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Pernilla Ringström

Den gångna vintern har varit skonsam mot
våra plånböcker genom att vara relativt
mild, blåsig och nederbördsrik i norr, så
att vattenmagasinen hållits välfyllda och elpriserna rimliga.
När detta skrives, i mitten av mars, gör
våren sitt intåg på allvar och snart har vi
tillbaka det blommande grönskande Viken.
Vid det nyligen avhållna årsmötet fick
styrelsen fyra nya medlemmar och sänkt
medelålder. Polisens platschef i Höganäs
Kristina Pålsson informerade om hur vi
bäst förebygger inbrott, genom att alla håller ögonen öppna och noterar okända fordon och individer.
Vinterstorm fick konsekvenser

Vädret har tidvis varit våldsamt och Lisas brygga blev totalförstörd vid stormen
den 1:a advent. Vi väntar på en offert inför
eventuell återuppbyggnad. Stenbryggan
stod emot stormens krafter. Två badhytter
blev underminerade av vågorna och rasade samman. Det var inte någon av VKB:s
och om de får återuppbyggas är idag inte
helt klarlagt. Förfrågan om fler byggrätter
för badhytter har ställts till stadsbyggnadsavdelningen men vägen dit verkar lång.
Intresset för att hyra badhytt är fortsatt
stort och väntetiden är flera år.
Mycket händer i sommar – som vanligt

Framför oss har vi arrangemangen vid sista
april, nationaldagen och den stora Vikenfesten 3-4 augusti. Den planeras ha samma
omfattning som förra året och sammanfaller med WBS nationella C-55 regatta.
Det sedan länge planerade minnesmärket över ”Bamse” och hans skapare Rune
Andreasson är nu på väg att förverkligas.
Konstnären Jonas Högström arbetar med
att ta fram en ca 1 m hög ”Bamse” i brons,
som skall placeras utanför Vikens Bibliotek.
Kommunens planer för gamla 111:an
genom Viken har åter fördröjts och i bästa
fall kan vi få ett förslag efter sommaren.
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Glada vinnare i
Vikenkrysset

nilla_73@hotmail.com

Ordförande Tuve söker lä för den kyliga västan i mars, bakom Gustav Arnes badhytt.

Utbyggnadsplanerna och trafiken

Utbyggnaden av södra Viken har varit föremål för ett samråd under våren 2011,
den 27 mars hölls ett informationsmöte,
där inkomna synpunkter redovisades och
markägaren och kommunen visade hur
det kan bli en gång. Tyvärr hinner vi inte
redovisa det mötet förrän i nästa nummer
av Byaluren.
Trafiksituationen på Bygatan mellan
Böösa backe och kyrkan är tidvis tilltrasslad. VKB:s råd till er alla är att cykla mera
och glöm inte högerregeln, det finns inga
huvudleder i Gamla Viken.
Planerna för utbyggnad av Vikens hamn
ligger på is men tillsammans med Vikens
Hamnförening planerar VKB fler lekredskap bakom hamnkontoret.
På andra sidan hamnen vid Gräsa brygga finns planer på en bastu. Föreningen
Vikens Bastubadare har bildats och målet
är att med sponsorers hjälp komma över
bastun i Höganäs hamn.

Olle Bogren

olle.bogren@telia.com

Satsar på sommar
Clasgöran Strömgren
clasgoran@tidstudion.se
Telefon: 0707 15 70 77

Fotograf: Olle Bogren*
Omslagsfoto: Fredrik Rege
Grafisk form: Tidstudion
Tryckning: Grafisk Partner

Denna tidning delas ut till alla året-runtboende i Viken oavsett om man är medlem i VKB eller inte. För sommarboende
och turister finns tidningen på Vikens Bibliotek och saluhallen Jollen. Tanken med
att alla får den är att det är ett bra sätt att
informera nyinflyttade om föreningen och
ge aktuell information om vad som väntar.
Dessutom hoppas styrelsen att det skall
leda till att fler hushåll vill bli medlemmar.
Idag är ca hälften av Vikens 2300 hushåll
medlemmar, så vi hoppas på fler.
Styrelsens nya medlemmar har spontant
hört av sig och man kan bidra till VKB:s
verksamhet utan att ha en plats i styrelsen. Alla är välkomna med synpunkter och
idéer, så att VKB:s verksamhet motsvarar
medlemmarnas förväntningar.
Väl mött på byn
Tuve Nilsson

ordförande.

Bamseskulpturen

*Då annan fotograf ej angivits.

Tips och bidrag från våra läsare är mycket välkomna.
Skicka som mail till någon av adresserna ovan eller
som vanligt brev till VKB:s adress nedan.

Vikens Kultur- och Byaförening

Box 108, 263 03 Viken. BG: 5705-4108
Ordförande: Tuve Nilsson
Bygatan 64, 23 81 87

V. Ordförande: Roger Sandberg

Sekreterare: Marianne Nilsson

Lingonvägen 6, 23 76 03

Kassör: Agneta Edwardson

Möllarev. 3E, 0739 79 08 13

Ledamöter: Catharina Bodin

Ringvägen 62, 073 34 30 00

Petra Edvinsson

Bygatan 21, 0705 68 01 48

Suppleanter: Johan Marklund

Hästhagen 10D, 0761 00 72 21

Att Byaluren har vuxit kanske du redan
har noterat. Numret i din hand är rekordtjockt och bjuder på 32 sidor Viken-kavalkad. Bakgrunden är helt enkelt en
redaktionell förälskelse i vår bys alla små
historier som förstås bäst berättas i Vikens
alldeles egen tidning,7 Byaluren.
Och historier finns det lika många som
det finns vikenbor att hälsa på. Därför väljer vi att nu göra varje nummer av tidningen mer innehållsrikt och mer värdefullt för
dig som läsare. Vi ökar inte utgivningstakten utan satsar på fler sidor, större bilder
och mer läsvärde i varje tidning. Vår ambition är att du kära läsare ska lääängta efter
tidningen inför varje nummer. Då har vi
lyckats!
Precis som i de tidigare 35 utgåvorna
innehåller denna ”lur” en hel rad solskenshistorier, historiska återblickar, personporträtt, nyhetshändelser och visioner. Men
inte bara det. I detta nummer vågar vi oss
också på att ta upp verkligt angelägna och
svåra ämnen som vår bys framtid och ett
svart moln på den klarblå himlen.
Nämligen ungdomar och droger, mitt
i vår pittoreska idyll. Vi gör det av kärlek
till Viken och alla unga vars framtid vi gemensamt måste värna om.
Tusen tack!

Alla annonsörer är naturligtvis välkomna tillskott
till Byalurens ekonomi. Är du intresserad av att
annonsera kontaktar du Clasgöran Strömgren på
mailadressen eller telefonnumret ovan!

Stenmursgränd 4, 18 27 27

Alla får tidningen

Lars Löfqvist satsar på sommaren igen!
När han förra året äntligen fick klart
med alla tillstånd passade sommaren på
att försvinna. Men superentreprenören
Lars räknar kallt med att denna sommar
skall bli toppen för hans lilla strandservering på sluttningen vid fortet.

Mare och Olle Lindskog på Ringvägen
blev en av tre vinnare vid dragningen
bland de många bidragen till korsordstävlingen i nr 35. Övriga två vinnare är Gunilla Johansson, Torviggsgränd, och Eva och
Mats Hylén, Täppevägen.
Grattis, säger Byaluren. Vi säger också
välkomna till alla bybor att lösa ett nytt Vikenkryss på sidan 31 i detta nummer.

Byaluren XXL

Kan gamla idéer bli nya?
Med tanke på stormarnas inverkan på
badhytter och badbryggor kanske det är
dags att fundera på denna lösning från Vikens Havsbad 1910.
En rejäl badhytt, som på räls kan vinschas ut till vattnet och på samma sätt dras
in när det är stormar på väg.
Problemet är väl att fundamentet för
rälsen är lika känsligt som bryggorna.
I slutet på mars besöktes skulptören Jonas
Högström i Utvälinge av en liten delegation från Viken. Man ville se hur skulpterandet av Bamse fortskred. Alla var nöjda,
inte minst Majvor André8asson, som väl
kan sägas vara släkt med Bamse!

Olof Engvall

Kalvlyckevägen 3, 13 30 46

Hemsida: www.vikensbyaforening.se

Stiftelserepresentanter
Skeppargården: Ann-Britt Strufve

Åldermansv. 26, 23 72 38

Som du kanske minns uppmanade vi dig i
förra numret att berätta vad du tycker om
Byaluren och hur du vill att den ska utvecklas. Längre fram i tidningen kan du
läsa mer om vad ni läsare vill ha av kommande Byalurar. Vi har tacksamt tagit detta till oss!
Nu återstår bara att tacka alla de som
medverkar i tidningen, våra annonsörer
och samarbetspartners för att vi tillsammans kan ge er en unik liten tidning. En
tidning som inte bryr sig om att vinna Stora Journalistpriset …utan istället siktar in
sig på att vinna vikenbornas hjärtan.
En riktigt trevlig sommar till alla
våra läsare. Vi ses
på Vikens tennisklubb eller nere i
hamnen :–)
Olof Engvall

Sophiamöllan: Stig Elversson

Nytäppevägen 1, 22 40 30

Sjöfartsmuséet: Mats Svensson

Ringvägen 52, 23 77 44

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.

Fler som satsar
Fem olika utställningar kan vi i sommar
uppleva på Galleri Hamnen!
Här kan du se de olika utställningarna
http://www.gallerihamnen.nu/?page=2012

Stöd VKB med din
medlemsavgift 2012.
200:-till Bg. 5705-4108.
(Gäller ej dig som har elavtalet och
därmed redan betalt medlemsavgift.)
Inbetalningskort finns att hämta
på Biblioteket i Viken.

?
Vem känner sig manad?

Vill du vara med och göra en ännu bättre
Byalur? Kontakta då någon av oss i
redaktionsspalten för ett samtal.

3

VikenBo i många roller
ning att flytta till en mindre bostad men
bostadens yta plus ett inrett ytterförråd är
så smart och trivsamt disponerade att de
stormtrivs.
– Vi saknar ingenting, säger Bo. Grädde
på moset är en mysig uteplats med kvällssol. I den lilla trädgården är det Annelie
som gillar att sköta och pynta rabatterna.
– Vi trivs så bra att ”det skaver i själen
att ta sig till Helsingborg”, berättar Bo.
– Vi njuter varje gång vi kommer hem
och känslan att stiga ur bilen på Pilvägen
är obeskrivligt skön.
Avståndet mellan jobben i Helsingborg
och bostaden i Viken gör det lättare att
skilja på privatliv och yrkesliv.
Det bästa med Viken

– Det är småskaligheten, öppenheten
mellan människor och bra service, säger
Bo. UP Hallen och FiskJollen är t. ex flitigt
frekventerade och så även busskommunikationerna in till Helsingborg. Närheten
till havet är ovärderlig och Bo vandrar ofta

längs stranden och repeterar in texterna till
sina roller. Lisas brygga är favoritbadplatsen och Bo tycker de olika mötesplatserna
i byn liknar träffar på Kyrkbacken i gamla
tider.
– När jag är ute och går, besöker biblioteket eller handlar träffar jag alltid någon
jag känner, säger Bo. Han tycker det känns
oroande att det står så många hus tomma
i byn och vill slå ett slag för Hemgårdens
bevarande.
– Det kan bli en perfekt mötesplats.
En midsommarnattsdröm

Nästa stora projekt för Bo blir Shakespeares En midsommarnattsdröm som hade
premiär i våras där Bo har inte mindre än
tre roller! Rollerna innebär täta klädombyten. Det är en stor utmaning att spela så
många karaktärer i en enda föreställning.
Läs mer om rollerna i bildtexterna!
Katarina Trohammar

Bo G Andersson intervjuad i hemmet. I bakgrunden ett foto av Bo som togs av David Skoog
till föreställningen Onkel Vanja. Det har hängt
på Stadsteatern men finns nu i hemmet på
Pilvägen.

Skådespelaren Bo G Andersson är född smålänning, uppvuxen i Bohuslän i närheten av
Göteborg men är sedan 2002 hängiven
vikenbo. Han har alltid dragits till teatern
och var flitig besökare på Göteborgs Stadsteater under skoltiden då den välkände
Kent Andersson var som mest aktiv. Som en
reservplan tog han dock handelsstudenten
för att ha något att falla tillbaka på och jobbade sedan även en tid på bank.
Men teaterintresset tog överhanden,
reservplanen hamnade på hyllan och det
blev film, drama och studier i Lund i stället
för finansvärlden.

Bo har aldrig gått på någon scenskola utan
lärt yrket den långa vägen genom att spela
med studentteatern i Lund och i flera fria
teatergrupper. Sedan 1986 är han verksam
vid Helsingborgs Stadsteater och har hunnit medverka i otaliga föreställningar.
”Det skaver i själen att åka
in till Helsingborg”

Efter många år i Helsingborg bestämde sig
Bo och hustrun Annelie för att flytta till Viken som de länge dragits till.
Det blev först Valborgs Guda i Svarta byn men paret bor nu på Pilvägen i ett
av radhusen. Det blev förstås en omställ-
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Ovan till vänster ser vi Bo som hantverkaren Frans Flöjt. Till höger ser vi honom som andeväsendet
alven Mal och på högersidan som Hermias far: den egensinnige herremannen Egeus.
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4. Det var ju en ganska mild höst 2011. Hade detta faktum någon betydelse i sammanhanget?

– Det finns inga belägg för att milda
höstar ger starka stormar.

Mercedes-Benz som rullat av sig
dom första dyra milen

5. Har la Nina något med detta att göra?

– Generellt kan man inte koppla enstaka stormar som denna till la Nina. Globala
klimatmodeller ger inga entydiga svar och
la Nina är ju ett Stillahavsfenomen och effekterna avtar med avståndet.
Tack SMHI för det. Nu vet vi lite mer.

