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TOMMY GUSTAFSSON

Nedtecknat i efterhand med ledning av de stolpar som användes vid framförandet.

Vänner! Jag är tacksam att få hälsa våren på Kivik välkommen tillsammans med Er. 
Det är en glädje och en heder.

Till Kivik kom jag första gången 1953 på cykel från Tomelilla, en ort kanske mera 
känd som Porten till Orienten. Det var jag och en kamrat som vid denna tid på året 
gav oss ut på äventyr. Vi cyklade via Spjutstorp genom områden med spirande säd, 
över Onslunda där gula rapsfält lyste, fram till Ekeröd i ljusgröna bokskogar och 
nådde Vitaby kyrka då en lätt regnskur fick oss att ta skydd med utsikt över Östersjön
i horisonten.

Efter en stund kunde vi fortsätta mot marknadsbackarna och nådde så Moriabacken. 
Vi blev tagna av de blommande fruktodlingarna som låg alldeles intill Kivik. Det var 
här i norr Wiklands odling, Karl-Erik Månssons Agdelund med Belle de Boscoop i 
öster, Gottfrid Kihlbergs, Allan Svanbergs, Gustaf Ewermans, Daniel Dahlbergs. 
Numera är endast Kihlbergs och Dahlbergs kvar av de nämnda.

Moriabacken var grusväg och betydligt brantare då. Översvämningen i augusti 1960 
kom att ändra backens utseende. Alltnog, vi steg av cyklarna vid Wiklands grindar 
och ledde ekipagen ner för backen. Detta visade sig vara välbetänkt, då vi utan 
svårighet klarade oss från att köra in i Missionshuset.

Redan i backen möttes vi av en rad verksamheter. Där var Johannes och Johanna 
Nilssons Pensionat Moria, som hade lånat sitt namn från Bibeln, där Moria, 
Tempelberget, var platsen där Salomo lät uppföra sin helgedom. Pensionatet låg ju 
nära ett annat tempel, det vill säga Missionshuset, och backen fick utgöra berget. I 
huset drev också sonen Arvid sitt bageri med all heder och ett något koleriskt humör. 
Han hade sin utbildning från tiden i Stockholm och var en utomordentlig konditor.

Därefter följde Vera och Viktor Simonssons livsmedelsaffär samt Sko-Perssons affär, 
där Persson med säkert omdöme bestämde skoval åt kunderna. Dottern Linnéa som 
drev affären vidare var av vänare slag och lät även kunderna ha en åsikt. Vidare fanns
en filial till Sparbanken i Vitaby, och vid öppettider anlände två cigarrökande herrar i 
en Mercedes 300 ”Adenauer” och hade efter en stund även lagt banklokalen i en 
lützensk dimma.



Gamla bageriet drevs av Inez och Håkan Jansson, och de hade också ett litet café där 
man kunde sätta sig ner för en stunds avkoppling.

Nu tog vi oss in på Stengatan söderut och kom förbi gamla folkskolan, där den 
legendariske Carl Christiansson såg fram mot sin pension ett år senare. Vidare 
passerade vi Skånska Banken och körde uppåt förbi Algot och Adina Nilssons 
trikåaffär ”Moderne”, som året därpå skulle flytta till ett nybyggt kedjehus på 
Killebacken 4. Oscar Sigfrid Persson stod på trappan till sin speceriaffär och 
inväntade kunder och längre fram såg vi Henric och Ruth Hanssons Kooperativa. 
Gunnar och Jenny Lundbergs fiskaffär tvärs över Brogatan hade kommers och 
diagonalt åt höger fanns Mimmi Holms uppskattade café.

Utmed Stengatan hade vi fått njuta av små insprängda fruktodlingar, till exempel vid 
Kruhojan, men nu svängde vi vänster runt Gustaf ”Bagare” Olssons hus ner mot 
hamnen. Gustafs hus har skattat åt förgängelsen och nu står Piraten staty på hans 
gamla tomt. Piratens hustru Tora fick något år efter konstverkets invigning 1989 
inbjudan till en bättre middag, där den oinitierade bordskavaljeren undrade: ”Och vad
gör Er man?” Tora tittade honom djupt i ögonen och svarade: ”Han står staty!”

Vi kom nu ner förbi Livräddningsstationen, som hyste den spännande raketapparaten.
Den hade räddat en besättning på 1920-talet men kom i övrigt mest ut för övning av 
manskapet. Efter några incidenter förlades övningarna till Haväng av säkerhetsskäl.
Vid hamnen låg Esbjörnssons magasin där nu Buhres fisk har sina lokaler. Magasinen
hade historia sedan mitten av 1800-talet, då köpmannen Lars Lundberg drev rörelse.

En gång i tiden under sjöfartens guldår var sjömännen sedan mars ute på seglats och 
läget var fridsamt. Våren firades i skolan under Jöns Holms ledning. Det gamla Kivik
vi nu ser skapades i stort under sjöfartsepoken 1840-1910 med några få undantag.

