammor och pappor
som blir lyckliga av att spela tennis. Klubben hade inte funnits utan deras engagemang, både med att attrahera sponsorer
men också med att utan ersättning sköta
bokföring, trimma gräsklipparen, utföra reparationer och städa lokaler, säger Peter.
Avslutningsvis bjuder ordförande på en
vision för framtiden.
- Vår vision är att vi ska kunna spela
tennis året runt i Viken! Vi har en löpande
dialog med Höganäs kommun och sponsorer om detta, men det kanske dröjer ett
par år. Istället tar vi en säsong i taget och
ser fram emot ytterligare en härlig och
lycklig tennissommar i Viken.
Olof Engvall

tennispappa
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En praovecka i kyrkan
Mitt namn är Emelie Nilsson och jag
går i 8:an på Vikenskolan. Jag beslöt
mig för att göra en av mina praoveckor
i min församling här i Viken. Orsaken
är att jag inte hinner konfirmera mig
eftersom jag tränar bordtennis på elitnivå. Jag var nyfiken på hur det skulle
vara i kyrkan för de flesta av mina
kompisar ska konfirmera sig i sommar.
Jag undrade vad som gjordes där och
hur verksamheten fungerade.

MÅNDAG
Jag skulle komma till Kyrkstugan klockan
halv 9 på måndag morgon. Annika som
är diakon var där och tog emot mig. Vi
satte oss i hennes rum och gick igenom
mitt schema. Jag förstod att jag inte kunde
vara med på allt som hände under veckan
eftersom verksamheterna ibland krockar
med varandra eller att jag fick för långa
dagar. I vilket fall som helst så kändes det
mysigt att vara där.
Det första jag fick göra var att skära
upp bröd i köket. Vi skulle förbereda för
”Föräldra-barn gruppen”. Jag träffade Marita som också är med och har hand om de
lite större barnen som kommer.
När klockan blev 9 kom värsta barnvagnsinvasionen. Det var mammor, pappor
och små barn överallt. Alla pratade ”mammagrejor” som kläder, vagnar och mode,
medan barnen käkade kex, kladdade ner

Alla bilder: Marie Rehnstam

sig och lekte med leksakerna. Sedan blev
det sångstund. Föräldrarna sjöng mest och
många barn bara satt och tittade med stora
ögon.
Det märktes att de tyckte det var kul.
På eftermiddagen skulle jag vara med
Anette och Marita för Annika skulle vara
i Kyrkstugan på Café Ida. Annika berättade att det är pensionärer som träffas och
dricker kaffe tillsammans en gång i månaden. Jag såg när klockan blev två att barnvagnarna som invaderat Kyrkstugan på
förmiddagen nu byttes ut mot rullatorer.
Häftigt!
Själv skulle jag vara med Kyrkkockarna
i Stallet. Tio killar och tjejer som lär sig laga mat tillsammans. Det var noga med att
alla hjälptes åt och hade fint bordsskick.
Det var tydligt att det var kyrkans kockar

som var samlade för det var bordsbön innan vi skull äta och Anette läste ur Bibeln
för dem innan de gick hem.

TISDAG
På tisdagen fick jag sovmorgon för då
skulle alla planera. Annika sa att det skulle
bli tråkigt för mig att bara sitta och lyssna.
Klockan elva var jag på plats och då skulle jag, Annika och Marie (prästen) åka till
Kullagymnasiet och fika. De brukar visst
göra det för att naturligt synas på Kulla en
gång i veckan. Väl där kände jag igen flera
från Viken. Vi pratade med några, sedan
åkte jag och Marie till Väsby prästgård.
Jag var förvånad över att det var så modernt där med datorer, skrivare och färgkopiator. Hade nog tänkt mig något mer
gammalt och omodernt. Vi hämtade posten och pratade med Pernilla som är informatör och sköter alla bokningar till kyrkan, hemsidan (återigen förvånad) och lite
annat.
Halv tre var det dags för Miniorerna i
Stallet. Marita, Anette och jag hade fixat
fika för de kom direkt från skolan. Sedan
blev det pyssel och lekar. Killarna var som
killar är. Jag har själv en lillebror så jag vet.
Tjejerna ställde 2000 frågor till mig om
allt och ville sitta i mitt knä. Efter andakten
gick de glada 8-9 åringarna hem, så också
jag.

