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Hej alla Vikenbor!

De nya personerna i VKB:s styrelse

Olof Engvall
suppleant

Roger Sandberg
vice orDföranDe

Marie Rehnstam
leDamot

Kajsa Palmqvist
leDamot

Våren 2011 tvekar i högsta grad. När det-
ta skrivs vid mitten av mars har is och snö 
just smält bort, vårblommorna försiktigt 
börjat visa sig och en och annan flyttfågel 
hittat tillbaka. När ni nu fått tidningen i er 
hand har säkert våren satt full fart. Kanske 
man kan sitta ute och njuta av Byaluren.
 Byaluren delas ut till alla hushåll i Viken 
och inte bara till medlemmar i Byafören-
ingen. Förhoppningen är att de som inte 
är medlemmar skall finna det värt årsavgif-
ten att stödja föreningen. Se den röda ru-
tan längst ner på sidan. 
 De hushåll som tecknat elavtalet med 
Öresundskraft har redan betalat för hela 
avtalsperioden 2011-2013. Det går att an-
sluta sig till avtalet när som helst, hur det 
går till kan man läsa på VKB:s hemsida 
www.vikensbyaforening.se eller ta kontakt 
med undertecknad. 
 Vid årsmötet i mars blev styrelsen för-
yngrad och föreningen styrkt av att de 
avgående ur styrelsen fortfarande är enga-
gerade i olika projekt. Sven-Åke Hansson 
kvarstår som ordförande i festkommitten 
över Vikenfesten i augusti, se bifogat pro-
gram. Anita Lindfors och Kjell Cronert är 
likaledes kvar i festkommitten. Stig Ewald-
son arbetar vidare med projekt ”Bamsesta-
ty” i samråd med familjen Andreasson. 
Årsmötet inleddes med att Max Carling 
och hans medarbetare spelade, sjöng, trol-
lade och jonglerade. Inslaget var mycket 
uppskattat och ”Carlings” var en ny be-
kantskap för många.
 Kommunen och Trafikverket har äntligen 
slutit avtal om gamla 111:ans framtid och 
från 1 Juli 2011 tar kommunen över an-

svaret. Enligt preliminära planer skall  det 
byggas rondeller dels vid Prästavägen och 
dels vid Karlfältsvägen. VKB:s försök att få 
buss 219 att vända i Viken kan få sin lös-
ning genom att bussen lätt kan vända i en 
ny rondell vid Karlfältsvägen.
 Varje vinter utsätts våra bryggor för 
påfrestningar och en del mindre repara-
tionsarbeten väntar. Flottarna kommer att 
läggas ut när vattentemperaturen översti-
ger 17 grader och i år tar vi hjälp av dyka-
re för att lokalisera ankarna.
 Några av VKB:s badhytter skall målas 
om och en har nytillverkats av elever på 
Vikenskolan under vintern.
 Kön till uthyrningen är lång. Badhytt 
hyrs under tiden 15 maj – 30 september 
och man får hyra högst 2 år i rad. Sedan 
får man ställa sig i kö på nytt.
 När detta nummer av Byaluren kommit 
ut har VKB:s första arrangemang vid Val-
borg ägt rum. Nästa aktivitet blir på Natio-
naldagen 6 juni. Den får en lite pampigare 
utformning i år, välkomna dit. 
 Sedan många år arbetar vi med att sätta 
upp turistkartor vid Vikens infarter. De har 
av olika skäl fördröjts men om allt klaffade 
skulle de sättas upp när tjälen gått ur jor-
den. Detta inträffade den 24 mars och då 
började kommunen montera kartorna. Det 
finns en hushållsversion av kartan, som 
kan hämtas på Vikens bibliotek.
 VKB:s styrelse önskar synpunkter och 
idéer på verksamheten. Om någon kän-
ner för att bidra med kunskap eller tid till 
VKB:s aktiviteter, hör av er!
 Väl mött på byn.

Tuve Nilsson

Olof Engvall
olof.engvall@hotmail.com

Kjell Cronert
kung.oskar@telia.com

Katarina Trohammar
e.katarina.trohammar@telia.com

Bertil Lindfors
lindfors.viken@telia.com

Olle Bogren
olle.bogren@telia.com

Clasgöran Strömgren
clasgoran@tidstudion.se

Olle Bogren*

Thomas Svensson

Tidstudion

Grafisk Partner

www.vikensbyaforening.se

Paula Sallmén

vkbviken@hotmail.com

*Då annan fotograf ej angivits.
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Byaluren

stiFtelserepresentanter

vikens kultur- ocH byaFörening 
box 108, 260 40 viken.  bg: 5705-4108

förutsättning för att ta del av det elavtal 
som tecknats mellan öresundskraft 

och vKB är medlemskap i vKB. 

Byaluren delas ut till alla året-runt-hushåll. 
ni som har fast sommaradress i viken 

eller inom postnummerområdena och bor 
permanent på annan ort kan hämta era ex 

av Byaluren på vikens Bibliotek. 

Stöd VKB med din 
medlemsavgift 2011.  

200:-
Bankgiro 5705-4108. 

(Gäller ej dig som har elavtalet 
och därmed redan betalt 

medlemsavgift.)
Inbetalningskort finns att hämta

på Biblioteket i Viken.
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27 februari och allt kraschade

I morgon är en ny dag
Efter att ha haft ansvaret för ekonomin och 
chefat över Byaluren i åtta år är det dags 
för mig att växla över till Olof Engvall.  
 Det har varit stimulerande år där jag har 
fått vara med och utveckla tidningen till-
sammans med en engagerad redaktion.
 Tidningen kostar idag Vikens Kultur-
och Byaförening, tryckt och distribuerad, 
motsvarande ett brevporto till alla invå-
nare. Då når vi alla i Viken oavsett man är 
medlem eller ej. 

Ett års betänketid
Jag fick för mig för ca 1 år sedan att nu 
är det dags för en ny dag. Redaktörska-
pet delas på två, en som är ansvarig för 
det innehållsmässiga och en som hante-
rar ekonomin. Ny chefredaktör blir Olof 
Engvall och Clasgöran Strömgren kommer 
genom sitt bolag TID-studion att hantera 
ekonomin. 
 Ett stort tack för alla positiva tillrop un-
der åren och att det hänt positiva saker 
märker man när distributionen inte funge-
rar fullt ut. Förr var det inte så viktigt – nu 
blir vi nerringda. Det känns bra.
 I det här numret kommer ett utdrag ur 
en bok om Vikens Golfbanas historia, nå-
got om en HIF-spelare som började spela 
fotboll i Viken. Lite tips om att njuta båtli-
vet. Ryktet säger att en del älskar sina bå-
tar så mycket att de lämnar sina hem för 
att bo över i båten i hamnen, men det är 
nog inte riktigt sant.

Många intressanta artiklar
Lite om ambitionerna för Lantmännen 
i Viken och Stenbutiken blir det också. 
Framgångsrika kockar och bagare får lite 
utrymme. Det stora LAN-projektet är in-
tressant och innebandy en het grej i byn. 
 Dessutom.
 Äntligen, 111:an blir kommunens och 
vi Vikenbor ska nu bevaka att inte idéerna 
blir fel. Vi kollar vad du vill ska ske med 
bostäder, service, bussar och gator.
 Slutligen. Kyrkan har alltid två sidor i 
Byaluren och någon sa till mig: ”Vad det 
skrivs mycket om kyrkan”. 
 Ja det händer mycket i Kyrkan och 
samarbetet innebär som för varje annan 
”förening” att man kan köpa distribution. 
Det innebär ett samarbete med kyrkan, 
som är en vinn-vinn-situation för Byaluren 
och kyrkan.

    Kjell Cronert

Nattvandrarna behövs och du som 
nattvandrare behövs för våra ungdomar 
i Viken men också för att kolla läget. 
Den 27 februari eller natten mellan 26 och 
27 februari hände det som inte får hända. 
Busshållplatser slogs sönder, likaså fönst-
ren på Jollen och lite längre bort ett par 
vackra lyktor på en privat villa.
 Jag kan inte tro att det handlar om Vi-
kenungdomar, men det viktiga är att kon-
statera att det händer mindre bra saker i 
Viken och att vi behöver nattvandrarna. 
Inte minst för att rapportera när langarbi-
len är vid Statoil eller just för att visa vår 
närvaro. Jag har gått några gånger, men lis-
tan är lång på de som skulle gå. 
 Någon har sagt att det räcker med ett 
par gånger om året.
 Gå, är min vädjan!

Kjell Cronert

EFTERLYSNINGAR!
vi söker just Dig som med Din arbetsinsats vill bidra till att bevaravikens 
Kulturarv lite eller mycket, ung eller lite äldre. snälla Du kontakta någon 

av våra stiftelser! ingen av oss vill att möllan förfaller eller att paul Jönska gror igen 
eller att vikens sjöfartsmuseum försvinner med allt vad det innebär.

VI VET ATT NI FINNS!
Svar till VKBs kontaktpersoner i kommittéerna, 

Telefonnumret hittar du i redaktionsspalten på sidan här intill.

Järngänget  ove Johansson, som också är 
representant i lokal Brå, marie tidedal, 
som håller ihop allt och marie Zeidlitz, från 
reportaget i Byaluren nummer 1 2009. 

I slutet av mars gjordes vår fina prome-
nad längs stranden färdig och nu kan vi 
gå från Fäladsvägen till Lerberget på den 
bland klitterna trevligt slingrande pro-
menadvägen. Fin utsikt över Sundet och 
på betryggande avstånd från eventuella 
snedslag från golfbanan. Claes Hultgren 

”Härligare promenad än så här blir det inte” sa damen jag tog bilden på.

Strandpromenaden klar!

på Golfklubben är nöjd. Inte minst för att 
det nu är betydligt färre som promenerar 
på banan. 
 Och det allra finaste är att alla man mö-
ter hälsar med ett glatt HEJ!!!

Olle Bogren
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Silvermedalj i Kock-VM till två Vikenflickor

Viken – ett centrum för utsökta råvaror och gourmetframgångar

Sara Johansson boende i Viken och till 
vardags kock på Sofiero Slottsrestau-
rant och Lina Olsén som driver Condi-
tori Öresund ställde upp och vann en 
hedrande silvermedalj i Kock VM som 
arrangeras vart fjärde år i Luxemburg. 

Lina och Sara deltog i det regionala laget 
Skåne Kulinar i klassen Desserter. Övriga 
klasser är de kalla och varma köken. 
 Skåne Kulinar består av totalt 10 kock-
ar och har stora framgångar bakom sig 
med två OS silver och ett OS brons. Laget 
vill lyfta fram Skåne som en av de främsta 
matregionerna både i Sverige och interna-
tionellt. Och Viken bidrar starkt! 

Många och långa förberedelser
Att ställa upp i Kock VM är inget man be-
stämmer sig för dagen innan precis. Inte 
mindre än två år har Lina och Sara tränat 
för att nå perfektion i sin klass. De ställde 
upp med tre petitfourer (chokladtryfflar), 
en chokladskulptur och fyra desserter. En 
med mörk choklad och hallonmousse, en 
med vit choklad, äpple och passionsfrukt, 
en med citrus & päroncarpaccio, mascar-
pone och rosmousse (!) och till slut en 
med körsbär och pistasch. 

 Tävlingsmaten äts inte, utan bedöms till 
90% på utseendet men domarna är hårda. 
De tittar och undersöker med nålar för att 
se att det inte är fusk. Men petit fourerna 
fick de faktiskt avnjuta. 
 Lina fick uppdraget att göra choklad-
skulpturen och för att klara den gick hon 
på en specialkurs i Paris. Skulpturen, som 
var 60 cm hög, gjordes i Sverige och frak-
tades i delar till Luxemburg där Lina mon-
terade den färdig. För att få allt klart till 
tävlingsdagen sov inte Lina och Sara på 36 
timmar. Men det var värt allt jobb säger de 
båda när vi tillsammans med de andra i la-
get fick hänga silvermedaljen runt halsen. 
Gå gärna in på Skåne Kulinars hemsida: 
skanekulinar.se och läs mer.

Nu laddar de om
För Sara var det hennes första tävling och 
den gav mersmak. Lina vann första pris i 
matbrödskategorien i en tävling för unga 
bagare för 1 år sedan. Nu siktar de på OS 
och målet är förstås Guld den här gången. 

Laga din egen VM dessert
För Byalurens matintresserade läsare delar 
Sara med sig ett av de vinnande dessert-
recepten: Päron- och citruscarpaccio med 

mascarpone/rosmousse, kanderade ros-
blad och vit choklad. 
 Lite pyssel är det men inte alls så svårt 
försäkrar Sara. Det receptet hittar du på 
www.vikensbyaforening.se. 
 Från Lina kommer ett recept på en läck-
er chokladtryffel till kaffet. Linas tryfflar är 
lätta att göra hemma och mycket goda. 
 De passar perfekt till en stark kopp kaf-
fe eller till kvällsmyset.
 Lycka till!