Bångstyriga Berit
Hamnmästare Lars-Olof Nilsson inspekterar den illa skadade piren.
Jag har bott längs Öresundskusten i hela
mitt liv och i Viken de senaste 45 åren.
Jag kan inte påminna mig att en storm har
ställt till det så som den 27 sekundmeter
starka adventsstormen Berit under vilken
det rådde ett vattenstånd 163 cm över det
normala.

Visserligen blåste det 34 sekundmeter när
Gudrun härjade för några år sedan, men
då var det inte så högt vatten. Nu undrar
man ju: hur blir det i framtiden med stormarna och vattenståndet?
För att bringa klarhet i detta ställer jag
några frågor till en meteorolog på SMHI .
1. Under stormen Berit blåste det ca 27 sekundmeter och var 1,6 meters högvatten
vilket ju ledde till onormalt mycket skador
längs stränder och i hamnar. Är denna kombination extrem eller kommer vi i framtiden
att få vänja oss vid detta?

krafter när vattenmassorna träffade stränder och hamnar. En kubikmeter vatten väger ett ton och en kraftig våg kan ju då
väga ett ansenligt antal ton.
3. Var låg lågtrycken under Beritstormen?

– Tre lågtryck var inblandade under
Berit. Ett väster om Norge, ett norr om Kolahalvön och ett över Finska Viken! Som
lägst ca 950 hektoPascal vilket är ganska
ovanligt i våra trakter.

Det såg illa ut på båtuppställningsplatsen men
inga allvarliga skador uppstod på några båtar.

Jag har tittat lite på stormarnas historia och
den värsta som drabbat södra Sverige var
nog den så kallade Julstormen 1902. Så
här står det på SMHI:s historiska sida om
konsekvenserna i Vadebäck vid Båstad.
Vadebäck i Skåne: ”Natten den 25-26 december 1902 rasade en förfärlig orkan,
hvars like ingen förut skådat. Hela hus
jämnades med marken. Somliga tak flögo
rent bort. Hafvet öfersvämmade marken
omkr. 1 000 m från den vanliga strandbädden. Fiskar slungades av vågorna högt
upp på land. Flera hus måste mitt i natten överges av deras innevånare, som med
fara för sina lif sökte räddning till säkrare
områden.”
Det är alltså inget nytt med starka stormar och vi kan vara så säkra på att det
kommer fler, så det gäller att förtöja bra!
Olle Bogren
För de som vill fördjupa sig ytterligare rekommenderas: http://www.smhi.se/kunskapsbanken
På Youtube har någon lagt ut en film
från det Berit-stormiga Viken.
http://www.youtube.com/
watch?v=GQY5BIWz444

Mer än 30 års erfarenhet i branschen
S.Jönsson Bil har lång erfarenhet av Mercedes-Benz. Företaget ägs

För att garantera bästa möjliga finansieringsvillkor har vi

av Stefan Jönsson, tidigare försäljningschef på en av Sveriges största

samarbetsavtal med Santander Consumer Bank, Handelsbanken

Mercedes-Benz återförsäljare. Tillsammans med våra medarbetare

Finans, DnB, SEB och WASA Kredit.

har vi levererat över 7000 bilar till nöjda kunder i hela Sverige och
har mer än 30 års samlad erfarenhet av Mercedes-Benz.
Den årliga försäljningen uppgår till drygt 140.000.000 kr.

Vi hjälper dig med leasing eller finansiering
S.Jönsson Bil AB levererar bilar både till privatpersoner och företag.
Finansiering erbjuds i form av leasing eller avbetalning. När man
inte vill låsa sina tillgångar kan bilfinansiering vara ett bra alternativ.

Auktoriserad service
Genom våra samarbetspartners erbjuder vi auktoriserad service
för Mercedes-Benz, vi erbjuder fri lånebil vid service av din bil.
Våra partners har fingertops-känsla för det hantverk som det faktiskt är att reparera och serva bilar. Med högteknologisk utrustning,
välutbildade diagnostekniker som använder rätt verktyg och rätt
originaldelar, garanterar vi service av högsta kvalitet.
Kontakta oss för mer information.

– Kommande decennier kommer vi att
få stigande havsnivåer vilket förvärrar
situationen vid starka stormar. Placeringen
av lågtryck har betydelse för vattennivåer
samt vindens styrka och riktning.
2. Har strömmarna i Öresund betydelse i
detta sammanhang?

– Det faktum att Viken hade +163 cm
och Skanör ca -140 satte väl lite extra fart
på vattnet vilket givetvis bidrog till större

Peter Karlsson

Stefan Jönsson

André Johansson

Din nästa bil...

T 042 23 65 03
M 072 177 04 84
E peter@s-jonssonbil.se

T 042 23 65 18
M 070 867 98 48
E stefan@s-jonssonbil.se

T 042 23 65 19
M 070 867 98 68
E andre@s-jonssonbil.se

Välkommen att besöka oss,
eller kontakta oss via telefon
alt. e-post!

Välkommen in till oss på S.Jönsson Bil!

Tel. 042-23 65 12 - www.s-jonssonbil.se
Karlsfältsvägen 13, 263 63 Viken - Öppettider: Mån - Fre 09.30 - 18.00, Lördag 11.00 - 15.00, Söndag stängt.
Besök oss på Facebook - www.facebook.com/s.jonssonbil
Bryggdelar kastades långt upp på stranden.
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Diagrammet visar alltså havsnivåhöjningen i Sverige de senaste 125 åren. Hänsyn är tagen till
landhöjningen.
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VKB – vad är det?
Vikens Kultur- och
Byaförening bildades
i sin nuvarande form
1993 genom sammanslagning av Vikens
Kulturminnen (1943),
Vikens Byalag (1966)
och Vikens Hembygdsoch Sjöfartshistoriska
Förening (1987).

V
K
B

Föreningens ändamål:

- verka för allmän trivsel inom samhället
- verka för bevarande av lokala traditioner
- verka för att behålla den gamla byns naturliga ursprung
- bevara kulturminnen
- samråda med myndigheter för bevarande
av samhällets miljö
- värna om invånarnas intressen gentemot
kyrka och kommun
Hur genomför föreningen detta?

Detta är ett bra ramverk för verksamheten
och för de olika åtagandena. VKB, som
föreningens namn förkortas till, är den
samlande föreningen för hela Viken, därav
namnet Byaförening med inslag av kultur.
Kultur är ett vitt begrepp och förutom
att de viktiga kulturella inslagen som Sophiamöllan, Paul Jönska Gården och Sjöfartsmuséet, som utgör navet, blir kanske
den viktigaste uppgiften att agera för en
balanserad tillväxt av Viken dvs både gasa
och bromsa på ett klokt sätt.
Remissinstans och mål för donationer

VKB är remissinstans när kommunen föreslår saker och ting. Under åren har vikenbor också donerat pengar till föreningen
för utsmyckningar av byn. Den senaste är
den vackra statygruppen nere vid hamnen
skapad av Jonas Högström. 		
VKB har också tagit på sig ett stort
ansvar för bryggorna i byn, som är ett
kostsamt kapitel. Inom ramen för detta engagemang finns också ett par badflottar
och ett stort antal badhytter.
De stora arrangemangen är annars Valborg, Nationaldagen och Vikenfesten.

Samlande instans för arrangemangen

Valborg och Nationaldagen genomförs lite
i samarbete med kyrkan och när det gäller
Vikenfesten så är alla föreningar i Viken
delaktiga och många företag med olika
typer av koppling till Viken är med och
stödjer festen. VKB och Hamnföreningen
finns bakom som ekonomiska garanter.

Om Göthe Svensson, vår mästarfrisör
skrev vi 1998 och berättade att han började med 7:-/veckan och jobbade från 7-20.
Han jobbar fortfarande snart 100 år ung.
År 2000 var operation Badhytter ett aktuellt projekt. Nu på nytt högst aktuellt efter stormen Dagmar.

Tack för era svar!
I förra Byaluren bad vi er läsare om era
åsikter i en webbenkät för att höra hur
ni vill utveckla byns alldeles egna lilla
tidning. Dessa svar använder redaktionen nu som värdefulla förslag på ämnen
att skriva om framöver. Tack till alla er
som tog er tid att tycka till. Här redovisar
vi en handfull förslag och synpunkter.

Föreningen förhandlar elavtalet

Gemensamma intressen, som t ex elen till
hushållen i Viken, har genom föreningen
fått ett elavtal, som idag utnyttjas av drygt
1000 hushåll.

• Byalurens sista nummer var betydligt
bättre än den har varit innan.
• Jag tycker att tidningen är ambitiös
och värdefull för Viken med en hel del
intressanta artiklar, däribland historiska återblickar. Stig Ewaldson är en
klippa när det gäller att skriva läsvärt
och bra.

VKB möjliggör denna tidning

Sedan ger VKB ut tidningen Byaluren,
som du just nu läser, som under åren från
starten 1995 vuxit från några sidor i litet
format till uppåt 30 sidor. Tidningen finansieras av VKB och olika typer av sponsorer. Tidningen skall spegla Vikens historia,
Viken av idag och presentera intressanta
idéer för framtiden.
Vi som arbetar i redaktionen tycker att
vi hittar på en massa nya spännande saker,
men ibland uppfinner vi bara hjulet igen,
vilket faktiskt är nödvändigt det också. Vi
glömmer ju så lätt vår historia.
Några artiklar från tidigare nummer

Här några smakprov ur nummer från förr.
I nummer 2 dominerades hela numret
av världen starkaste Björn med specialillustrationer av Rune Andreasson (se nedan). Redan 1996 fanns idén med en staty
över Bamse på Gröna Torg. Den idén lever fortfarande och blir 15 år senare snart
verklighet framför biblioteket.

• Jag vill att tidningen får ännu mer
liv, bättre layout, fler bilder etc. Det är
viktigt att även nå yngre läsare och inte ha för många reportage om blommor
och fåglar. Varför inte bjuda in till debatt med olika debattsidor?

• Jag vill gärna läsa mer om Vikens historia.

• Vill få mer ingående reportage om utställningarna på museerna

• Skulle vara intressant med lite fler
småannonser från privatpersoner.

• Skulle vara intressant med fler porträtt av kända Vikenprofiler.

• Hade velat ha några sidor om gamla hotellet, hamnkrogen, smugglingen
i Viken, och hur man levde för några
hundra år sedan när Viken fortfarande
levde på sjöfart och fiske. Vilka var och
hur levde de rika och betydelsefulla för
200 år sedan? Redare, storbönder, läkare och präster? Vem har uppfört och bott
i de större fastigheterna?

• Jag vill ha mer av:
Artiklar som berör företagandet i Viken.
Berättelser om hur det moderna Viken
växte fram.
Samhällsdebatt om de ungas situation
i Viken. Mindre kyrklighet, mindre moralkakor!

• Den kulturella aspekten med vad det
är som ger samhället dess själ. Ifrågasättandet för att skapa en debatt om vilken
väg förändringarna ska ta in i framtida
generationers kulturaspekter. Lite av insändarsynpunkter avseende vägplanering, utbyggnader, badstränder mm.

• Tidningen håller hög klass och bjuder
på trevliga reportage.
• Tycker om allt i tidningen! Snygg och
prydlig, bra och tydlig layout.

• Mixen mellan det personliga och offentliga perspektivet är bra. Även mixen
mellan då-, nu- och framtid är ok.
• Skulle vilja se en större andel framtidsfrågor i fokus, på bekostnad av nutid. Andelen dåtid är bra.

Det är alltid välkommet med nya synpunkter på vad vi gör med Byaluren.
På sidan 2 har du ett antal e-postadresser och telefonnummer du kan kontakta.

Redaktionen

Vi håller historien vid liv
– och tittar framåt

På Byaföreningens hemsida, www.vikensbyaforening.se, kan du hitta smakprov på
alla nummer av Byaluren sedan starten.
Det är bra att någon håller reda på det
som vi redan glömt. Vikens Kultur- och
Byaförening håller historien vid liv på
många sätt samtidigt som nya idéer skapas. Idéer som utvecklar Viken och stimulerar till gemenskap inom vårt lilla
samhälle, som hela tiden blir större.
Allt detta för 200:-/år
Kjell Cronert

Hanefred AB

Kajpromenaden, Helsingborg
Tel. 042-344 500
www.lidhults.se
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Fia Persberg arbetar på sin gamla skola. Här med egna barnen Lovisa och Jonatan.
Viken har under många år haft hög inflyttning. Många återvänder till byn efter
spännande ungdomsår utomlands och i
storstäder. I januari 1982 var 3 594 personer folkbokförda i församlingen. Trettio år
senare var 953 av dessa fortfarande, eller
återigen, folkbokförda här.

En undersökning kring ungas framtidsvisioner som gjordes i österlenska Simrishamn
2008 visar att en grundtrygghet i uppväxtmiljön ger mod att ge sig ut i världen, men
om uppväxtorten erbjuder lugnt läge, bra
skolor, närhet till större ort och bra kommunikationer kan många samtidigt tänka sig att flytta tillbaka när det blir dags
att bilda familj. Byaluren har träffat några
återvändare.

Ann-Sofie Persberg
Från Blekinge till ett radhus på Kaprifolvägen flyttade Ann-Sofie ”Fia” Persberg
lagom till skolstarten på gamla Bäckaskolan
1980.