ONSDAG
Jag kände mig som en i gänget på onsdagsmorgonen då jag kom till Kyrkstugan
för nu visste jag vad som skulle hända –
föräldra-barn grupp!
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Skära bröd, fika med mammaprat och
sångstund, fast idag med Helena som är
musiker och har hand om barn- och ungdomskörerna i kyrkan.
Jag och Helena skulle sedan efter lunch
åka upp till Vikenskolan för att träna med
två av hennes körer i musiksalen – Barnkören och Miniorkören.
Barnkören var bara för söt. De tyckte
det var så roligt och det var tydligt att de
tyckte väldigt mycket om Helena. Jag fattar
inte hur hon hinner med att öva dem för
det var alltid någon som skulle säga något
eller göra något.
När Miniorkören kom var det flera som
kände igen mig från Miniorerna. Det slog
mig hur modiga dessa barn var – för alla
ville sjunga solo när de i maj skall ha vårkonsert.
När vi körde tillbaka till Kyrkstugan
berättade Helena att hon skulle öva med
ungdomskören i kyrkan, men jag kunde

att vara där som prao än när det är någon
släkting som skall begravas. Innan alla
kom pratade vi om hur det kändes att vara
där med kistan och blommorna. Under begravningen satt jag på läktaren och tittade.
Jag kände igen några som var med på begravningen. Jag hade bara varit på begravning i kyrkan innan. Kapellet är mindre
och det blev faktiskt ganska så mysigt.
Innan Juniorerna skulle börja i Stallet
klädde jag om från min begravningsklädsel. Jag kände de flesta av Juniorerna eftersom de går i min lillebrors klass i 6:an.
Min kusin var även där. Dessa tjejer kunde
verkligen pyssla – riktiga proffs. Det var
mycket fniss och skratt. De verkar trivas
bra ihop det gänget.
På kvällen skulle jag egentligen varit
med Marie och Annika på Kyrkans Ungdom men jag behövde träna och fick ledigt. Det var lite lustigt att de hade som
programpunkt att spela bordtennis.

FREDAG
På fredagen blev jag tvungen att vara med
vaktmästarna på kyrkogården och kratta
gravar och plocka ogräs. Det var jättetråkigt, men Johan som är kyrkvaktmästare
var rolig och skojade mycket. Den andra
vaktmästaren Rolf hade begravning i kyrkan så honom såg jag inte till så mycket.
Han skulle visst också ha helgen, som de
kallade det för. Det innebar tydligen att ha
hand om alla dop på lördagen i kyrkan
och gudstjänsterna på söndagen.
Innan jag slutade på fredagen ville Marie att jag skulle komma till hennes rum i
Prästgården. Hon skulle prata med mig om
jag ville skriva i Byaluren.
Det ville jag! Dessutom fick jag ett armband som jag kände igen från mina klasskompisar som ska konfirmera sig. På det
står det fyrabokstäver – W W J D. Det betyder What Would Jesus Do – vad skulle
Jesus gjort. Det är något att fundera över i
många situationer.
Därmed vill jag tacka för en rolig prao.
Ni är grymt roliga och snälla hela högen i
kyrkan.
Emelie Nilsson

I sommar
Besök Kyrkans hemsida
www. svenskakyrkan.se/viken.
På den finns all aktuell
information om gudstjänster
och konserter.
I HD annonseras varje onsdag
och lördag det som händer
i kyrkan.

inte vara med på det för jag var tvungen
att träna. Jag hann först prata några ord
med Marie som var på väg hem för att klä
om till kvällens bravader, som hon kallade
det, fast egentligen var det Lekmannakåren
hon skulle på i Kyrkstugan. Sedan träffade
jag på Annika ute vid parkeringen, hon
hade precis kommit tillbaka till jobbet.
Hon skulle träffa ”Humlorna”, en studiecirkel som pratar om tro och sådant.