Katarina Trohammar

Linas mörka muskovadotryffel

Ca 20 bitar.
175 g mörk choklad (60-70 % kakaohalt) 
1 dl vispgrädde 
0.75 dl mörkt muskovadosocker 
2 msk smör 
kakao
Hacka chokladen fint och lägg i en bunke. 
Koka upp grädde, socker och smör. Häll 
över chokladen. 
Blanda försiktigt tills all choklad har smält. 
Låt tryffelkrämen svalna i rumstemperatur. 
Häll den i en form klädd med bakplåtspap-
per. Ställ sedan in den i kylen. 
Skär tryffelmassan i bitar och vänd dem i 
kakao. Förvara dem svalt.

Saras päron- och citruscarpaccio med mascarpone/rosmousse, kanderade rosblad och vit choklad finns på www.vikensbyaforening.se
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Viken – ett centrum för utsökta råvaror och gourmetframgångar

Nu fylls hamnen av liv igen efter den 
iskalla vintern och Barbord slår upp 
sina dörrar för sommaren. Flera nyhe-
ter väntar gästerna.

Marcus Nemrin, som även driver Sofiero 
Slottsrestaurang, är full av entusiasm in-
för den kommande säsongen. ”Nu lägger 
vi två säsongers prövotid bakom oss och 
står rustade inför en härlig sommar med 
många nyheter och aktiviteter”. 
 Marcus Nemrin hyr Barbord av Pat-
rik och Viveka Björklund, som också har 
renoverat den ganska nedgångna fastig-
heten, som nu är en fräsch sommarrestau-
rang med ett perfekt läge i Vikens hamn. 
 Att sitta här en härlig sommarkväll och 
se båtarna komma in och se människor 
passera slår det mesta.

Barbord breddar sin meny
”På Barbord vill vi att alla ska ha möjlighet 
att få en god prisvärd måltid som passar 
de flesta plånböcker. Vi vill erbjuda 
fräsch sommarmat – enkel, god och med 
en speciell twist- plus att en trerätters 
gourmetmeny alltid ska finnas. 
 Eller om kunden vill ha en enstaka 

gourmeträtt går det lika bra. Barnen ska 
förstås hitta det som de älskar – t ex 
spagetti & köttfärssås på Barbords vis”, 
berättar Marcus. 
 Den stora nyheten i sommar är en 
speciell Barmeny, där det kommer att 
finnas goda rätter i en något lägre prisklass 
men alltid med råvaror av hög kvalitet. 
Köttet i hamburgaren är Black Angus, 
det bästa som står att få, vilket höjer 
priset några tior men ger en helt annan 
smakupplevelse och fortfarande till ett 
vettigt pris.

Råvaran är grunden
Just nu skrivs och talas det mycket om 
närodlade, småskaligt producerade råvaror 
och kött från djur som fått leva ett bra liv. 
Det har Sofiero Slottsrestaurang och nu 
även Barbord alltid värnat om. Jakten på 
lokala leverantörer pågår hela tiden.  
 Larsviken förser Barbord med potatis 
och alla grönsaker, tomaterna kommer 
också från Viken. Kalvköttet av Limousin-
ras från Rispagården ger ett mört och alltid 
saftigt kött. Den utsökta rapsoljan har 
Marcus hittat på Krokstorps gård i Påarp 
och jakten efter lokala råvaror fortsätter.

Säsong och lokala aktiviteter
Marcus växlar menyn efter vad som är 
aktuellt för säsongen och kommer att 
knyta an till olika aktiviteter i hamnen. 
Vikenfesten är förstås den stora 
händelsen men även veteranbilarna 
som ställer upp sig i hamnen den 3:e 
onsdagen i varje sommarmånad samt 
även måndagseglingarna kommer att 
uppmärksammas på olika sätt på Barbord.

Speciellt för Byalurens läsare
Som ett litet smakprov på Barbords 
sommarmeny delar Markus här med sig 
av två recept och kombinerat med Saras 
dessert och Linas tryfflar kan du själv fixa 
en unik meny med hög impafaktor. 

Katarina Trohammar

Nu öppnar Barbord för en ny säsong

Öppet året runt!
viken har flera restauranger som har 

öppet nästan hela året. på vikens Hamnkrog, 
prego, momma’s och thaikrogen finns mat 

för många smaker och tillfällen. 
från dagens rätt, lunchsalladen, pastan 

till läckra menyer. 
välkomna!

Recept på omslagsbildens 
ugnsbakade sejrygg med musselsås 
och halstrad Larsvikensparris 

4 personer 
600 g sejrygg, lättsaltat 
4-5 dl musselfond 
5 dl grädde 
1 gul lök, finskuren 
1 vitlöksklyfta 
5 dl vitt vin 
en timjankvist 
citronsaft 

1. Koka samman fond, vin, grädde och lö-
ken till en simmig konsistens, mixa slät 
och smaka av med salt, peppar samt ci-
tronsaft. 
2. Baka fisken på en smörad plåt i 100 
grader varm ugn till den har en innertem-
peratur av 50 grader. 
3. Rosta sparris från trakten i het stekpan-
na eller under grill elementet i din ugn, 
smaksätt med salt och peppar. 
4. Servera med lite kokta päror och träd-
gårdsplockat grönt, drick något gott till.

Receptet på den  läckra förrätten från Barbord finns på www.vikensbyaforening.se
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Rättegången 1924.  
Tingssalen i Helsingborg var till bristnings-
gränsen fylld av nyfikna åhörare. På de 
anklagades bänk och i centrum för försam-
lingens intresse satt en liten spröd, grånad 
kvinna omgiven av propert och stramt 
klädda mycket allvarsamma rättstjänare.  
 Med finkappan på och med hatten fäst 
vid hårknuten lyssnade hon uppmärksamt 
och spänt på åklagarens frågor. Uppträd-
andet var säkert och med lågmäld men 
klar stämma, och utan att ändra en min, 
lämnade hon sina svar. 
 Men någon gång hettade det till när 
den lilla, annars tillsynes timida, damen il-
sket och på skarpen bet ifrån sig.
 Utan omsvep kunde hon då påstå, att 
hon var utsatt för konspiration, att de in-
kallade vittnena var mutade och att de 
mindes fel, ja, t.o.m. att de höga rättstjä-
narna var en korrupt samling herrar. 
 Möjligen  verkade den lilla damen vid 
dessa enstaka tillfällen en aning förvir-
rad, men dum var hon då absolut inte, det 
märktes, snarare rätt slug och hon spela-
de sina kort väl. Dock -   ju längre rätte-
gången led fick man ett intryck av att hon 
var paranoid och inte hade en helt normal 
verklighetsuppfattning.   
 Kort sagt, Karolina Lundh, så hette hon, 
ville helt enkelt byta den grå vardagen, 
med maken Janne långa tider borta till 
sjöss, mot en mer glädjefylld tillvaro. 

Anklagad för trefaldigt mord
Men vad handlade den här processen om? 
Jo, den lilla spröda kvinnan från Viken 
stod till svars för trefalt mord.
Den vid tillfället 55-åriga Karolina Lundh 
och hennes dåvarande make, styrman-
nen Janne Lundh, hade flyttat till Viken på 

Ond bråd död i Viken
Kvinna i Viken anklagad för trefalt mord

Vikenreflex av Stig Ewaldson

våren 1924. Båda hade rötter i Kullabyg-
den, hon i Lerhamn och han var son till en 
skeppare på ”Arildsleje”. 
 Paret gifte sig 1895 och Karolina hade 
fött fyra barn varav tre dog i späd ålder. 
Det var endast sonen Albert som nådde 
vuxen ålder.
 Karolina hade egentligen alltid varit en 
orolig själ och hennes ständiga jakt på nå-
got nytt och bättre ledde till att familjen of-
ta flyttade och bytte bostad. En bidragande 
orsak till oron var antagligen att Janne de 
senaste åren hade haft svårt att få fasta 
jobb, vilket lett till att  familjens ekonomi 
var minst sagt skakig. 

Mordet på maken
En makaber historia rullades upp sedan 
det uppstått misstankar att något inte stod 
rätt till i samband med makens död i sep-
tember 1924. När tillkallad polis och läkare 
kom till huset på Storgatan i Viken kände 

nade senare att fru Lundh frågat honom 
om sista bussen samma kväll tillbaka till 
stan. 
 Man kan tycka att Karolina omedelbart 
när hon öppnade den snickarglada veran-
dans dörr skulle ha reagerat på att det var 
något i huset som inte stod rätt till. En frän 
doft måste ha slagit mot henne. Men i stäl-
let för att se efter hur det var med maken 
tog hon god tid på sig och pysslade en del 
med annat.   
 Först därefter, påstod hon, fann hon sin 
make Janne död.

Märkliga omständigheter
Karolina framhöll upprepat inför rätten att  
hennes Janne måste ha tagit livet av sig. 
Doktor Alling, ni vet doktorn med puman 
i Höganäs, skrev ut dödsattesten, men ef-
tersom omständigheterna kring dödsfallet 
innehöll flera dunkla punkter kopplades 
fler läkare in. Man fann det märkligt och 
närmast omöjligt att en man som druck-
it saltsyra skulle ha sinnesnärvaro nog att 
placera syraflaskan väl igenkorkad på bor-
det ett stycke från den bädd han låg på. 
Obduktion av liket var påkallad. Den ut-
fördes av Einar Sjövall, den berömde pro-

teckning i HD från rättegång 1924

Bussen som förde Karolina lundh till och från Helsingborg

de en mättad stank redan i farstun och där 
inne låg den döde på sin säng omvälvd av 
stark lukt av lik och saltsyra, och med ill-
rött till oigenkännlighet uppsvullet ansikte. 
 Allt omkring honom var i god ordning 
och på nattduksbordet ett stycke från säng-
en stod en igenkorkad flaska saltsyra. Den 
flaskan brukade hustrun Karolina förvara 
inlåst i ”bislaget”. Syran, påstod hon, an-
vändes till rengöring av porslin.
Karolina hade kommit hem efter ett par 
dagars utflykt och resa till Malmö där hon 
kopplat av med kyrkobesök, promenader 
och turkiskt bad. 
 Hon återkom till Viken med bussen från 
Helsingborg en fredag i september och Vi-
kenbon och chauffören Albin Nilsson vitt-

fessorn i rättsmedicin i Lund. Sjövall kunde 
konstatera att Janne mött döden kvävd av 
sina egna uppkastningar. Han hade då va-
rit så berusad att han närmast var med-
vetslös. 
 Alkoholmängden i magen var nämli-
gen mycket hög, men det märkliga var att 
man inte fann en enda flaska sprit, fylld el-
ler tom, i huset i Viken. Eftersom liket var 
i upplösning kunde man också fastställa 
att Janne hade legat död i några dagar. En 
liten tröst för den känslige var att Jannes 
dödskamp antagligen inte hade varit sär-
skilt utdragen.

Många mystiska omständigheter
Många mystiska omständigheter radades 
nu upp. Karolina hade bara en kort tid 
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Vid slutpläderingen 
i september 1925 vi-
sade åklagaren i en 
21-sidig inlaga på 
punkt efter punkt att 
Karolina var skyldig 
till trefalt mord. I en 
än digrare skrift re-
dogjorde försvarsad-
vokaten i lika många 
punkter för avsak-
naden av fullständi-
ga bevis. Han ansåg 
indicierna var rena 
gissningar och anta-
ganden och yrkade 
därför på frikännande

 Bland de nyfikna i den överfulla rätts-
salen lägrade sig en spänd tystnad när 
domaren tog till orda och meddelade att 
häradsrätten ej kunde ta fullt ansvar för en 
fällande dom. Detta eftersom ”full bevis-
ning inte kan anses föreligga”. 
 I sak innebar det att man lade ner rätte-
gången och att Karolina Lundh kunde läm-
na salen som en fri kvinna.