– Jag hade en underbar uppväxt här.
Cykelvägar utan biltrafik. Stora grönytor.
Finaste stranden ett stenkast bort, berättar
hon.
Den positiva bilden omfattade även
skolan och Fia bestämde sig så småningom för att bli lärare. Och efter lärarhögskolan i Kristianstad blev det Kullabygden
igen.
– Jag har alltid sagt att om jag skulle
flytta tillbaka, skulle det vara till en av Sva-
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nebäcks alphyddor – och så blev det.
De har helt fantastiska möjligheter interiört. Vi har flyttat väggar, byggt in balkongen och installerat braskamin, så att
huset passar min familj.
Fia hade inga farhågor om att flytta tillbaka och hamna i gamla hjulspår. Möjligtvis
om att bo och jobba på samma ställe.
– Men jag är lärare för högstadieelever
och hos dem finns önskemål om respekt
för privatlivet, vilket är ömsesidigt. Man
skiljer på samvaro i skolan och om man
träffas privat på stranden eller i affären.
När Fia jämför skolan idag mot sin egen
uppväxt nämner hon att kraven på delaktighet är mycket större på både elever och
föräldrar numera.
– Eleverna måste tänka och reflektera
mer själva, vilket i sin tur återspeglas i ett
bättre betygssystem, där man jämför mot
målen och individens kunskaper istället
för mot andra elever. Det gamla systemet
var bäddat för konkurrens och orättvisor.
Hon tycker också att vuxennärvaron
på skolan utanför lektionstid är större nu.
På 80-talet ”såg” man inte problem som
mobbing på samma sätt och man lät saker
hända. Idag jobbar man aktivt med värdegrunden. Att bli kollega med sina gamla
lärare var intressant. Inte alla, men några
är kvar sedan Fias egen skolgång.
– Det kändes så bra när vi flyttade hit
och ännu bättre nu, fem år senare.

Peter Kalén
– Huvudskälet till att jag bor här är för barnens skull. Jag vill ge dem samma trygghet
som jag själv fick, berättar Peter Kalén.

Samtalet med Peter berör uppväxtvillkor, jämförelser över tid och ett inte okritiskt reflekterande över hur samhället
utvecklats.
Själv växte han upp i ett s k KP Svensson-hus på Blåklocksvägen där pappan
drev läkarmottagning. Idag är Peter själv
läkare, far till tre och bosatt på Bovetevägen i en likadan skånelänga.
– Med fyra barn var vi en stor familj
jämfört med normen på den tiden. För att
kunna transportera oss skaffade mina föräldrar en folkabuss, berättar han.
Peter har velat bli läkare sedan barnsben och efter studier i Lund följde ATtjänst i Kristinehamn, där han träffade
sjuksköterskan Anna.
– Det är så otroligt roligt att jobba med
människor! Läkaryrket går snabbt framåt
och jag lär mig något nytt varje dag, säger
han.
När längtan till havet blev för stark uppe i de värmländska skogarna började paret se sig om efter något nytt. Halmstad
var ett alternativ men det blev Helsingborg
och därefter Viken.
– När man får barn är det bekvämt med
trädgård, garageplats och egen tvättstuga.
Att bo i ett likadant hus som jag vuxit upp
i var inte planerat, men tillfället uppstod
och husen här är väldigt funktionella.

all text och foto: pernilla ringström

Återvändarna

Säkerhet för barnen, bra skolor och fritid är skäl som
Peter gärna återkommer till.
I hans barndom var Viken en skyddad verkstad där
man inte låste ytterdörren. Samtidigt har bilden av det
trygga samhället naggats i kanten sedan familjen hade
inbrott för några år sedan.
– Det var obehagligt att tänka att någon kan ha bevakat oss.
En annan skillnad mot 80-talet är att man cyklade
överallt.
– Vi cyklade de två kilometerna till Bäckaskolan i
ur och skur. Det var aldrig tal om att bli skjutsad. Trafikproblem vid skolan var ett okänt begrepp. Tänk om
vi föräldrar skulle tänka om? Bryta rådande trend? säger han utmanande.
Som förtroendevald i föräldrarådet på sonens förskola ser han långa vistelsetider i barnomsorgen. Förr
kunde man klara sig på 1 ½ lön och få barn gick på
dagis. Man arrangerade inte play-dates utan ungarna
ringde helt enkelt på dörren och frågade om nån ville
komma ut och leka. Han funderar på nutidens ekvation självförverkligande föräldrar och curlade barn.
– Det går inte ihop utan blir ett ständigt dåligt samvete där vi jobbar ännu mer för att köpa oss fria. Men
det ger ju inte barnen den trygghet vi flyttat hit för att
ge dem. Jag föreställer mig att barnen hellre åker till
Kullaberg och grillar varje helg än åker till Thailand en
gång om året.
– För min egen del ser jag nu plötsligt det jag tog
för givet som liten. Att livskvaliten här är unik. Närheten till natur kontra storstad likaså. Det är så enkelt att
vakna upp på morgonen och tänka; ska jag gå ner till
golfbanan eller kanske åka en sväng till Köpenhamn?

Viktoria Qvarforth valde Viken framför Paris.

Viktoria Qvarforth
Viktoria bodde i Viken under hela
sin uppväxt, som yngsta barnet i
den välkända familjen Andréasson.
Att pappa Rune var ortens ”kändis”
reflekterade hon sällan över.

– För mig var han ju bara pappa och Bamse var min vardag. Men
idag förstår jag bättre hur stor figuren faktiskt är, säger Viktoria Qvarforth.
Efter studenten väntade utbildning till hudterapeut i Stockholm
och därefter tog kärleken henne till
Paris, där hon bodde i åtta år.
– Jag frilansade som makeupartist för olika fotografer, tv och
musikvideos. Sen öppnade jag en
butik med svensk märkesdesign,
berättar hon.

Peter Kalén upplever livskvalitet ett stenkast från
barndomshemmet.

När dottern Liyahs nedkomst närmade sig åkte Viktoria hem för att
föda.
– Sen ville jag inte återvända. I
Sverige var det tryggt, fräscht och
familjen fanns nära.
Så småningom stötte hon på Daniel, en kille från trakten. Känslor
uppstod, paret bosatte sig till en
början i Hittarp och började se sig
om efter hus till sin lilla familj.
– Att bo i Viken var från början
inte alls aktuellt, säger Viktoria. Jag

tänkte att det skulle kännas som att
vara 14 år igen. Det räckte liksom
att jag blivit sambo med Daniel –
killen jag varit kär i under högstadiet!
Men 2007 hittade de ändå ett
relativt nytt hus i Vikens trädgårdsstad som de föll pladask för.
Carporten byggdes ut och Viktoria
öppnade skönhetssalong.
– Det var helt perfekt för oss!
Närheten till naturen är underbar
när man bott i sunkiga små lägenheter i Paris. Och samtidigt har vi
nära till kontinenten.
Sedan tre år driver Viktoria den
egna salongen Qvalité som numera
finns på Bygatan. Och familjen har
utökats med ännu ett barn, Lucas
som blir fyra i år.
– Idag känns allt jättebra. Det är
ju här hjärtat är.

Tack till: Inge Göransson, SCB,
Thomas O’Dell, LU &
Lars Lagergren, MAH
Källa: Projektrapporten Ungas
uppväxtvillkor och framtidsvisioner,
framtagen av Centrum för
livsstilsfrågor på uppdrag av
Region Skåne.

11

Vikens Tennisklubb firar 60 år

antalet med hela 101 personer.
– Det var ofta fullbokat och kö till banorna, berättar Stig Nilsson.
Bästa juniorer och även seniormästare under flera år på 80-talet var Per ”PO”
Olow Rosenqvist och Annika Ewaldson.
Annika kom över till USA tack vare sin
tennis och spelade där för Memphis University.
Storsatsning på nya banor
och spel året runt

1952 var året då Vikens Tennisklubb bildades och tennisen gjorde på allvar sitt intåg
i byn. Mellan 1952 och 1989 ven bollarna
på de tre banorna mitt i byn. Men det blev
glesare mellan matcherna på 90-talet när
banorna flyttades ut ur byn. 60 år efter
starten har VTK åter omfamnats av Vikens
växande bebyggelse och verksamheten
växer för varje år. Men det är en bit kvar till
tennisens storhetstid i byn. Det berättar Stig
Nilsson som var ordförande under rekordåren 1974-1978 och 1982-1984.

Den verkliga starten för tennisspel i Viken skedde redan vid 1900-talets början.
På Fäladen norr om gamla Viken spelades
tennis i senaste mode, långklänning och
kostym. 50 år senare, 1952, grundades Vikens Tennisklubb på Vikhagas plats mitt
i byn. Två nya banor färdigställdes under
ordförande Stig Svensons
ledning och invigningen
förrättades av Vikenbon
och ambassadören Gunnar Jarring. Under många
glada somrar växte tennisintresset och Viken
beskrivs som ett ”Båstad
i miniatyr”. Glamouren
fanns där med sommargäster som Sigge Fürst,
Stig Nilsson VTK:s
Carl Gustav Lindstedt och
ordförande i två
Arne Weise på och runt omgångar.
banorna.
De nya banorna invigdes 1952 med tennisstjärnorna Torsten Johansson och Sven
Davidson. ”Intresset för de nya banorna
och Vikens Tennisklubb steg sedan år för
år” berättar Vikenkännaren Stig Ewaldson.
Tio år efter starten, 1962, hade VTK hela 200 medlemmar. Intresset för tennis hade på allvar slagit rot och blommade ut i
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1976 byggdes de tre banorna om och fick
nytt underlag. Stortsatsningen stavades
gummiasfalt och ersatte tidigare betonggrund med ytskikt av grus. Klubben gick
från ett Barracudatält vintertid till ett dubbeltält över två banor. Därmed spelades
det tennis på inte bara en utan två inomhusbanor under vintertid i Viken.
Tältet var knappast mysigt att vistas i
men väldigt praktiskt då vi snabbt blåste upp det inför vintern och lika snabbt
plockade bort det till sommarsäsongen.
Tältet var fullbokat av motionsspel, träningar, turneringar och stegar. Även vintertid var det svårt att få en tennistid, berättar
Stig Nilsson.

Ovan. Det har spelats tennis i Viken sedan långa
tider. Här spel på Fäladen norr om gamla byn.
Bilden ovan tagen ca 1910.
T.h. VTK-juniorerna i nya klubbdressar vid
Sveriges nationaldag 1983. Första gången
nationaldagen firas.

takt med att Viken växte kraftigt under slutet av 60-talet.
60-talets nybyggaranda gav växtkraft

Viken bjöd på många skickliga tennisspelare likt Lennart ”Hubbe” Nilsson, Lennart
Åkerman, Lennart Engström och Eva Leo
på damsidan och eldsjälar i styrelsen som
Gunnel Engström och Sten Santesson med
flera. Under 70-talet fanns ett brett och
starkt växande underlag av tennisentusiaster som var redo att äntra de då tre banorna vid Vikhaga.

Samling kring tennisbanorna. Petra Günzel, Flemming Uziel, Helena Nilsson, Bengt Cronvall,
Sören Gezelius och Willy Wicklund. (1982)
25-års jubileum 1977

Uppbrott och motvind

1977 blev Carl XVI Gustaf den förste
svenske kungen att köra Vasaloppet. Samma år firade VTK 25-års jubileum med jubileumsturnering. Vikenspelen spelades
mellan 2 juli och 10 juli och erbjöd förbluffande 24 olika klasser och prispengar till
vinnare i både herr- och damklasserna.
– Så här i efterhand kan man nog konstatera att storhetstiden låg mellan 1975 och
en bit in på 80-talet, säger Stig Nilsson.

80-talets första halva kom att handla om
två saker. Dragkampen om ett hallbygge
och beslutet att riva upp banorna vid Vikhaga till förmån för bygget av ett äldreboende. Bägge besluten gick emot tennisens
utveckling i Viken. Tennishallen byggdes
i Lerberget och såväl banorna som tennistälten gick förlorade. 1989 var det slutspelat på Vikhaga och tre nya banor med ett
tillhörande klubbhus byggdes på den plats
där banorna idag ligger.
– Med facit i hand var det ju negativt
för tennisens utveckling i Viken, utan tvekan, men underlaget och ekonomin fanns
inte för att bygga en egen tennishall i Viken,
berättar Stig Nilsson som gjorde sin andra
runda som ordförande under åren 82-84.

Rekordmånga medlemmar
och brinnande entusiaster

Under toppåren på sjuttiotalet var verksamheten omfattande. Ungdomssektioner,
motionsspel, träningspass, tävlingar med
Vikenspelen i spetsen och populära tennisskolor. Ljudet av tennisen ekade i byns gudor.
Vi tangerade 500 betalande medlemmar under toppåret 1975. Det satsades
friskt på ungdomsverksamheten. Duktiga
sektionsledare som Eva Leo, Bengt Cronvall samt Beryl och Jan Svensson bar upp
verksamheten och 1975 ökades medlems-

Comeback för tennis i Viken

Juniorerna på marsch till hamnen vid firandet av Svenska flaggans dag 1982. Deras tränare Eva
Leo, meriterad spelare som deltagit i Wimbledon, näst längs t.v. på bilden.
Klubben besöktes
av amerikanska
ungdomar som
inackorderades i
familjer. På bilden
Tricia från USA. Ett
par av våra juniorer
blev så betuttade i de
söta amerikanskorna
att de följde efter dem
till Paris. Från vänster
står ”Osta”* , Folke
Åkerman, okänd
dam, Tricia Hamilton,
Texas USA, Göran
Sjöstrand, Annika och
Lena Ewaldson.

Tränaren Bengt Cronvall med adepter. Johan Wicklund, Annika Ewaldson, Helena Nilsson. (1983).

*(Gustav Otterstedt,
veteranspelare och
en tennisentusiast
som flitigt följde
juniorernas spel.
”Osta” avled hastigt
tre dagar efter att
bilden togs 1985.)

