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Sommeravisa

God sommar!



Redaktør Sommaravisa 2016: Arne Inge Sæbø

Festivalcamp 
Pga stor pågang frå bubilar og campingvogner legg me til 
rette for bubil- og caravancamp på Sæbømarki. Sæbømarki 
ligg sentralt i Vik. Berre utan straum.
Ting plass hjå Bjørn Tore Årevik, tlf 40550229 eller 90617886.

på Ostebaren sundag 29. mai kl 20.00

Kultur og god mat frå Ostebaren, kr 300 for festkvelden.
Kort om årsmøtesaker, men mest er det ei festleg samkoma. Kul-
turgjest i år er Anne Karin Hatling, ei sprell levande geitebudeie 
frå Skjerdal i Aurland. Anne Karin og mannen, Harald Skjerdal er 
med i SAKTE.NO. Sakte er eit alliansemerke for mathandverk og 
opplevingar frå indre Sogn. Dei gjev oss det ypparste av det re-
gionen har å by på. Garden deira har både heimastøl og fjellstøl. 
Laim heiter heimastølen, og dit går det traktorveg frå Skjerdal. Dit 
kan du gå sjølv og kjøpa hellekaker med så fersk brun geitost, at 
det mesta ryk av han. Du kan sitja med kaffikoppen og sjå at fleire 
unge budeier mjølkar heile geiteflokken, tømmer mjølki i store 
kjelar og startar med alt arbeidet som i fyrste omgong fører fram 
til kvitosten, og i andre omgong til prim og glinsande fin og god 
brunost.
Seinare på sumaren kjem døtrene deira heim att. Då ber det til 
fjellstølen, Øystølen, høgt over tregrensa. Heile geiteflokken på 
70 – 80 dyr skal på høgfjellsferie. Sidan dei er høgt over tregren-
sa og langt ifrå all slags køyreveg, lyt all veden til ystingi klyvjast 
opp. Det er Harald sin jobb i lag med to spreke dølahestar. 
Kan du tenkja deg noko meir inderleg ekte enn å sitja på ein 
stein oppom selet deira og sjå korleis dølahestane kjem klygande 
oppover mellom steinar og tuver, med ei vedbør på kvar side av 
ryggen, medan dei bles heite dampskyer ut or nasaborene. Ved 
seldøri står tre unge budeier klar til å bera veden inn i skotet, og 
ho Anne Karin knyter på seg skautet for at ikkje hår skal falla oppi 
mjølki. Meir ekte og jordnær kan ikkje geitosten bli. 
Dette skal du få sjå og høyra meir om på Gamalosttinget.  
Påmelding Ostebaren 57 67 79 00.

Gamalost-ting 

Fredag 27. mai spelar dansebandet Splint i Blixhalli. Same kvelden spelar Gamlekara til dans i Vikjahalli etter kulturkvelden. 
Laurdag er det Wikibeatz i Blixhalli og Pryl spelar i Vikjahalli. 

Dans fredag og laurdag

Bilmønstring
BMW car club Norway Sogn 
og Fjordane inviterer til det 
tradisjonsrike treffet ved Kris-
tianhus laurdag  kl 1000.
Klubben kan tilby grillmat og 
div sal av effektar.
Også utstillingar frå Sogn 
Bobleklubb v/Grunde Engan, 
der er alle av forskjellige bil-
merke velkomne til å stilla ut, 
ny eller gamal.

Vikjahalli fredag 27. mai kl 1800 og 2030.

Festkveld for gamalosten

 Lokalkultur ved Jens og Ragnar.
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Program 
Gamalostfestivalen Me er inne i den tida på året 

at livskreftene syner seg fram 
på den mest verknadsfulle må-
ten, og me blir merksame på 
at me bur midt i det matfatet 
me alle er avhengige av. 
To av festivalane våre, Ga-
malostfestivalen og Bringe-
bærfestivalen, speglar dette.

Våren kjem med eit høgare 
aktivitetsnivå til oss alle. Det 
er nesten berre fantasien som 
avgrensar kva mogelegheiter 
me har. Ved sjøen kan det vera 
full sommar, medan ein kan 
driva med vinteraktivitetar på fjellet, 
berre ein snau halvtime unna.                                         

Vik kommune med sine 833 kvadratkilometer skulle vera 
rikeleg å boltra seg på. Og store deler av det så storsla-
gen natur at samfunnet har funne mon i å verna det. I eit 
folkehelseperspektiv er dette å rekna som naturen sitt 
eige treningsstudio. Helsebringande både for kropp og 
sjel.

På idrettsfronten er  NM i skiskyting på rulleski, som skal 
arrangerast i  Vik til hausten, ei storhending.
Opninga av Blix Hotell var etterlengta og gjev eit meir 
komplett tilbod i kommunen, både for fastbuande og 
tilreisande, og kan trekkjast vekslar på i mange samanhen-
gar. 

Multikultfestivalen som vart avvikla for fyrste gong tid-
legare i år, var ein stor suksess og bør vidareførast. Fres 
Festival har vorte ei årviss populær hending som trekkjer 
til seg mykje ungdom frå fjern og nær.

Vik er tredje største industrikommunen i Sogn. Industrien 
har betydd svært mykje for kommunen, og det er viktig at 
denne delen av historia også vert formidla vidare.   
          
Mange gode krefter brukar mykje tid og krefter for å leg-
gja til rette for at me skal få så mange tilbod som moge-
leg å velja mellom i heile Vik kommune. Innsatsen profile-
rer kommunen på ein fin måte, byggjer fellesskap og legg 
til rette for tilbod for ein kvar smak.

Med  Sommaravisa vil me visa deg som tilreisande dei 
mange gode grunnane  til eit  opphald i Vik. Kanskje likar 
du deg så godt at du vil vurdera å busetja deg her?  Vik 
kommune er ein god kommune å bu og ikkje minst  veksa 
opp i. Dette vil me gjerne dela med fleire.

Velkomen til Vik!  

Olav Turvoll
Ordførar

Torsdag 26. mai
1800 Guhaugspelet ved Hove kyrkje

Fredag 27. mai
1400 Fagseminar, Flatbygdi skule
1800 Konsert Hove kyrkje (1)
1800 Kulturkveld Vikjahalli (1)
1900 Fotballkamp 4. divisjon Vik-Kaupanger
2030 Konsert Hove kyrkje (2)
2030 Kulturkveld Vikjahalli (2)  
2200 Dans Blixhalli, musikk: Splint
2230 Dans Vikjahalli med Gamlekara

Heim for ein hundrelapp med buss til 
Vangsnes, Feios og Fresvik etter dansen

Laurdag 28. mai
0930 Frukost kommuneplassen, 25 kr pr pers
0930 Opning kommuneplassen
0930 Vik Musikklag spelar på kommuneplassen
1100 Høgdegalla kommuneplassen
1100–1300 Fiskekonkurranse for born på kaien
1200 Musikk ved meieriet og elles i sentrum
1800 Guhaugspel Hove kyrkje
2000 Wikibeatz, Blixhalli
2200 Dans Vikjahalli med Pryl 

Mønstring av BMW og folkevogner og andre veteranbilar ved 
Kristianhus.
Boder langs naustrekkja og andre stader

Sundag 29. mai
1200 Jambo, Vikjatunet
1400 Vandring Vikøyri frå Kaikanten
1600 Kassabilløp Vellene
1600 Syng med oss
1800 Stavkyrkja, omvising, konsert 
2000 Gamalostting, meieriet

Sjå meir: www.gamalostfestivalen.no

Billettsal
I Ostebaren frå 21. mai til 28. mai. Tlf 57677900. Til kulturkvelden 
fredag, Guhaugspelet, konsertane i Hove kyrkje, dansane i Vikja-
halli og Blixhalli.

Frukosten
Organisering som i 2015, 4 stasjonar. 25 kr pr person. Inntektene 
går til lag og organisasjonar. Framleis sponsa av TINE. 

Bilmønstring
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Guhaugspelet er eit spel i 12 
akter, etter ide av Jon Grøns-
berg, tekst Jens Brekke, og i 
samarbeid med Universitets-
museet i Bergen. Kontakt-
personane der er professor 
Liv Helga Dommasnes og 
fyrsteamanuensis Alf Tore Tryti 
Hommedal. Den siste med 
familietilknyting til Hove og 
Guhaugen, og eigar av gamalt 
hus på Vikøyri. 

Kapitteloversyn
1 Gamle Guhaugen *
2 Dei norrøne gudane*
3 Vik si store sogetid, alle grav-
haugane
4 Innføring av kristendomen
5 Gulatingslovi
6 Bygging av Hovekyrkja (Ivar 
Vinkjell) *
7 Svartedauden*
8 Reformasjonen, Kristofer 
Janson: ”Frå dansketidi” 
9 Hove-Madonnaen
10 1851-lovi og Blix
11 Blix si gravferd *
12 Kyrkjeklokka til Madagaskar 

Utheva kapittel med * skal 
spelast i år, i 2016

Framføring av Guhaugspelet: 
26. mai kl 18 og 28. mai kl 18

Scene 
På kyrkjebakken framfor Ho-
ve-kyrkja, med publikum på og 
framfor kyrkjemuren. Ein liten 
sidescene står på sørsida av 
kyrkja, mot Bleiehaugen,  med 
seng og ei livleg jente, Åshild, 
oppi. Åshild er på overnatting 

hjå besteforeldri, men kjem ik-
kje til ro for kvelden. Mest alle 
kapittel startar på sidescenen 
med Åshild i barnesengi, men 
ho får ikkje sova. Bestao kjem 
med drikke, varmeflaske og alt 
anna tenkjeleg. Etterpå kjem 
Besten med segner og soger.
I nordvestre hjørne av kyrkje-
garden står ein sidescene med 
eit hagebord og to hagestolar. 
Over står eit skilt: Hopstock 
Hotell. Der budde  Peter 
Andreas Blix kvar gong han 
var i Vik, og det vart etter kvart 
fleirfaldige år.

Speleplan 
At dette skal spelast kvart år 
under Gamalostfestivalen, av 
årets 7. kl frå Flatbygdi skule. 
Heile manuset har 12 kapittel. 
Alle kapittel skal ikkje spelast 

kvart år. Me vel ut 5 kapittel, 
slik at Guhaugspelet aldri vert 
likt, år for år. Men starten må 
alltid vera med, kapittel 1, 
om gamle Gue frå Guhaugen. 
Kapittel 6, bygging av Hove-
kyrkja må også vera med kvart 
år, sidan me set sessa framfor 
Hovekyrkja. Guhaugspelet vart 
fyrste gong synt fram i 2015, 
men med andre kapittel enn i 
år. Midt i spelet er det pause 
med kaffi- og kakesal. Då kjem 
skodespelarane rundt, så de får 
sjå dei spennande kostymane 
på nært hald.

Surround-lyd 
eller ”omkringlyd” får du høyra 
når du set deg ned for å sjå 
og høyra Guhaugspelet. Me 
hadde same lydsystemet i fjor, 
med 5 kanals omkringlyd. Det 

vil seia at lyden kjem ut akkurat 
der aktørane står, uansett om 
ein står på høgre eller venstre 
sidescene. Guhaugspelet er 
fyrste ute-sogespelet i Noreg 
med omkringlyd. I tillegg ar-
beider me med å få til teleslyn-
ge rundt publikumsplassane, 
slik at lyden går direkte til 
høyreapparatet til tilhøyrarane. 
Me vonar å bli fyrste ute-soge-
spelet i Noreg også med den 
løysingi.

Styringsgruppa for Guhaug-
spelet 
Unni Opheimshaug, Nils Ingar 
Bryn, Kari Wiken Sunde (tilsyns-
havar for Hovekyrkja), Helge 
Seehus Brekke og Jens Brekke. 
(Registrert i Brønnøysundregis-
teret).

Guhaugspelet 2016

Britt van Dijk som vesle Åshild og Eirik Hopperstad som bestefaren på Guhaugspelet i 2015. 

Oda Alice Stokkebø som nysgjerrig handlangar for 
biskop Neumann,  Amund Ruud Solberg. I kassen 
er Hove-madonnaen.
Tre foto: Gunnar Kleven
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Lydteknikar 
Tom Karlsrud

Musikk
Amanuensis på Norges Musikk-
høgskule, Odd Sylvarnes Lund, 
har komponert og spelt inn 
Guhaug-fanfaren på lur. 

Instruktørar
Frida Helleland Sætre, Jens 
Brekke og Morten Holmberg

Rekvisita
Vik Fengsel 

Kostymar
”Spindelveven” v/ Anne Marit 
Grov

Skodespelarar i år
Andrine Fjærestad Aase, Elias 
Tryti Brekke, Ada Marie Fedje, 
Halldor Fosse, Birte Fretheim, 
Sindre Halset, Kristine Hov-
land, Fredrick Kwihangana, 
Anne Grethe Hellen Lidal, 
Sigrid Melheim, Magnus Ram-
berg, Martin Stadheim, Thea 
Stadheim, Mathias Stokkebø, 

Benedicte Nilsen Systad, Hed-
da Moe Sæbø, Eirik Langeland 
Tistel, Eirik Johannes Blix Tryti, 
Viljar Vikøren Vikestad og Vik-
tor A Starkus Vikøren.

