
 
 

Utkast 5 till 

         

Verksamhetsberättelse för 2019 
 
Vikens Sjöfartsmuseum hade under året som tema ”Öresund under kriget”.  

 

Årets utställning invigdes den 29 juni av f kommendör Christer Hägg. 

 

Centralt i utställningen visades en stor modell av Öresund med den skånska kusten på hitsidan och 

med den danska kusten på bortsidan. På modellen var olika händelser och platser markerade. Utöver 

modellen fanns ett stort antal bilder som beskrev olika viktiga händelser under perioden 1939-1945. 

 

Utställningen möttes av stort intresse av många besökare. Den 23 juni besöktes Museet av fil dr Sten 

Henriksson, som länge forskat om ubåtsnätet och skrivit boken ”Sviktande Neutralitet – Öresunds-

spärren” Carlsons Bokförlag, Stockholm 2017. Den 9 juli besökte Gert Normann Andersen museet. 

Gert Normann Andersen har byggt upp ett stort museum runt Skagerackslaget 1916 i Thyborøn på 

Jyllands västkust (seawarmuseum.dk). Den 16 juli besöktes Museet av Christina Gamstorp, som är 

chef för Judiska Museet i Stockholm. Den 4 augusti fick museet besök av Flemming Jerk, som i 

oktober 1943 tillsammans med sin mamma flydde från Danmark till Sverige. I samband därmed 

intervjuades Flemming om flykten av museets sekreterare. 

 

Museet var under 2019 öppet fredag, lördag och söndag under perioden 29 juni till 18 augusti. Alla 

dagar kl 13 – 16. Därutöver höll Museet extra öppet i anslutning till Vikendagarna den 27-28 juli. 

Utanför den ordinarie perioden visades Museet vid några tillfällen för särskilda grupper av besökare. 

I början av maj besöktes museet av tre klasser från Vikenskolan. 



 
 

Under Vikendagarna 27-28 juli arrangerades utanför Museet instruktion av rutiner vid tilläggning 

och lodning av vattendjup av Carl-Johan Hagman. 

 

I samband med att Museet öppnade för säsongen skrev Tove Scherman en artikel i tidningen ”Hallå”. 

Den 12 juli recenserades årets utställning av professor Lars-Eric Jönsson i Helsingborgs Dagblad. 

I anslutningen till utställningen trycktes en liten skrift som i huvuddrag beskrev året tema. 

 

Under året skänktes en stor observationskikare 1940 från Kustartilleriet och resterna av en granat-

kastargranat till Beredskapsmuseet. I gengäld fick Sjöfartsmuseet låna en tavla föreställande militära 

installationer i trakten runt Viken under andra världskriget. 

 

Vikens Sjöfartsmuseum har från Museet for Søfart i Helsingör övertagit ”Wikens Lodseris Dagbog”.  

I dagböckerna, som skrivits med mycket vacker handstil, redovisas alla lotsningar från 1893 till 

1923. För varje lotsning redovisas fartygets namn, befälhavare, destination mm. I de äldre 

årgångarna nämns lotsarna med nummer, men i de senare är lotsens namn utsatt.  

 

Museet har av Pernilla Schönhult mottagit två block samt fyra band av Bror Malmströms 

bok ”Sjöfolk och fartyg från Viken”. Av Nils-Magnus Andersson Viken, har museet mottagit ett 

block. Av Rolf Ljunggren mottog museet en målning föreställande Jolani utförd av Sven Zerman.  

Av Kjell Persson har museet mottagit några mycket intressanta foton som visar signalstationen som 

stod längt ut på hamnpiren under kriget och de besättningsmän som bemannade stationen. 

 

 

  



 
 

Under året medverkade förutom styrelsens ledamöter Lars Löfgren i Museets verksamhet genom att 

bemanna Museet och Eriksborg vid några tillfällen under sommaren. 

 

Ordförande i Sjöfartsmuseets styrelse och kontaktperson med VKB har under året varit Lars 

Reuter. Kassör har varit Leif Olsson och sekreterare Carl-Johan Jargenius. Övriga ledamöter har 

varit Jan Benke, Brita Malmberg, Carl-Gustaf Stigborn och Ingalill Stigborn 

 

Museets styrelse har sammanträtt vid tre tillfällen under året (21 januari, 3 juni och 26 augusti). 

Utöver dessa formella möten har gemensamma arbetsmöten skett under måndag förmiddagar med 

början i slutet av januari fram till öppningen av Museet. 

Säsongens intäkter (frivilliga bidrag) uppgick till 11938 kr (inkl inkomna via Swish-kontot). Från 

VKB erhölls 20000 kr och från Höganäs kommun 8000 kr. Kostnaderna uppgick till 22619 kr*. 

Årets överskott uppgår därmed till 17319 kr (uppgifterna avser perioden 1 januari – 16 oktober 

2019). 

_____________ 
*) Elkostnader för okt-dec 2019 beräknas uppgå till ca 4000 kr. 

 

Viken den oo januari 2020 

 

Lars Reuter                    Jan Benke                  Carl-Johan Jargenius                        Leif Olsson       

 

Brita Malmberg             Carl-Gustaf Stigborn             Ingalill Stigborn                        