Under 90-talet höll tränare som Bengt
Åkergren liv i Vikentennisen med duktiga
juniorer. Mot slutet av 90-talet fick klubben ekonomiska bekymmer. Under de
första åren av 2000-talet fick en ny styrelse arbeta för att få ordning på ekonomin
med hjälp av ideella krafter, sponsorer och
kommunen. Successivt levde klubben upp
med allt fler tenniselever och olika tävlingar. 2010 sattes ett nytt rekord när 300 unga
och vuxna medverkade i tennisskolan.
60 år efter starten kraftsamlar en hungrig
styrelse för nästa etapp i Vikens tennisarv.
– Sommaren 2012 kommer att bjuda på
flera spännande tävlingar, en populär tennisskola i juli, tennisbankett och framförallt – många och långa tennisbataljer långt
in på varma sommarkvällar. Det kommer
att bli en härlig tennissommar och vi hälsar alla vikenbor välkomna till Vikens fina
tennisklubb. Ju fler desto roligare, avslutar
Patrik Björklund, ny ordförande i Vikens
Tennisklubb sedan 2012.
Olof Engvall
MED Källor: Stig Nilsson, Stig Ewaldson, mfl.
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För den fria idégruppen Vikens Framtid
är föreningssamarbetet avgörande
När arbetet i idégruppen Vikens Framtid
nu går vidare kläcks mängder av idéer för
framtiden. I nära samarbete med Vikens
livskraftiga föreningar och kommunen planeras för satsningar som vikenborna själva
satt högst på önskelistan.

Eldsjälar, vikenbor och föreningsmänniskor

Det har kanske både sagts och skrivits att
idégruppen Vikens Framtid mest består av
människor som inte har tid.
Hade de haft tid, hade de säkert suttit
i styrelsen i några av Vikens många framgångsrika föreningar. Exempelvis hamnföreningen, Wikens Båtsellskap, Paul Jönska
Gården, Sophia Möllan, Sjöfartsmuseet,
Hemgården, tennisen eller fotbollen.
Tillsammans med Kultur- och Byaföreningen har Vikens Framtid tagit tag i idéer
och frågeställningar som behöver fokus.
Och vi får värdefull hjälp av engagerade
människor i Viken så som Tina Sylwan
som exempelvis ställt upp och gjort ett undersökningsjobb för att lyssna in vikenbornas förväntningar på utveckling.

Foto: Sara Berger

De allra flesta i Viken vill ha fler gemensamma aktiviteter som skapar gemenskap
och möjligheter till möten.
Idéerna är lika många som goda, däribland en mer levande hamn, en levande
Hemgård och Ett Viken, dvs 111:an genom
Viken bygger ihop, snarare än som nu, delar byn.
Många efterlyser även ett seniorboende med hög kvalitet som ger gemenskap
jämnåriga emellan. Nu går arbetet vidare
med att förverkliga alla visioner.
På det tänkta utrymmet för en ny lekplats finns redan nu ett smärre antal lekredskap. Här utnyttjade
av Viktoria Bolin med Alfred Bolin och hans kompis Jack Berger.
Eldsjälar skapar förutsättningar
för satsningar

Vägar, lekplatser, ungdomscafé
och Grand Prix

Vikens Framtid har glädjen att få hjälp av
kunniga människor när det gäller t ex stiftelseformer. Det skulle kunna bli en ny
”företagsform” för Vikens mötesplats Hemgården, där Karl-Axel Paulsson gör ett bra
jobb tillsammans med Roland Bengtsson.
Anders Högberg har undersökt skicket på Hemgårdens fastighet och Charlotte
Carlin och Dick Sandström har bedömt inredning och andra behov för att både behålla lokalens stil men samtidigt tillföra ny
teknik.

Vi har också tagit tillvara idéer för 111:an
som Clasgöran Strömgren och Katarina
Trohammar arbetade med redan kring
2005 för att driva frågan om ett Viken och
en trafiksäkrare miljö.
Sedan finns det en kärngrupp, som
blir vår referensgrupp. Där ingår både 70åringar och 18-åringar. När det här skrivs
planeras både ett ungdomscafé och ett
nytt Vikens Grand Prix.
Ett annat kärt ämne är att skapa en fin
mötesplats för barn och föräldrar. En riktig
lekplats. Idén presenterades i september
för Vikens Kultur- och Byaförening, Företagarföreningen och Hamnföreningen.
Den skall placeras i hamnen för att göra
den mer levande året runt. Kommunen var
med på mötet och ställde sig positiv till
idén och Vikens Kultur- och Byaförening,
precis som Hamnföreningen, kommer ekonomiskt att ge stöd åt uppförandet av en
verkligt fin lekplats.

Foto: okänd ungdom på platsen

Var ska centrum ligga?

Byaföreningens ordförande Tuve Nilsson och initiativtagaren till Vikens Framtid, Kjell Cronert
planerar för en ny utbyggd lekplats i hamnen.
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Den självklara centrumplatsen kring Jollen är inte lika självklar, som man kan tro.
Det finns de, som tycker att centrum borde
ligga kring Bygatan, vilket innebär en helt
annan inriktning med bl a flera affärer.
Vad tycker du?
Med hjälp av vikenbornas tankar fortsätter Vikens Framtid oförtrutet att generera idéer för Vikens framtid. En framtid som
du gärna får bli en del av med dina förslag. Välkommen!
Kjell Cronert

Kith Wig och Lennie Timour framför fotoväggen i Scratchs lokal på Bygatan. Kith, som har ett stort intresse för fotografering, har tagit bilderna.

Scratch – reklambyrån som flyttade till Viken
Inget uppdrag är för litet. Inget är heller för
stort. Detta är det stolta mottot för reklambyrån mitt i byn. Scratch flyttade nyligen
från Norra hamnen till Bygatan ovanför
’spanska trappan’ mittemot Prego.
Många Vikenbor har säkert undrat vad
som pågick under renoveringen av lokalen
och vad som komma skulle. Nu vet vi.

Lennie Timour och Kith Wig, som äger byrån, har jobbat många år i branschen och
är också privat ett par. Namnet Scratch tog
de för att skilja sig från alla byråer som då
hade egennamn.
Efter över 20 år som verksamma i Helsingborg, hittade de en perfekt lokal i Viken. Paret, som även är bosatt i Viken,
tycker det är härligt att slippa pendla till
Helsingborg och att få jobba i en charmig
och inspirerande miljö.
– Det är full puls här i Viken på dagarna, vi hade aldrig trott man skulle behöva
boka bord på Prego för att få plats, berättar Lennie.
– Bilarna rullar förbi och det är många
fler besökare som tittar in än vad det var
i Norra Hamnen. Vi stortrivs verkligen här
på Bygatan! Kunde inte vara bättre, säger
båda med en mun.

Mottot är mer eller mindre heligt

Byråns motto lever de verkligen efter.
Scratch tackar aldrig nej till ett uppdrag
och värnar speciellt om mindre kunder.
De prioriteras lika mycket som stora. Om
ett projekt kräver en större arbetsgrupp eller specialkompetenser som inte finns på
byrån, har de ett upparbetat nätverk med
professionella samarbetspartners. De anpassar alltid sin arbetsgrupp efter kundens/projektens behov och förutsättningar.
Jobbet blir väldigt effektivt och mer ekonomiskt fördelaktigt. Det här sättet att jobba har blivit lite av en trend i branschen.
Uppdragen

Listan på de olika uppdragen Scratch har
är verkligen imponerande och varierande. Kith skickar inte mindre än två A4 ark
som listar några exempel på uppdrag. Det
är interntidningar, reklamtrycksaker, annonser, DR-utskick, katalogproduktioner,
butiksmaterial, mässmaterial, nyhetsbrev,
uppdateringar av websidor och events.
Senast bröllopsmässan i Arild i samarbete med R&B Entertainment och Höganäs
Kommun.
Bland kunderna finns NSR, Resurs
Bank, Trademan, Fiskars, Scandinavian

Retail Center, Anderssons Trafikskola och
många fler. Byrån har haft samarbete med
Helsingborgs kommun till och från ända
sedan 1995. Det har gällt Kulturförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och även
infrastrukturprojekt som t ex H+.
Kith och Lennie delar arbetet jämlikt
men har utvecklat egna specialiteter. Kith
är projektledare utöver jobbet som grafisk
designer, bildkreatör och gillar allt som har
med copy att göra. Lennie är huvudansvarig Art Director och en föregångare när det
gäller kreativ digital grafisk produktion,
som han var med och drog igång redan
1984 på Ted Bates.
Nya utmaningar

Scratch följer hela tiden med i utvecklingen när det gäller nya media och förutom
traditionella reklambyråtjänster har de nu
även börjat arbeta med mobil marknadsföring och digitala, interaktiva böcker för
t ex ipads.
Byrån har många spännande uppdrag
på väg in och det ser ljust ut för Scratch.
Kul för Viken med ett nytt framgångsrikt
företag mitt i byn.
Katarina Trohammar
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Fondpengar gagnar kyrkan i Viken

Foto: Clasgöran Strömgren

med allt kringarbete inräknat att ha kostat
ca åtta miljoner. Beloppet lämnas som en
gåva till Väsby kyrkliga samfällighet, som
ska bygga och äga.
Stig betonar att tillbyggnaden inte till
någon del kommer att belasta kyrkoavgiften. Däremot betalar stiftelsen skatt på
hela sin avkastning. – Så fem miljoner har
stiftelsen hittills tillfört statskassan, säger
Stig med delade känslor.
Gåvan sänker momentant fondkapitalet ner till strax under 20 miljoner. Avkastningen på detta kapital möjliggör fortsatta
årliga bidrag till främst musik och diakoni.
– Sen ska vi förstås också arbeta med
en ”tillbyggnad” av kapitalet, säger fondordföranden.

På omslaget till boken om Peterssonska familjefonden återfinner vi Ida och Albert Petersson.
Med medel från den s.k. Peterssonska fonden genomförs i år den kanske största satsningen på kyrkan i modern tid. Men vilka
var egentligen Albert och Ida Petersson?

Albert (född 1855) var son till en välbärgad
redarfamilj i Viken. Han övertog föräldrahemmet på Skeppargatan och gifte sig
med Ida Lindberg (född 1859) dotter till
en förmögen kvarnägare i Viken. Albert
började sin bana till sjöss, blev partredare
och senare även kvarnägare.
Albert och Ida fick åtta barn varav tre
dog i späd ålder. Sonen Carl (1895-1977)
och dottern Anna (1892-1976) blev båda
barnlösa och testamenterade sina förmögenheter till kyrkan i Viken.
För att hedra föräldrarna föreskrev de
i sina testamenten bildadet av Sjökapten
Albert Peterssons och hans hustru Ida
Peterssons familjefond med ett kapital
på ca 1 miljon kronor.
Fonden förvaltas fristående från kyrkokassan och är en stiftelse under länsstyrelsens tillsyn. Styrelsen består f.n. av
kyrkorådsledamöterna Stig Nilsson, Fredrik
Jiborn och Simon Lundeberg.
Vad har fonden uträttat under sin
mer än trettioåriga tillvaro?

– En hel del, säger Stig Nilsson, ordförande sedan 1983. Avkastningen ska användas för att främja verksamheten i Vikens
församling på ett för kyrkan gagneligt sätt.
Av de ca 13 miljoner som hittills överlämnats till kyrkorådet har ca 9 miljoner lagts
ner på kyrkobyggnaden, kyrkstugan, inventarier och utrustning. Musik och seminarier har tilldelats 3 miljoner och 1 miljon
har gått till diakoni i församlingen.
– Men vi har tjänat in 38 miljoner! Ka-

16

pitalet var vid senaste årsskiftet ca 25
miljoner. Det är 24 fler än den ärvda miljonen, påpekar en nöjd stiftelseordförande.
Vi placerar i börsaktier och räntepapper
och ifjol drog vi ner aktieportföljen rejält
och lyckades begränsa effekten av börsnedgången.
Ska fonden finansiera hela tillbyggnaden av Vikens kyrka?

– Ja, så har kyrkorådet bestämt. Från början handlade det om ”toalett och förråd”
till ett mindre belopp. Nu vill vi så mycket
mer – ett kyrkorum för samling och samtal
ska det bli. En satsning som är helt i harmoni med stadgarna.
Testamentena ger oss rätten att skapa
något av bestående värde till kyrkan. När
bygget står klart i december kommer det

När det inte går
som planerat…
…kan det ändå bli bra. I förra numret av
”Luren” presenterades bland andra Maria
Svensson, som skulle vikariera som präst i
Viken under komminister Stina Hagmans
föräldraledighet.
Maria blev dessvärre sjuk och ersätts
därför av Monica Ivarsson under 2012.

Monica kommer närmast från en tjänst i
Halmstad och blir en av pastoratets präster
som kommer att fira gudstjänst, mässa
samt förrätta kyrkliga handlingar som dop,
vigsel och begravning i församlingens kyrka.
Du når Monica på tel. 36 06 40. För
bokningar, ring expeditionen tel. 36 06 50.

Fotnot: För den intresserade finns boken
om Peterssonska familjefonden att låna på
Vikens och Höganäs bibliotek.

FAKTA OM FONDEN 1977-2011

PÅ GÅNG…

Bekele Terefe, kyrkogårdsarbetare, Rolf Widar, kyrkvaktmästare, och Christel Nilsson.
Våren och sommaren står för dörren, vad
händer på kyrkogården då?

– Inför påsken satte vi ett hundratal påskliljor på de gravar vars gravrättsinnehavare avtalat om det. Och i sommar ska vi
prova alternativ till pelargoner, då vi haft
problem med dessa tidigare. Detta arbete
startar nu i maj, berättar Christel, som är
arbetsledare.
– Varje år har vi stor vårstädning och så
fort tjälen gick ur jorden kunde vi börja
gravsätta i minneslunden igen, säger Rolf.

att en upprepning inte är omöjlig.
– Och i höstas var ju artisten Petter här.
Det var en vänlig och tillmötesgående kille, säger Christel.
Vad väntar framöver?