Ikkje tillate med paraply om 
det regnar. Då får ikkje dei 
bakom sjå noko.
Pris: Vaksne kr 200  Born 6 – 16 
år og pensjonistar kr 100
250 sitjeplassar, 0 ståplassar
Førehandssal av billettar på 
Meieribaren.

Guhaugspelet sine sponsorar: 
Vik Sparebank og Vik Kommu-
ne.
Jens Brekke

Sognekraft er ei mangfaldig bedrift som heile tida er opp-
tekne av å følgje med i samfunnsutviklinga, samtidig som
vi leverer viktige produkt på ein berekraftig og trygg måte.

Vi er med

– Set krefter sving

S
te
in
ar
t.
no

Smykker til årets spel, 
til høgre beltesmykke til 
kjærleiksgudinna Frøya, 
Brisingamen. Til venstre eit 
bringesmykke til Frøya. I 
midten Tor sitt beltesmykke, 
Megingjerd, det gav han 
dobbel styrke. Alle smykki er 
laga ved Vik Fengsel.
Foto: Arne Inge 

Her er 7. klassen samla etter spelet i 2015. Besten, besta og 
vesle Åshild fremst. 

Til spelet i 2016 trengde ein 
blant anna hammaren til guden 
Tor, Mjollne. Denne hammaren 
er laga av ein innsett på 
fengselet i Vik, med utruleg 
flotte utskjeringar.
Foto: Arne Inge
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Påmelding til Tine 57 67 79 00
Tilskipar er Vik Kvinne- og 
Familielag v/Oddveig Fimreite. 
Seminaret er i samarbeid med 
Norsk Gamalostlag.
Kokkar frå meisterlauget i Sogn 
og Fjordane vert med, både 
på seminaret, og på matlagingi 
etterpå.

Seminarførelesar: Rigmor John-
sen frå Sørum. Ho har i mange 
år vore kulturattache ved den 
norske ambassaden i Beijing. 

Ho er heilekte norsk, men har 
budd i Kina mesteparten av 
livet sitt. Ho snakkar sjølvsagt 
flytande kinesisk, og kan kine-
sisk kultur og matkultur ut og 
inn. Ho har arbeidd mykje med 
kulturutveksling Kina-Noreg, 
og vore reiseleiar for kinesiske 
profesjonelle musikarar på tur 
til Noreg i mange år. På desse 
turane er ho alltid innom Vik 
for å syna fram Hopperstad-
kyrkja og Fridtjovstatuen. Sist 

sumar var ho her i bygdi ein 
heil dag i lag med 17 kinesiske 
musikkprofessorar.

Tema på fagseminaret i år er 
UMAMI, den femte smaksan-
sen. Hjå oss i Europa er me 
opptekne av dei fire kjende 
smakane: surt, søtt, salt og 
bittert. I Asia er kokkane opp-
tekne av den femte smaken, 
umami, den som framhevar 
andre smakar. Denne smaken 
har Gamalosten. Ikkje berre 
det, men han har svært mykje 
av han, til og med, så mykje at 
det er årets tema på fagsemi-
naret. 
Korleis verkar umami, og kor-
leis skal me læra oss å utnytta 
denne femte smaksansen for 
å gjera maten vår endå meir 
spennande? Det er Rigmor sitt 
tema i foredraget på knappe 
ein time. Ho fortel korleis uma-

mi opptek kineseske kokkar og 
matekspertar. 

Her har me noko å læra, og 
øye spennande er det, fordi 
Gamalosten kan vera jokeren 
i ei allsidig og spennande ma-
toppleving. 

Etter foredraget til Rigmor skal 
medlemene i Vik Kvinne- og 
Familielag, i lag med kokkane 
og DEG prøva ut, og smaka på 
resultatet. 

Jens

Er du interessert i Vik si historie, så bør du abonnera på Pridlao. 
Der vil du finna artiklar både om Vik, Vangsnes, Arnafjorden, 
Feios og Fresvik.

Gamle nummer kan ein framleis få kjøpa.

Ta kontakt med Vik Lokalhistoriske Arkiv eller Accountor. 

E-postadresse: 
lhist@vik.kommune.no / else.lilleoren@accountor.no

Fagseminar  UMAMI  
fredag 27. mai kl 14.00 Flatbygdi skule

Frå seminaret i 2015, her er heile gamalostgjengen samla.
Foto: Helge Grønningsæter

Kassabilløp
På Vellene sundag 29. mai kl 1600. Påmelding ved start. 
Deltakarpremie til alle. Premie til raskaste bil, flottaste doning 
og finaste sjåførdrakt. Treng du meir opplysningar, kontakt 
Grunde Engan.

Festivalane våre 2016
Multi Kulti Festival 27. februar
Gamalostfestivalen 26.-29. mai
Fres 28.-30. juli
Bringebærfestivalen 19.-21. august
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Torsdag 26. mai kl. 18.00
Laurdag 28. mai kl. 18.00

på kyrkjegarden på Hove

Foto: Oskar Andersen/Debra foto as

Sogn og Fjordane fylkeskommune 

- viktige tenester til folk i fylket!

www.sfj.no

Geithus VVS as
6863 Vik i Sogn

Tlf.: 57 69 58 36 • Mob.: 950 41 606 

Vik Camping
6893 Vik i Sogn

Telefon 57 69 51 25

Einar Bolstad i spissen for eit nytt og 
spanande band frå Luster !
Dei andre medlemmane er røynde 
musikarar frå band som: Tonereise, 
Absolute Blues og Gamlebanken 
Spelemannslag.
Under festivalen vil bandet framføre 
eit konsertprogram kalla:

«Frå Jim Reeves til Steve Earle»
- ei reise i countrymusikken si verd-

Her vil publikum få høyra både 
kjende og meir ukjende perler frå 
ulike tidepokar og sjangrar innan 
countrymusikken. Sangane er henta 
frå artistar som Jim Reeves, Emmylou 

Harris, Johnny Cash, Willie Nelson, 
Vince Gill, Steve Earle m.fl.
Musikken blir framført på dei «rette 
instrumenta» for denne typen musikk: 
fele, banjo, mandolin, gitar, bass og 
trommer.

Folk Flest
Einar Bolstad: sang
Jacob Eikenes: ak. gitar, sang, kor
Truls Langnes: bass, kor
Oda Heidi Bolstad: fele
Tor Magne Kvamsdal: mandolin, 
el,gitar
Lars Berge Pedersen: banjo, el. gitar
Arve Lomheim: trommer

Folk Flest Splint spelar til dans
Splint er eit orkester 
frå Bergen som star-
ta i 2012. Men dette 
er dyktige musikarar 
som har lang erfa-
ring frå andre band, 
studioprosjekt og 
som backing musi-
karar. Dei er kjenneteikna med godt humør, allsidig 
repertoar og er svært stemningsskapande. Dei er 
som namnet tilseier reisande i god musikk, og dei 
heidrar vestlandsk kultur. I orkesteret er
Arvid Søreide-gitar, vokal
Hans Torsvik-trommer, vokal
Trond Eide-keyboard, trekkspel, vokal
I ein omtale står det at Arvid Søreide har karisma-
tisk opptreden. Så det er berre å gle seg og gjera 
klar danseføtene for eit skikkeleg danseband i 
Blixhalli fredag 27. mai. 
Nettside: www.splintamusikk.no   
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Trelast og byggevarer / Makita verktøy

Djuvik Camping 
6894 Vangsnes

Tistel Camping
og Feriehytter

6863 Vik i Sogn

Telefon 57 69 54 79 • Mobil 952 30 925

Hordaland SA avd. Vik
Tlf: Coop Extra 576 98 913
Byggmix/sport 576 98 917

Mobil 911 41 878
E-post: post@djuvikcamping.no
www.djuvikcamping.no

Tlf. 57 69 85 80
post@bystol.no

Konsert Hove kyrkje
I årets konsert vert det sett eit spennande fokus på salmeskatten 
vår. Robert Kvam har som trompetist vore mykje innom 
kyrkjene i Sogn og spelt til salmane. Han har også knytt gode 
vennskapsband til dei tilsette rundt om, og har invitert med seg 
Egon Askvik frå Leikanger. Han er meir enn prest og set seg 
gjerne ned ved eit piano og stemmer i med ei salme, og han 
skriv bok. Med han kjem det 5 syngande damer frå Leikanger 
som ofte møtest 
til musikalsk dyst. 
Dei har teke 
namnet Damedn. 
Dei vil presentera 
salmar frå fjern 
og nær og nokre 
gospellåtar, 
og kanskje 
salmemelodiar du 
aldri har høyrt før. 
Velkomen til 
den intime 
og koselege 
konsertarenaen 
i Hove kyrkje. 
Kanskje er det lurt 
å sikra seg billettar 
på førehand. Det 
vert to konsertar, 
kl 1800 og 2030 
på fredag 27. mai.

Jambo sundag 29. mai på 
Vikjatunet
I samband med gamalostfestivalen 2016 vil Vik kulturskule, Fresvik 
skulekorps, Feios skule- og ungdomskorps, Vik skulekorps og Vik 
songlag invitere til det afrikanskinspirerte prosjektet «Jambo» 
sundag 29. mai klokka 12 på Vikjatunet i Vik.

Siste dagen på gamalostfestivalen vert Vikjatunet forandra 
til ein arena for innslag av afrikansk folkemusikk i tillegg til 
teater, song og dans frå teiknefilmen «Lion king». Det vert 
ei  lyd- og fargeoppleving frå 27 drama- og teaterelevar frå 
Feios, Framfjorden og Vik i fullt dyrekostyme og sminke, tre 
skulekorps og eit kor. Her vert det for publikum høve til å svinga 
seg til afrikanske rytmar og tonar og synga med på Elton John 
sine filmhitar. Førestilliga er gratis, og me ynskjer både små og 
store hjarteleg velkommen til ei heidundrande visuell og lydleg 
førestilling i Vikjatunet!

Beth Ramfjord
- Kulturskulerektor -

Egon Askvik er prest 
på Leikanger, han og 
Damedn frå Leikanger 
underheld i Hove kyrkje. 
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AMFI Mykje å gle seg til. Alltid.

VELKOMEN TIL AMFI SOGNINGEN OG SOGNDAL!
AMFI SOGNINGEN  | 10-19 (18) | amfi.no/sogningen

Kjartan Lauritzen
Kjartan Lauritzen er ein 20 år gamal rappar 
frå Balestrand, no busett i Bergen. Han dukka 
opp seint i 2014, og er ein av artistane som 
for alvor rir på den nye rapbølga i Bergen. 
Kjartan lagar energiske, underhaldande  og 
råe liveshows som er lite sjølvhøgtidelege. 
Songar som bør nemnast er Peter Pan, 
Mestertyv og Havanna. Sistnemnde har over 
400 000 avspelingar på spotify. 

Øyrehagen
Øyrehagen er soloprosjektet til Håvard 
Øyrehagen frå Sogndal. Øyrehagen bevegar 
seg i eit poplandskap med fine og fengande 
melodiar, med tekstar på sognamål. Tekstane 
handlar, som livet elles, om damer og 
draumar, oppturar og nedturar i både fysiske 
og mentale landskap. Håvard Øyrehagen er 
og kjend som vokalisten i bandet Tyyl!. 
Gled dykk!

WIKIBEATZ
Blixhalli laurdag 28. mai

20.00: Konsert med Kjartan Lauritzen og Øyrehagen.

Oppvarming og avslutning med Dj Holmberg med vener.

Slutt 02.00.

Aldersgrense: 18 år
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Stasjonen med tilhøyrande 
anlegg står no fram som 
eit nærast komplett 
visningsanlegg med 
stasjonsbygning, inntaksdam, 
røyrgate og avlaupskanal 
etter omfattande restaurering 
som kulturminne og teknisk 
museum.  Anlegget ligg 
på eit lite og oversiktleg 
område slik at ein får god 
oversikt over oppbygging 
av eit vasskraftverk.  I eit 
moderne vasskraftverk, der 
produksjonsanlegget gjerne 
ligg inne i fjell og tilhøyrande 
anlegg ligg langt unna, vil 
ein ikkje få same oversikten.  
Av sikkerheitsgrunnar er dei 
også som regel stengde 
for publikum. På anlegget i 
Refsdal står det enno att ein 
del restaureringsarbeid.  Dette 
er i det vesentleg arbeid på 
inntaksdam og røyrgate.  Det 
vil også bli opparbeidd sti med 
nokre trapper langs røyrgata 
og opp til inntaksdammen.  Alt 
er planlagt ferdigstilt i løpet av 
2016. 
Midtpunktet i anlegget er 
sjølvsagt stasjonsbygningen.  
Det er ein vakker 
bygning i jugendstil som 
inneheld dei opphavlege 
produksjonsmaskinene. Det 
er god plass inne, og den 
eignar seg godt til forskjellige 
arrangement.  Den kan gjerne 
leigast ut. Ta kontakt dersom 
dette er aktuelt.
Sommaren 2016 vil stasjonen 
vera open for publikum 
under gamalost- og 

bringebær-festivalane på 
avslutningsdagane sundag den 
29. mai og søndag 21.  august 
frå kl. 13 til 18. Me vil i tillegg 
prøva å arrangera ei kulturell 
tilstelling i kombinasjon med 
omvising  i løpet av sommaren. 
Dette vil bli annonsert seinare. 
Alle desse dagane er det fri 
inngang, men det vil bli høve 
til å gi ei gåve til laget som 
eig stasjonen i bøsse ved 
utgangen
Omvising kan også arrangerast 
på førespurnad.  Då tek vi 
betaling kr. 50 pr person med 
minstepris kr. 500.  
Kontakt for omvising/utleige: 
Knut Hovland, tlf. 905 72 820
Velkomen til Refsdal!