TORSDAG
Torsdagen skulle inledas med döden för
min del. Jag skulle följa med Marie på begravning i kapellet. Det var annorlunda

Längst fram från vänster till höger: Anette, barnledare; Annika, diakon; Pernilla, kyrkoherde
Mitten - Marita, barnledare; Helena, kyrkomusiker; Marie, präst; Johan, kyrkvaktmästare
Längst bak: Rolf, kyrkvaktmästare; Cecilia; kyrkomusiker
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Jonas lättar på förlåten
Sedan Jonas försiktigt byltat av en av de
övriga två figurerna som ska ingå i gruppen blev vi presenterade. Först den lille fiskargubben som med skrytsamma armar ska
visa ”bonnen” på bänken, en gammal kompis från skolan förmodar jag, den största
fisken han nånsin fångat.
- ”Jo, jo, du förnekar dig aldrig din ’skrydemåns’ ” tänker ”bonnen” med ett skeptiskt smil på läpparna – ”snacka kan man
ju alltid” !

Kort i rocken?

En gråmulen dag i mars körde Anita
Lindfors och jag till Utvälinge för att
besöka Jonas Högström i hans ateljé
och gjuteriverkstad.
Vi var förstås mycket nyfikna nu
när vi skulle följa upp arbetet med
den skulpturgrupp som ska placeras i
Vikens hamn i sommar.
Jonas tog emot i dörren och inne i
hans skaparverkstad mötte vi hans pågående arbeten där de stod inplastade och
invirade från topp till tå i sjok av våta
täcken och allehanda tygstycken. Svepningarna framför oss gav ett nästan spöklikt intryck, men det var ingen fara, allt
hade en praktisk förklaring – leran måste
hållas fuktig och i fin form. Torkar den
kan det bli sprickor eller andra skador.
En ”lergubbe”, odalmannen eller ”bonnen” på bänken, var emellertid redan avtäckt och sneglade lite undrande på de
nyanlända gästerna. Med lantmannakepsen på nacken satt han där lugnt i väntan
på nästa steg i sin förvandling till färdig
bronsstod.

Jonas är ännu inte helt klar med fiskaren,
men blir det innan månadens utgång. Vi
har någon synpunkt och tycker att gubben
ser lite kort ut i rocken men får då veta att
hans ben ska förlängas någon decimeter.
Och så den tredje lite mindre figuren,
byltet där borta d.v.s. den lilla flickan som
nyfiket står och tittar upp på modellen av
fyrskeppet Svinbådan. Med stor spänning
följde vi hur Jonas tog av lager efter lager
av de fuktiga tygstyckena runt skulpturen
och si där stod hon så – den näpnaste lilla
uppnästa tös man kan tänka med kepsen
på sned och gympadojorna osnörda.
Vi drog en djup suck- ”så fin hon är”.

Förstummade

Anita och jag är mycket imponerade och
blir faktiskt nästan (om nu det är möjligt i
vårt fall) förstummade över det fina arbete
som Jonas gör här ute i det gamla tegelbruket. Det är precis så bra som vi bara har
kunnat hoppas på. Vi känner spontant att
Vikenborna kommer att bli jättenöjda. Och
inte minst är vi säkra på att bröderna Kock,
som så generöst donerat pengar till projektet, kan sitta i sin himmel och vara nöjda
över sitt initiativ till försköning av sin gamla
hemby.
Gruppen speglar skilda tidsepoker i Vikens historia. Det förgångna, med bondgårdar inne och i närheten av den gamla byn
och perioden med
gott fiske i Sundet.
Och så dagens generationer - den lilla
flickan är nutiden och
i hennes ”coola look”
och modiga uppsyn
speglas stort hopp inför det kommande framtiden är hennes Viken lever vidare.
Vi slår oss ner
vid kaffebordet och
lyssnar intresserat
när Jonas berättar om
Anita Lindfors tillsammans med Jonas diskuterar placeringen av gruppen sina arbetsmetoder
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Jonas egen ugn