– Då blir det skolavslutningar, vilka kan
dra totalt 12-1300 personer på en och samma dag, säger Christel. Vid sådana evenemang tjänstgör två vaktmästare samtidigt.
– Sen innebär ju sommaren många vigslar, säger Rolf. Önskemålen kring extra
pynt och övningar varierar mycket, men vi

försöker ställa upp i den mån vi har möjlighet.
Hittills i år har tjugofem par bokat vigsel i Viken. De flesta i god tid. Runt 10-12
månader i förväg är vanligt.
Under sommaren får man extra hjälp
på kyrkogården av ungdomar. Många återkommer och de brukar vara väldigt duktiga och ambitiösa. Och under hela den
varma årstiden ger Bekele Terefe en extra
hand. Förutom kyrkogårdsarbete assisterar
han även med förberedelser och efterarbete vid begravningar.
– Jag tycker om att vara ute mycket, säger han och de andra håller med.
– Vi arbetar i en fantastisk miljö, säger
Christel och beskriver en solig dag på Nya
kyrkogården, då havet ligger spegelblankt.
– Men ibland blåser det så man knappt
kan öppna kapellets portar, fyller Rolf i. Så
det blir mycket fönsterputsning.
Trion konstaterar att de har ett fritt och
omväxlande jobb under stort ansvar. De
utför i princip allt praktiskt på kyrkogårdarna, i kyrkan och kapellet, men också
möten och samtal med många av besökarna – värdefullt.

Hur har det senaste halvåret sett ut?

		
– Under vintern hade vi många begravSiffrorna anger miljoner kronor
ningar. Sett till samma period för två år sedan har ökningen varit 88 %. Många har
Donationskapital 1977
1
Löpande årliga avkastningar
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varit yngre och medelålders människor.
För att vara ett så litet samhälle så händer
det mycket, funderar Christel.
Vid jul firades gudstjänst tillsammans
med församlingens äldre som blev personligt inbjudna. Efteråt minglade man i Kyrkstugan och arrangemanget blev så lyckat

Välkommen till din kyrka!
Förutom ordinarie gudstjänstprogram erbjuder vi bland annat:
13 maj

11.00 Konfirmation av gruppen ”Wild and
holy”.
27 maj Pingstdagen

11.00 Mässa. Åby kammarkör sjunger.
28 maj

14.00 Café Ida håller öppet i Kyrkstugan.
3 juli

20.00 Pastoratets sommarmusikprogram
om totalt sex konserter inleds i Väsby kyrka med gitarristerna Maria Camitz & Leif
Hesselberg, som spelar musik av J S Bach,
Fernando Sor och nutida komponerad gitarrmusik. Konserten föregås av en kortare
andakt kl. 19.00.
8 juli

11.00 och ev. även 13.00 Konfirmation.
20.00 ”Musik i Kullabygden” med Musikfrämjandet. OBS! Entré.

17 juli

20.00 Sommarmusik i Väsby. Programpunkt ej klar vid tidningens pressläggning. För info se www.svenskakyrkan.se/
vasby-viken. Konserten föregås av andakt
kl. 19.00.
24 juli

20.00 Sommarmusik. Ragnhild Pettersson
bjuder på ett varierat program med såväl
orgel- som pianomusik. Konserten föregås
av andakt kl. 19.00.
4 augusti

Friluftsgudstjänst i samband med Vikenfesten. Tid och plats, se kyrkans hemsida/annons i HD.
7 augusti

20.00 Utomhuskonsert i Kyrkstugans trädgård med Dreamboat Jazz Band, som spelar traditionell New Orleansjazz. Konserten
föregås av andakt i kyrkan kl. 19.00.
14 augusti

20.00 Utomhuskonsert i Väsby prästgårdspark med gruppen Glara, som presenterar

sig med en finstämd och lekfull blandning
musik med tonvikt på svensk tradition. Konserten föregås av andakt i kyrkan kl. 19.00.
21 augusti

20.00 Serien av sommarkonserter avslutas
med ett gästframträdande av låtskrivaren
och sångerskan Py Bäckman och pianisten
Ann-Marie Henning. Konserten föregås av
andakt kl. 19.00.
30 september

11.00 Mässa. Därefter öppet hus där församlingens grupper och verksamheter visas upp. Mer information annonseras i HD
och på www.svenskakyrkan.se/vasby-viken
Arrangemangen är kostnadsfria och äger
rum i Vikens kyrka om inget annat nämns.

Uppslaget är ett samarbete mellan Byaluren och
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Laserkvinnan som är civilekonom

foto: kjell cronert

foto: husse

Jag är ju bara en hund

Här berättar Vesna Palm lite om sin olika behandlingsmetoder
Civilekonomen som blev sin egen

Nu till laserkvinna

Behandlingen hjälper

För att börja i rätt ordning så handlar det
hela om en dynamisk kvinna som provat
på olika typer av utmaningar, vilket kännetecknar människor som vågar och vinner.
Vesna Palm, född och uppvuxen i Kroatien, pluggade till civilekonom och hamnade på inköpsavdelningen på ett företag,
som producerade möbler för IKEA. Nyfikenheten och drivkraften gjorde att hon
också ville kasta sig in något, där hon själv
fick styra och ställa.

Nu tillbaka till ordet laserkvinna, som ju är
lite vilseledande, men det handlar om laser.
Vesna arbetar med massage och laserbehandlingar och är laserterapeut och diplomerad massör och snart är hon diplomerad
medicinsk massageterapeut.
Hon är mycket intresserad av medicin och hälsa. MID laser (medicinsk laser)
även kallad terapeutisk laser är ett lågfrekvent ljus som har antiinflammatorisk effekt,
ökar cirkulationen och är smärtlindrade.
Laserterapi är ett bra hjälpmedel vid olika
inflammatoriska tillstånd i kroppen.

Medicinsk laserbehandling är en riskfri och
smärtfri metod.
Det kan hjälpa vid ledbesvär, ryggskott,
whiplash, hälseneproblem, golf- och tennisarmbåge etc. men också vid muskelproblem, reumatiska problem & artros
(smärtlindring), hudsjukdomar; svårläkta
sår, eksem, akne, herpes.
Det finns många vetenskapliga rapporter i dag som påvisar medicinsk lasers positiva effekter.
Om du vill prata mer eller beställa behandling ring 0701 480935. Hemsidan
www.vesnahos.se
Kjell Cronert

Förverkliga drömmen

Att starta eget företag, förverkliga sina
drömmar och arbeta med hälsa och friskvård var målet. Företaget heter Vesna Hälsa och Skönhet, men under vårt samtal så
bestämde Vesna sig för att vara tydligare
– det handlar om hälsa på ett annorlunda
sätt även om god hälsa ofta åtminstone ger
en inre skönhet.

Jag är ju bara en hund, så för mig är det
svårt att hålla reda på tid och rum.
Sannolikt är det, som jag nu berättar, redan historia eller så är det inte historia. Det
kanske beror på att tiden går ännu fortare
för mig än för min husse och att jag blandar ihop tid och rum. Jag blir ju 7 år äldre
varje år och blir 42 år till sommaren.
Husse berättar om allt konstigt som
händer i Viken, som nu fått tillnamnet
Projekt5:210x148
09-09-02
11.41 dödsfall
Sida 1
Midsomer. Fullt
med ouppklarade

och konstiga bränder. Ibland verkar han lite onödigt orolig för många saker och det
delger han gärna människor, som egentligen
inte tycker det han säger är så intressant.
I vintras fick han idén att bygga ett eget
Nimis men han bestämde att den skulle
heta Simin istället (lite fiffigt säger den begåvade läsaren, som också kan läsa baklänges). Detta bygge gjordes för att skapa
ett annorlunda sätt att samla resterna av
en storm, det vill säga plankor och bräder
som ”simmat” in till stranden.
Det var en symbol för det som inträffat, men rent praktiskt fick det bräder och
plank att samlas på ett ställe. Allt för att
underlätta arbetet för kommunen och kanske också ge dem en signal.
Kommunen snodde mycket riktigt husses konstverk när de städade upp.
Hans arbete med Hemgården ledde till
ett antal steg i rätt riktning, men många
viktiga steg återstår, de steg som bygger på
att vikenborna är med och blir mer delaktiga. Då kan de ge uttryck för sina önskningar om en fin samlingsplats för unga,
familjer och gamla, det som var, och är,
Hemgårdens idé.
Han berättar gärna om kyrkans utbyggnad också. Det tycker han är kul, men jag
tycker att det är viktigare han fixar tystare
kyrkklockor. De stör ju mig mycket och

Dags a†† sälja din ögonsten i
Kullabygden?

jag tvingas storskälla när de ringer. Det
uppdraget har han misslyckats med.
Sedan hoppas jag att man får bygga upp
de gamla badhytterna och samtidigt några
nya. En hund älskar husknutar nämligen.
Människor och hundar tar ofta lätt på
tillvaron. Det står en handfull människor
och pratar och runt deras ben samlas hundar. De trivs alla tillsammans.
Själv föredrar jag att betrakta sällskapet och fundera över vad dom egentligen
tycker är viktigt här livet.
Sedan har vi den andra typen av sällskap. De som lever i sin egen värld och
kommer promenerande med sin matte eller husse och inte ens märker att det bara
finns jag och min husse på hela stranden.
Dem är det mycket synd om. Antingen
är dom rädda för mig eller husse eller så
tycker de att husse lägger sig i för mycket.
Sådant är inte bra.
Varje årstid har sin tjusning, men den
tid som kommer nu med ljusa kvällar, grillning och bad för husse, tycker jag är bäst.
Själv badar jag inte, av princip.
Livet går annars vidare genom att sno
glasögonfodral och annat där hemma, som
man kan få belöning för när man hittar
dem. Även om det är jag som gjort fel.
Smart va!?
Max
Min husse heter Cronert

På Kullahalvön ligger guldkornen och pärlorna
tätt. Bokskogstäckta kullar, dramatiska klippbranter, 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 fastighetsförmedling 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!

Inspirerad av andra kvinnliga
företagare i Viken
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LÄNSBERGS
foto: kjell cronert

När vi började prata berättade Vesna öppenhjärtigt om hur hon inspirerats av Carin
på Sans & Balans och Kristina Schöldström
på Complete Wellness Viken när det gäller
deras företagsidéer och engagemang.
Vesna menade att vi skulle kunna skapa ett hälsocenter i ett bredare spektrum.
Några av oss är ju konkurrenter, men konkurrens stimulerar och flera företag drar
kunder.

Så här ser det ut när Vesna jobbar med laser.

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

www.lansbergs.se
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Dramatisk flykt i stulet bombplan
I förra numret av Byaluren tog Olle Månsson med oss på en berättelse om livet på
Måsagården under 30-talet. I detta nummer
berättar han den smått osannolika historien
om dansken Per Huil som i juli månad 1944
stal ett tyskt bombplan på Kastrup och som
blev nedskjuten strax utanför Viken…och
som mirakulöst överlevde kraschen.

Natten den 6 juli 1944 gömde sig den
danske flygmekanikern Per Huil i en tysk
Heinkel 111 på Kastrup. Han hade aldrig
flugit ett flygplan men skulle strax göra sin
premiärtur. Eftersom han hade arbetat på
Kastrup en tid hade han haft möjlighet att
nyfiket betrakta de tyska piloternas hantering av planen och listat ut hur planen
fungerade. Skälet till att han gömde sig i
planet var att han ville fly till England och
starta ett nytt liv där. När morgonen grydde och de tyska teknikerna hade värmt
upp motorerna och lämnat maskinen smög
han helt enkelt fram, spände fast sig och
drog på.
En vinglig färd genom lufthavet

Per lyckades få planet i rullning, fällde
gasreglagen och lyfte. Med knapp marginal strök maskinen över en byggnad
och Per satte kurs mot Sverige. Hans avsikt var att flyga till England. Och det var
inte första gången han skulle komma att
misslyckas med sitt äventyrliga försök. Per
hade tidigare varit stationerad på flygplatsen i Ålborg och även där försökt stjäla ett
plan. Tyskarna uppfattade inte detta som
ett stöldförsök, utan trodde att det var en
olyckshändelse när Per startat motorerna.
På väg mot Sverige och Viken

Den vingliga resan över sundet, i det tyska bombplanet, varade inte länge. Så snart
det svenska luftvärnet, vid det som idag är
beredskapsmuseet, fick syn på planet var
dess öde beseglat. Trots att Per försökte
visa fredliga avsikter genom att tippa med
vingarna ven luftvärnsprojektilerna runt

Bilden ovan kommer från Sydsvenskans arkiv från 1944 och bildtexten lyder: ”Det blev inte mycket
kvar av det tyska planet som kraschade utanför Viken 1944. Men den unge och oerfarne danske
piloten klarade sig nästan helt utan skador.”

planet. Eftersom planet flög mellan Döshult och Viken, föll projektilerna mycket
nära Döshults Mölla och affären. Träffat
och manöverodugligt störtade planet mot
marken. Per klättrade längst bak i stjärtpartiet och planet kraschade vid Västra Klappe, nära Döshult utanför Viken. Resan var
över. Men inte för Per som överlevde den
häftiga kraschen.
Skrubbsår och en kopp kaffe

Per förlorade medvetandet för en kort
stund, men hans skador inskränkte sig till
en lätt skada i ena foten och skrubbsår vid
ena ögat. Stjärtpartiet bröts loss från själva
flygkroppen och hamnade ett hundratal
meter bort. Det luktade kraftigt av flygbensin på olycksplatsen, men det började aldrig brinna. Familjen Gustavsson som ägde
gården, som han nästan träffade med pla-

net, bjöd in honom till en kopp kaffe. Efter en stund kom hemvärnet och tog hand
om honom.
Fann sin framtid till havs

Per Huil fick tillbringa en vecka på sjukhus
för observation. Därefter tog han kontakt
med den danska motståndsrörelsen och
hjälpte danskar att fly till Sverige. Även
om han inte själv fick betala för sin flykt,
så drabbades hans familj. Efter flykten
greps hans föräldrar av Gestapo och hölls
fängslade tre månader. När kriget var slut,
återvände Per Huil till Danmark och arbetade som tolk för de engelska och amerikanska styrkorna, innan han blev befäl i
den danska handelsflottan.
			