Domen
Domen betraktades som en nödlösning 
och i folks sinnen var Karolina skyldig till 
allt som lagts henne till last av åklagaren. 
Fru Lundhs frihet blev emellertid kortvarig. 
Kanske var det så att ruelse och samvets-
kval anfäktade henne så här tätt inpå den 
utdragna och svåra processen mot henne 
eller kanske omgivningens misstankar mot 
henne pressade henne så hårt att nerverna 
brast. Bara en tid efter frisläppandet från 
Malmö centralfängelse togs hon nämligen 
in på S:ta Maria sinnessjukhus. Där vistade 
hon till sin död tio år senare.

innan den tragiska händelsen tvingat Janne 
att ta en livförsäkring med höga premier 
och utställd på beloppet 40.000 kronor.  
   Man nystade vidare i saken och upp-
täckte då att Karolina även tecknat en liv-
försäkring på sin åldriga mor Johanna. 
Johanna som hastigt avlidit efter en tids 
sjukdom 1922. En läkare skrev ut döds-
attesten utan att ha sett liket och Karoli-
na såg till att den döda snabbt kom i jord. 
Dessutom - bara ett par timmar efter det 
att modern gått ur tiden hämtade Karolina 
ut moderns livförsäkring.
 Nu fann man anledning att också un-
dersöka sonen Alberts död. Albert var sin-
nesvag och kunde väl betraktas som en 
belastning för Karolina, som mest själv 
hade vårdnaden av honom. Maken Janne 
befann sig ju långa tider till sjöss. Bara ett 
par månader innan flytten till Viken dog 
Albert. Paret Lundh bodde då på Bruksga-
tan i Helsingborg och Albert, som var 25 
år gammal, hade enligt mor Karolina låst 
in sig på sitt rum. Hon påstod sig ana oråd 
och tillkallade vicevärden som hade re-
servnycklar. I det rökfyllda rummet fann 
man Albert liggande i en förvriden ställ-

ning på golvet och till synes livlös. Spjället 
på kaminen var tillskjutet. Visserligen lev-
de Albert när man fann honom men avled 
kort därefter. 
 Vicevärden gick ed på att Karolina stått 
med  nyckeln till rummet i sin hand innan 
hon ens varit inne i det. Hon nekade för-
stås till det påståendet och menade att hon 
visst varit inne i rummet och hämtat den. 
Rätten ställde sig dock tvivlande och fråga-
de sig om man här hade att göra med ett 
barmhärtighetsmord. 
 Nu hade emellertid så många misstan-
kar och frågor kring de verkliga händelse-
förloppen hopat sig och därför begärdes 
obduktion både av modern Johannas och 
av sonen Alberts kroppar. De grävdes de 
upp ur gravarna, men man fann inget som 
påtagligt kunde styrka brott i samband 
med deras död.

Mutor, och bestickning 
Polisutredningen hade pågått i mer än nio 
månader innan rättegången började som-
maren 1925. Karolina försökte muta nästan 
alla som var inblandade i processen. Hon 
tyckte det var helt i sin ordning att betala 
extra till advokater, läkare och förhörsleda-
re ”så att de ville laga så att hon blev fri” 
som hon sa. Landsfiskal Pettersson i Ödå-
kra erbjöd hon 10.000 kronor.
 Rätten stod inför ett knivigt fall. Hade 
Karolina Lundh mördat sina anhöriga för 
snöd penningvinnings skull eller var hen-
nes orädda framträdande i rätten bevis på 
att hon faktiskt var oskyldig. 
 Hon hade nekat till alla anklagelser. 
Trots att nästan allt pekade på hennes 
skuld var bevisningen svår. På den tiden 
hade man inte som idag DNA-analyser, ja 
man hade inte ens utvecklat metoder att 
analysera fingeravtryck. 

Karolina satte in 
dödsannonsen redan 
dagen efter det hon 
funnit maken Janne 
död.

så här tedde sig Bygatan nr 49 i viken år 1924.
Huset på bilden har ingenting med mordet att 
göra. i butiken t.v. fanns det charkuteri som ett 
par år senare togs över av ellen persson. ellen 
flyttade rörelsen till Bygatan 30 dvs. det som 
senare fick heta pers livs.

 

BREV FRÅN VIKENBO
Hej. ulf mattsson heter jag 
o bor på Kvistgränd 16 
(medlem i vKB naturligtvis) 
vill bara nämna att jag med 
stort intresse läste artikeln 
-över isen 1762- i Byaluren 
nr 33. Jag har nämligen 
också Bengt michelsen o hans 
son måns Bengtsson som 
förfädrar  på min mors sida 
( o är således även släkt med 
artikelförfattaren på långt 
håll). rätt kul att veta att 
jag som relativt nyinflyttad 
i viken har släktanor från 
1600-talet härifrån och jag 
antagligen endast bor några 
hundra meter från mina 
gamla släktingar.

…en 2200m2 utställning av 
inne- och utesten, marksten, 
plattor , murar, natursten, 
och dekorsten. Allt visat i en
utställning från idé till färdig 
trädgård – året runt!
Stenbutiken – ett klokt val för
design, kvalité och service.

Välkommen till…

Trädgård – året runt!
www.stenbutiken.se • 042 - 36 07 70
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Skånes största LAN 
– en spelfest för de unga i Viken

Vikenskolan var nedsläckt klockan tre 
på natten fredagen den 7:e januari. 
Men tro inte att eleverna låg hemma 
och sov. Istället hade skolan invaderats 
av 250 spelsugna ungdomar som kon-
centrerade sig stenhårt på sina upp-
gifter. Att spela dataspel tillsammans. 
Dygnet runt, i tre dagar.

- Vi planerade allt i sex månader och job-
bade oavbrutet de två sista dygnen innan 
vi öppnade dörrarna, berättar Filip Örte-
gren, initiativtagare till Vikenlanet.
 Tillsammans med vapendragaren Emil 
Larsson och ett gäng eldsjälar i Byafören-
ingens ungdomsgrupp lyckades Filip trum-
ma ihop Skånes största LANfest. 
 En beundransvärd insats som stöttades 
av Vikens Byaförening och en rad generö-
sa sponsorer.
 - Varför vi gjorde det? För att det ska 
hända nåt kul för ungdomarna i Viken och 
för att sätta Viken på kartan, säger Filip 
som berättar att de 250 deltagarna främst 
kom från Viken, Höganäs, Helsingborg 
och Malmö.

Lockade nyfikna besökare
Nu var det förstås inte bara 250 ungdo-
mar i åldrarna 13-20 år som tog över Vi-
kenskolan. En strid ström av stöttande och 
nyfikna föräldrar och andra vuxna tittade 
nyfiket in för att lära mer om vad en *LAN-
fest egentligen handlar om. För er som in-
te var där kommer här en snabbversion.

 Mörkt, färgglada spotlights, oändliga ra-
der av flimrande datorskärmar där delta-
garna med headset på huvudet spelar spel, 
luftmadrasser på golven, halvsovande ung-
domar mitt bland ivrigt spelande kamrater, 
coca cola burkar, pizza från Pregos egen 
ugn på plats, chips, lounge med video-
filmer, körsimulator…och bara en skön, 
strid ström av ungdomar som har kul ihop. 
Mycket leenden. Mycket glädje.
 - Allt gick kanonbra. Det enda vi egent-
ligen var oroliga för var om strömmen och 
Internetlinan skulle räcka till. Men det fun-
kade kanon tack vare Öresundskraft som 
sponsrade med 1000 mb/s och Nordway 
Store i Höganäs som kopplade upp allt. 

Sponsring som gav oändlig kraft
Sponsringen från Öresundskraft, Höganäs 
Energi och Bredband2 innebar att Vikenla-
net faktiskt hade mer kapacitet än världens 

* lan – local area network härstammar 
från tiden då nätverkskablar fick koppla 
ihop datorer så att man kunde spela 
mot varandra i ett nätverk. idag sker 
spelen över internet. populära spel är 
starcraft, World of Warcraft, call of 
Duty, counterstrike. Även bilspel och ett 
och annat besök på sociala nätverk som 
facebook flimrade förbi på skärmarna. 
för mer info besök www.vikenlanet.se

största LAN-party, Dreamhack. Ett exempel 
på hur viktigt stödet är från lokala företag 
och föreningar. En av många vuxna som 
fanns på plats var Marie Tidedal som en-
gagerar sig starkt för Vikens ungdomar.
 - Det är så roligt att se hur duktiga vå-
ra ungdomar är som kan arrangera en jät-
tegrej som Vikenlanet, hålla ihop det hela, 
skaffa sponsorer och skapa värde för både 
Viken och just de yngre. De har varit fan-
tastiska och är så värda en sån här fram-
gång, säger Marie Tidedal.

Med årets lyckade projekt i ryggen har ini-
tiativtagarna nya mål för framtiden.
 - Ett grymt mål vore att växa sig större 
än Dreamhack i Jönköping. Det viktigaste 
är att skapa ett schyst event för de unga i 
Viken. Det är det som driver oss, avslutar 
Filip Örtegren.

Olof Engvall
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Äntligen. Vikens Tennisklubb är öppen!

Välkommen till en ny härlig tennissommar på Vikens Tennisklubb. Nu har våra tre grusbanor öppnat igen 
och stämningen är på topp. Hög tid anmäla dig till tennisskolan
   Fem veckor i juli kan barn och vuxna träna tennis i vår populära tennisskola. 500 kr för ungdom och 650 
för vuxna för fem dagars tennisskola, med professionella tränare.
   Anmäl dig på www.vikenstennisklubb.com under fliken ”Tennisskolan”. På hemsidan kan du också boka 
och betala din tennistimme. Välkommen till VTK! VTK. .

Jo faktiskt – vintern är slut! Och visst 
var den lång och kall, men visst har 
det också varit härligt med en riktig 
snövinter jämfört med de ”normala” 
grå och fuktiga vintrarna! 
Många åkte skidor på heden, barnen kun-
de leka utomhus hela dagen utan att bli 
blöta och smutsiga och Vikens många 
hundar njöt av att rulla runt i snön.  
 Vi på Paul Jönska gården gladde oss åt 
att för en gångs skull ha riktigt vinterväder 
på vår julmarknad – även om det var halt, 
och kallt om fingrarna. Så mycket sköna-
re att komma in i den mysiga glöggstugan 
där både struvor, klenäter och pepparkaka 
serverades till den varma glöggen. 

 Vi blir varje år lika glatt förvånade över 
det stora intresset för vår lilla julmarknad 
och den strykande åtgången på våra alster. 
Åttio dörrkransar tog slut på mindre än en 
timme. Burkarna med mullbärs-, hallon- 
och svart vinbärssylt, apelsin-, fikon- och 
tomatmarmelad och rödbetor; matbröd, 
kaffebröd och kakor - allt var slut efter en 
och en halv timme. Men sen kunde man 
i lugn och ro ägna sig åt julklappsståndet 
med handarbeten som vi stickat, sytt och 
vävt: varma mössor, vantar, pulsvärmare 
och sjalar, kuddar och trasmattor.  Lotteri-
erna var också populära med många och 
fina vinster. 
 Vi lägger ner mycket arbete under hös-

ten men vi får verkligen lön för mödan. 
De pengar som vi får in behövs till under-
hållet av gården. Tack alla vikenbor som 
kom i julas och välkomna igen nästa jul! 
Välkomna också ni som ännu inte upplevt 
vår lilla charmiga julmarknad! 

Dags för trädgårdsarbete igen. 
Vi tror att även trädgården har mått bra av 
en riktig vinter, även om en del växter har 
haft det tufft. 
 Vi är redo för en ny säsong med myck-
et arbete och vi välkomnar alla som vill 
hjälpa till. Man mår så bra av trädgårds-
arbete och paul jönska trädgården är en 
härlig arbetsplats. Där är alltid lä för alla 
vindar, fåglarna sjunger för oss, blommor-
na doftar och det är så vackert!
 Vår hundraåriga stora järnek behöver 
föryngringsbeskäras, ett arbete som kräver 
experthjälp och kommer att utföras av ar-
borist. 
 Vi ser också fram emot att se våra grin-
dar i nyrenoverat skick, bekostade av bi-
drag från det kockska arvet, pengar som 
enligt testamentet ska användas för Vikens 
förskönande. Vi hoppas alla håller med 
om att det villkoret blir uppfyllt. 
 Välkomna alla till sommarens aktivite-
ter, som startar första helgen i juni med 
Trädgårdsrundan i Nordvästra Skåne. 