och om arbetsgången. Först modellering i
lera. Leran hämtas från Ugglarp vid Starby.
Sedan görs en gipsavgjutning och när formen stelnat tas den av och fylls med flytande vax. I det stelnade vaxet arbetar Jonas med retuschering och med finish av
detaljer. Allt förses med kanaler för inlopp
och avluftning samt infästa s.k. kärnspikar. ”Vaxfigurerna” delas upp i hanterbara
delar och packas in i gjutgips varpå vaxet
smälts ut i vattenbad. Sedan bränner Jonas
formen under ett par dygn i en temperatur
av 700°. För att ge stadga åt och hålla ihop
formen sätts den i sand och så är det dags
att smälta i brons. Ugn och degel finns i
ateljén. Jonas gör själv göten av de mindre
delarna medan de större, som torson på
gubbarna. skickas till ett gjuteri i Limhamn.

Mycket jobb bakom
Det är säkert med viss spänning som Jonas
öppnar formarna och synar resultatet som
förhoppningsvis fortfarande är till belåtenhet. Nu gäller att svetsa samman delarna
och få ”gubbarna” att återtar sin form. Men
jobbet är visst inte slut för nu ska slipas
och putsas. Allra sist sker en ytbehandling
då Jonas förser gubbar och tös med en
vacker patinering.
Som ni förstått löper arbetet med skulpturgruppen planenligt. Jonas kan vara nöjd
med det han hittills åstadkommit och vi är
mer än nöjda med det vi sett och ser fram
mot den stora dagen, den 6 juni, då härligheten ska avtäckas. Den dagen blir Viken
avgjort en attraktion rikare.
Stig Ewaldson
PS. Om ni nu sedan ni läst detta är nyfikna på
hur fiskargubben och den lilla tösen ser ut så får
ni hålla er till tåls tills täckelset faller i sommar.
Och förresten – Jonas har just ringt mig.
Skulpturgruppen har fått ett namn : ”Tur, hopp
och kärlek”. Fattar ni? DS

TILL SALU
Just nu i Viken!
7-+355.,-"3&
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Under hösten och vintern har villainbrotten i Viken ökat markant och
undertecknad kan intyga att det inte är
så roligt, även om det bara inskränker
sig till ett inbrottsförsök.

Ta inte fast
tjuven!!

Helsingborgs Dagblad skrev i dec-08 en
artikel som fokuserade på rejäl grannsamverkan och betydelsen av det:
”Det finns egentligen bara ett fungerande komplement till allsköns utrustning.
Nämligen verklig grannsamverkan. Visst,
man får ge upp lite av sin integritet och
visst kan det innebära att man själv måste
ställa upp, särskilt i semestertider. Det är
inget fel att hålla koll på förbipasserande
bilar eller fråga varför en okänd uppehåller sig i kvarteren.
En annan positiv effekt är att omfattande och ansvarstagande grannsamverkan
stärker band mellan människor. Den positiva effekten ska man också ta vara på!”
Kriminalinsp. Ingvar Trobäck på Helsingborgspolisen har följande inbrottsförebyggande råd.

Illustration/ Jüri Kann

Vikens Röda Kors Krets
I Viken har vi en egen liten Röda Kors
krets som startade redan 1945. Under
åren som gått har kretsen sysslat med
många olika saker som t ex barnavårdscentral, simskola, gymnastik för
äldre och utlåningsförråd.
Detta är några av aktiviteterna genom åren
som allteftersom tagits över av kommunen.
Kläd – och filtinsamlingar är det nog
många som förknippar med Röda Korset
och även bössinsamlingar och lotterier.
Lottastånd vid Vikenfesten och julmarknaden hör väl till det som folk mest förknippar oss med idag, men vår medverkan vid
Café Ida-träffarna, som vi bedriver tillsammans med Kyrkan, Byaföreningen, Pensio-