Refsdal
Kraftstasjon frå 1913

11. mai Fosse-Åse-Hugla-Risløv O
18. mai  Seljadalsbotnen O
21.-22. mai Natt ved Kongsvatnet BT
25. mai Tenål-Mulvegen-Tenål O
1. juni Fossesete (Tenne) O
1. juni  Opptur 2016 DH
8. juni Kålsete-Liasete-Nyastøl O
15. juni Legdene (Fresvik) O
22. juni Varpet-Kongsvatnet O
24. juni Nattur til Kvitenjuk BT
29. juni Målsete-Rivedalen O
3. juli Nordheimdalen DH
31. juli Engi-Haugasete DH
3. aug Hestavollen-Hola O
10. aug Fossfjellet rundt O
17. aug Kvanndalen-Hemredalsvatnet-Vossavatnet  O
21. aug Lars Ola-vatnet BT
24. aug Muravatnet-Risløv O
27.-28. aug Knutshøe/Bitihorn (Jotunh.) DH
31. aug Finnbufjellet O
4. sept  Kom deg ut-dag Rundøyri BT
7. sept Hjorthaugrana-Myrkaskog O
10.-11. sept Lihesten Hyllestad DH
14. sept Ygnisdalsfjellet O
21. sept  Ovriseggi-Svingen O
2. okt Vidasete BT
13. nov. Lommelykttur Hovsåsen/Kålsete BT

Kan bli endringar, fylg med på vik.dnt.no
BT=Barnas Turlag-tur
O=Onsdagstur
DH=Dags-/helgetur

Turlagsturar 2016
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Attraksjonane i Vik
Hopperstad 
stavkyrkje
Stavkyrkja er frå 1130. Open 
frå mai til september med 
guiding. 

Hove steinkyrkje
Steinkyrkja er frå ca 1170. 
Open frå midt i juni til midt 
i august. Guiding. Kan 
bestilla vising der utanom 
skuleferien. 

Moahaugane
Ni gravhaugar på terras-
sekant på Hove. Gangveg 
forbi. Infotavle. 

Fridtjovstatuen
22 m høg statue på Vangs-
nes av sagnhelten Fridtjov 
den frøkne. Gåve frå keisar 
Wilhelm II i 1913. Infotavle. 
Fin park rundt.

Vikøyri
Gamal strandsitjarstad, 
tettbygd område i sentrum 
mellom elvane. Skilta kultur-
løype. Kan bestilla guiding 
på Turistkontoret. Er laga 
hefte om Vikøyri. 

Kristianhus 
Motormuseum
På Vikøyri ved utløpet av elvi 
Vikja. Noregs største samling 
av gamle båtmotorar. Også 
nokre båtar og utstyr. Turist-
kontoret i same bygget. 

Finden, Finnabot-
nen, Strendene
Veglause grender vest for 
Vik og Arnafjorden. Høve 
til overnatting og servering. 
Rutebåt måndag, onsdag 
og fredag. Mange fråflytta 

grender mellom Nese og 
Ortnevik. Gangveg mellom 
grendene. 

Gamalt kraftverk i 
Refsdal
Viks fyrste kraftverk frå 1913 
er restaurert. Ope for synfa-
ring og orientering under fes-
tivalane. 10 km frå sentrum til 
Refsdal. 

Skredstova
Bygg med minnetavle og 
informasjon om rasulukka på 

Nese i 1811 som kravde 45 
menneskeliv. 27 km frå Vik.

Kulturløype Feios
Start i Osen med info om 
fleire kulturminne som bl.a. 
Hjelsengstova, skulehuset på 
Helleland, smia på Brennene 
og meir. 19 km frå Vik. 

Mensen Ernst
I Fresvik er det minnestein 
over den største langdistan-
seløparen til alle tider, Mons 
Monsen Øyri frå Fresvik. 35 
km frå Vik. 

Blix hotell
Hotellet opna dørene til 
hovudbygget rett før jul i 
2015. I mars sto også kurs- 
og konferanseavdelingi 
ferdig. Her er møterom av 
ulike storleikar, samt ein 
konferansesal som tek om 
lag 100 personar. Konfe-
ransesalen kan og nyttast i 
andre sosiale eller festlege 
høve. «Me er glade for å ha 
eit slikt tilbod i Vik», seier 
Jorunn Åsfrid Røyrvik på 
Blix hotell. Så langt har mø-
terommi vorte flittig nytta. 
«Det tyder på at behovet 
er der, og det er skikkeleg 
kjekt å ha mange gjester i 
hus», uttalar Jorunn Åsfrid.
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Friidrettspresident Tore 
Hordnes sitert i BA: 
«HØGDEGALLAEN i Sogn 
var landet best besøkte 
friidrettsarrangement etter 
Bislet Games» (2015)
NRK: ”Samla eliten: 
Høgdegallaen i Vik laurdag 
stadfesta posisjonen som 
det leiande høgdestemnet i 
landet” (2010).

Journalist Gunnar Kleven 
(Sogn Avis): ”Stemninga er 
intim, intens og mildt sagt 
fantastisk. Arrangementet 
og den sportslege innsatsen 

gjorde høgdegallaen 
sannsynlegvis til tidenes beste 
sportsarrangement i Vik” 
(2009).

Norgesmeistar Brede Raa 
Ellingsen (Norna-Salhus) til 
Sogn Avis: ”Uansett NM eller 
Europacup, dette er den beste 
arenaen eg har konkurrert 
på. Publikummet er berre 
fantastisk og dei er så tett 
innpå oss” (2009).

Noregsmeistar Kjølv Egeland 
(BUL Oslo): ”Satsområdet 
og dekket i Vik i Sogn er heilt 

Høgdegalla laurdag 28. mai kl. 11.00

Nytt av året er Vikjastafett på 
ein laurdag, men som i fjor 
vert det også stemne med 
enkeltøvingar i friidrett.
Leiesnora til friidrettsgruppa 
er «Kjekt med friidrett for 
alle». Me ynskjer å skape 
friidrettsmoro og trivsel i 
kommunen vår og håpar 
på god deltaking både på 
stafetten og på stemnet. 

Det vert
Barnestafett for skuleelevar 
1.-5. klasse
Jente- og gutestafett 11.-16. år
Open klasse for grendelag, 
bedriftslag, kameratgjeng osv. 
(6 etappar)

Sjå meir på www.vikil.no

topp, faktisk betre enn det 
eg har hoppa på i Globen i 
Stockholm” (2010)

Noregsmeistar Ivan Kristoffer 
Nilsen (BUL Oslo): ”Det 
einaste som kan hindre meg i å 
kome attende til Høgdegallaen 
i Vik neste år er ein broten fot!” 
(2010)

Høgdehoppar Christian 
Boe Ellingsen (Norna-
Salhus) til Sogn Avis: ”Eg 
har aldri opplevd maken! 
Topp stemning og fantastisk 
publikum.” (2009)

NM-sølv i høgde og 
mangekjempar Henrik 
Fjærestad Holmberg (Vik): 
«Utruleg å få oppleve noko 

slikt på heimebane. Vikjene er 
eit fantastisk publikum!»

Aksel Njøsen (Publikummar 
og ex-meieristyrar TINE): 
”Eg har vore på mange 
idrettsarrangement rundt 
om i verda, m.a. fotballkamp 
i England med 30.000 
tilskodarar, men Høgdegallaen 
i Vik i Sogn overgjekk alt. Eg 
kjem attende neste år” (2009).

No med godkjent arena, dvs 
resultata vert godkjende.
Friidrettsgruppa tek ikkje 
inngangspengar, difor har dei 
lotteri. Støtt gruppa.

Vikjastafett  og 
stemne 21. mai
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Vik Apotek

VIK APOTEK
Postboks 133, 6891 Vik i Sogn
Tlf. 57 69 83 83, fax 57 69 83 80
epost: vik@dittapotek.no

OPNINGSTIDER: 
Mandag-fredag 08.45-16:15 

Torsdag: 09:30-16:30
Laurdag 10:00-13:00

– me gir deg betre helse

Vikjatunet, 6893 Vik i Sogn
Tlf. 57 69 83 83, fax 57 69 83 80
E-post: vik@dittapotek.no

Laurdag 23. juli 
kl 12.00-14.00
Neset i Arnafjord
Vik Jakt- og fiskelag
91705988

Lakseelva Vikja – ei av Norges beste –
www.vik-jfl.no

Fiskekort bestillast hjå: Gamle Trevaren, tlf. +47 901 08 631/917 05 988 – morten@vik-jfl.no

Sesong: 15. juni-15. september

Din lokale samarbeidspartnar!

Telefon 57 69 54 53

6893 Vik i Sogn - Tlf. 57 69 54 52 -  Mobil 908 75 359
Fax: 57 69 52 48 - Epost: post@vikblomster.no

Me bringer
Sorgbinder
Festbinderi
Interiør

Bech arkitekter
909 20 966

23. april Vik-Skavøypoll
16. mai Vik-Gaular
27. mai Vik-Kaupanger
11. juni Vik-Sandane
22. juni Vik-Dale
5. august Vik-Fjøra 2/Sogndal 3
20. august Vik-Bremanger
27. august Vik-Førde 2
10. september Vik-Tornado/Måløy
23. september Vik-Høyang
8. oktober Vik-Eid

Heimekampar 
Vik 4. divisjon
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Velkommen til
SPAR Vik
Hos oss finner du alltid gode tilbud og et bredt
utvalg av ferske brød, frukt og grønt.

Lurer du på hva du skal ha til middag,
kan du få gode tips og oppskrifter
i vår ferskvareavdeling.
Vi er opptatt av at du som kunde
skal trives, og vi strekker
oss alltid lenger
for å yte god service.

SPAR Vik Åpningstider: 8-22(20) • Se våre knallgode tilbud hver uke i kundeavis og på nett!

er eit selskap som har spesialisert seg på reingjering av 
kontor, produksjonslokale og private heimar.

Vår mål er nøyaktigheit, 
pålitelegheit og profesjonalitet.

Vi er her for å hjelpe deg 
– ikkje vent

ring 482 39 256

E-post: post@reintrivsel.no

Nett: www.reintrivsel.no

REIN TRIVSEL AS

Velkommen til Spar Vik
Vi feirar Gammalostfestivalen med mange gode tilbud, blant anna:

Gammalost frå Vik kr. 199.- per kg.

Evergood 6 pk.  kr. 119.-
Prøvesmaking med stort utval frå Vikja laurdag kl 11.00- 15.00. 
Her kan du smaka pølser, kjøttkaker, burgarar, leverpostei og spekemat. 

Velkommen til ei hyggeleg handleoppleving!
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Alt i
nybygg

flislegging
betongarbeid
rehabilitering
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Søndag 10 juli arrangeres det 4 km. lange motbakke løpet 
Vidasete Opp for 11 gang. Både trim og konkurranse kl.

Start Lunde 400 moh. Mål 1227 moh
1.pl kr 4000,- 2.pl Kr 2000,- 3.pl Kr 1000,-

Om ny løyperekord + kr 2000,-. 
Trekning av premiar og i trim klasse.