Nu står vi mitt emellan forntida Kivik med Bredarör och den urgamla fiskeplatsen 
Skinnekorra i söder och Lübeckarnas landningsplats i norr. Inga uppgifter lär finnas i 
Hansans dokumentation om fisket, men kapellet som fanns anses vara uppfört på 
1300-talet. En dödskalle från den intilliggande kyrkogården påträffades under huset 
”Capella” vid renovering av köket kring 1930, och husfrun Elna Wendel blev så 
förskräckt att hon sprang i sporrsträck ut på norra hamnpiren och kastade kraniet i 
hamninloppet. Naturligtvis skulle sedan ett antal pojkar dyka efter skallen men den 
återfanns aldrig. Själva kapellet ska ha legat där Kapplahuset nu finns, och detta 
faktum gav husets släkt tillnamnen Kappel och Kappelin.



För 410 år sedan, den 30 mars 1607, stod vår danske kung Christian IV just här, 
knappt 30 år gammal och ännu regent över Nordens stormakt innan krigsolyckorna 
kom, tillsammans med sin länsman Anders Sinclair och bestämde att en riktig hamn 
skulle anläggas. Det var inte av omtanke om fiskarbefolkningen utan mer för att 
gynna de egna mark- och fisketillgångarna som beslutet fattades. Vidare fanns säkert 
en militär bakgrund också. Emellertid gjorde Sinclair inget åt saken utan fortsatte sin 
vistelse i lugn och ro hos dottern, som var husfru på Kiviks Esperöd.

Själv är jag ingift i Drejaresläkten, som räknar nio generationer i samma fastighet, 
Stengatan 31. Historiskt intresse fick jag genom min svärmor Harriet Nordin och 
senare genom grannfrun på Moriabacken, Sonja Lundberg. För att kunna följa med i 
berättelserna läste jag in mig på folkskolläraren Jöns Ljungs anteckningar, som 
efterhand hade kompletterats av hembygdsforskaren Ola Cappelin och senare av 
Göthe Rosenberg. Jag började skriva böckerna om Kivik i ett trevande försök att 
levandegöra lägets historia som en fortsättning på på ”Boken om Kivik” från 1981. 
Därvid inspirerades jag av vännen Erland Aspelin, vars utmärkta böcker om Kivik är 
obligatorisk läsning för lägets tillskyndare.

Det fanns ett tiotal äldre Kiviksbor kvar som med glädje hjälpte mig med uppgifter. 
Jag förstod snart att moderna adresser från 1970-talet inte användes av dessa. ”Säg 
vem som bott där så vet jag var Du är!” fick jag ofta höra. Samtidigt har ju 
nyinflyttade och tillfälliga besökande inte någon hum om varken tidigare 
generationer eller gamla husbeteckningar. Jag fick alltså göra en översättning till 
aktuella adresser vid arbetet med böckerna.

Vårt kära Kivik står åter i vårblomning och vad månde komma? Mycket har 
förändrats genom åren. Jag saknar stenoren på Stengatan, Gustaf ”Bagares” hus, de 
små vackra fruktodlingarna, yrkesfiskarna, den levande hamnmiljön, simskolan med 
den välskötta badstranden, alla försvunna affärer, många gamla vänliga Kiviksbor 
som gav sig tid att prata. Nio månader om året har hantverkare bråda dagar med 
renoveringar. Tre månader om året bebos de flesta husen och vår fina ICA-affär får 
arbeta för högtryck.

Trots allt är Kiviks kärna till stor del intakt och minner om det samhälle man kunde 
se för 100-150 år sedan. Jag har blivit 64 år äldre och rör mig något värdigare än då 
jag kom till Kivik 1953. Då är det värdefullt att ha storebror Caj, vars visa råd 
underlättar vardagen. Han ställer sig till exempel frågan varje gång han böjer sig ner 
för att knyta skosnören: ”Är det något annat jag kan göra när jag ändå är här nere?”



På denna plats vi nu befinner oss hade vi en gång originalet Lasse Lemonadares 
bostad i väster och soptippen Epa i norr, där det, efter flytten till Åkarp och nu 
Måsalycke, växte alldeles utmärkt pepparrot.
I söder finner vi sedan 1951 Solevi, där jag 1958 spelade till dans vid 
blomningsfesten. Blomsterdrottning var Christina Beckman och i tåget på dagen 
föreställde jag Tommy Steele; en lite udda kombination då jag spelade trombon. Bror 
min var Louis Armstrong och orkesterledaren Lars Lybegård föreställde Elvis 
Presley. Bland idoldyrkarna som följde vagnen återfanns min blivande hustru, 
Tommy Steele-beundraren Kerstin, men det visste vi förstås inte då. Ändå känns det 
som att cirkeln är sluten.

Jag nämnde att jag gifte in mig i en gammal Kivikssläkt. Det gjorde också vår 
eminenta körledare, Ulla Henriksson, som under sin tid i Helsingborg var en 
uppburen och flitigt engagerad sopransolist i de stora körverken. Ulla kan fortfarande 
partierna så gott som utantill. All heder åt vår körledare som lägger ner ett fantastiskt 
ideellt arbete, oss alla till glädje.

Nu ska vi avslutningsvis glädjas åt den vår vi hyllar, och jag ber Er förenas i ett 
trefaldigt skånskt leve för Våren. Den leve: Hipp! Hipp! Hurra! Hurra! Hurra!