Olle Månsson

Helsingborg, född på Måsagården i Viken.

Kampen mot droger deras vardag

Varje helg glider en ölbil omärkligt längs
gatorna i Viken. Varje helg köper tonåringar
alkohol eller rent av droger av bilens förare.
Och tro inte att det bara handlar om
äldre tonåringar. Mer än varannan 14-åring
har full koll på hur man enkelt skaffar
alkohol. Denna krassa verklighet vittnar
kommunens två patrullerande fältassistenter Janne och Gunilla om. Två eldsjälar som
också berättar om underbara ungdomar
som behöver stöd av vuxna för att motstå
tidens frestelser.

De flesta föräldrar med tonåriga barn har
hört talas om deras arbete. Om inte har
man en ännu större anledning att läsa denna beskrivning av deras insatser för unga i
Viken. Sedan tre år har nämligen kommunens två fältassistenter Gunilla Winterqvist
och Jan ”Janne” Eneroth patrullerat kommunens byar för att bygga relationer med
våra ungdomar.
Målet? Att minska de ungas användning
av alkohol och droger. Tyvärr är den en
svår match att vinna.
– De senaste åren har droger och alkohol krupit ner i åldrarna och antalet unga
som testar droger som hasch och tabletter
ökar hela tiden. Tyvärr är det inte ovanligt
att 14-åringar har testat hasch, berättar Jan
Eneroth, fältsekreterare på Höganäs Kommun.
Tålamod bygger relationer med unga

MÅLAREN
I VIKEN HB
Vi utför allt inom måleri, med högsta
kvalitet
till rätt pris.

IN- OCH UTVÄNDIG MÅLNING • FÖNSTERRENOVERINGAR
• TAPETSERING.
Allt inom måleri
med högsta
kvalitet
För kontakt ring André Bohman
0733
89 51 60
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till rätt pris.
Invändig & utvändig målning
Fönsterrenovering

Tillsammans med Gunilla ägnar Jan 50 %
av sin arbetstid åt att åka runt på skolor
och ungdomsgårdar för att möta unga och
vara ett stöd för dem. Att bygga relationer
och skapa förtroende med unga sker inte
över en natt utan kräver tålamod.
Sedan två år har Janne och Gunilla träffat tusentals unga i vår kommun i deras
strävan att minska alkohol- och drogberoende.

Jakten på berusning har alltid funnits.

Skillnaden mot när jag själv var ung är att
idag sker debuten tidigare, även med droger, eftersom det är så otroligt mycket enklare att få tag i berusningsmedel.
– Internet är en förklaring, både när det
kommer till att informera sig om vad som
finns och när det kommer till att få tag
i konkreta droger, berättar Gunilla, som
själv är uppvuxen i Viken.
Hasch, cannabis, cocktails av värktabletter
och förstås olika sorters alkohol. Allt finns
tillgängligt via en knapptryckning på datorn eller via SMS.
Hemsidor som ”flashback” tillhandahåller allt en nyfiken behöver veta och de
föräldrar som inte redan känner till sajten
borde ta sig en titt. Många blir sannolikt
förskräckta över öppenheten – alternativet
är förstås att blunda men det gör inte alla
unga.
Men allt är inte nattsvart – tvärt om –
berättar fältassistenterna som ser många
möjligheter och ljuspunkter, givet att fler
vuxna ställer upp.
– Vi möter varje dag underbara ungdomar som vi kan föra bra samtal med om
alkohol och droger. Det gäller att få dem
att ha en grundtrygghet i frågorna så att de
inte lockas att testa, berättar Janne.
Föräldrarna kan inte blunda
för sitt ansvar

Det viktigaste vapnet mot alkohol och droger bland unga stavas FÖRÄLDRAANSVAR.
Tyvärr vittnar verkligheten om alltför lågt
intresse bland vuxna att exempelvis nattvandra i byn, något som minskat kraftigt
på grund av dåligt stöd från vuxna.
Att sedan föräldrar låter sina barn arrangera, eller blundar för, ”FF-hemmafester” är ett bekymmer. Föräldrafria fester

kan skapa stora problem om man inte arrangerar dem under kontrollerade former.
– Vi har stoppat många fester som kunnat balla ur totalt. Inte sällan får vi nys om
fester som är på G och ringer upp föräldrar som inte hade en aning om vad som
var på gång. Vi ser också fester som totalt spårar ut med 60-70 ungdomar och där
barnen i husen helt tappat kontroll och ölbilarna går i skytteltrafik.
– Det gäller att engagera sig som förälder och prata med sina barn, annars har
man ingen chans, berättar Gunilla.
Glädjen är långt större än bekymren

Trots en del problem och bekymmer överväger glädjen arbetsdagen, eller natten, för
Janne och Gunilla. Stoltheten över att vinna de ungas förtroende och tillit är belöning mödan värd. När varma sommarnätter
nu står för dörren kommer de unga att ta
stränderna i besittning och samtidigt kommer vuxna ut ur vinterdvalan. En bra kombination där unga möter vuxna och agerar
tillsammans.
På frågan om vart man som vuxen vänder sig om man misstänker ett missbruk
bland unga kommer svaret snabbt.
– Ring oss så får vi värdefull information och kan stötta såväl vuxna som unga.
Janne når man på 33 72 63 och mig, Gunilla, på 33 72 64. 		
– Vi har förstås också tät kontakt med
soc, skolor och polisen och mycket bra
dialog med Kristina Pålsson på polisen i
Höganäs och glöm inte att man också kan
ringa 11414 (tryck 0 för personlig kontakt)
om det är ett akut ärende, avslutar Gunilla
Winterqvist.
Olof Engvall

21

Carin + Costas = Sant
Den klassiska skylten blir kvar!

Goda nyheter

Alldeles innan det var dags att lämna
Byaluren till tryckning kunde vi, på Påskafton i Helsingborgs Dagblad, läsa glada
nyheter om Conditori Öresund.
Det är dags för Emil Söderlind och Marie Jansson att ta över bakningen i Viken.
Det berättas i tidningen om att de för
några dagar sedan satte degen på jäsning
och nu är man igång för att förvalta en tradition från 40-talet och att dessutom utveckla Conditori Öresund med lite nya
och unika bakverk.
Byalurens redaktion och alla andra vikenbor gläds år beskedet och hälsar dem
mycket välkomna till byn!
Kjell Cronert

Anneli i Vikens Blomsterhandel som, förutom fina blommor, har humor hade klätt personalen på
Skärtorsdag. Trots att hela affären var full med köande vikenbor ställde dom upp på en tvåminutersfotografering i Påsksolen.

Carin Jönsson med Sans & Balans samt Costas Tsakal, numera ägare till både Prego och Hamnkrogen är två av de företagare som satsar lokalt

Nu gäller det att inte dra några snabba och
felaktiga slutsatser, men dom har något
viktigt som de delar tillsammans, på ett litet
annat sätt än andra, i Viken och som är sant.
Vi har många duktiga människor i Viken,
som tillsammans representerar mer än 250
personer, företagen i Viken.

Några är synligare än andra, som t ex Birgitta med sin fina presentaffär och Anneli
med Vikens Blommor, som ur ett småföretagarperspektiv kanske just nu är det största arbetsgivaren i Viken.
Men nu tänker jag på Carin Jönsson,
som i verklig mening gör en satsning på
marknaden i Viken och Costas Tsakal, som
gör på samma sätt. Det är det som är sant
och det är det som de har gemensamt.
Och Costas säger ofta när vi träffas: – Du
gav mig för många år sedan, när du höll
föredrag på Nyföretagarcentrum, inspirationen att satsa och nu kör jag både Prego
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och Hamnkrogen, en spännande utmaning, säger han. Costas har den där nerven
som behövs. Inte enbart att vilja utan också att slita.
Carin har jag skrivit om i Byluren precis
i början av hennes karriär och vi möttes
på nytt för ett par år sedan när jag höll föredrag på företagarföreningen. Vi pratade
om budskap och jag sa att ”less is more”
och hon gick hem och kortade sina reklamtexter och fokuserade.
Ett helt nytt motionscenter!

Carin, ge oss en kort sammanfattning om
ditt nyinvigda motionscenter. Vad är det
du erbjuder, sagt med tio ord.
– De nya lokalarna erbjuder en sal för
cirkelgymnastik och en för styrka och kondition dvs stepup, zumba och funktionell
träning och så en för lugn och ro, yoga
och pilates, hm det blev lite mer än tjugo
ord.

Är två krogar bättre än en?

Och du Costas hur ska du få den trickiga
ekvationen att gå ihop med två krogar?
– Ja idén är att få en totalt bättre disponering av resurserna så att de två restaurangerna och pizzerian fungerar optimalt.
Låter det enkelt? Så enkelt kanske det inte
är, men nu kör vi, avslutar Costas
Så, Carin + Costas = sant, ett uttryck för att
de verkligen har något viktigt tillsammans,
men kanske inte det ni trodde, våga är att
vinna med koncentration på sin närmarknad dvs Viken och Höganäs kommun.
Glädjande är också att alla affärslokaler i Viken har sina näringsidkare och jag
säger som jag brukar, köp mer i Viken, ät
mer i Viken, njut mer i Viken. Så får vi vad
vi förtjänar!
Kjell Cronert

VÄLKOMMEN TILL
RESTAURANG BARBORD
I VIKENS HAMN
042 23 83 00
VI ÖPPNAR I MAJ

Aktuell info finns på

Restaurang Barbord

www.barbord.com
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foto

: Clasgöran

Strömgren

Pesten som nästan tog kål på Viken

Det var svartråttans loppor som överförde smittan till människorna.

Nästan alla gårdar
i Viken drabbade
Innan pesten slog till fanns det
50 bebodda hus eller gårdar i
Viken och nästan alla kom att
hemsökas av pesten. Säkra siffror på hur många hushåll som
drabbades är svårt att få fram,
men det kan ha varit så illa att
endast fyra av dem undkom.
På kartan till vänster går att
se de rödmarkerade hus i Viken
som man säkert vet drabbades
av pestdöden.

Vikenborna måste ha förnärmat
Gud å det grövsta. Hur skulle man
annars förklara den farsot som
drabbade Viken för 300 år sedan?
Här berättar Stig Ewaldson den
förskräckliga historien om hur
Viken höll på att utplånas 1711.

Det man inte visste för 300 år
sedan var att böldpesten spreds
via svartråttor vars loppor överförde smittan till människor.
Eftersom de angripna råttorna levde nära människorna
spreds sjukdomen snabbt. En
mycket stor del av de som smittades avled och endast cirka
20-30 procent överlevde sjukdomen. Kyrkoböckernas uppradande av avlidnas namn i Väsby
församlings dödbok ger ett
skrämmande intryck. I ett slag
decimerades Vikens invånarantal snabbt och efter tre månader
hade nästan hälften av byns befolkning dött i pesten.
Farsoten närmar sig Viken

Pesten hade långsamt närmat sig
från sydöstra Europa och spreds
upp mot Östersjöområdet.
För Vikens del anlände smittan med spannmålsfrakter från
Danzig till Köpenhamn och Helsingør och därefter till fiskeläget Lappen, vid Marienlyst. Till
nordvästskåne kom farsoten i
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Karta över Viken 1711 där de av pestdöden drabbade gårdarna markerats med rött.

april och första angöringsplats
för dödens skepp var Domsten.
Från Domsten blev liemannens
nästa anhalt Döshult och Västra
Klappe. Därifrån fortsatte den
förödande dödsmarschen till Vikens fiskeby och i mitten av maj
månad 1711 kan vi läsa i Väsby
församlings kyrkobok att änkan
Birtas unga dotter”… var dhen
första som döde af fahrsjuka eller Pesten”.
Feberfrossa, död och familjetragedi

Birtas dotter drabbades av feberfrossa, var illamående, kräktes och hade svår värk i hela
kroppen. Blånade varbölder
slog upp och efter ett par dagars kamp gav infektionen en
blodförgiftning som ledde till
döden. Mor Birta som redan tidigare mist ett par av sina barn
förlorade nu även sin kära dot-

I ett försök att hejda pesten
hade myndigheterna vidtagit
skyddsåtgärder. Marknaderna i
Skåne ställdes in, liksom bröllop, barnsöl, gravöl och mantalsskrivningar.
Tiggeri och lösdriveri var belagda med stränga kroppsstraff
och i de byar där smittan fått
fäste förbjöds folk att besöka
gudstjänsterna. Man införde förbud mot resor och besök i närEn tid av svält och umbäranliggande byar eller städer. Kring
den i Viken
hemsökta byar satte man ut miSenvintern hade varit mycklitärvakt. Men det var svårt för
et sträng och hamnen innanför
folk att förstå den allvarliga situ”stenbroarna” var länge isbeationen. Det bröts ofta mot isolagd varför det i Viken livsnödleringsbestämmelserna och om
vändiga fisket kom sent igång.
jag får tillåta mig en liten spekuMånga av byborna led av svält.
lation när det gäller Birtas unga
Man får förmoda att det allmändotter så är det väl inte otänkna hälsotillståndet var dåligt och
bart att hon hade en fästman i
motståndskraften mot sjukdoDöshult och att deras möte ledmar låg.
de till spridningen av pesten till
Viken.
ter. För änkan Birta hade de senaste åren varit besvärliga och
fattigdomen hade grinat henne
i ansiktet. Hon bodde i en liten
stuga som låg strax ovan nuvarande Kaptensgatan, nära hamnens strandbrink. I Birtas fall
dröjde det inte mer än drygt en
vecka efter dotterns bortgång
förrän även hon insjuknade och
dog.