Vidasete nesten Opp: løp til 13/14 år. ca 2 km.
1 .pl kr  500,- 2.pl 400,- 3.pl kr 300,-

Speaker og sal av forfriskningar på Lunde under heile løpet
Påmelding og info 

www.feios.no vidaseteopp@hotmail.com
(Sponsorar kjem på plakat og nett seinare )

Eq Timing

Kontakt oss på tlf. 57 69 59 44
Følg oss på Facebook, for tilbud og info
Monica, Sølvi, Maria, Janne  og Vibekke

www.holmbergprofilgaaver.com

I høve Gamalostfestival har me desse tilboda:
20% på alt i Kähler
20% på bunadsølv

20% på dei populære Pappalina ryer
20% på Wik & Walsøe serien
20% på Green Gate serien

20% på Rosendalserien

tlf 57 69 53 08 / 918 76 314 | post@fjordsylv.no

Optikar

Kjell Magne Talleraas
Avdeling Vik – Åpent onsdager kl. 10.00–16.30

Synsundersøkelse - Briller - Kontaktlinser

Timebestilling 920 94 145

Blix hotell
– midt i Vik sentrum
A la carte restaurant

Uteservering

Konferansesal, 

møte- og selskapslokale

Velkomne!

www.blixhotell.no

Følg oss på Facebook
Tlf. 57 69 65 50
epost:booking@blixhotell.no

TVEIT CAMPING
6894 Vangsnes

tlf.91141879 /57696600  • tveitca@online.no 
www.tveitcamping.no
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Tlf 476 88888 / www.vik-elektro.no

• Kvitevarer
• Brunevarer
• Interiør
• Alt i benkeplater
• Solskjerming
• Lamper

Huseby-
kjøken

Alltid

÷25%

Vik idrettslag set Vik kommune på kartet:

NM terrengløp hausten 2017
Norges friidrettsforbund har tildelt Vik il 
NM i terrengløp 2017. Friidrettsgruppa og 
skiskyttargruppa står saman bak søknaden, 
og er glade for at vi nådde opp med 
søknaden vår. Dato for arrangementet er 
ikkje fastsett, men det vert truleg ei helg 
heilt i starten av oktober.

Løypa vil gå i eit flott område i tilknyting 
til Vik Stadion/Vik Aktivitetspark over 
Stokkabø, opp mot Hopperstad stavkyrkje, 
truleg via Mysestokken og Kålhagen og 
tilbake. Løypa vil ha fleire rundar og skal 
vere god for løparar og publikumsvenleg. 
Grunneigarane er både ivrige og positive, 
så det skal bli ei flott løype. Vi må unngå 
asfalt og dermed må vi over elva Hopra 
enten i nordenden av Kålhagen eller bruke 
brua ved kyrkja.
Distansene vil mest sannsynligvis bli slik:
Kvinner:
- 4 km: J15, J16, J17, KJ, K veteran (50-54, 
55-59, osv...)
- 6 km: KS, K veteran (35-39, 40-44, 45-49)

Menn:
- 4 km: G15, G16, G17
- 6 km: MJ, M veteran (50-54, 55-59, osv...)
- 10 km: MS, M veteran (35-39, 40-44, 
45-49)
 
Hovudmålet til Vik IL er å skape trivsel 
og god helse gjennom aktivitet for 
alle. Idrettslaget er fyrst og fremst eit 
breiddeidrettslag, men å sjå gode utøvarar 
konkurrera i heimlege omgjevnader er 
med å inspirera unge utøvarar til trening 
og utvikling. 

Dugnadsånda og gjennomføringskrafta 
i Vik er stor. I haust er det Sommar 

NM i skiskyting og neste haust er det 
NM i terrengløp. For å ivareta eit stort 
idrettsengasjement blant bygdefolket og å 

marknadsføre kommunen vår, er det svært 
positivt for idrettslaget å kunne arrangere 
store konkurransar. 

Bilete frå område der løypene vil gå. Grunneigarane er kontakta og ynskjer å leggje 
til rette for arrangementet. Her er mange mogelegheiter for val av løypetrasear både 
med omsyn til grus, gras og stigning. Vi har matter for passering over asfaltert veg. 
Her har vi tidlegare arrangert både terrengløp og Vikjastafett. (Fotograf er Helge 
Grønningsæter)

Utviding Vik Skisenter
Gravemaskinene er på plass att i Vik Skisenter på Kålsete. Denne gong for å utvide 
standplass frå 25 til 30 skiver. Bakgrunnen er krav frå Norges Skiskytterforbund. Større 
arrangement, som NM, hovudlandsrenn og liknande, vert ikkje tildelt til arrangørar 
som ikkje har stadion med minimum 30 skiver. For framleis å høyra med i det gode 
selskap, vert no arenaen i Vik Skisenter utvida. Finansieringa er stort sett med sponsor-
midlar. Hovudtyngda av arbeidet vert utført av Fosse Maskin og Transport AS, som 
også er tungt inne som sponsor. M.a. skal fleire tusen kubikkmeter fjell sprengjast 
vekk.  Arbeidet starta i veke 15, og skal vera ferdig til ca. 17. mai, slik at stadion då kan 
brukast til treningssamlingar og seinare til Norgesmeisterskapet. Vel møtt til treningar, 
konkurransar, m.m. i åra som kjem.
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FAGHANDEL  
INNAN  
TRELAST OG  
BYGGJEVARER

6893 Vik i Sogn  
Tlf: 57 69 65 60 E-post: post@royrvikbygg.no  
Man-fre 730-16, lør 10-13 xl-bygg.no

ga
st

a.
no

Skreddarsydde  
isolasjonspanel til kjølerom, 
fryserom og næringsbygg. 
100% norsk.

Marknadsleiar på 
kjøle- og fryserom til butikk

•  Kort monteringstid – lås i alle overgangar

•  Kvalitet frå produksjon til ferdig montert 
 
Diskutere prosjekt? Ring oss på 57 69 83 00 

Me tek oss av
Nybygg

Rehabilitering
Bad

Piperehabilitering
Uavhengig kontroll (trykktest nye hus)

Me sel
Omnar og tilbehør frå Dovre og Norsk kleber

Piper og tilbehør frå Schiedel
Alt av flis og tilbehør

Me leiger ut
Lift på 21 m med bensinaggregat

Skaphengar med tillatt totalvekt 2600 kg

Når gauken gjel
er det økologiske spekekjøtet* klart! 

Økologisk kjøt på Gamalostfestivalen 2016

E-post: post@vikja.no – Tlf 47657465 - www.vikja.no 
* eller fenalår som dei seier i Bergen
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23-25. september blir det eit 
yrande folkeliv i Vik. Då kjem 
nærare 400 skiskyttarar pluss  
støtteapparat til Vik for å delta 
i NM rulleskiskyting på Vik 
Skisenter. 
Det er andre gang Vik IL 
skiskyttargruppa har fått tildelt 
NM rulleskiskyting. Arran-
gementet i 2009 var ein stor 
suksess og hovudkomiteen er 
i full gang med arbeidet slik at 
det også i år blir ein folkefest 
på Vik Skisenter. Nils Gunnar 
Finne er leiar i hovudkomite-
en og med seg har han Odd 
Bjarte Turvoll, Jorunn Åsfrid 
Røyrvik og Randi Skeie. 
Fredag 23. september er 
offisiell treningsdag. Utøvarane 
skal gjera seg kjende i løypene 
og på standplass. Dagen blir 
avslutta med skytefinale med 
ei beste skyttarane i landet. 
Deltakarane har vore gjennom 
kvalifiseringsrundar i forkant 
og dei ti beste skyttarane i kvar 
klasse møtest til finale på Vik 
Skisenter. 
Laurdag 24. september blir det 
høgtidleg opningsseremoni på 
Vik Skisenter før deltakarane 
skal konkurrera i sprint. Utøva-
rane blir delt inn i klassane M/
K17 M/K18  M/K19 M/K20-21 
M/K senior. Premieutdelinga 
blir i Vik sentrum.
Søndag 25. september er det 
jaktstart på programmet. Pre-
mieutdeling skjer fortløpande 
på Vik Skisenter denne dagen.
Johannes Thingnes Bø, Tiril 
Eckhoff og resten av landslags-
utøvarane stiller til start i lag 
med resten av skiskyttarane 
som er 17 år og eldre. Vik IL 
har mange utøvarar som skal 
kjempa om gode plasseringar i 
NM på heimebane. 
NM rulleskiskyting skal vera 
kjekt for ungane også. Ann 
Kristin Aafedt Flatland og Tora 
Berger har ansvar for Fami-
liecampen på Kålsete. Der kan 
ungane skyta med laservåpen 
og bli med på andre kjekke 
aktivitetar. 
I tillegg til lokale talent, 

landslagsløparar og spennan-
de konkurransar blir det mat 
og god stemning i teltet som 
blir sett opp på Vik Skisenter. 
Du har mange gode grunnar 
til å ta turen til Kålsete denne 
helga!
For å kunne gjennomføra eit 
så stort arrangement er ein av-
hengige av mange funksjonæ-
rar. Skiskyttargruppa er heldige 
som har mange støttespelarar 
som stiller opp og hjelper til. 
Det er framleis behov for fleire 

funksjonærar, så ta kontakt 
med Randi Skeie – ra-skei@
online.no - om du har lyst på ei 
oppgåve under NM.

Ann Kristin gjer comeback på 
Vik Skisenter
Ann Kristin Aa-
fedt Flatland 
tykkjer det er 
så flott at Vik 
IL er tildelt 
NM og ho likar 
seg så godt på 

Vik Skisenter, at ho har bestemt 
seg for å gjera comeback. Ho 
stiller til start laurdag og søn-
dag. Ann Kristin har utfordra 
tidlegare skiskyttarstjerner til 
å delta i NM på Vik Skisenter, 
så det kan blir mange ‘gam-
le’ kjenningar å sjå i løypene 
på Kålsete. Vi oppfordrar alle 
til å komma til Vik Skisenter 
i september for å få eit gjen-
syn med Ann Kristin, heie på 
løparane og lage skikkeleg NM 
stemning!

NM rulleskiskyting 2016
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Me tek 
naturen og               
kulturarven med 
oss inn i framtida

I Nærøyfjorden Verdsarvpark 
dyrka me dei gode møta 
mellom naturen, kulturen 
og menneska. Me vil iva-
reta og byggje berekraftige                 
lokalsamfunn og landskap ut 
frå vår felles verdsarv. 

Foto: Brita Underdal

Foto: Gry Mørk Foto: Flåm Oppleving

Foto: Julie Bøtun 

Foto: Stalheim hotel

Foto: Gry Mørk

naroyfjorden.no

VIK – Telefon 56 52 36 66

firmapost@vangen-elektriske.no

www.vangen-elektriske.no

Inger Else Brekke
Naturterapi

•	Massasjeterapi				
•	 Soneterapi

Ta	kontakt	på	

470 34 250 
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Grunna aukande arbeidsmengd 
søkjer me etter:

• Bas / prosjektansvarleg

• Montørar / tømrarar / 
betongarbeidarar

Er du interessert i arbeid med 
varierte arbeidsoppgåver, er 
positiv, har god arbeidsmoral og 
bra norsk-kunnskap, send ein 
søknad til oss.

Me har gode forsikring og 
pensjonsavtaler. 

For meir info sjå  
www.sognbygg.no

Me leverer bygg og 
byggprodukt innanfor 
følgjande kategoriar:

•	 Industribygg
•	 Stålbygg
•	 Forretningsbygg
•	 Bustadhus
•	 Fasadar	
•	 Portar
•	 Beslag	frå	eigen	

blikkenslager-verkstad
•	 Kran-	og	truck-utleige

6895 Feios | Tlf: 90 74 35 85 | www.sognbygg.no | post@sognbygg.no

Finnabotten Gjestgiveri
Finnabotten Gjestgiveri tilbyr overnatting, servering og naturbaserte aktivitetar

samt utleige av selskaps- og møtelokale i særeigen atmosfære
omgitt av unik natur innerst i makelause Finnabotten.

Kontaktinformasjon:

Heimeside: www.finnabotten.no

E-post: post@finnabotten.no

Telefon: 907 25 678

Vi vil i 2016 ha ope sommarhalvåret, 
frå og med 1.mai til og med september 
månad. Dersom Dykk vil leige seinare 

på året kan dette avtalast. 
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Mange kjenner ikkje til 
den vestlegaste delen av 
Vik kommune, frå Nese i 
Arnafjorden til Alrek og Nybø 
ved grensa til Høyanger 
kommune. Her er det mange 
småbygder eller grender som 

alle er veglause. For å koma 
dit må ein nytta båt. Fleire av 
grendene er fråflytta, dei andre 
har ein eller nokre få familiar 
att. Men det er å tilrå å ta ein 
tur til Strendene med «Tansøy» 
som går frå Vik tre dagar i 

veka, måndag, onsdag og 
fredag. Fredag går og båten 
tilbake til Vik, avgang kl 1400 
og tilbake ca 1830. Men det er 
og mogeleg å leiga båt, spør 
deg for på Turistkontoret eller 
på Blix hotell.

Grendene me snakkar om er:
Otterskreda, Hustavenes, 
Geithus, Finnen,
Finnabotnen, Vollaviki, 
Kyrkjeteigen,
Sylvarnes, Bjørkeviki, 
Hanekam,
Stavedalen, Vetlesand, Alrek 
og Nybø.
Vidare vestover er Kroksnes 
og Ortnevik som høyrer til 
Høyanger kommune. Ortnevik 
er endestopp for «Tansøy». 
Herifrå er det mogeleg å reisa 
vidare til Brekke og derifrå 
til Bergen. Det kan vera eit 
alternativ når vegen over 
Vikafjellet er stengd. 