Märta Braun 

Paul Jönska gården     
ett sådant vackert Juleträd vi hade på paul Jönska gården. 
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Nu är det vår och hamnen lever upp igen. Vi går en runda så 
får vi se vad som händer...  
 Vi börjar vid fiskebodarna väster om hamnen. Här träffar 
man alltid någon som förtäljer “det senaste”. Har man tur får man 
komma in i en bod och se hur fint man  gjort. Vi tackar och tittar 
sen in på det lilla Sjöfartsmuséet där det alltid är trevligt och man 
får sig lite av Vikens sjöfartshistoria till livs. 
 På Galleri Hamnen i det gula trähuset som en gång var fiskaf-
fär, är Åke aktiv och i sommar ställer bl.a. Ardy Strüwer ut. 
 Vi fortsätter sen promenaden ut på piren och har vi tur får vi 
se en svanhona ligga på ägg i strandrågen väster om piren. 
 Ja, just det! Väster om piren. En gammal missuppfattning är att 
det är norrut. Så här är det. Den långa kajen som går från Bar-
bord till Phun Thaii går i öst-västlig riktning och den stora piren 
med fyren pekar s.a.s. nästan rakt i syd. En konsekvens av detta 
är att Helsingör ligger östligare än Viken. 
 Ojdå! Tillbaka till ämnet…
 Vi går in mot hamnen igen och passerar en f.d. Vänern-bog-
serbåt som ligger längs med kajen. Hon har legat i Viken  några 
år och man hjälper till med vissa arbeten i hamnen och utför ock-
så dykarbeten i Sundet. På vägen in passerar vi hamnkontoret där 
Lars-Olof är kapten, och längre in den så kallade ”Veterankajen”,  
där det ligger fina trä-segelsnipor och småfiskebåtar. Fråga gärna 
båtägarna om deras båtar. Alla älskar att prata om sina farkoster.
 Phuun Thai strax intill är hamnens enda asiatiska inslag och 
här serveras det thai-mat med fin utsikt över hamnen. Så även 
från Hamnkrogen där man äter gott och har koll på hamninloppet. 
 Nä, nu får vi ha en glass och vår fina glasskiosk förser oss. 
 Kiosk, förresten, är ett grekiskt ord och betyder paviljong och 
visst är kiosken en fin paviljong. Medan man mumsar i sig glas-
sen är det obligatoriskt att fotografera varandra sittande ihop med 
gubbarna i Jonas Högströms fina statygrupp ”Tur, hopp och kär-
lek”, som bekostats av bröderna Kocks donation till Byaföreni-
nen, avsedd för försköning av Viken.
 Så snart skolan slutat i juni är det full fart på WBS:s seglar-
skola lite österut därifrån  och där ser vi de blivande storseglarna 
lära sig hur man riggar, sjösätter, seglar och kapsejsar. I hörnan 
vid slipen är det ofta full rulle med sjösättning och påmastning av 
de stora segelbåtarna och här får man gärna hjälpa till. Mest med 
goda råd. Barbord, som ligger mitt i seglarsmeten, har öppnat för 
säsongen och här brukar man alltid träffa någon och kanske bli 
inviterad på en öl. Lite ”gott snack” blir det lätt. Om inte där så 
kanske hos WBS som finns intill. Vissa har ännu inte sjösatt och 
jag vet att dom gillar att bli ”störda” i vårrustningen. 
 En bryggsväng för att titta på alla båtar vid ”Fars Brygga”*  
avslutas med ett bad, för nu är Grääsa Brygga klar för säsongen, 
en ljummen västvind råder och vattentemperaturen på god väg 
upp mot 20 grader. Inget går upp mot en sommardag i Vikens 
hamn!

Olle Bogren

  En liten hamnrunda

* Den heter så då utformningen var salig lars Hammerös, kallad ”far”.

När du kommer till Christinelundsbacken har du säkert sett 
Tornfalken någon gång. 
 Det är fågeln som står blickstilla i luften och hänger med hu-
vudet samtidigt som den ”ryttlar” med vingarna. Tornfalken hör 
till de få fågelarter som klarar av att hålla sig stilla i lufthavet ge-
nom denna rörelse.
 Med huvudet alldeles stilla kan den då med sin skarpa syn lätt-
tare upptäcka rörelser från t ex möss och större insekter på mar-
ken. Den kan ses på fäladen både norr och söder om Viken. 
 Tornfalken är rostbrun och ger ett slankt och litet intryck trots 
att vingspannet faktiskt kan vara upp till 80 cm mellan vingspet-
sarna. När den inte ryttlar sitter den ofta på en ledningsstolpe 
och spanar. Tornfalken är inte vilken kråka som helst, den tillhör 
”kronans vilt” vilket innebär att om du hittar en död tornfalk ska 
den faktiskt lämnas till polisen i Höganäs.  
 Vill du se fler falkar och andra spännande fåglar ska du någon 
gång åka till den sandiga halvön Rönnen uppe vid Farhult, där 
väntar ett veritabelt fågelparadis – speciellt vintertid.

Katarina Trohammar

Tornfalken – fågeln som 
nog alla vikenbor sett

thanks for the image linda Wright.
fler fina fågelbilder här:  http://www.lookingup.me.uk/index.html

BOULE
från Rivieran till Viken
Lars Hanell har under mer än 10 år hållit i boulearrang-

emang på Franska Rivieran. Nu tänker han starta i Viken 
tillsammans med intresserade. Ring Lars 23 84 06
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VIKEN I VÅRA HJÄRTAN!
Viken ligger oss varmt om hjärtat. Under de senaste nio 
åren har vi förmedlat fl est villor mellan köpare och säljare 
här i byn. Vi lever och bor själva i Viken, vilket vi och våra 
kunder tycker är en viktig egenskap när man förmedlar 
bostäder här i byn. 

Nu tar vi nästa steg. Vi anställer fl er mäklare och fl yttar till 
ny adress. Nu hittar du oss mitt i hjärtat av Viken, närmare 
bestämt på Bygatan 31. Har du vägarna förbi är du alltid 
välkommen in och diskutera hur vi tillsammans kan göra 
din nästa fastighetsaff är till din bästa.

Vill du se vårt aktuella utbud av bostäder som är till salu? 
Besök vår hemsida www.andersjohansson.se

Rapport Paul Jönska

”Det är STORYN som är grejen”
Med dessa för mig bevingade ord föste 
min första redaktör ut mig på en jour-
nalistbana som egentligen aldrig tagit 
slut. Att berätta historier, oavsett om 
det är i radio, TV, tidning, på Internet 
eller i Byaluren…är nämligen det roli-
gaste jag vet. Och vem är då jag? Här, 
ett kort försök att presentera mig själv.

Det är bara att erkänna. Jag är inflyttad…
för 9 år sedan. Men vilka år! För hur kan 
det vara på annat sätt när man hittat plat-
sen som är livets vackraste. Här bor jag 
med min hustru och min son, 9 år och 
dotter, 7 år. Vilken vinstlott! Att dessutom 
bli tillfrågad att kliva in i redaktionen på 
Byaluren…ojojoj. Men varför jag…vad kan 
jag om redaktionellt arbete? 

Linslusen som tröttnade på TV
Efter tio år som radio, TV- och tidnings-
journalist på Sveriges Radio, Sveriges Te-
levision Sydnytt och Dagens Industri har 
jag nu tagit en paus i min journalistiska yr-
kesbana. Med uppemot 1500 direktsända 
timmar i kroppen som nyhetspresentatör 
för nordens första dygnetruntsändande TV-

kanal (SVT24), nordens första heltäckande 
näringslivs-kanal (DITV) och Sydnytt har 
jag fått min beskärda del av televisionens 
och massmedias sötma. I min roll som 
kommersiell kommunikatör har istället tid-
ningsproduktion blivit ett favoritämne.

Byaluren – Vikens hjärta
När jag fick frågan om jag ville engagera 
mig i Byaluren blev jag glad. Om det är 
något jag lärt mig som journalist är det att 
närhet och igenkänning har enorm bety-
delse för publikens intresse. Därför ska det 
bli extra roligt att få utveckla Vikens allde-
les egna tidning tillsammans med den su-
persalta redaktionsgruppen.

Styrkan hos Vikenborna
Som engagerad föreningspappa i Vikens 
Tennisklubb och Vikens Byaförening vet 
jag vilken kraft och vilket engagemang det 
finns i vår enastående by. Låt oss tillsam-
mans odla denna kraft och se till att sprida 
nyheter om förebilder, eldsjälar, näringsid-
kare, personligheter….helt enkelt de fan-
tastiska människor som lägger grunden för 
Vikens välstånd och utveckling. 
 Nu är det upp till er att dela med er av 
era fantastiska berättelser!
 
 Olof Engvall

olof engvall, ny chefredaktör för Byaluren



12

Fågelskådningen blev en stor succé

Söndagen den 16 januari halkade ett 
entusiastiskt gäng vinterklädda Viken-
bor i iväg till Talldungen för att skåda 
på strandens fåglar fram till Grå Läge. 

Vår guide var Christer Sjögren, hängiven 
ornitolog sedan tonåren, som frikostigt de-
lade med sig av alla sina kunskaper. Vi 
fick intressant information om fåglarnas 
liv, särarter och historia. Förutom strand-
fåglarna såg vi en mängd sälar vilande på 
stenarna bort mot Gråläge där de stortrivs. 
Gruppen hade förstås hoppats på att få se 
den väldiga havsörnen som också håller 
till i Gråläge men där blev vi besvikna. An-
ders Engström, boende i Grå Läge, berät-
tade att bara några dagar senare hade han 
sett havsörnen flera veckor i rad – en dag 
var det hela tre stycken. De gillar kalla och 
klara morgnar då deras byten syns bra.
Trots att havsörnen uteblev och trots det 

dåliga vädret fick vi ändå se en hel rad 
fåglar. Här är artlistan: 
Fiskmås • Skrattmås • Bläsand • Sothöna 
• Gråtrut • Storskarv • Knipa • Ejder 
• Havstrut • Gräsand • Storskrake 
• Kanadagås • Ängspiplärka • Knölsvan 
• Kaja • Råka • Kråka.

Ny fågelskådning
Då fågelskådningen lockade så många in-
tresserade blir det en ny med Christer som 
guide. Datum är den 15 maj då vi koncen-
treras oss på vårens fåglar samt fåglarnas 
läten. Samling på Hamnplanen kl.10.00 
och vi slutar ca 12.00.

Max 45 deltagare. Anmälan till Katari-
na Trohammar, tel. 23 64 29 eller mail 
e.katarina.trohammar@telia.com. 
 Ta gärna med fikakorg

Katarina Trohammar

christer sjögren kommer att guida fågelintres-
serade gäster på Hotell Borgholm, öland, den 
26-28 maj. Det är en perfekt tidpunkt att se både 
stationära och sträckande fåglar. 
 Det finns ett fåtal platser kvar. ring christer 
på 0702-445686 om du är intresserad.

Vi har här tidigare berättat om ND-Pro-
dukter och lovade då att i kommande 
nummer  berätta om NordiCare som ju 
också sitter i Tillberghuset. 
Nordicare som startades år 2004 ägs och 
drivs av Helena och Björn Peters. Man ut-
vecklar och marknadsför ortopedi och 
rehab-produkter för den skandinaviska 
marknaden. 
 Det hela började med att Helena, som 
studerande, fick rycka in som korsett-söm-
merska på bandageverkstaden på MAS i 
Malmö. Det var väl inte riktigt vad den 
modeintresserade Helena drömde om. 
 Efter några år som anställd i branschen 
kändes det, efter kunders stöd, naturligt att 
starta eget. 

Speciella produkter
Nordicare fokuserar sig mot produktområ-
dena höftskyddsbyxor, ortoser och bröst-
proteser. Kort kan man förklara det så här. 
Höftskyddsbyxor är försedda med däm-
pande textila inlägg som effektivt minskar 
risken för höftfraktur vid fall. 
   Ortoser är produkter som avlastar och 

Vad gör dom på ”Tillbergs” nuförtiden? 

lindrar smärta i t.ex. axlar, nacke och rygg. 
Slutligen bröstproteser för bröstopererade 
där NordiCare också utvecklat en egen se-
rie med protes-BH-ar. 
   2009 hade företaget en omsättning på 
drygt 16 miljoner och belönades år 2010 
med Dagens Industris Gasellpris som går 
till företag som tre år i rad ökat sin omsätt-

ning och dessutom går med vinst!  
    Idag är man 12 anställda och fler är på 
gång. Jag förstår att NordiCare fått pris. 
Det märktes tydligt efter mitt korta möte 
med Helena och Björn att dom brinner för 
det dom gör.
 Byaluren gratulerar till Gasellpriset!

Olle Bogren

Del 2. Nordicare

vD Helena peters omgiven av företagets produkter. fr.v. Bandage för överarmsfraktur och 
ryggkorsett, skulderstöd, bäckenbälte, ryggkorsett och armslinga. 



13

Valvet Mäklarfirma       Bygatan 28, Viken/Fågelsångsgatan 4, Helsingborg       Telefon 042 12 16 16        Fax 042 12 16 03       E-post valvet@valvet.se

Ett hem är ingenting du får.  
 
Det är någonting du skapar. Ibland tillsammans med familjen. Ibland på 
egen hand. Gemensamt, är tillfredsställelsen av att komma hem till en 
plats där du kan vara dig själv.  En plats där du hör hemma.  
 
På Valvet Mäklarfirma förmedlar vi inte bara en bostad. Vi  
hittar rätt läge. Och rätt känsla.  

Vår erfarenhet tar dig dit. Vi lyssnar på dina önskemål, och kan med van 
hand guida dig igenom en av de stora affärerna i ditt liv.   
 