Pestkyrkogårdar fylldes

Många av Vikens fiskegårdar
hyste flera familjer och man
bodde tätt. I genomsnitt dog i
Viken två-tre personer av den
härjande farsoten på varje hemsökt gårdsnummer. Ofta avled
familjemedlemmar med bara
några få dagars mellanrum.
Till de värst drabbade i Viken
hörde byamannen Sadzer Nilssons familj, som hade sin gård
(nr 36) vid nuvarande Böösa
backe, där både han själv, hans
hustru, två döttrar samt två söner, sammanlagt alltså sex personer, avled inom loppet av
knappa tre veckor sommaren
1711.
I en utfärdad ”Pest-Ordning”
stipulerades att de pestdöda
skulle grävas ner”i avsides backe
… genast, utan någon svepning
eller ringaste andra ceremonier,
gravöl, process, bårkläde eller
annat slikt”.
Det var ofta svårt att få människorna att följa regeln om att
de pestdöda omgående skulle i
jorden. Ibland överträddes påbuden och det hände att man
nattetid grävde upp liken för att
i lönndom begrava dem på kyrkogården, och det hände dessutom att man gömde undan

sina döda anhöriga i husen för
att senare ge dem en hedervärd
jordfästning. På ”Cöpingers karta” från 1737 finns ett kors inritat vilket kan vara en markering
för byns tillfälliga gravplats och
kanske för en samtida tillfällig
gudstjänstplats. Pestkyrkogården
för Vikens del kan därför ha legat något hundratal meter öster
om bronsåldersgraven öster om
Karlfältsvägen. D.v.s. området
som nu kallas ”Potatisåkern”.

Omslagsbilden ovan
från vårnumret av Byaluren
2004 ger oss bild av vad som
förhoppningsvis väntar oss alla inom kort.

Nära en demografisk
katastrof

För Viken var peståret 1711 förödande. Befolkningen decimerades kraftigt och nu fanns knappt
200 invånare i byn. Hade sjukdomen fortsatt ytterligare skulle
Viken hamnat i en demografisk katastrof och kanske aldrig
haft möjlighet att återhämta sig.
Nu upphörde lyckligtvis pestens
härjningar lika hastigt som de
börjat, men skadan som åsamkats byn var så stor att det tog
lång tid att komma igen. 1720,
nio år efter det olyckliga peståret, fanns det 30 öde tomter i Viken och endast 31 var bebodda.
Fullständig återhämtning
för befolkningen i Viken verkar först ha kommit fram på
1760-talet. I mantalslängden
1765 noteras 51 tomter bebodda. Krisen för Viken var över
och tillväxten kunde åter ta fart.
Stig Ewaldson

Längtar ut på havet?
vi har både båt och
kapten!
tag chansen och ge dig själv,
dina anställda, kunder, familj m.fl
en oförglömlig upplevelse!
vi har en stor fin segelbåt och
en snabb motorbåt.
Segla till ven? danmark? eller
bara åka vattenskidor?
F-skattsedel finns.

Skep Skoj
Skepp
www.skepposkoj.se

LäS mer på www.skepposkoj.se
eLLer ring oLoF 070 - 767 31 05
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Bastubad i Vikens hamn snart en sann dröm
Höganäs har det, Mölle likaså och även
Helsingborg. En publik bastu i havsnära
läge. Nu kämpar bastuentusiaster i Viken för
att även vår by ska kunna erbjuda en bastu
i hamnen. Ambitionerna är höga i den för
året nybildande föreningen Vikens bastuförening.

Helst i närheten av Gräsa brygga eftersom
det är väderskyddat och tar minst av husägares utsikt. Allt blir tillgängligt för allmänheten. De som vill basta blir medlemmar i första hand men även om man skulle
vilja hyra den vid speciella tillfällen kanske
det kan gå.

Önskan om en publik bastu i Viken har
funnits länge. De senaste vintrarna har en
bastubod på hjul gjort tappra försök invid
hamnen, men utan att ha fått större fäste.
Frågan om en bastu har aktualiserats då
Höganäs hamn haft en stor framgång med
sin bastusatsning. En bastu vilken har vuxit med satsningen på en ny, större anläggning. I kölvattnet av Höganäs framgång
öppnades en möjlighet för Vikens bastudrömmar. Förslaget är att den blott några
år gamla bastun flyttas till Vikens hamn,
som en av flera möjligheter för att få till
stånd en bastu.

Sponsorinsatser krävs för att
förverkliga drömmen

Ett välkommet tillskott i Vikens hamn

Vikens hamn skulle få ett lyft inte minst
höst- och vintersäsongen då aktivitetsnivån
är alldeles för låg. Både Vikens hamnförening, Vikens kultur och byaförening och
inte minst Wikens segelselskap ställer sig
positiva till investeringen eftersom bastun
ökar livskvaliteten i vår vackra och pittoreska hamn.

Ungefär så här kan en ny bastu tänkas se ut.
Rymlig bastu med dopp i havet

Ambitionen är att erbjuda en bastu för runt
tolv personer med tillhörande omklädningsrum. Ingen dusch eftersom det finns i
hamnens toalett- och duschanläggning.
För att hålla nere kostnaderna är det
klokast att placera bastun på landbacken.

Oavsett om föreningen kan återanvända
och flytta Höganäs bastuanläggning till Vikens hamn så vill Vikens Bastubadare ordna sponsorpengar till att alternativt bygga
en helt ny bastu. För cirka 300 000 kronor
kan en bastu byggas inklusive brygga med
stegar ner i havet. Ägande, skötsel och underhåll tar den nystartade VBB hand om.
De privata företag och föreningar som
vill lämna bidrag är hjärtligt välkomna till
denna satsning som förhoppningsvis blir
till verklighet till hösten i år.
Välkommen med ditt engagemang till
Kristian.Resvik@telia.com. Inom kort kommer www.vikensbastubadare.se att startas
upp för mer info att tillgå om bland annat
utvecklingen i detta projekt.
Drömmen om bastubad i Vikens hamn
lever stark hos Vikens bastubadare!
Kristian Resvik

Vikens mötesplats nr 1
På 70-talet fanns det en busshållplats
och en liten Pressbyråkiosk vid Vikens
Centrum. Efter diverse turer med
Swedbank och den lite mindre Jollenbutiken byggdes de två byggnaderna
ihop och Jollen blev i december 2009
en större butik i Handlarn-kedjan.

Här finns också Fisk-Jollen som drivs
av Fredrik och hans syster Louise
Samarbetet med dem fungerar utmärkt säger Anders. Samma sak
gäller Chark-Jollen som nu sköts av
Nettis systerdotter Sarah.
Netti och Anders Santesson Edqvist som nu drivit Jollen i olika
skepnader sedan första juni 1988 är
ett strävsam par som utvecklat butiken till ett servicecentrum. Här kan
man redan idag handla livsmedel såklart, lämna kemtvätt, hämta ut mediciner, ladda sina telefonkort och
satsa på olika hästar eller fotbollslag.
Byns enda Bankomat sitter i Jollens
vägg och så smått har Netti och Anders börjat erbjuda hemkörning av
varor till kunder som bor i Viken. Nu
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siktar man på att kunna ordna laddning av Skånetrafikens Jojo-kort samt
en betalservice som heter Kassagirot.
Det råder en trivsam stämning på
Jollen och man träffar alltid någon
man känner. Netti som är uppvuxen i
byn tycker det är kul när gamla klasskamrater, som flyttat från Viken, dyker upp på somrarna med sina barn
och berättar för dem att ”här jobbade
pappa ibland när han gick i skolan i
Viken”.
Förutom Netti och Anders arbetar
Mats och Jeanette som fast anställda
och utöver det sex-sju skolungdomar
som rycker in några timmar då och
då!
Ägarparets två döttrar Malin och
Therese syns också ibland i butiken
och vem vet, kanske är det någon
av dem som så småningom tar över
årorna och ror Jollen vidare?
Nej nu hinner jag inte skriva mer.
Jag måste ner till Jollen och köpa
mjölk!
Olle Bogren

Madde reste till
Shanghai och kom hem
som företagare

Smyckena runt halsen är från de populära ”Rubber Collection” och är gjort av återvunnet gummi och lera. Det stora heter ”Ametist” och är en stor
ametiststen och silver.
Efter att familjen bytt hus med en familj i
Shanghai kom hon hem med en företagsidé i bagaget. Ofantligt vackra smycken
blev Madeleine Höks fokus efter tolv år i
hetluften inom IT-sektorn. Hittills har hon
designat över ca 2000 varianter på smycken
som sålts till tiotusentals kunder via mowdesign.se och 300 återförsäljare i Sverige.
Nu väljer hon att öka sin satsning på företaget MOW - Madeleine of Wiken med ett
kombinerat showroom/kontor/butik i Viken.
Hej Madeleine. Hur kom det sig
att du satsade på MOW?

Ägarparet i en sällsynt paus framför skylten i söderläge.

– Efter tolv år på IT-företaget ReadSoft valde jag att starta eget. Under en längre vistelse i Shanghai lärde jag känna två systrar
som trädde klassiska pärlhalsband. Jag lät
dem tillverka smycken efter min egen design och tog hem dem till Sverige.
Det blev succé direkt. Efter det rullade
beställningarna på och företaget tog form.
Faktum är att jag fick
inspiration redan
som liten. Jag
minns hur min
australiensiska farmor hade
ett enormt smyckeskrin med stenar
och pärlor från alla
sina resor.

Affärsidén är helt enkelt att designa,
tillverka och marknadsföra handgjorda
smycken via webshopen www.mowdesign.se och via butiker och agenter.
Vem köper MOWs smycken?

– Kunder som är genuint intresserade av
vackra smycken som dessutom är handgjorda och därför unika.
Jag designar smyckena själv, men har
hjälp av elva skickliga hantverkare som
tillverkar dem för hand. Varje smycke görs
bara i ett fåtal exemplar och i vackra material som väcker uppmärksamhet. Sterlingsilver, äkta sötvattenspärlor, ädelstenar,
guldplätering men även överraskande material.
Exempelvis är den mycket populära
”Rubber Collection” gjord av återvunnet
gummi och polymerlera. Långt ifrån massproduktion och med inspiration hämtad
från Vikens havsbad! Utöver 300 återförsäljare i Sverige, Finland, Norge, England,
Tyskland och Cypern, gör vi specialuppdrag åt Bonnier, Amelia och M-Magasin.
Designade armband säljs i deras webshop.

I påsk flyttar jag in i gamla Sans & Balans lokaler bredvid Jollen. Mycket för att
fylla på med ny inspiration, till nya vackra
smycken.
Faktum är att jag hämtar mycket inspiration från Vikens havsbad nedanför vårt
hus och sitter ofta och skissar där.
Byn, kusten, havet, stranden och fäladen. Det finns mycket att hämta intryck av
i vårt Viken som kan bidra med idéer till
en företagare och smyckesdesigner, avslutar Madeleine Hök.
Olof Engvall

Hur är det att vara småföretagare
i Viken?

– Jag är född och uppvuxen i Viken och
det kändes som ett naturligt steg att nyligen flytta tillbaka mitt showroom från Kullagatan, tillbaka till härliga Viken.

Småbilderna ger några ytterligare exempel på
Madeleines design.
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W B S
Sommaren med Wikens Båtselskap
Man kan segla tillsammans med vänner,
kappsegla, leka eller bara ge sig ut på havet när solen skiner.

Under några veckor varje sommar sjuder
det av aktivitet i Vikens Hamn. Då arrangerar Wikens Båtselskap seglarskola för både nybörjare och lite mer erfarna seglare.
I seglarskolan lär man sig att segla, men
framför allt har man roligt tillsammans!

Många kurser att välja på

WBS erbjuder kurser i båttyperna Optimist, Feva och C55. För de mindre barnen
(från 6 år) finns Piratskola och Kapare, där
man på ett lekfullt sätt introducerar barnen
i sjölivets kamratskap och lär ut grundläggande sjövett.

En sport för livet

Vi besöker fastighetsmäklare Anders Johansson på Bygatan 31 mitt i byn. Vi som
bott i Viken lite längre vet att här låg för
ca 25 år sedan “Rybbes” cykelaffär. Ja, han
kallades Rybbe. Han hette Viktor Rydberg
och hans initialer finns fortfarande på fastighetens grind.

Nu sedan några år driver Anders Johansson sin mäklarfirma i de ljusa och trevliga
lokalerna.
Anders Viken-bakgrund är, att hans föräldrar, som bodde i Värnamo, köpte ett
sommarhus på Skeppargatan i Viken och
Anders blev så fäst vid byn att han har
bott kvar här sen dess. Han kan inte tänka
sig att bo någon annanstans och inflikar
att när han spelar golf på Vikens golfbana och slår ut på åttonde hålet, där utsikten över Öresund är formidabel, så tänker
han: – Himla tur att jag inte bor kvar i Värnamo.

och idag 2012 arbetar fem mäklare på företaget, varav tre på det nya kontoret på
Storgatan 53 i Höganäs.
Jag ställer nu några frågor till Anders:

Vilken är din snabbaste affär och hur
lång tid tog det?
– Fyra timmar säger han. Det var ett par
som klev in på kontoret och sa: Vi vill bo
i Viken, har du något trevligt hus? Fyra visningar senare bestämde sig paret och affären gjordes upp.
Har det hänt att någon bett dig ”knacka
på” i ett hus, som inte varit till salu, och
fråga om dom kan tänka sig att sälja?
– Ja faktiskt, svarar Anders och det ledde en gång till en lyckad affär.
Har du varit med om att högstbjudande
inte får köpa?
– Någon gång har säljarna föredragit att

gå med på lägre bud! I synnerhet äldre säljare som hellre sålt till ”det där trevliga paret” så att säga.
Brukar du göra s.k. homestaging på dina objekt?
– Nej aldrig svara Anders bestämt. Det
blir för sterilt och opersonligt.
Hur ser du på villamarknadens utveckling den närmsta tiden?
– Jag tycker att det börjar ljusna även
om bankerna är rätt tuffa som numera ställer högre krav på köparnas betalningsförmåga.
– Detta är ju på gott och ont, fyller Anders i!
– Och i vilket fall brinner jag för mitt
arbete och älskar Viken!
Olle Bogren

Fastighetsmäklare sedan 1996

1996 började Anders som fastighetsmäklare i Helsingborg och i november 2000
startade han eget i pannrummet hemma i
egna villan i Viken.
Anders berättar med ett skratt att när
det ringde i i telefonen fick han stänga av
den högljudda oljepannan innan han svarade.
Så småningom inreddes garaget till kontor och och sen flyttade han till en av de
röda träladorna i hamnen och nu som sagt
till ”Rybbes” cykelaffär. Efter nio år med
sju dagars arbetsvecka anställdes en man
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Anders medarbetare, från vänster Sofia Müller, Tina Göteby, Conny Holst och Göran Kenne.