Det bur i 2016 folk på 
Otterskreda – 3 personar, 2 
i Finnen, 1 i Vollaviki, 4 på 
Sylvarnes, 1 i Bjørkeviki og 2 
i periodar på Vetlesand. Det 
skulle bli 11 eller 13.

I Finnen og Finnabotnen 
satsar ein på turisme. Her er 
det tilbod om overnatting og 

Besøk Strendene i Vik
Finnen/Finden der det bur ein familie som satsar på turisme. I skulehuset midt på biletet kan ein overnatta. 
Foto: Liv Engan

Finnabotnen der det er kome nye eigarar. Her vert det og satsa på turisme. Vil ein ha ein ferie eller 
ein tur utanom det vanlege er Finnabotnen å tilrå med ro, idyll og stupbratte fjell.
Foto: Liv Engan
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Frå Fjord til Fossar og Fjell:

30. års jubileum for 
Mensen Ernst Minneløp 
laurdag 25. juni 2016 i Fresvik

                                               
Kombinert Landevegs- og Terrengløp på ca 15 km

inn til Huldafossen i Nærøyfjorden Verdsarvområde                                              
Start og innkomst på Modig Stadion

                                              
Kl. 13.15: Start Aktiv Klasse 

Aktiv: Menn/Kvinner: Alle klassar
NB: Dei som treng lengre tid på løypa, kan starte kl 12.15 

Trim: Utan tid – alle aldrar
Start kl 10.00-12.00

Ei unik naturoppleving for dei som går heilt inn til 
Huldafossane, kombinert med flott trimtur. 

Kl 13.30: Baneløp for born
og andre aktivitetar for born, sidan Mensen Ernst laurdagen

er ein dag for heile familien

Jubileums T-skjorte til alle deltakarar , uansett klasse.
I tillegg til andre fine premiar 

For meir info sjå:
www.mensenernst.com og 

Facebooksida Mensen Ernst Minneløp

VELKOMEN TIL FRESVIK!
IL Modig

matservering. Lars Finden har 
og skyssbåt og kan leigast til 
persontransport. Båten heiter 
«Finden». Tidlegare hadde 
han ein båt «Synnøve» etter 
ostefabrikanten som var frå 
Finnen, og ho var syster til 
oldefar til Lars. Finnabotnen 
har fått nye eigarar og er 
ope frå 1. mai, og ein tek 
imot bestillingar. Elles er 
det nedlagde skulehuset på 
Sylvarnes nytta til overnatting. 

Det er store, vide og 
spennande fjellområde knytta 
til grendene på Strendene. 
Ein kan gå opp til stølar og 
fjellområde frå alle stadene, og 
fleire av stølane har restaurerte 
stølshus. Mange nyttar 
grendene som utgangspunkt 
for turar inn i Stølsheimen. 
Nokre går og ned hit etter 
turar i Stølsheimen, mest 
vanleg er det til Sylvarnes og 
Finnabotnen. 

Det er mogeleg å gå frå 
Ortnevik til Vollaviki, deler av 
stien er fin å gå som frå Alrek 
til Vetlesand og Vollaviki til 
Sylvarnes. Stien er merka, og 
det er sett opp gangbruer 
over fleire av elvane. Det er 
spennande, fascinerande og 
interessant å ferdast i dette 
området. Stillheiti slår ein, og 
dei synlege spori etter arbeidet 
i farne tider er tankevekkjande. 
Her er steinmurar og røyser 
etter dyrking, gamle tømra hus, 
tufter, ei blanding av koselege 
gras- og mosegrodde stiar 
og ulenda, elvar og grøver. 
Skogen et seg innpå, nokre 
stader er det ikkje slege, med 
høgt gras, andre stader er det 
slege og graset ligg der. Hytter 
er komne opp, og fleire hus er 
sette i stand.  

Arne Inge

Vetlesand med mange frukttre og bringebærdyrking. Eigaren 
bur i Ortnevik, men er mykje på Vetlesand og.
Foto: Liv Engan

Sylvarnes der det framleis bur 
folk og framleis vert drive eit 
gardsbruk. Foto: Liv Engan
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Gamalost 
rett frao bui 

og 
Mylsa 

rett frao grytao

Sundag kl 2000 på Ostebaren

Gamalostting
– underhaldning og god mat -  kr 300,-

Påmelding Ostebaren
Tlfd. 57 67 79 00

Buffetbordet er dekka med mange gode rettar laurdag og sundag

O S T E B A R E N
09.00 -17.00 laurdag ostebuffet 
11.00 -15.00 sundag ostebuffet

Laurdag 27. februar vart den 
fyrste multikulturelle festivalen 
i Vik arrangert med mat, song, 
dans, trylling og trommer. 
Mykje folk, mykje meir enn 
arrangørane hadde rekna med, 
god mediadekning i avis, radio 
og sosiale medium. Ein trur at 
ca 400 menneske var innom 
Blixhalli. Opplegget vitna om 
stor kreativitet frå komiteen, 

og Vik har fått endå ein festival 
som er komen for å bli. Dette 
bør bli årleg. 
Det høvde svært godt med 
Solidaritetsveke på Flatbygdi 
skule med tradisjonell 
avslutning i Blixhalli på fredag. 
Inntektene på vel 40000 kr 
gjekk til flyktningar. Onsdag 
var det foredrag på Blix hotell 
ved Chiku, eit inspirerande 

og morsamt innlegg som 
tilhøyrarane sette stor pris på. 
Alt innretta på den situasjonen 
at stadig fleire flyktningar kjem 
til landet vårt og bygdene våre. 
Konserten på laurdagskvelden 
hadde tre aktørar, det var Vik 
Songlag, Abu Adonaba på 
trommer og Tabanka Dance 
Ensemble. Alle kom svært 
godt frå det. Songlaget hadde 
eit repertoar godt tilpassa 
festivalen og song på norsk 
og  swahili og slapp seg laus 

med nokre dansetrinn. Dei 
framførde «Her rodde vi land» 
av Smyr arrangert av Beth 
Anita, «Jambo» ein kenyansk 
song og «Siyahamba» frå 
Sør-Afrika. Svært triveleg å 
høyra «nye» Vik Songlag under 
sin nye dirigent Beth Anita 
Ramfjord. 
Trommeslagaren Abu Adonaba 
med makker bidrog med 
heftige rytmer og song. Abu 
frå Gambia og Bergen fekk 
med seg publikum både på 
allsong og dans. Så fylgde 
høgdepunktet for kvelden , 
nemleg førestillingi til Tabanka 
Dance Ensemble. Maken til 
energi og fysisk utfalding har 

Multikulturelle festivalen ein suksess

Abu Adonaba hadde tromme-
opplæring, og her syner nokre 
av dei kva dei hadde lært.
Foto: Arne Inge 
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Bruk tidi di rett. Lat oss gjera jobben slik du vil ha det.
                                                                                                              
Me kan hjelpa med
                                                                                                              
• legging av golvbelegg
• sliping og lakking av golv
• tapetsering, måling ute og inne

Din fagbutikk
når du treng varer, råd og rettleiing til opp-pussing eller nybygg.

VIK FARGEHANDEL A/S
Nils Steinar Hove - Mob.907 54 813 - Butikk 57 69 83 50

Kom i form – Få bort nokre kilo
Treningsavgift: 300 kr pr mnd
Familiar 250 kr pr person
Kortare periode etter avtale
Tilbod om instruksjon, opplegg

det vel aldri vore i Blixhalli sjølv 
om det er ein idrettshall. Dei 
imponerte med kroppskontroll, 
innsats, høge hopp, styrke og 
ynde om eit anna. Ein følte 
verkeleg av verdi var komen 
til Vik, og ein fekk ein smak av 
det ein elles berre opplever på 
dei største scenene i Noreg. 
Men det hadde skjedd mykje 
før konserten. Ordførar Olav 
Turvoll opna festivalen og 
håpa at det fremmande 
skulle heretter bli mindre 
skremmande. 12 land baud 
på tradisjonsmat, nokre av dei 
hadde tradisjonsdraktar på 
seg. Og maten gjekk unna, og 
det var fort tomt. Frå scena 
kunne ein få med seg song av 
elevar frå heile kommunen. 

Det hadde vore danseverkstad 
og trommeverkstad før på 
dagen, og dei som var med 
fekk visa kva dei hadde lært. 
Jan Erik Smørdal frå Sirkus 
Agora imponerte med sine 
ferdigheiter og hadde meg 

seg ein klovn. Iranskafghanske 
Fatemeh med dei to døtrene 
sine viste fram dans frå 
heimlandet, og elevar frå Feios 
og Fresvik viste og fram dans 
dei hadde øvd inn. Ungane 
kunne få ansiktsmaling, det 

var intervju med radarparet 
Anne og Simon og mykje anna. 
Mobilar og fotoapparat gjekk 
seg varme og det var smil og 
blide fjes overalt. 

Arne Inge

Onsdag før festivalen hadde Chiku Ali foredrag eller 
kåseri på Blix hotell til stort åtgaum frå tilhøyrarane.
Foto: Monica Akech 

Det var mykje folk innom på 
den multikulturelle festivalen 
i Vik. Her står elevar som skal 
syngja på scenen. 
Foto: Arne Inge 

  Gamle Trevaren  
Vetleøyri, Vik i Sogn  Tel +47 91 70 59 88 / +47 90 10 86 31 

post@gamletrevaren.no               www.gamletrevaren.no 

E-post: gissinger1@hotmail.com • gmbendik@online.no

Tlf. 908 81 355 
400 66 467
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Stølsheimen er fjellområdet 
mellom Sognefjorden i 
nord og Vossafjella i sør, 
frå Masfjordfjella i vest til 
Vikafjellet i aust. Den sentrale 
delen av Stølsheimen er 
landskapsvernområde. Frå Vik 
er lettaste måten å koma seg 
til Stølsheimen ved å ta av frå 
vegen Vik-Voss i Skjelingen. 
Det går anleggsveg inn til 
Bjergane. Ein kan koma seg til 
Stølsheimen frå Bergen på 2-3 
timar. Køyrer ein mot Vik er ein 
på Vikafjellet på vel to timar. 
Stølsheimen går frå fjord og 
opp til høgfjell på 1300 m. 
Her er eit kupert fjellandskap 
med mange fjellvatn, elvar og 
fossar, myrar og dalføre. Her 
er næringsrik grunn, og ein 
vil difor finna mange sjeldne 
fjellplantar. 
Stølsheimen er eit populært 
turområde, med mange turstiar 
og mange overnattingshytter, 
og kan nyttast både sommar og 

vinter. Vik Turlag har to hytter, 
Målsethytta på Vikafjellet 
og Jashaugbu nordaust i 
Stølsheimen. Bergen Turlag har 
10 hytter og Voss Utferdslag 
har tre hytter i Stølsheimen. Det 
er kort avstand mellom hyttene. 
Ein tur i Stølsheimen egnar seg 
difor både til korte dagsturar 
for t.d. barnefamiliar, men er og 
eit fjellområde for dei som likar 
utfordringar. 
Ei av dei mest populære rutene 
går frå Vikafjellet til Bjergane, 
og derifrå til Selhamar der det 
er hytte og vidare til Åsedalen 
og Solrenningen. Ein kan og 
koma seg inn i Stølsheimen frå 
Arnafjorden eller Strendene 
i Vik. Nokre tek seg ned til 
Sylvarnes der ein kan overnatta 
i det gamle skulehuset. 

Gryteberg
Ikkje langt frå Selhamar og 
Bjergane ligg to attraksjonar 
som ein bør få med seg. Det 

er Gryteberg og Raudberg. 
I Gryteberg er det tydelege 
spor etter gryteproduksjon av 
kleberstein, ein kan sjå delvis 
tillaga gryter eller deler av 
påbyrja kar. I avfallshaugar 
i nærleiken kan ein finna 
øydelagde kar. Kleberstein er 
så mjuk at den er lett å «grava» 
i eller rissa med hard gjenstand. 
Nettopp denne eigenskapen 
gjorde at menneski svært tidleg 
nytta denne bergarten til å laga 
bruksting av, gryter, krukker, 
skåler og kar. Kleberstein er ein 
blandingsbergart som inneheld 
mykje talk. Fargen er oftast lys 
grå, av og til med grønleg skjer. 

Raudberg
Raudberg er verkeleg ein 
attraksjon i Stølsheimen, og 
er ein heldig med veret kan 
ein i kveldslyset sjå eit intenst 
skinande raudt fjell. Fjellet har 
hatt litt magi rundt seg, mystisk 
og skremmande, og det har 

laga seg mange historier 
om fjellet med den intense 
raudfargen som folk ikkje 
visste kva kom av. Raudfargen 
er tydleg i dårleg ver og, og 
årsaka er at fjellet inneheld 
mykje serpentenitt. Det er og 
fint å klatra opp til topps på 
dette fjellet, og då er det ein 
fantastisk utsikt. Raudberg 
skil seg ut frå alle andre fjell 
i Stølsheimen, og ligg i kort 
avstand frå Selhamarhytta. 
For dei som er interesserte i 
planter er det mykje å sjå rundt 
Raudberg og Gryteberg. Ta 
turen til sommaren.  