Tryggt, säkert och engagerat.  
 
Vi finns på Bygatan 28 i Viken.  Det ger dig som redan bor eller vill bo i 
Kullabygden, fördelar vi gärna berättar mer om.  
 
Kom in till oss, besök vår hemsida eller slå oss en signal. 

 
 
Håkan Wærnér             Patrick Engström  
Reg fastighetsmäklare  Reg fastighetsmäklare
Tfn: 042-28 75 82/0708-50 16 17      Tfn: 042-28 75 76/ 0708-27 16 16
               
 
 
 
 

ValVEt.sE 

KunsKaP      ansVar     EnGaGEManG

Håkan Wærnér   Patrick Engström

BEsÖK

Så länge jag minns har Ärtklubben funnits, en för-
ening där man blir medlem och äter ärtsoppa och 
pannkakor. 
 Ärtsoppan är precis som på den gamla goda tiden, 
fläsket serveras separat. Varje torsdag kl. 11.30 – 13.00 
serveras det i Hemgården. Ibland är det uppåt 50 perso-
ner som äter gott och prisvärt. För mig, som går då och 
då, är detta en möjlighet att prata om Viken, trivas, få li-
te information om vad vikenborna tycker om Viken och 
Vikens framtid. Idéer att ta med sig till kyrkan, VKB eller 
företagarföreningen. 
 Här på bilden ses gänget som arbetar med att laga, 
servera och ta betalt. Välkomna till Ärtklubben säger 
medlemmarna.

Kjell Cronert

Ärtklubben, en tradition i Viken.

Gunnel Andersson, Anki Arvidson, Lena Ewaldson, Amy Helfrich, Ulla Nilsson, Berit 
Persson, Grethe Spangenberg, Leif Wikander, Stina Arvidsson i en salig röra.

Så skriver Bror 
Paulsson, 13 år vars 
farmor bor i Viken.     
 Bror bor själv i 
England, men kom-
mer ofta till Viken 
på sommaren. I hös-
tas skrev han ett 
långt brev om Viken 
och de upplevelser han hade där somma-
ren 2007.  
 Fem tätt skrivna A4-sidor om Viken. En 
härlig berättelse på perfekt engelska, som 

handlar om en lång intensiv längtan till en 
by som inte är som andra. Om hur han sti-
ger ombord på planet och börjar längta 
och drömma och om hur resan genom det 
härliga landskapet blir genom de gula sä-
desfälten. Han berättar om husen och om 
affärerna där han som liten gick med sina 
föräldrar för att handla. 
 Han minns doften av nybakat bröd och 
den klara höga luften vid stranden. 
 Han minns de mörkblå stora vågorna 
som slog mot stranden och hur han be-
stämde sig och hoppade i det kalla vattnet, 

men skriver att detta var det mest uppfris-
kande och oförglömliga bad han upplevt.  
Han skriver att han visste att de första da-
garna skulle han på nytt utforska Viken 
och han började längta redan när han steg 
ur bilen. ”Påföljande morgon tog jag en 
morgonpromenad genom Viken alldeles 
ensam. Detta skulle aldrig hänt hemma i 
England, men här är allt så fredligt”. Han 
avslutar brevet till sin farmor Inger Pauls-
son ”this is truly a magical place, my own 
little paradise”.

Kjell Cronert

”Viken – truly, a magical place”
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”Jag vill bara dubbelkolla så ni vet när 
ni ska stå och sitta ner”.
 Cecilia Alling, Kullabygdens Kam-
markörs ledare ser mycket koncentre-
rad ut. Det gör visserligen också de 
som sjunger, för de sitter mycket raka 
i ryggen och deras nothäfte är mycket 
tjockt. 
 ”Försök att komma ihåg allt”, påpe-
kar Cecilia. ”Ni måste vara som hökar 
som ser sitt byte när ni sjunger. Det 
gäller att vara med”.

Från Bach till Viken

Det är 287 år sedan som den mycket kän-
da Johannespassionen sattes upp för för-
sta gången i Leipzig. Johann Sebastian 
Bach hade övat och ändrat och till slut fått 
det stora verket klart. Bach är en central-
gestalt i den protestantiska kyrkomusiken 
på grund av sin omfattande produktion av 
verk för kyrkoårets olika högtider. 
 Han har kallats för ”den femte evange-
listen”, syftande på bibelns fyra evangelis-
ter. Det är detta gigantiska verk som en av 
församlingens körer övar på. De har hål-

en nöjd cecilia 
alling efter konserten 
och bilder från 
körövningarna.

lit på med detta sedan september och nu 
närmar sig den stora dagen då allt ska va-
ra på plats. Cecilia lyckas få tyst på sin kör 
– alla tittar upp och på given signal börjar 
de att sjunga. De låter himmelskt och när 
Cecilia ger tecken att de ska sluta så bör-
jar alla att prata i munnen på varandra och 
skratta. De klarade det svåra! Dags för kaffe.

Konserten noga förberedd
Det är inte bara kören som ska förbere-
das på Bachs stora passion utan också för-

Bild över församlingen som lyssnade på Johannespassionen.

Goda lyssnare - Tina och Gunnar Östin, Stig Nilsson och Erik 
thurdin. 
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Dessa sidor är ett samarbete mellan 
kyrkan i viken och Byaluren.

Information
Genomförandet av Johannespassionen har 
gjorts möjlig tack vare Peterssonska fonden
 Intäkterna  från biljettförsäljningen blev 
25 000 kr som oavkortat skänktes till De 
Hemlösas Hus i Helsingborg.
 Besök gärna vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/vasby-viken

Kyrkan på Vikenfesten i år också
De mycket positiva reaktionerna på
kyrkans engagemang på Vikenfesten
förra året gör att vi vill fortsätta den fina 
dialogen även i år. Det blir en friluftsguds-
tjänst kl. 17 på stranden och en hel del an-
nat, som ska överraska.

Kyrkorådet, Vikens församling

en mycket nöjd kör.

samlingen. Per Nyrén, känd körledare från 
Nordvästra Skåne, kallas in och intresse-
rade samlas en kväll i Kyrkstugan för att få 
reda på allt som har med Johannespassio-
nen att göra. 
 Varenda litet instrument, koral eller 
aria har en betydelse och symboliserar nå-
got i berättelsen om Jesu sista dagar enligt 
evangelisten Johannes. Att veta detta gör 
det hela mer spännande.
 Det är en ganska så förväntansfull pu-
blik som träder in i Vikens kyrka några 

söndagar innan påsk. Det syns redan in-
nan kören kliver fram att det är mycket 
som ska hända. Dessutom är det en gäs-
tande kör från Lund som ska sjunga med 
vår egen kör och en orkester på 17 perso-
ner som ska spela. 
 När alla dessa tar plats blir det tydligt 
att vår uppsättning i Viken skiljer sig från 
när Bach uppförde verket för första gång-
en. Idag är det kvinnor med och sjunger 
och inte gossar som på 1700 talet. 
 När Cecilia tar plats framför kör och 

musiker blir det alldeles stilla i kyrkan. Al-
la tittar på dirigenten som slår in takten 
och då för oss tonerna tillbaka 2000 år till 
Jesu sista dramatiska dagar. 
 Det känns tomt, säger en körmedlem 
när allt är över. Många torkar sina tårar för 
Bachs oratorium har berört, inte bara sin 
publik utan också dem som har övat. 

Marie Rehnstam
prÄst i viKen

per nyrén informerar om Johannespassionen.
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I förra numret skrev jag om skyltarnas 
betydelse för att Viken ska finnas för 
andra än för vikenborna. 
En klok och framgångsrik fd. affärsman 
hörde av sig. Han sa sanningen, som al-
la marknadsförare känner till, men ibland 
glömmer bort. Man måste vara bättre på 
något sätt. Unik, billigare, bättre service.
 Att vädja till människor fungerar inte. 
Vi är alla så inriktade på vad som är in-
tressant och värdefullt för oss själva och så 
fungerar vi, till den dag när vi upptäcker 
att spiltan är tom och vi saknar kon.
Några idéer fick jag och hans idé var att 
samla ett gäng kreativa människor för att 
se vad vi kan hitta på tillsammans. 
 Vad vi vill med Viken och hur vi kan 
nå dessa mål. Det handlar om boendet – 
det finns i gamla Viken över 100 tomma 
och mörka hus på vintern. Det är ju inte 
särskilt bra. På samma sätt kan man dis-
kutera olika frågeställningar, som 111:an 
genom Viken, behovet av nya boendefor-
mer och service av olika slag. Hur klarar 

vi av allt, från äldreboende med kvalitet, 
till barnfamiljernas behov. Skolan och af-
färer som vi älskar att handla i och allt an-
nat som kan dra människor till Viken som 
besökare. Något som gör Viken än unikare 
utan att förstöra, snarare addera.
Jag tänkte till, något subjektivt utan allt 
för ingående värderingar och bedömning-
ar, och bjöd in några av mina kompisar. 
Magnus Ramberg, inte för att han är advo-
kat utan för att han har tonårsbarn och är 
allmänt kreativ med förankring i bl a ny-
företagandet. Marie Rehnstam inte för att 
hon är präst utan därför att hon från en 
annan infallsvinkel kan se på Vikens barn 
och föräldrar. Christer Johansson, inte för 
att han kom med idén utan för att han vet 
att man kan sälja identiskt lika produkter 
på ett framgångsrikt sätt, och är engagerad 
i ett utvecklingsprojekt för Helsingborg. 
Roland Bengtsson, lite av samma skäl, men 
också för att han varit engagerad i turist-
verksamheten i Helsingborg och kan se af-
färsmöjligheter och ta dem i flykten.  

 Sara Berger, min granne därför att 
hon är småbarnsförälder och framgångsrik 
i näringslivet som marknadsförare. Charlot-

te Carlin, inte därför att hon varit engage-
rad i Vikenfesten utan för att hon är full av 
idéer och involverad i Helsingborgsfestiva-
len för något år sedan. Filip Örtegren, där-
för att han är full med initiativkraft, som 
bl a inneburit förverkligandet av LAN-pro-
jektet och lyckade ungdomsaktiviteter un-
der Vikenfesten. Niklas Ekstedt, som ju 
haft sin plattform i Viken och som föreslog 
att starta ett första klass hotell med restaurang. 
 Jag har medvetet valt bort de som 
är engagerade i olika föreningar i Viken. 
Också de som representerar handel eller 
företagandet. Jag vill ha med personer som 
ser möjligheter och svävar fritt utan bind-
ningar förutom de som gäller Viken och 
Vikens framtid. Vi har vårt första möte den 
26 maj och de som har idéer skickar dessa 
till Kjell Cronert på tel: 0708-236910 eller 
mail till kung.oskar@telia.com
 Det kan handla om allt från de minsta 
till de äldsta, om handel och service, om 
bussar och vägar. 
 Mötet kommer att leda till ett idé- och 
handlingsprogram, som sedan tas över av 
föreningar och kommunen. Några idéer 
kanske skapar nya projektgrupper, som 
t ex en konstpark typ Wannås. 
 Till den gruppen har jag redan fått en 
inresserad, men också andra har hört av 
sig och vill ställa upp längre fram.
 Kjell Cronert

Södra infarten

C-J. Trohammar 20110121

Norra infarten

Norra infarten VIKEN CENTRUM 

 VIKEN CENTRUM 

tänkta skyltar vid infarterna.

Viken och framtiden

Sommarutställningen på Vikens Sjö-
fartsmuséum 2011 kommer att genom-
föras under titeln ”Båt- & Skeppsbyg-
geri i Viken genom tiderna”.
Tidigare, år 2008, har vi visat Janne Ha-
germans produktion av 12 tremastskonare 

Rapport 
från Vikens 
Sjöfarts-
muséum

foto daterat 1894 
med båtbyggare 

och timmermän på 
vikens skeppsvarf. 

skeppsbyggmästare 
Janne Hagerman 

stående längst 
ned till höger.  

stiliga grabbar, 
bara en utan 

skäggprydnader i 
ansiktet, och det 
är en ”lärepåg”. 

stiliga hattar och 
skärmmössor 

dessutom. fotot 
finns tillgängligt i 
oltins bok: viken 

förr och nu, på sid 
175 med namnen 

angivna på sid 179.

christer Johansson och Kjell cronert i samband med det första planeringsmötet.
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Lantbrukare eller villaägare, målarfärg 
eller djurfoder…allt är lika välkommet 
på Vikens alldeles egna ”lilla varuhus”, 
Vikens Lantmän. 