1. Larm med dekaler på fönster och altandörrar och flera larmdetektorer, även på
övre våningen.
2. När ni är bortresta, be grannen skotta
och borsta av snö från andrabilen, sopa
undan lite löv, kanske klippa gräset, tömma brevlådan och vara extra uppmärksam.
3. Flera inomhusbelysning med tidur och
kanske en radio som går på då och då.
Lämna en kaffekopp och en uppslagen
tidning på soffbordet om det syns utifrån.
Fotspåren i snön runt villorna i vårt kvarter visade tydligt att man går runt och kollar innan man bryter sig in.
Inte minst är det såklart bra att man
meddelar sina grannar att man ska vara
borta och självklart plocka undan datorer, smycken och andra värdesaker. Stegen
skall låsas in i förråd eller garage.
4. En stark lampa med rörelsevakt
(500 W) på baksidan av huset. När den
tänds kan grannen kasta ett öga för att se
vad som passerat.
5. Försök inte själv ”ta fast tjuven” det kan
sluta riktigt illa. Ring 112 i stället.
Olle Bogren

närsföreningen och Socialförvaltningen är
en annan aktivitet. Sista måndagen i månaden (ej i december) bjuder vi på kaffe
och ibland på underhållning för seniorer,
anhörigvårdare och långtidssjukskrivna i
kyrkstugan. Vid jubiléet i maj varje år bjuder Röda Korset på tårta. I år är det fyraårs
kalas den 25 maj.
RK har sin samlingslokal på Vikens
Hemgård. Vi träffas på verandan, brasrummet eller gillestugan.
Vårt arbete går ut på att samla in vinster
till våra lotterier, arbeta till våra försäljningar och iordningsställa innehåll till våra babypaket. Under 2008 lämnade vi 60 paket
(se bilden nedan)

Förutom babypaketen har vi under det
gångna året skänkt 30.000 kr till katastrofhjälp. I oktober är det dags för Världens
Barn insamlingen. En riktig utmaning. Förra gången blev Höganäs trea i Skåne och
etta i gamla Malmöhuslän.
Vi behöver stödet från vikenborna på
olika sätt så släng inte kläder, filtar mm. Vi
tar också emot diverse saker till vår försäljning, dock inte TV-apparater och möbler
pga utrymmesskäl.
Tag istället kontakt med oss och vill du
vara med så kom till Hemgården andra
torsdagen i månaden kl. 14 och/eller sista
torsdagen i månaden kl. 18.
Är du intresserad och nyfiken hör av
dig till ordförande Lena Wikdahl Nilsson
tel. 236195 eller Ulla Persson tel. 236349.
Lena Wikdahl Nilsson

070-2076570
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Hemgården – en ögonsten för många

I förra numret av Byaluren berättar
Stig Ewaldson om en pratstund med
Lisa Jönsson. Där står det om de tre
organisationerna som var med från
starten, Lottakåren, Röda Korset och
Kyrkliga syföreningen.
Hemgården blev till för att det behövdes
en samlingslokal i Viken. Redan 1949 utfärdades det stadgar för föreningen Hemgården och 1954 invigdes gården. För att
citera ur artikeln i förra numret av Byaluren ”min sista önskan är att Hemgården får
leva vidare”, det var de sista orden Lisa sade i den mycket omfattande intervjun.

Bilderna ovan är tagna av Britt Thulin i samband med den Hantverksmässa som varje år arrangeras i Hemgårdens lokaler. Nedtill t.v. är Ulla Nilsson, ordförande i föreningen i full färd med att
brygga kaffe till serveringen. Även den bilden fotograferad av Britt Thulin.

Mötesplats
Något som är värt att påminna om händer varje torsdag, vår och höst är lunchen
med ärtor och pannkaka. Då är Hemgården en mötesplats för ärtklubbens medlemmar, gamla som unga. När detta skrivs
har jag precis ätit ärtsoppa och pannkaka
och självklart pratat med Ulla om hur man
skulle kunna hitta en modell för Hemgården, som säkerställer att den för alltid kan
bli en mötesplats för vikenborna.
Jag hann också prata med Stig Ewaldson om ett säkerhetsprojekt för Viken. Det
föll sig naturligt, eftersom Ulla Nilsson dagen innan hade haft påhälsning av tjuvar.
Bytte också några ord med Marie Tidedal om Nattvandrarna. Bröderna Eklund
berättade också om deras utbyggnad med
bland annat ett stort sortiment av snabbmat. Vi hörde också om Hans-Erik Anderssons idéer och Jollens ambitioner att växa
till en saluhall. 		