Stølsdrift, dyre- og planteliv, 
fiske
I Stølsheimen har det vore 
stor stølsdrift. Drifti er over, 
men nokre stølar har godt 
vedlikehaldne sel og hytter, 
andre stader er det att 
berre stølstufter. Berre innan 
landskapsvernområdet er 

Stølsheimen
Turlagshytter på Selhamar. Det er ikkje langt å gå frå Bjergane til Selhamar. Flatbygdi 
skule i Vik har leirskule her om haustane.  Foto: Liv Engan

I Gryteberg har det vore drive 
gryteproduksjon av kleberstein. Fotoet 
syner merke etter uttak av gryter. Ein 
kan og sjå halvt uthogne gryter andre 
stader i Gryteberg.  Foto: Liv Engan
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det over 40 stølar. Her er 
rike fjellbeite som fødde dyri 
gjennom sommaren. Sjølv om 
stølsdrifti er historie, er her kyr 
og sauer på beite. 
Både på Vikafjellet og i 
Stølsheimen kan ein treffa 
på rein og hjort, der er ei 
villreinstamme på ca 600 
villrein. Mange har på tur 
komme svært nær flokkar, 
særleg av rein, og det er ei stor 
oppleving.
Det er fint å gå tur i 
Stølsheimen, men området 
har mange gode fiskevatn. 
Vatn som Raudbergvatnet, 
Selhamarvatnet, 
Kvilesteinsvatnet, Halsetvatnet 
og Rappenvatnet er alle 
gode fiskevatn. Best er det 
sjølvsagt å fiska frå båt, men 
ein kan absolutt få fjellaure til 
middagen ved å fiska frå land 
og.
Stølsheimen og vatni 
rundt Selhamarhytta egnar 
seg og godt til kano- og 
kajakkpadling. Ein kan ta med 
båt sjølv, men ved hytta er det 
og ein kano ein kan låna. Ved 
litt bering av båten kan ein 
padla i eit stort område. Det er 
mange fine plassar langs vatna 
der ein kan padla inn til land.  
Stølsheimen er eit populært 
turområde, opplysningar om 
Stølsheimen, hyttene der og 
turar kan ein finna på www.
ut.no
Arne Inge

Kart over deler av Stølsheimen, der ein ser Bjergane, 
Kvilesteinsvatnet, Selhamar, Gryteberg og Raudberg.

Stølen Bjergane. Ein kan køyra hit med bil ved å ta av frå Riksveg 13 over Vikafjellet i Skjelingen. 
Ein ser kraftdemning i Kvilesteinsvatnet bak. Bjergane er eit fint utgangspunkt for turar i 
Stølsheimen. Foto: Liv Engan

Raudberg er ein attraksjon i Stølsheimen pga raudfargen. 
Grunnen er at fjellet inneheld mykje serpentenitt. Gryteberg og 
Raudberg er absolutt verd eit besøk.  Foto: Liv Engan
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Vik kommune skal busetja 5 
einslege mindreårige flyktnin-
gar (EM) i 2016 og 8 i 2017. 
Einslege mindreårige flyktnin-
gar er barn under 18 år som 
kom til Norge utan foreldre 
eller andre omsorgspersonar. 
Det å busetja desse barna er 
ein del av den store dugnaden 
som alle kommunane i Norge 
er utfordra til å delta på: å 
busetja dei flyktningane som 
kom i til Norge i slutten av 
2015 og som har fått opphald 
her i landet.  Det er ei stor 
utfordring både for kommunen 
og folk i Vik. Samtidig gir det 
å busetja flyktningar oss mykje 
også: folketalet går opp og det 
medfører fleire statlege over-
føringar til kommunen. I tillegg 
skapar det fleire arbeidsplassar 
i Vik, som på denne måten 
også kan bidra til ei positiv fol-
ketalsutvikling. Berre busetinga 
av desse einslege mindreårige 
flyktningar kan skape 10 nye 
arbeidsplassar i 2016! Til slutt – 

og ikkje minst- så gir busetjing 
av flyktningar oss mulegheit til 
å bli kjent med desse mennes-
ka og deira kultur!

Bustad
Vik Kommune ynskjer å leige 
bustad i samband med buset-
jing av einslege mindreårige 
flyktningar. Kommunen ønskjer 
i første omgang å koma i kon-
takt med huseigarar som er in-
teressert i å leiga ut ein bustad 
med 6 eller fleire soverom i Vik 
Kommune. To separate busta-
der (med til saman 6 eller fleire 
soverom) nær kvarandre kan 
også vera av interesse. Busta-
den bør vera ledig frå 1.8.16. 
I tillegg ynskjer Vik Kommune å 
leige ein romsleg bustad med 
3-4 soverom til ein familie med 
flyktningbakgrunn som allereie 
bur i Vik (snarast).
Interesserte kan registrera 
bustaden sin ved å bruke skje-
maet på www.vik.kommune.
no (Velkomen til Vik). Ynskjer 

du meir informasjon ring 57 69 
82 00 eller send ein e-post til 
postmottak@vik.kommune.no

Besteforeldre
Det er komen ein del flyktning-
barn til Vik. Dei har foreldre 
her, men dei saknar besteforel-
dra sine, eller det å ha beste-
foreldre.
Kunne DU ha tenkt deg å vere 

reserve- best eller besta til 
ein eller fleire flyktningbarn? 
Korleis du fyller opp di rolle 
som bestemor/far er heilt opp 
til deg. Barna vil uansett sette 
pris på all ekstra tid og merk-
semd dei får.
Ta kontakt med Loek Laumans 
(loek.laumans@vik.kommune.
no eller 46906819) dersom du 
er interessert!  Loek

Vi har telt

5 368 432

gåsungar

Vi likar å telje. Sidan vi starta teljinga har vi hatt ein vekst frå

50 personar til å bli den største leverandøren av rekneskaps- og

rådgjevingstenester i Nord-Europa.

Heile tida med ei sterk overtyding: Bak alle suksessar ligg

lidenskap. Vår lidenskap er å hjelpe andre å skape resultata.

Accountor

Vikjatunet

6893 Vik i Sogn

Accountor

Holmatunet

6899 Balestrand

Vis oss din lidenskap – få endå betre resultat!

www.accountor.no

Godkjent bilverkstad / Dekkforhandlar

Me utfører service, PKK, feilsøking
og reparasjonar på lette køyretøy!

Busetjing av einslege mindreårige flyktningar
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13

Vedlikehaldsgruppa

Vikfalli
6893 Vik i Sogn

Telefon Vikfalli - 57 68 93 42

• Best Bensinstasjon
• Best Oljesenter
• Lakk og 
 karosseriverksted

• Bosh Carservice
• Bilutleige
• NAF/Falk 
 redningsteneste

Tlf. 57 69 84 00

 SOMMERAVIS  2016 29



Gustav spelar på andre året for 
Strømsgodset etter å ha vore i 
Sogndal frå 2010 til 2014. Han 
fekk ein treårs-kontrakt som går 
ut etter neste sesong. Gustav 
har spelt på aldersbestemte 
landslag frå U 16 til U 23 og 
spelte sin siste landskamp 
hausten 2014. Han kom inn på 
Vik sitt a-lag våren 2008 då han 
gjekk i 9. klasse, og fylte 15 år 
i mai det året. Då spelte Vik i 
4. divisjon. Gustav har fysikken 
med seg, er 195 cm høg, er 
duellsterk og ein av landets 
beste hovudspelarar. For 
Sogndal spelte han 89 kampar 
og skåra 5 mål. 

Skåringar for Sogndal
Eit par av måli var spesielle, 
fleire hugsar då han stupheada 
inn eitt mål mot Start mai 
2014, i det 90. minutt og 
dermed siger 2-1 til Sogndal. 
Eg fekk ballen i beina litt 
over midtbana og høyrde 
bruset frå publikum som ville 
ha oss framover på bana. Då 
bestemte eg meg for å peisa 
på og sa til meg sjølv at denne 
ballen skulle f..n meg inn. 
Tidlegare i årets sesong har 
eg ofte stoppa litt opp i slike 
situasjonar, men denne gongen 
skulle eg fullføra. Ei fantastisk 
kjensle, og eg jubla som ein 
gal mann etterpå. 
Men det mest spesielle var 
då han skåra kort tid etter at 
bestefaren Konrad Valsvik 
døydde. Konrad f. 1929 
døydde onsdag 12. juni 2013, 
og to helgar etter spelte 
Sogndal bortekamp mot 
Sandnes Ulf og  vann 3-1. 
Gustav hadde eit svært godt 
forhold til bestefaren som 
fylgde barnebarnet sin karriere 
svært tett. Då Gustav skåra, 
peika han opp mot himmelen 
som ein gest og hyllest til 
bestefaren. Det var nok ein 
svært kjenslelada augneblink 
for Gustav og for familien som 
såg biletet i Sogn Avis. 

Overgang
Gustav har ikkje skåra for 
Strømsgodset så langt, men 
han håpar det skjer denne 
sesongen. Grunnen til at han 
skåra for Sogndal var blant 
anna at dei satsa meir på 
lange innkast og dødballar. 
Strømsgodset er eit mykje meir 
spelande lag.  
I Drammen har Gustav kjøpt 
seg leilegheit berre 400 m 
frå stadion, så han går når 
han skal på trening. Så langt 
har ikkje Drammen hatt hall, 
men det skal no byggjast. 
Laget har pendla til Lillestrøm 
og Tønsberg for å trena i 
fotballhall. Gustav trivst svært 
godt i Strømsgodset, men 
kva framtidi vil by på, veit han 
ikkje. Draumen er sjølvsagt å 
få spela utanlands. Så langt 
har han spela ca 50 kampar 
for Strømsgodset. Målet for 
sesongen er topp tre og å 
koma langt i Europaligaen. 
Gustav meiner han har utvikla 
seg som spelar etter han kom 
til Drammen. Han er vorte 
betre med ball, er vorte meir 
spelande, ryddar ikkje berre 
unna og er meir delaktig i det 
oppbyggande spelet. Ofte er 
det han som startar angrepi. 
Han er vorte betre på det han 
var god på i Sogndal og har 
teke meir leiaransvar på bana.
I fritidi er han mykje med 
lagkompisar, men ein del 
tv og data blir det no. Men 
han held god kontakt med 
kompisgjengen i Vik og 
er heime i feriar og nokre 
helgar utanom sesongen. Så 
langt har han ikkje studert 
noko etter han var ferdig på 
vidaregåande, og kva han skal 
driva med etter karrieren har 
han ikkje tenkt så mykje på 
enno. Men han kunne tenkja 
seg å studera pedagogikk og 
samfunnsfag, ta trenarkurs 
og kanskje studera Sport 
Management. Klubbar og 
idrettslag er vorte store 

bedrifter, og studiet i Sport 
Management omfattar leiing 
og økonomi innan idrettslag og 
organisasjonar. 

Allsidig bakgrunn
Gustav er ikkje i tvil om den 
allsidige bakgrunnen han 
fekk i idrettsmiljøet i Vik, har 
vore viktig for karrieren. Han 
dreiv både med friidrett, 
handball og volleyball ved 
sida av fotballen. Det hende 
han var 4-5 timar i Blixhalli på 
trening. Han var med fleire 
gonger på Breimstafetten og 
Vikjastafetten og var også med 
i kastøvingar. Han vann klassen 
sin i kule på Bergensleikane 
då han var i 12-14-års alderen. 

Han stilte i fotballshorts og 
utan mykje spesialtrening og 
slo dei som satsa på kast. Han 
hadde beste resultat i kule 
i landet i sin årsklasse. Han 
var og god i liten ball og var 
brukbar i lengde. 
Gustav fekk tidleg prøva seg 
på a-laget i Vik og trena med 
eldre spelarar og fekk slik 
utvikla  seg. Gustav meiner 
at det at han var yngre enn 
brørne sine, og søskenborn 
og vener som han trena med, 
gjorde at han lærde tidleg 
kva som måtte til. Og det var 
mykje kjefting og smelling, 
men det tolde han og han 
lærde av feili til dei som var 
så mykje eldre. Han meiner 

Gustav Valsvik
- einaste vikje i Tippeligaen

Treningsveke i sesongen
Sundag: Kamp
Måndag: Restitusjon, individuell økt med sykling, springing, 
skadeførebygging.
Tysdag: Tilvenningstrening. Koma i gong att for andre dagen 
etter kamp er ofte den som kjennest verst i kroppen.
Onsdag: Styrkedag. Prepping, speling.
Torsdag: Uthaldenheitsdag. Prepping, speling. Lengre økter, 
mindre intensitet.
Fredag: Hurtigheitsdag. Prepping, speling. Kortare økter, 
intensivt.
Laurdag: Kampførebyggjande økt, stundom fri. Leik, moro, 
dødballtrening m.m

Gustav og to andre vikjer i aksjon for Sogndal, broren Kristoffer 
og Joar Tryti. Biletet er frå ein treningskamp på Vik stadion mot 
Fana, der Sogndal vann 5-3.
Foto: Rune Sjøberg
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og at han har mykje å takka 
familien for og oppfylgingi, 
særleg frå faren Frode. Gustav 
fylgjer godt med på korleis det 
går med Vik, og tykte det var 
fantastisk med det laget Vik 
hadde i 3. divisjon for nokre 
år sidan. Men han trur det blir 
lenge til ein får eit slikt lag att. 