Sedan 1938 har företaget varit byns na-
turliga mötesplats med tydliga ledstjär-
nor. Personlig service, bra produkter och 
ett vänligt bemötande som går utanför det 
förväntade. Nu står företagsledarna Maria 
Larsson och Christer Johansson med per-
sonal redo med sommarens alla fröjder i 
butiken.
 Vikens Lantmän behöver knappast be-
skrivas för oss Vikenbor. De flesta av oss 
har någon gång fått god hjälp av någon av 
Lantmännens sex medarbetare. Vad många 
av oss däremot inte vet är att företaget är 
en ekonomisk förening som ägs av 132 
medlemmar. Lantbrukare med djupa röt-
ter i bygden och som redan 1938 bildade 
föreningen. Till en början för att serva just 
jordbruk med gödning, utsäde, växtskydd 
och foder. Idag vänder man sig till en väx-
ande skara privatkunder och företagare.
 - för inte så värst länge sedan låg fokus 
på lantbruket men idag säljer vi två tredje-
delar av våra varor i butiken emedan lant-
bruket står för en tredjedel, berättar maria 
som själv drivit lantbruk och som arbetat 
10 år i företaget.

Eldsjälar bakom unik förening
Vikens Lantmän flyttade till nuvarande 
plats i Viken på 80-talet efter att ha legat 

Levande historia…på Vikens Lantmän

vid Möllan sedan starten. Under hela 44 år 
drevs verksamheten av eldsjälen Stig Elvers-
son som för några år sedan gick i pension.
 - Det här är ett unikt företag på många 
sätt. Det blir så när medlemmar äger verk-
samheten och det märks att det finns ett 
stort hjärta i alltsammans. omtanken om 
kunderna och deras behov är och ska va-
ra rejält mycket större hos oss än hos an-
dra aktörer utan lokal förankring, tillägger 
christer som sedan i februari är företagsle-
dare med ekonomiansvar.

14 000 säckar matjord
Kunderna kommer främst från Viken men 
även resten av Kullahalvön. I den lättill-
gängliga butiken finns 7000 produkter i 
ett växande utbud. Så här inför sommaren 
handlar mycket om blommor, gödning, 
jord, ja allt som har med trädgård att göra. 
Under en säsong köper Vikenborna över 
14 000 säckar matjord i butiken. Nästan ett 
symboliskt sammanträffande eftersom Vi-
kens Lantmän just är sprunget ur Kullabyg-
dens mylla.

 - när viken växer, växer även vi med 
ungefär 10 procent årligen och verksam-
heten ger ett sunt resultat tillbaka till ägar-
na. men i vardagen är det vårt fokus att ge 
kunderna bästa möjliga service och hjälp. 
om vi inte har en produkt hemma gör vi 
vårt bästa för att få hem den. att överträf-
fa kundernas förväntan är inte bara en 
slogan utan vår yttersta drivkraft i varje 
kundmöte, säger christer.
 Två gånger om året möter dessutom Vi-
kens Lantmän sina kunder på ett annor-
lunda sätt. På julskyltningen med mängder 
av djur som lamm, kalv, ankor, fåglar, ka-
nin, hundar, katter, hästar på ett öppet hus 
och på Vikenfesten med olika erbjudan-
den. Enkla och uppskattade arrangemang 
som Vikenborna prisar.  Och på frågan hur 
Maria och Christer gör för att skapa den 
familjära stämningen kommer svaret sam-
stämmigt från båda två.
 - eftersom vi älskar våra jobb är det un-
derbart att möta kunderna varje dag och 
vi hoppas att det märks…annars måste de 
lova att säga till, avslutar maria och christer.
 Olof Engvall

christer Johansson är företagsledare med ekonomiansvar och maria larsson är företagsledare med 
driftsansvar på vikens lantmän.

som byggdes under åren 1901-1919, men 
han byggde även ett stort antal andra far-
tyg och var den mest omtalade och domi-
nerande av skeppsbyggarna i Viken

Många skeppsbyggare i Viken
Förutom Hagerman har ett tjugotal skepps-
byggare varit verksamma i Viken. Här kan 
nämnas Lars Jönsson, J. Magnus Svensson, 
Petter Larsson Banck, Per Jacobsson, vars 
fartygsbyggen kommer att redovisas och 
avbildas med hjälp av den litteratur och de 
handlingar som finns att tillgå. En förteck-
ning över samtliga kända fartygsbyggen 
kommer att finnas tillgänglig såväl alfabe-
tiskt som kronologiskt och ett stort antal 
foton kommer att visas. Dessutom görs en 

förteckning över de båtbyggare och tim-
mermän som varit verksamma och med-
verkat vid byggnationerna av fartygen.
 Förhoppningsvis kan vi kanske också 
visa någon modell av ett Vikenfartyg.
Kanske någon som läser detta har något 
modellbygge till låns som skulle kunna 
förgylla utställningen.

Kjell Lundström

Deltagande i möte med 
sjöhistoriska Muséet.
Fyra representanter från Sjöfartsmuseet har 
i oktober deltagit i ett arbetsmöte i Hel-
singborg som Sjöhistoriska Museet i Stock-
holm hade inbjudit till. Vi lyssnade till 

föredrag av Ingrid Hall Roth, Statens Mari-
tima Museer, angående hur man bäst han-
terar museiföremål. Vidare var en mycket 
intressant punkt Jörgen Selmers presenta-
tion av Helsingörs nya Sjöfartsmuseum. 
 Dessutom besökte vi Råå Museum för 
fiske och sjöfart. En presentation av sjö-
märken runt kusterna samt svenska kana-
ler i ett internationellt perspektiv utgjorde 
också intressanta punkter.

Ingalill Stigborn
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Vikenbanan med sitt klubbhus i tidens 
nationalromantiska stil och fairways 
som kantas av sanddyner och ljung är 
en av världens få äkta ”linksbanor”.  
Det första fotografiet av golfspelare på 
Viken togs 1898 och bansträckningen 
är i stort sett densamma som 1924 då 
dagens bana skapades av golfklubbens 
förste instruktör, engelsmannen Wil-
liam Hester. 

På initiativ av Claes Kvist, golfjournalisten 
Lennart Andersson, Jan Stewenius och An-
ders Engström i Hickory Goffers of Hel-
singborg, som har sin hemvist på Viken, 
dokumenteras nu historien om Helsing-
borgs Golfklubb i en bok som beräknas 
finnas till försäljning mot slutet av året. 

I golfkretsar blev vikenbanan tidigt känd 
för sina skickliga engelska instruktörer 

Golfbanan före golfen ”Golfbanan före golfen” återger händelser 
på fäladen långt innan golfarna tog den i 
besittning. 

Golfbanan före golfen
Hur såg det ut på och kring golfbanan, låt 
oss säga, under de senaste trehundra åren? 
Gamla kartor och fotografier avslöjar att 
det fanns mindre av skog. 
 Dåtidens kalkbränning, tegelugnar och 
framför allt, bostädernas spisar, slukade 
mängder med ved. 1754 höggs till exem-
pel i bygden 487 lass för att användas vid 
en enda tegelugn i Lerhamn, och vid ”Sku-
tehaget” ett par hundra meter söder om 
tvåans green eldades med ved under salt-
pannor för att vinna salt ur havsvatten. Vil-
le man bygga hus eller fartyg fick man ta 
sig till Småland för att hämta virke. 
 Domstolsprotokoll från 1735 visar att 
man stal ris och träd från bönder i Lång-
aröd, vilket också ger en vink om ved-
bristen i Kullabygden. Vi anar ett kalt och 
tämligen öde landskap. 

Betesmark från början
På kustheden, platsen för vår golfbana, ha-
de i tusentals år får och annan boskap be-
tat av det lilla som växte av örter, gräs och 
sly och minskade därmed gradvis markens 
näringsinnehåll, kvar blev bara kråkris, 
ljung och andra växtrikets asketer. När-
mast havet skattade bönder stranden på 
tång som annars hade kunnat ge näring 
åt sandbindande vegetation, för att bruka 
den som gödsel på åkrar inåt land, eller 
för att torka och elda med den. 
 De sista metrarna närmast havet var 
så glest bevuxna att nordvästan kunde ri-
va upp och driva den blottlagda sanden in 
över gården Svinabäcks, nuvarande Svane-
bäcks, åkrar. 1749, ett händelserikt år kring 
golfbanan, lät gårdens ägare Pehr Nilsson 
30 – 40 man skyffla undan sand från fem 
tunnland av den odlade marken söder om 
gården. Samtidigt reparerade man gärdes-
gårdar av grenar och ris som placerats på 
strategiska ställen, bland annat som en 
skyddande krans i väster, för att stoppa 
sandflykten. I lä av gärdesgårdarna skapa-
des allt högre sanddyner. Man fick därför 
gång efter annan bygga dem högre, vilket 
band ytterligare sand, och troligen är det 
så de höga klitterna vi idag ser intill treans 
fairway kom till. Svanebäck var det värsta 
flygsandområdet i hela Kullen.

Linné klagade på vägarna
Carl von Linné berättar att hans vagn ska-
kade fram på den sandiga fäladen nedan-
för Litorinavallen när han passerade förbi 
på sin skånska resa. Han klagade på de 
dåliga vägarna i Kullabygden, ville man ta 
sig fram längs kusten var det bekvämare 
att segla. 

Generalstabens 
skånska rekogno-
seringskarta från
1812-1820 visar 
hur svinabäcken 
ringlade sig långt 
ned mot viken 
fram till 1911, 
och mynnade i havet 
nedanför fyrans green. 
Här syns också den då 
bågformade branta 
sanddynen ovanför det 
som drygt hundra år 
senare skulle bli golfbana.

som efter hand spred sig upp i landet för 
att inviga svenskarna i golfens värld. 
 Det var inte minst deras förtjänst att 
golfen så småningom förvandlades från 
ett privilegium för överklassen till dagens 
breddsport. Ett av bokens kapitel presente-
rar sålunda instruktörerna och deras arbete 
med att reparera medlemmarnas hickory-
klubbor i det minimala ”fårahuset”. 
 Mest handlar dock boken om klubbens 
medlemmar och deras färgstarka caddies, 
men vi vill också nämna ”Byggnaderna” 
som bl a presenterar klubbhuset från 1928, 
ritat av den begåvade arkitekten och kera-
mikern Astrid Liljenberg-Sieurin, kapitlen 
”Naturen längs banan”, ”Mörka moln över 
Danmark”, om klubbens svåra år under 
beredskapen, och andra episoder ur byg-
dens historia. 
 Nedanstående smakbit ur kapitlet 

Dags a†† sälja din ögonsten i 
Kullabygden?

På Kullahalvön ligger guldkornen och pärlorna

tätt. Bokskogstäckta kullar, dramatiska klipp-

branter, vindskyddade picknicklundar och de

charmiga byarna som smyckar halvöns kust. 

Allt fler söker sig till denna vackra bygd och på

Länsbergs har vi lång erfarenhet av fastighets-

förmedling och ett stort antal intressenter i vårt

register.

Titta in på vår nya inspirerande hemsida

där vi presenterar Kullabygdens charmiga byar

och berättar om de objekt vi nyligen sålt och de

vi har till försäljning. Är det dags för dig att sälja

din ögonsten i Kullabygden? Varmt välkommen

att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte!

LÄNSBERGS 

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

www.lansbergs.se

Projekt5:210x148  09-09-02  11.41  Sida 1



19

Rysk landstigning
Linné passerade platsen för golfbanan på 

längden, Det fanns andra som passerade 

den på tvären. Under Gustaf III:s ryska 

krig 1788-89 härjade en rysk flotteskader 

längs den skånska kusten och även Viken 

utsattes för ett landstigningsförsök.   

Men byns invånare samlade ihop vad som 

fanns av ”ålakyver”, cylinderformade åla-

hommor som placerades ut så att de såg ut 

som kanonmynningar, och gav från den-

na potemkinkuliss eld med ett par min-

dre skeppskanoner, vilket fick ryssarna 

att vända. Dock nöjde sig inte inkräktar-

na med detta, utan lyckades senare ta sig 

i land innanför nuvarande Svinbådan och 

korsa fäladen upp till Svinabäcks gård där 

boskapen slaktades och medfördes till far-

tygen.

Strandråg från Danmark 
1793 utfärdades en ”konglig resolution” 

för att bekämpa flygsanden, vilket fick Svi-

nabäckgårdens ägare Anders Pehrsson att 

resa till Jyllands sandkantade västkust för 

att där inhandla utsäde av strandråg och 

strandhavre som sedan såddes i sanddy-

nerna längs golfbanan. Golfbanans strand-

vegetation har alltså sannolikt danska anor. 