Årets seglarskola startar vecka 26 och håller på tom. vecka 30. Känner du dig sugen
på att prova på segling och vill veta mer, så
gå in på WBS hemsida www.vikensbs.se
Det finns ett talesätt som säger att ”segla är livet” och det är något som WBS tar
fasta på!
Camilla Lundholm

Vikenelever
bäst i matte
På Vikenskolan har man all anledning att
vara stolt. Niondeklassarna Daniel Nilsson
och Ofelia Rosazza tog nämligen hem kommunmästerskapen i matematik.

– Det var våra utförliga uträkningar som
gjorde det, säger Daniel.
– Och att vi samarbetade så bra, säger
Ofelia. Vi kompletterade varandra bra.
Det var lärarna Fia Persberg och Patrik
Holmqvist som drog igång tävlingen, till
vilken alla kommunens nior gjorde ett intagningsprov.
– Vi ville göra det okej att tävla och vara bra i teoretiska ämnen, som en motvikt
till alla idrottstävlingar, berättar Fia.
Två elever från varje skola gick vidare till
finalen som hölls på Kullagymnasiet.
– Det var ganska kluriga uppgifter till
uttagningen. Själva tävlingen kändes lättare, tycker Ofelia.
Självklart hade de förberett sig, bland annat genom att göra geometriuppgifter som
finns på Vikenskolans hemsida. Tävlingsuppgifterna, som skulle besvaras på en
timme, var utformade som diskussionsfrågor och eleverna jobbade i par. Ofelia,
som är bra på logiskt tänkande matchade
Daniel, vars specialitet är geometri. Rättningen gjordes av oberoende lärare från
Kullagymnasiet och generellt hade tävlingsdeltagarna goda resultat.
– Det var en rätt tryckt och nervös
stämning efteråt, minns Daniel. – Ja, vi hade inte räknat med att vinna, säger Ofelia.

FOto: pernilla ringström

Jag älskar mitt jobb!

Segling är en sport som passar de flesta
och som man kan ha med sig genom livet.

Prova på segling i sommar!

Niondeklassarna Ofelia och Daniel tog hem kommunmästerskapen i matematik.

Men vann gjorde de, och förutom en ärofylld vandringspokal till skolan, fick de
varsin grafräknare, diplom och presentkort
hos Höganäs bokhandel.
– Enligt min erfarenhet är vikeneleverna
generellt väldigt vetgiriga och resultatinriktade. De har höga krav på sig själva och
från föräldrarna. Ibland alltför höga, säger
Fia Persberg.
För elever som är särskilt motiverade finns möjlighet att läsa extra redan från
sjunde klass, för att på sikt närma sig gymnasiematten. Pedagogen Stig-Erik Carlsson
lovordas särskilt av både Daniel och Ofelia.
– Jag har alltid velat veta mer och gillar
kluriga frågor. Det får jag av honom, säger
Ofelia.
Till nästa årskull nior som i höst ska försöka behålla pokalen i Vikenskolans ägo har

mattemästarna några tips.
– Hoppa över de svåra uppgifterna och
gå tillbaka senare. Dubbelkolla svaren, säger Ofelia. – Stressa inte och redovisa allting riktigt noggrant. Om vi inte redovisat
så utförligt hade vi inte vunnit, säger Daniel. – Och samarbeta, säger Ofelia. Det
spelar ingen roll hur duktig man är om
man inte är öppen mot sin tävlingspartner
med hur man tänker.
Till hösten går de skilda vägar. Ofelia som
har siktet inställt på att bli civilingenjör,
har valt Teknikprogrammet på Kullagymnasiet medan Daniel vill gå Naturprogrammet på Johannes Hedbergsskolan. Båda är
ganska säkra på att komma in. Men först
väntar ett skönt sommarlov!
Pernilla Ringström
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VIKENKRYSSET UTMANAR DIG!

Så minns
vi Gunnar

Tjära på
marken

Bin Laden
Äta, dricka
och umgås
ombord

I februari avled Gunnar Östin efter en tids
sjukdom och Viken förlorade en stor personlighet.
Som sjökapten i yngre dagar besökte
han stora delar av världen och vidgade sin
blick.
Hans tid som chef för stora rederier
gjorde honom senare till en ledare av format och i Viken har han gjort sig känd
som hängiven seglare och stark ordförande i Vikens Hamnförening under tio år.

Gunnars klarsyn och starka drivkraft
har resulterat i konkreta hamnutbyggnadsplaner, bygget av Fars Brygga och andra
förbättringar.
Det har alltid varit trevligt att träffa
Gunnar i hamnen och få lite ”gott snack”
med honom. Gunnars positivitet, nyfikenhet och humor har gjort samvaron med
honom intressant och rolig. Visst var han
respektingivande men bara så där lagom.
Vi är många som saknar honom och våra tankar går ideligen till honom där han

väl nu styr en väldig skuta i himlen.
Farväl Gunnar, ”så ses vi på Kajen i Liverpool” (som vi brukar säga till varandra.)
Stöd gärna Sjöräddningen i Höganäs/
Mölle genom att sätta in en en slant på
Pg 90 05 00-0 eller Bg 900-5000 och märk
insättningen ”Sjökapten Gunnar Östins
Minnesfond”.
Det uppskattar säkert Gunnar i sin himmel!

Badplats i
Viken

Laughing out
loud

Gyllenhammar från
Mustasch

Brädspel

Slå

Anropa Gud
IdolLignell

Ligger
blomsterhandeln på

Antar

Fjäskar

Gnagare

Lågvatten

Närliggande
ort
Hösttermin

A med prickar

Kurvig
bokstav

Pub

Bra betyg

Vikens Ica
Ursäkta?

Manligt
syskon

Örjan
Olsson

Tilltalar
med ni

Vimsig

Andningstillstånd

Pilsner

Nils Svensson

Synorgan
Lanthandel

Tjugonde
plats

Näst sist

Glassfabrikat

Traktor för
unga

Bröderna
Jönssons
yrke

Struntprat

Föreningsspar-banken

Dra sig
tillbaka

Långstrump

Efter K

Manlig könskromoson

Bor du antagligen i

Smila

Kväve

Böjligt rör

Två
lika

Trailer
Slev

Ocean

Närliggande ö

Puhs vän

Gallium
Fara

Olle Bogren

Karl Carlsson

Innan E

Alpha

Lambda

Rad

Kräla
Natrium

Vikens Tennisklubb firar 60 år
Det firar vi med en härlig tennissommar
med massor av tillfällen att njuta av tennisens
glädje i Viken.

Från maj till september är våra tre banor öppna och du
är varmt välkommen, oavsett om du är nybörjare eller
blivande klubbmästare. Eller kom förbi på en fika i vårt
trevliga klubbhus som är bemannat hela sommaren.

I sommar kan du:
Spela tennis till schyssta priser på våra tre grusbanor
Delta i majträning och spontantennis
Delta i Juni-Cupen 2–3 juni
Delta i den populära tennisskolan under juli
Delta i Klubbmästerskapet 5–11 augusti
Fira VTKs 60-årsjubileum på Barbord den 11 augusti

Bli medlem och lös ett säsongskort
med fri spelrätt hela utesäsongen.
Läs mer på www.vikenstennisklubb.com där du anmäler dig till tennisskolan och enkelt bokar och betalar strötimmar.
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En känd
Cherry

Made by
Susanne
Persson

Vitamin från
solen

Bröstmjölksersättning

Ärmlöst plagg

Blodfärgad

Testa dina kunskaper om Viken och var med och tävla. De tre först
öppnade rätta svaren får ett presentkort på Hamnkrogen värt 150:-.
Kopiera eller klipp ut lösningen och skicka den tillsammans med
namn, adress och telefon till Katarina Trohammar, Nyponvägen 16,
263 62 Viken. Vinnarna meddelas skriftligen.
Konstruktör: Susanne Persson.

Vikens Hamnkrog
I S A M A R B E T E M E D B YA L U R E N

E N B R A I D É F Ö R A L L A ?
S M Å A N N O N S E R I B YA L U R E N
EN NY IDÉ I
BYALUREN
Småannonser som de här…
…är du intreserad av att
sälja något privat i nästa nummer av Byaluren?
Pris 250:-. Hör av dig till:
clasggoran@tidstudion.se

SAMÅKA? PASSBÅT CYKEL
För mer detaljer ring
042 23 23 23

BARNFLICKA SÖKES
FÖR SOMMARJOBB
PASSA 2 BARN!
Hör av dig till 042 23 23 23

För mer detaljer ring
042 23 23 23

GOLFKLUBBOR
SÄLJES BILLIGT
SNABB AFFÄR
042 23 23 23

För mer detaljer ring
042 23 23 23

HUS ATT HYRA
För mer detaljer ring
042 23 23 23
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VKB:s kalendarium

Många studiebesök på Sophiamöllan
Sophiamöllan får ofta välkomna besök av
skolklasser.
Här ovan har vi besök av nyfikna och
intresserade förstaklassare från avdelningen
Rektangelns gröna grupp på Vikenskolan.
De får se och höra hur det gick till innan det fanns bilar, datorer, tv och mobiler.

VIKEN3:AN
1. Vilket är bästa badet i Viken?
2. Var lägger du din picknic?

1. Svanebäck helt klart.
Det ligger bara rakt ner
från där vi bor och är
perfekt för kvällsdoppet.
Lugnt och fint. Men barnen badar helst vid flytflotten. Där träffar de
kompisar och dyker med sin pappa.
2. Ibland hämtar vi Prego-pizza och picknickar vid borden nere vid badhytterna.
Annars gynnar vi gärna de lokala krogarnas after work. Vi är ett härligt gäng vuxna och barn som träffas vid hamnen om
sommarkvällarna.

Anna Länsberg Sehlin
1. Jag tar gärna barnen
till bryggan vid flytflotten. Brukar simma ut och
passa på att sola lite medan grabbarna dyker.
2. Picknicken hamnar
nog vid samma brygga,
eller så smyger man in på Strandsidan och
dricker ett glas rosé och njuter av utsikten.

Hur man gör mjöl till farfars bullar, och
hur man kunde veta att möllan var öppen.
De fick också veta hur man hissade
upp tunga säckar och hur råg, vete och
havre ser ut.
Christer Malmström
Stiftelsen Sophiamöllan.

Några frågor till…

MÅNAD/
DAG TID
HÄNDELSE
2012 JUNI
6:e
18.00 Nationaldagsfirande
Hamnen
1-3:e 10-16 Paul Jönska Gården
Trädgårdsrundan
24-30:e15-17 Paul Jönska Gården sönd.
Huset visas
27-30:e14-17 Sjöfartsmuséet öppet
JULI
1:a
11-17 Sophiamöllan
Skånska Möllors Dag
4, 15, 22, 29:e
11-16 Sophiamöllan öppen
Alla 14-17 Sjöfartsmuséet öppet
15:e 14-17 Paul Jönska Gården
Våffelservering
Sönd. 15-17 Paul Jönska, huset visas
AUGUSTI
3:e
18.00 Vikenfesten kräftskiva
4:e
09-15 Vikenfesten marknad
19.00 Fest i tältet, Prebens Pågar
09-16 Sophiamöllan öppen
12-16 Paul Jönska Gården öppen
12:e 10-16 Paul Jönska Gården
Tusen Trädgårdar
1-14:e 14-17 Sjöfartsmuséet öppet
Sönd. 15-17 Paul Jönska, huset visas
OKTOBER
4:e
19.00 VKB:s Höststämma
Hemgården
NOVEMBER
16:e
Nytt nummer av Byaluren

Nicole, sju år, som tog med mamma och
mormor för att städa stranden efter en av
de många vinterstormarna.

För ytterligare detaljer besök:
www.vikensbyaforening.se

Varför städade ni?

Vad var äckligast?

– Egentligen gick vi mest dit för att ta bort
glasflaskorna för jag vill inte skära mig på
vassa saker när jag badar i sommar. Men
det blev lite mer…

– Det var nog alla stora hundbajshögar. Vi
brukar ta med ficklampor och leka gömme
i klitterna när det är mörkt. Men det vill
jag inte nu när det är bajs överallt. Varför
tar dom inte upp det?

Vad hittade ni?

– Vi fann 23 tändare, en halv kaffekanna,
olika glasflaskor och glödlampor, plastflaskor för diskmedel, ketchup, senap, ögondroppar, solkräm, några spadar, ölburkar,
en rysk deodorant, en tandborste, jättemånga plastkorkar, ett korvpaket och en
himla massa mjuk plast. Två sopsäckar
fyllde vi!

Kan du tänka dig att städa stranden
någon mer gång?

– Ja, det är klart. När jag gick i förskolan
hade vi skräpsamlardagar så jag är van.
Men jag tycker man ska kasta sitt skräp
hemma, inte ute på marken.
Pernilla Ringström

1. Gräsa brygga väljer
jag. Den ligger närmast
till för oss och är perfekt
när man bara vill svalka
sig. Jag är inte så mycket
för att ligga kvar vid badplatsen utan går hellre
hem till trädgården.
2. Antingen vid bodarna i hamnen, där
det är vindstilla. Eller varför inte duka upp
picknickfilten på Vikvalla medan Vikens
Old Boys spelar match?

Thina Nydahl
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