Trening
Det vart ein brutal overgang 
treningsmessig då Gustav kom 
til Strømsgodset. Tempoet og 
intensiteten var mykje større 
enn han var vand med frå 
Sogndal. Dei er opptekne av 
at det skal vera høg kvalitet på 
øktene. I Strømsgodset trenar 
ein berre ei økt pr dag, og dei 
driv ikkje med rein løpstrening 
t.d. ved sida av. Det gjer 
dei berre i periodar dei har 
eigentrening. Treningane blir 
og svært sjeldan avbrotne 
for å forklara eller instruera, 
det tek ein etterpå. Det skal 
vera flyt og høg intensitet 
på treningane, og nesten alt 
føregår med ball. Opplegget 
er prega av belastningsstyring, 
og det har ført til få skader i 
Strømsgodset. 
Spelarane et frukost på eigi 
hand. Så møtest dei kl 1000 
for å gå gjennom planen for 
treningi den dagen. Deretter 
går spelarane over til prepping 
før sjølve fotballøkti for å 
gjera kroppen varm og klar til 
trening. Då driv dei 30-45 min 
med forskjellige basisøvingar 
med slynge, massasjerulle, 
medisinballar og hekkar. 
Nokre syklar, og alle har eit 
individuelt opplegg utarbeidd 
av den fysiske trenaren. Mykje 
er innretta mot bevegelegheit 
og spenst. I Sogndal dreiv ein 
meir med rein styrketrening 
med vekter blant anna. Det 

nyttar ein i Strømsgodset når 
ein byggjer seg opp etter 
skade eller som grunntrening i 
sesongoppkøyringi. 
Klokka 1115 er spelarane 
på stadion. Då går mykje ut 
på å spela i dei posisjonane 
dei har på bana, alt føregår 
i høgt tempo, lite pausar 
og dei står aldri i ro. 
Treningsdagane er delt inn 
i hurtigheitsdag, styrkedag 
og utholdenheitsdag. På 
hurtigheitsdagane er det korte 
sekvensar med høg intensitet 
og på utholdenheitsdagane er 
det lågare intensitet. Denne 
økta er vanlegvis på ca 90 
minutt, så er trenaren der i 20 
minutt til for disposisjon til dei 
som vil trena noko ekstra. Om 
dei får lov til det av trenaren, 
eller om han tykkjer det er 
nok. Ekstraøktene for Gustav 

er å slå krossar og øving på 
duellspel og spel i boksen. 
Dei er ferdige ca kl 1400, og 
etterpå er det felles lunsj. Så 
klokka 1500 er treningsdagen 
over, men Gustav har ein til to 
kveldsøkter for veka på eigi 
hand i sesongen. Då blir det 
eit tilpassa styrkeopplegg på 
treningsrommet på stadion. All 
ekstra trening er etter avtale. 

Må rapportera
Alle spelarane må rapportera 
inn via ein app to gonger for 
dagen, om morgonen og etter 
trening. Om morgonen må dei 
fortelja kor lenge og kor godt 
dei har sove, korleis dei føler 
seg og på kampdag kor klare 
dei er til kamp på ein skala frå 
1 til 10. Rapporterer dei tilbake 
ein 3’ar, får dei kanskje ikkje 
spela kamp. Etter treningi må 

dei melda om det har vore 
lett, middels eller hard trening 
og kor lang trening dei har 
hatt. Alle ekstra trening må 
dei og underretta om. Eit par 
gonger i veka blir dei trekt ut til 
urinprøve, mest for å sjekka om 
dei er dehydrerte. Det er viktig 
å drikka mykje. 

Det er mogeleg
Fotball er yrket til Gustav, eit 
yrke han trivst utruleg godt 
med, og som han kan tenkja 
seg å driva med i framtidi og, 
i ei eller anna form. Gustav 
har vist veg, ein treng ikkje 
vera frå ein storklubb for å bli 
tippeligaspelar. Ein kan koma 
frå vesle Vik, så til alle unge: 
Stao pao.

Arne Inge

Gustav har nett skåra mot Sandnes Ulf i juni 2013. Bestefaren Konrad døydde vel ei veke før 
kampen, og Gustav skåra for bestefaren og peikar opp mot himmelen. Dei to hadde eit svært nært 
forhold, og Gustav sat ved sengi då bestefaren døydde.
Foto: Wantana Tierney, Sogn Avis

Yngre utgåve av Gustav, den 
tid han spela for Vik.
Foto: Haugen Fotball

På U-21 landslaget mot 
Portugal, Marienlyst stadion. 
Noreg tapte 2-1. Bak frå 
venstre: Thomas Grøgaard, 
Iver Fossum, Gustav Valsvik, 
Gustav Wikheim, Mushaga 
Bakenga, Fredrik Oldrup 
Jensen og kaptein Jonas 
Grønner. Framme: Martin 
Ødegaard, Daniel Berntsen, 
Jonas Svensson og keeper 
Aslak Falch. 
Foto: NTB scanpix

 SOMMERAVIS  2016 31



Innleiing
Tek vi med kraftindustrien 
og bygg og anlegg kjem 
industrisysselsettinga i Vik 
opp i rundt 30%.  For landet 
samla ligg dette talet på rundt 
10%.  Landbruket i Vik ligg til 
samanlikning på rundt 11%.  
Dette vil seia at industrien i Vik 
sysselset rundt 3 gonger fleire 
enn landbruket, 
og ein har om lag det same 
høvestalet mot normal 
industrisysselsetting i 
Noreg. Dette er kanskje litt 
overraskande for mange fordi 
ein først og fremst ser bygda 
som ei jordbruksbygd. 
Ein kan då slå fast at Vik er ein 
viktig industrikommune, men 
at industrien likevel ikkje er 
så omfattande at ein kan kalla 
bygda ein einsidig industristad.  
Tvert i mot vert det i Vik 
kommune sin strategiske 
næringsplan slege fast at 
Vik har eit svært mangfaldig 
næringsliv.

At vi har eit mangfaldig 
næringsliv er ein styrke. Då har 
vi innbyggjarar med varierte 
kunnskapar, erfaring og 
interesser, noko som er viktig 
med tanke på fornying og 
utvikling.
At industrien har ein så pass 
stor del av sysselsettinga er 
fint, men det kan også vera ein 
fare.  Det vil eg grunngje med 
at vi for tida er på full fart inn 
i det som vert kalla den fjerde 
industrielle revolusjonen. I det 
ligg ei påventing av at stadig 
meir kunstig intelligens og 
robotisering til saman vil skapa 
like store omveltingar som 
dei føregåande industrielle  
revolusjonane.  I fylgje Verdas 
Økonomiske Forum vil dei 
digitale endringane alt innan 
2020 medføra at 7 millionar 
jobbar på verdsbasis vert 
overflødige, medan nye jobbar 
som vert skapt i  skiftet berre 
utgjer 2 millionar.  Dette vil 
ein utan tvil også merka i 

Vik. Skal ein då halda oppe 
industrisysselsettinga kan det 
berre skje ved volumauke av 
eksisterande  produkt, utvikling 
av nye og nyetableringar.  La 
oss vona at kursnedgangen 
av den norske krona på 
grunn av gradvis avvikling 
av oljeindustrien vil gjera 
landbasert industri meir 
konkurransedyktig.

Historisk industriverksemd 
i Vik
Ein definisjon på industri kan 
vera organisert framstilling 
av produkt frå råvarer eller 
halvfabrikata. Ut frå denne 
definisjonen kan vi godt hatt 
industriliknande aktivitetar i 
kommunen heilt frå førhistorisk 
tid.  Eg tenkjer då mellom 
anna på dei førhistoriske 
fangstanlegga for reinsdyr i 
Fresvikfjella der flokkar med 
dyr vart jaga utfor stup og 
tekne hand om derifrå.  Eg 
tenkjer også på bygging av 
båtar og jekter i tilknyting til 
tilgang på skogsmaterialar, 
t.d. på Vangsnes og truleg 
også i Fresvik.  Ein har 
også hatt dyktige smedar 
i kommunen, kanskje går 
tradisjonane her tilbake til 
jernvinna i fjellområda våre.  I 
Arnafjorden har dei ei munnleg 
overlevering om Bungasmeden 
som var så dyktig at han fekk 
oppdrag med å smi lås til 
Nidarosdomen.  I Framfjorden 
har det vore steinbrot i 
klebersteinførekomstane der. 
Det er teke ut gryteemne 
og blokker til kyrkjebygg.  
Avfallshaugar tyder på at det 
har hatt eit industrielt omfang.  
Elles var det myller, sagbruk 
og snikkarverkstader rundt i 
heile kommunen. I Vik var det 
fargeri, garveri, slakteri og 
bakeri.

I Vik kommune (og for så vidt 
i heile Sogn og Fjordane) 
var det Talkummølla i 
Framfjorden som var 

opptakten til den moderne 
industriutviklinga.  Mølla med 
tilhøyrande gruvedrift vart 
starta opp i 1907/08 under 
namnet ”Mineral og Kraft AS” 
som var heileigd av D.W.Blauw 
etter at han hadde sikra seg 
rettane til mineralførekomstane 
på Lee. Her kom det første 
kraftverket i Vik kommune som 
forsynte mølla med el. energi. 
Forutan mølle og kraftverk vart 
det sett i gang gruvedrift og 
taubane.  Det var stor aktivitet, 
og til tider var det over 100 
mann i arbeid.  Blauw’en tente 
gode pengar og starta opp 
fleire verksemder rundt om 
kring.  I mai 1925 brann mølla 
ned, Blauw gjekk konkurs, 
og drifta låg nede eit par år. I 
1927 vart drifta starta opp att 
av skipsreiar Jacob Kjøde med 
nye anlegg under namnet ”A/S 
Framfjord Talcmill”.  Drifta 
gjekk nå godt framover og det 
var gode tider i Framfjorden.  
På det jamne var det om lag 60 
tilsette, men færre etter kvart.  I 
1984 var gruvene i Framfjorden 
tømde, men drifta heldt 
fram med tilført råmateriale 
frå  Nord Noreg. Seinare vart 
det produsert med råstoff frå 
prøvedrift ved  området ved 
Raudberget i Stølsheimen 
der det vart avdekka ein 
kjempestruktur med mange 
interessante mineralar. Drifta 
her vart likevel ikkje funnen 
rekningssvarande, og drifta av 
mølla vart etterkvart lagd ned. 
Mølla vart riven sommaren 
2014. Den einaste bygningen 
som står att på fabrikktomta 
er smia med rikhaldig innhald.  
Den bør takast vare på som eit 
interessant industriminne. Det 
er også opparbeidd ein tursti 
opp til gruvene der det også 
står eit par mindre bygningar 
som bøt takast vare på. 

”Sardinen” eller ”Vik 
Hermetikkfabrikk” vart starta 
opp i 1920 og var i drift fram 
til 1966 då den vart lagd ned. 

Fabrikken vart bygd og starta 
opp av Haugesundverksemda 
Jæger Sardines Factories, 
men vart i 1922 kjøpt opp av 
Central Canning i Stavanger. 
Aktiviteten ved fabrikken var 
avgrensa til sommarsesongen 
når det var tilgang på råstoff.  
Når den var i drift gav den 
arbeid til 60 – 70 personar.  
Ungar ned til 11 -12 års 
alderen kunne få arbeid ved 
fabrikken (Barnearbeid som i 
dag ikkje ville vore tillate!) Eg 
arbeidde sjølv der ein periode 
som 13-14 åring. Det var rein 
akkord, og vi ungane kunne 
ikkje mæla oss med røynde 
Øyrakjæringar som hadde 
eit enormt tempo. Dei fleste 
hadde nok ikkje andre inntekts-
mogelegheiter i laupet av året, 
så då galdt det å stå  på.