Svinnebäcken eller Svinabäcken?
På 1850-talet dikades Brännesgropen, den 
så kallade ”Madagropen”, ut norröver mot 
Skälderviken. Detta medförde att den tidi-
gare ganska stora Svinabäcken gick miste 
om en del vatten, men ända fram till 1911 
bör den stadigt, men något förminskad, ha 
flutit fram invid fyrans green på sin final 
mot havet. Vissa historieskrivare hävdar 
dock att den var tämligen torrlagd innan 
den föll ut i Öresund och ska därför förr 
ha kallats ”Svinnebäcken” på grund av att 
den mot slutet av sitt lopp försvann i sand-
dynerna nedanför Svanebäcks gård. 
 Helt säkra på denna tolkning kan vi 
dock inte vara, kanske rör det sig helt en-
kelt om en förskönande förklaring för att 
undgå det mindre tilltalande namnet Svina-
bäcken, vars ursprung borde vara att gri-
sarna älskade att böka längs dess sanka 
stränder efter att den i en hundraåttigra-
ders sväng rundat gården och dess skvalt-
kvarn. 
 1911 gjordes ett nytt försök att bryta 
igenom Litorinavallen uppe vid Brännan, 
och nu lyckades de jordhungrande bön-
derna. När golfbanan byggdes såg nog di-
ket vid fyran ut ungefär som idag, men 
med skillnaden att det då och då, efter pe-

rioder med mycket nederbörd, var brädd-
fyllt med vatten. Den forne vikencaddien 
Lars-Eric Påhlsson minns att man i början 
av 1930-talet kunde ta sig med kanot en 
bit upp mot bron vid nian. 

Utrikes i Lerberget
I samband med detta berör Lars-Eric svå-
righeterna för folk från Lerberget att ta sig 
söderut mot Helsingborg. Svanebäcksgår-
den stängde från tid till annan av kust-
vägen längs nuvarande golfbanan, både 
nedanför Sillörsgränd och den numera del-
vis raserade muren ”Långe Gäre” vid sex-
ans fairway. Muren som under de första 
åren utgjorde banans norra gräns lär förr 
således ha fungerat som en berlinmur mel-
lan Lerberget och Viken. 
 Den exakta orsaken är inte känd, men 
det handlade uppenbarligen om osämja. 
Lerbergsfolket sa att man bodde ”utrikes i 
Lerberget” och Lars-Erics far ansåg att det 
var lika besvärligt och tidsödande att ta sig 
med häst och vagn mellan Lerberget och 
Helsingborg ”som att resa med tåg ända 
till Stockholm…”

Anders Engström
Det finns ännu lite tid kvar tills boken går till 
tryck, så har du gamla fotografier eller något att 
berätta om golfbanan förr i tiden, ring anders 
engström 23 70 28!

Dags a†† sälja din ögonsten i 
Kullabygden?

På Kullahalvön ligger guldkornen och pärlorna

tätt. Bokskogstäckta kullar, dramatiska klipp-

branter, vindskyddade picknicklundar och de

charmiga byarna som smyckar halvöns kust. 

Allt fler söker sig till denna vackra bygd och på

Länsbergs har vi lång erfarenhet av fastighets-

förmedling och ett stort antal intressenter i vårt

register.

Titta in på vår nya inspirerande hemsida

där vi presenterar Kullabygdens charmiga byar

och berättar om de objekt vi nyligen sålt och de

vi har till försäljning. Är det dags för dig att sälja

din ögonsten i Kullabygden? Varmt välkommen

att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte!
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I förra numret av Byaluren skrev vi om 
gamla typer av tak, vasstak, tjärade 
tak, tak med Höganäspannor mm.  

Det är på sin plats att även berätta om de 
s.k. ”Jensapannorna” i synnerhet som de 
tillverkades här i Viken.  
 Var då? Jo, i hörnet av nuvarande Ek-
stubbevägen och Vångavägen lät den alltid 
aktive entreprenören Jens Hansen i slu-
tet av 1920-talet uppföra en fabrik för att 
där tillverka cementpannor. Därav namnet 
”Jensapannor”. Man gjorde såväl en- som 
tvåkupiga sådana, grå cementfärgade eller 
röda. Åtskilliga är de hus som försågs med 
dessa pannor och ännu finns många kvar.  
 De var tillverkade med exakta mått och 
kunde därför passas i varandra utan att det 
uppstod  läckande springor. De var inte 
ens otäta vid rejäla skyfall. De hade den 
fördelen att de kunde läggas på tak utan 
undertak av trä och papp. I stället lades de 
ofta enbart på läkt som spikades direkt på 
taksparrarna eller utanpå gamla halm- eller 
spåntak. De var betydligt lättare och tun-
nare än dagens cementpannor, som bör-
jade tillverkas i stor skala på 60-talet, men 
ändå hållbara. De ligger än idag och har 
gjort så i bortåt 70-80 år vid det här laget.

Starka, täta och billiga tak
På så sätt utgjorde de starka och täta tak. 
Och billiga i jämförelse med de mera på-
kostade tegeltaken, vanligtvis röda, vil-
ka hade börjat pryda bättre hus i slutet av 
1920-talet. 
 Under trettiotalet började man också 
lägga eternittak. Sådana finns det också i 
byn på hus och uthus. Men de krävde slä-
ta undertak.

Vem var Jens Hansen?
Jens Hansen bodde i ett större hus på 
Bygatan. Han hade också låtit bygga en 
mjölk- och ostaffär på tomten. En av tre 
mjölkaffärer i Gamla Viken. 
 Han var en originell man och det går 
åtskilliga historier om honom. Alla sanna, 
naturligtvis, som t ex följande: Han ägde 
en Petterssonbåt som han döpt till Han, en 
sådan där lång, smal och elegant motorbåt 
med kajuta som var så populär i skärgår-
darna. 
 När han blev äldre och både han och 
båten började bli gistna ville han sälja. En 
spekulant kom omsider, men vederböran-
de ville pruta rejält på det begärda priset. 
 ”Du ska inte ha nå´n båt!”, sade Jens 
som kunde ilskna till då och då. Dagen 
därpå lät han såga båten i två delar och 

Jensapannor

Jensapannor, tvåkupig (övre bilden) och 
enkupig (undre bilden) tillverkades.

Jens pannfabrik hade sålts och omvandlats till eklunds bilverkstad precis efter kriget,1945. 
Här inrättade eklund så småningom även bostad till familjen. 

eklund brothers, d v s  nils-christian och ulf-peder, tillsammans med bekanta utanför 
verkstadsbyggnaden. i bakgrunden isladan.

Mer om bilden ovan
Längre bort till vänster ligger den så kall-
lade ”mattfabriken”. Där hade bl a sålts 
mattor men huset hade även inrymt stör-
re hönshus och även tidvis snickeri innan 
det revs. 
 Intill kamperade några somrar zigenar-
familjer när de inte längre fick husera på 
”skrothögen” vilken låg närmst skogen el-
ler ”anläggningen” mittemot nuvarande 
Vikhaga. Observera även ”ishuset”  som 

låg bortom verkstaden också på ” Jensa 
färe”, ett annat av Jens Hansens projekt. 
Före kylskåpens tid sågades is från märgel-
gravar och t o m från havet i stora block 
och packades in i ishuset med sågspån 
emellan och över blocken. Därefter kunde 
de köras ut till hotell och privatbostäder 
där de styckades upp och lades på översta 
hyllan i s.k. isskåp, föregångaren till våra 
kylskåp. Isen kunde förvaras i ishuset till 
långt fram på sensommaren.
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Jens Hansen, som bodde i ett större hus 
på Bygatan, hade där också låtit bygga en 
mjölk- och ostaffär. Väl synligt på tomten.  
En av tre mjölkaffärer i Gamla Viken på 
50-talet. 
   Jens var en originell man och det går åt-
skilliga historier om honom. 
   Alla sanna, naturligtvis, som t ex följande:                                                                
Han ägde en Petterssonbåt som han döpt 
till Han, en sådan där lång, smal och ele-
gant motorbåt med kajuta som var så po-
pulär i skärgårdarna. När han blev äldre 
och både han och båten började bli gistna 
ville han sälja. En spekulant kom omsider, 
men vederbörande ville pruta rejält på det 
begärda priset. ”Du ska inte ha nå´n båt!”, 
sade Jens som kunde ilskna till då och då. 
Dagen därpå lät han såga båten i två delar 
och körde upp den främre delen med ka-
jutan och två tofter till ” Jensa färe”, som 
området bakom fabriken kallades i folk-
mun. Kajutan döptes till Gökstugan och 
där satt ofta Jens och vännen Carl Anders-
son på sommaraftnarna och tog sig under-
stundom en genever samtidigt som de sköt 
harar och kaniner.  

Bertil Lindfors

Jens Hansens mjölkaffär. Jens med hustru och en flicka som just hämtat familjens mjölk, grädde och 
ost. ( 1950-talet)

WBS hälsar såväl nya som gamla 
medlemmar varmt välkomna till en ny, 
härlig och händelserik säsong!

Seglarskolor 2011
Under sommaren kommer WBS att anord-
na seglarskolor för barn, ungdomar och 
vuxna. Utbildningarna för både nybörjare 
och fortsättare sker i Optimistjollar, RS Fe-
vor och C55:or och har anpassats till elev-
ernas ålder, kunskapsnivåer och önskemål.
Årets program och formulär för anmälan 
till kurserna hittar ni på vår hemsida.

I många år har WBS saknat en ordentlig 
klubbstuga. För 1 ½ år sedan fick vi möj-
lighet att förvärva en fiskebod i Vikens 
hamn. 

Generösa bidrag
Tack vare generösa bidrag från våra med-
lemmar håller boden på att förvandlas till 
en fantastisk klubblokal som kan användas 
året runt. Vi är mycket stolta över vårt nya 
klubbhus och vi hoppas att alla ska känna 
sig välkomna dit. Målsättningen är att loka-
len ska stå klar för invigning den 21 maj. 

WBS vill framföra ett stort tack till dig som 
på ett eller annat sätt stöttat renoveringen. 
 Under sommarhalvåret kommer WBS 
att arrangera en rad kappseglingar för bå-
de jollar och större kölbåtar. Andra akti-
viteter som WBS anordnar är eskader till 
spännande platser och massor av andra 
festligheter. All information om vad som 
händer i Wikens Båtselskap hittar ni på vår 
hemsida. www.vikensbs.se

Fredrik Rege
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Vi möter Vikens fotbollskomet

aldrig distraherad, gjorde du aldrig några 
uppehåll?        
 - Nej, det har alltid varit lika kul, och 
naturligtvis blev det alldeles fantastiskt när 
jag fick chansen att spela i A-laget och all-
svenskan redan som 18-åring 2008. Då 
hamnade vi ju på 4-e plats i allsvenskan, 
året efter lite sämre med en 8-e plats, men 
sedan kom ju 2010 med den långa kam-
pen mot MFF som vi tyvärr förlorade. Det 
glömde vi snabbt när vi en vecka därefter 
vann Svenska Cupen. För att inte tala om 
U21-matcher och U21-landslaget.”
 Därefter i december fem veckors up-
pehåll. Sedan tuff träning igen. Motivatio-
nen stärks ju ständigt med framgångarna. 
Träningsveckor och cupspel i utlandet: Syd-
afrika 2009, EU-cupen 2009 med matcher i 
Georgien, Armenien och Bosnien, Portugal 
2 veckor 2010 och Portugal 2 veckor i ja-
nuari 2011 och nu på lördag iväg på en trä-
ningsvecka i Kroatien. Och för HIF.
 - Landslaget då? 
 - Ja det blev ju debut i landslaget i vint-
ras. Fantastiskt roligt! Ja, jag har ju varit 
med i U21-landslaget de senaste åren. I år 
blir jag som 21-åring äldst i det gänget.
 - Eventuellt proffsliv i framtiden? Jag 

har ju läst att det re-
dan varit på gång.
   - Ja, med det tyska 
laget Schalke 04 som 
är intresserat av mig. 
Det var på gång och 
vi skulle börja fun-
dera på kontrakt, när 
det plötsligt gick i 

stöpet. Men jag ser framtiden an med till-
försikt beträffande en eventuell proffstill-
varo. Tyskland skulle passa mig. Det är 
ju nära hem till Sverige och så har jag läst 
tyska både på högstadiet och gymnasiet.
 - Efter en sådan snabb karriär… om 
du tänker efter, vilka upplevelser och roli-
ga minnen toppar när du tänker tillbaka?
 - De första målen i HIFs A-lag. Min 
Hattrick 2009, då vi vann över AIK på Rå-
sunda med 3-0, Cupfinalen 2010 förstås, 
och mycket, mycket annat.
 - Vem och vilka har betytt mest för din 
utveckling som fotbollsspelare? 
 - Mina föräldrar som alltid ställt upp.
 - Tränarna, Bosse Nilsson och sedan 
Conny Carlsson och assisterande tränare.
 - Sammansvetsat lag, t ex 2010 när vi 
hade en väldigt stark lagkänsla och ofta 
kunde vända matcher till vår fördel och 
vinna trots att vi legat under. Denna lagan-
da känner jag att vi har kvar nu också in-
för årets allsvenska.
 - Kompisskap utanför planen. 
 - Och nu då? En eventuell proffskarriär. 
Hur gör man?  
 - Jo jag har ju min agent sedan 4-5 år, 
Jonas Svensson. Han hjälper mig tillrätta i 
snåren.
 Efter denna pratstund med Rasmus 
känns det att han hanterar sin framgång 
med stor ödmjukhet. Inga divalater här 
minsann! Tack för pratstunden och ett 
hjärtligt Lycka Till på din fortsatta karriär, 
önskar vi alla här i Viken. 