Det här var enbart några av samtalen.
Åsikter ventilerades och information
förmedlades människor emellan.
Hemgården är den naturliga mötesplatsen som verkligen är värd att värna om
och jag vet att det finns ett par duktiga
herrar som jobbar med projektet och kommer att hitta lösningen om alla bara ställer
upp.
Hemgården hittar du ett stenkast från
Bygatan, på Hemgårdsvägen vid
Dammplatsen
Kjell

Karin och Cissi bjuder till
Aktivitetshus för alla
Idag är Ulla Nilsson ordförande och vill
påminna om Hemgården och uppmana
föreningar att nyttja lokalerna, så mycket
som möjligt. Den 12 juli blir det en hantverksdag och det händer ständigt något.
Föreläsningar, SPF, Canasta t ex. VKB har
alla sina sammankomster, som höstmöte
och årsmöte där. En hel del familjefester
och några träffas för matlagningsupplevelser, som vi berättat om tidigare. Känner
många som haft sina fester där och vi hade själva en 60 års fest härom året.

Karin Wikerstål och Cissi Günthardt
bjuder till dvs anstränger sig lite extra i
sitt nystartade företag Bjud till.
Det hela handlar om ett eventföretag som
främst vänder sig till privatpersoner, men
genom sitt sätt att arbeta också blir intressant för lite mindre företag. De ordnar maten, underhållningen, talare och skapar
miljön.
Dra er inte för att ringa Karin Wikerstål tel. 0708-238103 eller Cissi Günthardt
tel.0707-755593.
Kjell
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Varför är du ute och går om nätterna Marie? VKB:s kalendarium 2009
Jag frågade Marie Tidedal, som gör det
nästan jämnt sedan en tid.
Det hela började i höstas när några ”barn”
kanske man skulle kunna säga helt plötsligt hade fått för sig att spöa en som enbart
hade gjort slut med sin pojkvän. Detta var
egentligen upprinnelsen och
när man börjar fundera över
händelsen blir man lite nyfiken och det ena leder till det
andra. Vi stötte på varandra
Marie och jag i kyrkan. Hon
hade läst att jag blivit årets
mentor i Skåne och frågade
om jag vill vara med på ett
hörn. Ett mycket litet hörn
har det blivit. För Marie blev
det omedelbart allvar och så
åkte hon på egen bekostnad den relativt
långa vägen till Osby och träffade Nattvandrarnas organisation och kom hem
med Nattvandrarna för Viken. Nu har
Nattvandrarna i Viken sin egen hemsida,
www.nattvandring.nu/viken och sin egen
organisation. Vi i kyrkan har också ställt
upp genom att låna ut Stallet som är Nattvandrarnas mötesplats inför nattvandringarna och så bjuder kyrkan på kaffe och
bröd. 			

Pengar från kollekt
Kyrkan kommer också att låta två kollekter
under våren gå till Nattvandrarna. Men vi i
VKB har också dragit vårt strå till stacken
genom att finansiera två nattvandrarcyklar,
som kan användas för de nattliga turerna.
Det är väl bra med denna uppslutning,
men sanningen är att Marie måste få ett
ökat stöd i form av nya nattvandrare. Ett
80-tal har anmält sig men än så länge är
de enbart ett 30-tal, som tagit sig samman
och börjat nattvandra.