Bertil Lindfors

Stolta är vi, alla fotbollsvänner i Viken, 
över att  Vikens IK har fostrat en stor 
talang. Förmodligen har de kära föräld-
rarna också sin del däri.
Från Vikens Idrottsklubbs knattefotboll 
(Rasmus började i femårsåldern) till Svens-
ka Landslagets verkliga påläggskalv borde vä-
gen vara mycket lång. Men icke i Rasmus fall. 
 Efter sin karriär i VIKs knattelag och 
pojklag flyttade han raskt vidare redan 
som 12-åring till Helsingborgs IF, uppletad 
av HIFs värvare som dammsög trakten ef-
ter talanger. ”De stora målen hägrade re-
dan då”, sade Rasmus när jag intervjuade 
honom för en artikel i Byaluren. Ett stort 
steg att ta, tänkte jag, för en 12-åring och 
inte minst för hans föräldrar som naturligt-
vis måste ställa upp med åtskilliga bilresor 
till Helsingborg för den tuffa träning som 
började redan då. Träning 3 gånger i veck-
an, plus match/er.
 Samtidigt skolgång. Högstadiet i Vi-
ken under 3 år och därefter gymnasiet i 
Helsingborg, 4 år på naturvetenskapliga 
linjen med idrottsprofil på Filbornaskolan. 
Fyra år i stället för tre eftersom idrottspro-
filen kräver sin plats på schemat utöver de 
normala naturvetenskapliga ämnena. Tur 
att Filbornaskolan 
ligger så nära Olym-
pia där all träning 
normalt bedrivs.
 -Tröttnade du 
aldrig på detta evi-
ga tränande och 
spelande? Kompisar 
och flickor, blev du 
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stor koncentration vid samling ledd av micke.

”Familjen Innebandy”– sätter innebandy på Vikenkartan

De senaste åren har intresset för inne-
bandy exploderat. Såväl i Sverige som i 
Viken och Höganäs kommun. För Höga-
näs Innebandyförening innebär det att 
antalet lag ökat från en handfull till ett 
15-tal de senaste fem åren. 

Hos Vikenfamiljen Lindman har man gått 
All-In i sporten. Mamma Lotta och pap-
pa Micke tränar P9-laget och sönerna Cal-
le och Simon passar, dribblar och gör mål 
på löpande band. Möt familjen som älskar 
sporten som lockar alltfler. 
 För fyra år sedan bad Lotta och Micke 
Lindman Höganäs Innebandyförening om 
en tid för att starta ett innebandylag för 
pojkar födda 2001. En timme i veckan fick 
de, en timme som förvaltats väl och som 
nu lockar rekordmånga till P9-laget.
 Vi hade tidigare dragit igång innebandy 
med ett gäng glada pappor i Viken men 
nu var det dags för våra söner att komma 
igång, så enkelt var det, säger Micke Lind-
man som varje vecka tränar laget med 23 
nioåringar. 

 Två träningspass i veckan blir det på Vi-
kenskolan och i Lerbergshallen. Dessutom 
spelar pojklaget 12 matcher om året mot 
lag från Ängelholm, Båstad och Helsing-
borg.

Samarbete och respekt
Den absolut viktigaste målsättningen är att 
barnen ska ha roligt och lära sig samarbeta 
i en lagsport. Visst kämpar de på och vill 
vinna sina matcher men det är inte det vik-
tiga. Samarbete och respekt för varandra är 
nummer ett, säger tränaren Lotta Lindman 
som utöver sin man driver verksamheten 
tillsammans med ännu en eldsjäl, Magnus 
Gullberg.
 Tro inte att P9 laget bara handlar om 
Viken. Det är snarare ett strålande exem-
pel på hur ungdomar från hela kommunen 
integreras och samarbetar. De 23 pojkarna 
kommer från fem skolor, Vikenskolan, Vi-
kens Montessori, Lerbergsskolan, Bruks-
skolan och Tornlyckeskolan.
 Det fina med innebandyn är förstås 
också att det är en väldigt billig sport. 

Klubba, skor och glasögon så är man 
igång och jagar boll, skrattar Micke.
600 kronor kostar det för två terminer att 
vara med i verksamheten som ytterst ar-
rangeras av Höganäs Innebandyfören-
ing. Idag har man 15 lag från sex år upp 
till juniorer och A-lag. Hemmamatcherna 
spelas inför upphetsade och spända för-
äldrar och kompisar i Lerbergets Läktar-
hall. Många är de föräldrar som bitit både 
en och två gånger på naglarna i spänning 
under matchsammandragen. Men med en 
till två träningspass i veckan blir det förstås 
mest spel på just träningarna. (Träningen 
är alltid i 1/3 uppvärmning, 1/3 teknik, 1/3 
matchspel. Allt för att det ska bil så varie-
rat som möjligt)

Stark uppslutning
I snitt har vi 18 barn av 23 per träning och 
vid matcherna ställer vi upp med två lag. 
Så mycket älskar barnen att spela inneban-
dy, berättar Lotta och tillägger, till hösten 
går vi upp på storplan med målvakt och 
allt. Så nu gäller det att putsa på teknikträ-
ningen inför den stora nyheten för barnen.
 Och vad gäller hur länge Lotta och 
Micke tänker fortsätta träna sönerna Cal-
le och Simon är utgången lite oklar. Vi är 
nog med så länge våra pojkar tycker att 
det är ok att ha mamma och pappa på trä-
ningarna. Sedan är det nog dags för deras 
lag att få en ny tränare, avslutar Micke.

Olof Engvall

VIKENBOR!
Ta del av kommunens ramprogram för 
utbyggnad av södra Viken. Kom med 
synpunkter till den förening du tillhör 

eller till Byaföreningen, Box 108, 
263 03 Viken. Föreningarna kommer 

sedan att gemensamt sammanfatta det 
ni tycker och skicka till kommunen.

Underlaget finns på Vikens bibliotek 
eller på www.hoganas.se/sv/Invanare/

Bygga-bo--miljo/Kommunens-
planarbete/Detaljplaner1/ 

Där klickar du på ”Södra Viken” så visas 
en pdf-fil i ett eget fönster. 

Hör av er!
med vänlig hälsning, tuve nilsson

                                Ordf. VKB
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VKB:s kalendarium 2011
MÅNAD/
DAG TID HÄNDELSE 

JUNI
6 18 Nationaldagsfiorande5 
3-5 10-17 Paul Jönska, Trädgårdsr. 
5, 12, 19, 25:e 
 15-17 Paul Jönska öppen
Fr.o.m 27. Alla dagar
 14-17 Sjöfartsmuséet öppet
JULI
Alla 14-17  Sjöfartsmuseet öppet
3 11-17 Sophiamöllan öppen
  Skånska Möllors Dag
10, 17, 24, 31:e 
 11-16 Sophiamöllan öppen 
                       Visning samt malning om  
  vinden tillåter
3, 10, 17, 24, 31:e
 15-17 Paul Jönska öppen
17 14-17 Paul Jönska Våffelservering
AUGUSTI
5 18 Vikenfesten kräftskiva
6 9-15 Vikenfesten Marknad
 9-16 Sophiamöllan öppen 
 12-16 Paul Jönska gården öppen
 9-17 Sjöfartsmuseet öppet
Alla dagar tom. 14:e
 14-17 Sjöfartsmuseet öppet
7, 14:e 15-17 Paul Jönska gården öppen
OKTOBER
5 19.00 Höststämma
NOVEMBER
  Nytt nummer av Byaluren 
DECEMBER 
3 13-15 Paul Jönska Julmarknad
4 14-17  Sophiamöllan öppen
 15.00  Sophiamöllan Mölletomten
4 14-17 Sjöfartsmuseet öppet 

…Eldsjälen Åke Larsson på Galleri 
Hamnen går i år in på sin 33:e säsong 
som gallerist i Vikens Hamn. 
Varje vår ställer medlemmarna i Hamnens 
konstklubb ut sina alster här. Så även Åke 
själv som med rötter i Skromberga inte 
släppt greppet om leran och modellerar si-
na figurer i så kallad stengodslera. I år har 
Åke återgått till sin ursprungliga stil med 
lite mer detaljerade figurer. Man ser tydliga 
leende i ansiktena på gubbarna och Åke 
ser nöjd ut när han visar mig sina ännu 
icke brända alster. 

en nöjd Åke visar upp sina nya glada figurer.

Galleriet 
välkomnar ardy 
strüver i år igen

Bland årets utställare kan nämnas Ardy 
Strüwer som tidigare med framgång ställt
ut på Galleri Hamnen. Titta gärna in på 
galleriet i sommar. Utställningarna finns 
på www.gallerihamnen.nu 
 Kanske en lite glad Åke Larsson-gubbe 
kan vara något?

Olle Bogren

Vi samlade några av företagarna, som 
har satsat sina krafter och ekonomiska 
resurser på att ha sitt företag i Viken. 
Viken är ett samhälle, som står under stän-
dig utveckling och kan komma att växa 
ytterligare med fler bostäder och ökad 
handel. Nu senast har det talats om planer 
om ökad handel på olika sätt. En bloms-
teraffär till, bank och andra affärer och en 
stor livsmedelhall. 
 Alla är överens om att konkurrens är 
bra, men huvudfrågan är hur stor markna-
den är. Klarar två blomsteraffärer att över-
leva och finns det plats för t ex ett bageri till? 
 Däremot vore tillskott av typen bank 
och apotek självklart positiva inslag.
 Hur känner sig affärsidkarna i Viken? 
Även om kunderna börjar hitta tillbaka så 
blåser många förbi Viken utan att ens tänka. 

Tongångarna är lite olika.  
Kyrkan har bl a önskemål om att byta 
markbeläggning i början av byn för att 
uppmärksamma att man kommer in i själ-
va byn och att man kör på kyrkans område. 
 På samma sätt tycker Costas och Jes-
sica att den smala passagen vid Prego och 
Mommas är livsfarlig. Någon har varit nära 
att bli påkörd och kanske är det bara en 

Entreprenörer ger växtkraft åt Viken

tidsfråga innan något allvarligt händer. 
 Handlade lite fler vikenbor något oftare 
hos oss skulle livet blir lite lättare. 
Likaså att man äter fler gånger per år på 
de många matställena, fikar och köper li-
te gott på konditoriet. Kanske köper en 
och annan present. Det är tur att så många 
som arbetar i Höganäs kommer till Viken 
för äta och köpa presenter.
 När sommaren kommer blir livet lite 
lättare för alla, men för många är vintern 

tärande. Man funderar också över hur man 
skulle kunna skapa andra aktiviteter vid 
sidan av vikenfesten och julmarknaden. 
Kanske en festival med höstens läckerhe-
ter. Kanske kan byborna sälja frukt från 
egna trädgårdar. 

Ofta lägre priser
Priserna på det mesta är lite lägre än i Hö-
ganäs och framförallt mycket lägre än i 
Helsingborg. Ett bra och tydligt exempel 
är såväl konditoriet som Annelis blommor. 
Sedan är det viktigt att tillföra nya upple-
velser som drar besökare till Viken, helst 
hela året. Något permanent som tillför ut-
an att förstöra miljön. Gemensam reklam 
för det Viken erbjuder där de nuvarande 
attraktionerna finns med och ställena där 
man kan äta, fika och köpa presenter och 
det gäller alla i Viken. Det finns ett antal, 
som är värda att besöka på andra sidan 111:an
 Ett gäng glada positiva människor, som 
ändå är lite bekymrade men som blir lite 
gladare om ni stannar upp och gör några 
fler inköp här i Viken.

Kjell Cronert
när detta skrives köpte jag pizzor hos prego tisdagen veckan 

innan och veckan som gick var det kaffegodis från mommas på 
måndagen och från öresund på torsdagen. 

Åt lunch på Hamnkrogen på onsdagen och hämtade mat från 
thairestaurangen på torsdagen.

Jessica momas, costas prego, lina conditori 
öresund, anneli, vikens Blomsterhandel

Vi 
noterar 

att…