För att vara helt uppriktig så är det klart
att många föräldrar resonerar ungefär så
här. Det tillhör ju ungdomen hitta på lite
bus och ta sig ett glas även om det inte
är så bra. Vi var ju inte så mycket bättre
själva. Jo visst. Men nu handlar det inte,
om de små händelserna, utan om att det emellanåt blir
ungdomsslagsmål och att det
faktiskt innebär att våra ungdomar indirekt blir inblandade och då kan det gå illa
och det är därför vi finns till.
Själv har jag gått en
runda och ska snart gå igen.
Det kan vara ganska skönt
att gå med någon och småprata om livet, samtidigt som
vi håller ett öga på hela Viken. När jag var
ute träffade vi på de hyggliga Vikengänget.
Vi kände igen många av ungdomarna och
jag tiggde till mig några av Ahlgrens sega
bilar. Vi pratade en stund innan vi gick vidare.

Trygghet för många
Redan nu kan vi konstatera att många
ungdomar tycker att det är tryggt att vi
finns på de mörka gatorna i Viken, när de
ibland ensamma skall gå hem från bussen
efter en kväll i Helsingborg.
Vi måste stötta Marie för att detta långsiktigt skall fungera och fler måste ställa
.upp. Om vi blir tillräckligt många kanske
vi bara behövs 4-5 gånger på ett år och
det klarar vi alla. Sedan är det så att vi har
många ungdomsverksamheter i Viken och
om en handfull från varje förening ställer
upp en gång per år så är saken biff.
Ring Marie tel. 0706-538633
Kjell

Järngänget Ove Johansson, som också är representant i Lokal Brå, Marie Tidedal, som håller ihop
allt och Marie Zeidlitz, som precis som Marie Tidedal är ute nästan varje helg.
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DAG

TID/HÄNDELSE

JUNI
6
18.00 Nationaldagsfirande
5-7
10-17. Paul Jönska, Trädgårdsrundan
7, 14, 21, 28:e
15-17. Paul Jönska gården öppen
From. 27 Alla dagar
14-17. Sjöfartsmuseet
JULI
Alla dagar
14-17. Sjöfartsmuseet öppet
5
11-17. Sophiamöllan öppen
Skånska Möllors Dag
12, 19, 26:e
11-16. Sophiamöllan.Visning samt
malning om vinden tillåter
5, 12, 19, 26:e
15-17. Paul Jönska gården öppen
19
14-17. Paul Jönska våffelservering
AUGUSTI
1
9-14.Vikenfesten
9-14. Sophiamöllan öppen
12-16. Paul Jönska gården öppen
9-17. Sjöfartsmuseet öppet
Alla dagar tom. 16:e
14-17. Sjöfartsmuseet öppet
2, 9, 16:e
15-17. Paul Jönska gården öppen
OKTOBER
6
19.00. Höststämma
NOVEMBER
6
Nytt nummer av Byaluren
DECEMBER
5
13-15. Paul Jönska Julmarknad
6
15.00. Sophiamöllan Mölletomten
6
14-17. Sjöfartsmuseet öppet

Ny ordförande i Vigör
Vid årsmötet i mars lämnade Gunilla Westeson (fd. Johansson) över ordförandeklubban till Viveca Björklund.
Gunilla avtackades efter 8 år som ordförande. Gunilla tackade också för den tid
hon varit med och fått vara en del i klubbens utveckling där hennes döttrar Sofie
och Charlotte också har varit trampolinhoppare och sedan ledare i många år.
”För mig är det en naturlig tidpunkt att
sluta. Jag har gett mycket, men också fått
mycket tillbaka som berikat mitt liv och
gett mig nya erfarenheter” säger Gunilla.
Den nya styrelsen ser ut som följer:
Ordf. Viveka Björklund, v. ordf. Kajsa Östman, sekr. Anna Degrenius, kass. Marta
Arnspång, supp. Susanne Nilsson.
Föreningen har en lång och fin tradition
och firade 50-års jubileum i fjol. Klubben
hade en hel inspirationsdag för alla sin ledare då en instruktör från Svenska Gymnastikförbundet föreläste.
Följande kurser finns: småbarnsgymnastik 4-5 år, seniorgymnastik 60+ och trampolinhoppning flera dagar i veckan. All
undervisning sker på Vikenskolan. Se mer
på hemsidan www.vigorviken.com
					
Kjell