Vik Trevarefabrikk vart 
starta opp i 1920 som 
aksjeselskap etter initiativ 
frå 6 personar, mellom anna 
Bernhard Christensen som 
var forretningsmann i Bergen 
og arkitekt Erlend Tryti. Som 
disponent  vart tilsett Valdemar 
Andersen frå Danmark.  
Fabrikken brann ned i 1923, 
men vart straks oppattbygd, 
men litt mindre enn den 
første. Valdemar Andersen 
overtok då det heile og dreiv 
den fram til om lag 1930. 
Det vart produsert vindaugo, 
trapper, dører og anna og det 
var truleg om lag 10 mann 
i arbeid.  Jacob Hornnes 
(som også dreiv sagbruk ved 
dampskipskaien på Øyri)  
kjøpte fabrikken rundt 1930 
og dreiv den fram til 1940 då 
Markus Nese overtok med 
Tjalve Godager som disponent. 
Seinare dreiv Godager i eigen 
regi på leigebasis, men avslutta 
og reiste frå bygda i 1953 fordi 
fabrikken sleit tungt.  Same år 
vart fabrikken overteken og 
starta opp att av Ivar Engen 
som tidlegare hadde arbeidd 
ved fabrikken.  Etter det 
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har den vore i hans slekt.  I 
samband med oppstarting 
av Vik Verk i 1969 vart det eit 
makebyte slik at Verket overtok 
fabrikkbygningen og tomten, 
og Trevaren bygde nytt på 
nedsida av Rv 13.  Det var 
då  planar om også å byggja 
nye produksjonslokale aust 
for det noverande butikk og 
trelastlageret, men dette vart 
aldri realisert.  Verksemda 
vart etter dette i hovudsak 
ei handelsbedrift, men dreiv 
også entreprenørverksemd.  I 
Ivar Engan si tid var det rundt 
20 tilsette i verksemda og i 
Godager si tid kanskje enno litt 
fleire.  Fabrikken var difor svært 
viktig for sysselsettinga i Vik.

Vik Slakteri og Pølsefabrikk 
låg rett sør for trevarefabrikken. 
Slakteriet starta i 1925 og 
på det meste arbeidde her 
10 mann. Knut Styve og 
brørne hans starta bedrifti. 
Dei produserte og ein del 
for sal, blant anna fårepølse 
som var svært populær. Ma 
nge arbeidde på Sardinen om 
sommaren og på slakteriet om 
hausten. Det gjekk bra ei tid,  
men slakteriet vart selt til John 
Lilleøren i 1936 og seinare tok 
sonen Nils over. Då Vik Verk 
vart bygt i 1968, vart slakteriet 
rive. Det vart bygt nytt slakteri 
ved Kyrelvi, og Nils hadde 
kjøtutsal på Vikøyri. Slakteriet 
ved Kyrelvi var i drift frå 1975 
til 1991. Slakteriet er no bygt 
om til bustadhus. 

Eksisterande industri i Vik

VikØrsta AS si avdeling i 
Vik er den største eininga av 
det som vart starta opp som 
Årdal og Sundal Verk AS, Vik 
Verk i 1969,  frå 1 sept 1986 
Hydro Aluminium Vik Verk 
AS etter fusjonen med Hydro 
Aluminium.  VikØrsta har i dag 
rundt 80 tilsette i Vik og er den 
største industriarbeidsplassen 
i kommunen  Verksemda 
framstiller trafikkprodukt, i det 
vesentleg veg og brurekkverk 
i varmforsinka stål. ÅSV Vik 
Verk vart offisielt opna 3 juli 
1969 etter at eit interimstyre 
hadde arbeidd og kjempa 
for etableringa sidan 1962.  

Førearbeidet og etableringa 
er grundig dokumentert i boka 
”Vik i Vekst” redigert av disp 
Håkon Otre og ein skal difor 
ikkje gå nærare inn på dette 
her.  Siv.ing Hallstein Kjøllesdal 
var prosjektleiar under 
planlegging og utbygging og 
var den første fabrikksjefen frå 
starten i 1969 til 1975.  Seinare 
var Knut Hovland, Oddvar 
Flæte, Carl Ludvig Kjelsen, 
Jacob Hornnes, Åsmund Broli, 
Olav Enes, Hans Kristensen 
og Karl Magnus Gudvangen 
fabrikksjefar/ direktørar   fram 
til år 2000 då siste rest av HA 
Vik Verk vart seld. Produkta 
var i stor grad dei same  desse 
ca. 30 åra, nemleg veg og 
brurekkverk, trafikkskilt og 
akustiske himlingar. I periodar 
hadde ein også andre produkt 
slik som trafikkportalar, 
lysmaster, kraftleidningsmaster, 
anodehengarar og deksel til 
smelteomnar for aluminium 
og andre.  I Kjelsen si tid kom 
ein inn med fasadeelement 
til bustadseksjonane på 
mange av dei kjende 
offshoreinstallasjonane.  
Fasadar til bygningar kom 
inn som supplement til 
himlingar. Sjølv om ideen 
opphaveleg var å produsera 
ferdigvarer av aluminium, 
vart det mest stål etter kvart, 

og dette passa ikkje så godt 
inn i strategien til verken 
ÅSV eller Hydro Aluminium.  
Under Åsmund Broli vart det 
forsøkt å reversera dette og 
eit storstilt utviklingsprogram 
for trafikkprodukt i aluminium 
vart sett i gang.  Desse fekk 
marknadsnamnet Aluway. 
Samtidig vart ein prosess med 
utsal av andre produktgrupper 
sett i gang.
Frå ein artikkel i ”Pridlao” nr 1 
1986 har ein saksa ei oversikt 
over resultat og omsetnad i 
perioden 1969 til 86: 

Tal tilsette i desse åra var ved 
oppstart ca. 90, frå 1974 til 
1986 varierande frå 120 til 190.
Den innteikna kurva for resultat 
viser ei heilt klassisk utvikling 
for ei nystarta bedrift der ein 

ser nokre tunge år i starten, 
deretter ein stigande trend for 
både omsetnad og resultat.  
Det er klart at dette oppfylte 
målsettinga om etablering av 
ei hjørnesteinbedrift i Vik, og 
ein kan slå fast av ”Verket” 
hadde ein svært stor tydnad 
for sysselsetting og utvikling i 
kommunen.

Skiltavdelinga og 
fasadeproduksjonen ved 
himlingsavdelinga vart selde 
ut frå HA Vik Verk i 1997.  Det 
var Euroskilt AS på Vingrom  
som kjøpte skiltavdelinga.  
Den hadde den gong rundt 
12 tilsette.  I dag er det 6 
tilsette ved avdelinga i Vik.  
Fasadeproduksjonen vart seld 
til ein konstellasjon av tilsette, 
Aril Grønningen  og Vik 
Sparebank og tok namnet Vik 
Fasade AS
I 1998 vart det bestemt at 
den såkalla stålavdelinga ved 
”Verket” skulle seljast. Det var 
tre interessentar som ynskte 
å kjøpa. Det var Euroskilt 
AS, Ørsta Stålindustri AS og 
ei gruppe frå Vik med Aril 
Grønningen i spissen.  Euroskilt 
vart vald og dei etablerte 
dotterselskapet Vik Stål AS 
som kom i drift ved årsskiftet 
1999.  Ved oppstarten var 
det ca 35 tilsette i Vik Stål, 

Oversiktsbilete som viser mykje av industrien i Vik. VikØrsta nærmast, på andre sida av Vikja frå 
venstre Linn Bad, Vik Dampbakeri, Vik Asvo og GunnsTein Sæterlid, Sogneprodukt og Industrihu-
set med fleire leigetakarar bl.a. Vik Petal. 
Foto: Liv Engan
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men etter kvart måtte ein 
leiga inn fleire frå HA Vik Verk.  
Omsetnaden steig sterkt og 
ein hadde gode resultat. I 
slutten av 2004 var ein oppe 
i 82 tilsette og ein omsetnad 
på bortimot 100 millionar.  
HA Vik Verk hadde nå att 
himlingsavdelinga og Aluway 
produkta.  Resultatet der var 
ikkje tilfredsstillande og Hydro 
Aluminium bestemte å selja 
ut resten. Himlingsavdelinga 
vart selt til kunden Norac frå 
Sørlandet og produksjonen 
heldt nå fram i deira regi som 
ei avdeling i Vik.  Då hadde HA 
Vik Verk berre att Aluway.  Det 
vart til at Vik Stål overtok desse 
produkta og Hydro avvikla 
heile si veksemd i Vik med 
verknad frå 1.1 2000.  Sidan 
Hydro avvikla vart namnet Vik 
Verk ledig og Vik Stål fekk 
avtale om å overta det.  Vik 
Stål AS vart difor til Vik Verk 
AS (men med Euroskilt-logo)  
Underteikna var direktør på 
Vik Stål/Vik Verk fram  til 2004.  
Svenn Egil Finden overtok frå 
årsskiftet 2005.
Vik Fasade  sleit tungt 
økonomisk og gjekk konkurs.  
Drifta vart straks starta opp 
att (i 2000) under namnet Vik 
Fasader AS der Vik Sparebank 
i starten var eineeigar. Odd 
Inge Hillestad vart tilsett 
som dagleg leiar.  Etter ei tid 
kom ei investorgruppe med 
Olav Nummedal i spissen 
inn på eigarsida. Norac 
hadde nå lagt inn årene med 
himlingsproduksjonen, og 
produksjonen av skipshimlingar 
vart seld til Vik Fasader som i 
samband med dette (i 2004) 
skifta namn til Vik Industrier 
AS, I 2012 vart  namnet skifta 
enno ein gong til Petal AS. 
Bedrifta har i dag om lag 15 
tilsette og vert leia av Ole 
Petter Ramberg. Dei to største 
aksjonærane er Fjordinvest 
Sørvest med 32,6 % og Vik 
Sparebank med vel 21%.
Vik Verk AS på si side 
fusjonerte i 2006 med Ørsta 
Stålindustri AS og vart til 
VikØrstaAS med hovudkontor 
i Ørsta. VikØrsta vart ein del 
av eit nyetablert konsern med 
namn Saferoad AS som er 
eigd av finansielle investorar 

og nokre av toppsjefane i 
konsernet.  Saferoad har 
kjøpt  opp produsentar av 
vegsikringsutstyr i mange 
land, og er såleis i dag eit stort 
internasjonalt konsern innan 
denne bransjen.

Fresvik Produkt AS vart opna 
den 21 februar 1980 etter at 
selskapet var skipa 1978 etter 
at ideen tok form i 1974.  Det 
var grunderen Botolv Hov 
som fekk denne ideen då han 
stilte spørsmål om kvifor ein 
måtte til England for å få tak 
i materialar til kjølelageret 
dei skulle byggja.  Kvifor ikkje 
produsera dei i Fresvik.  Det 
skulle mykje pågangsmot og 
overtalingsevne til for å få 
dette til, men Botolv sto på 
og fekk realisert ideen sin.  
Frå starten var produksjonen 
tredelt:  Panelproduksjon, 
port-dør- ventilproduksjon og 
handelsvarer.  Panel for kjøle 
og fryserom har heile tida 
vore hovudproduktet, men 
det har også vore produsert 
reine byggpanel.  Verksemda 
gjekk godt og det vart etter 
kvart behov for både meir 
plass og fleire tilsette.  I 1993 
var det 28 tilsette. Seinare har 
arbeidsstokken vore rundt 50. 
Verksemda gjekk svært godt 
økonomisk fram til rundt 2004, 
men har etter det slite ein del. 
Det ser nå ut til at ein er inne 
i ein god trend att.   Botolv 
Hov var styreleiar i verksemda 
i heile 11 år frå 1981.  Stillinga 
som disponent/direktør har 
skifta meir.  Desse har vore 
sjefar ved verksemda: Olav 
Medås, Kjartan Hauglum, 
Arne Bjelland, Karl Atle Taule, 
Ingvar Vangsnes, Odd Rune 
Turvoll, Arvid Ullebø og Gyda 
Bøtun.  Største eigar i dag er 
Aril Grønningen. Verksemda 
har sjølvsagt hatt svært mykje å 
seia for både bygda Fresvik og 
elles heile kommunen.

Linn Bad AS. Forgjengaren 
for Linn Bad var Viking Husflid 
som starta opp i Industrihuset 
i 1972, der Hans Grønningen 
frå Møre var henta inn som 
dagleg leiar. Verksemda starta 
opp med husflidsprodukt, men 
gjekk ikkje så godt, og gjekk 

konkurs.  Grønningen kjøpte 
då konkursbuet og starta 
opp Vik Interiør i 1975. Etter 
kvart vart  det baderoms- og 
kjøken-innreiing verksemda 
konsentrerte seg om. Bedrifta 
heldt til i industrihuset til 1986 
då dei flytte inn i nye lokale 
lengst sør på industriområdet 
vest for Vikja.  Seinare vart 
namnet endra til Linn Bad.  
Då hadde verksemda vore 
gjennom eit generasjonsskifte, 
og det var no Aril Grønningen 
som hadde overteke.  Etter 
dette har verksemda utvida 
fleire gonger. Etter kvart vart 
kjøkeninnreiing kutta ut, og 
baderom vart einerådande. 
På dette området er 
verksemda bygd opp til ei 
sterk merkevarebedrift med 
svært gode økonomiske 
resultat. Aril Grønningen er i 
dag hovudeigar og styreleiar.  
Også på eit anna område 
her verksemda utmerka 
seg, nemnleg tilsynelatande 
systematisk å tilsetja 
kvinnelege daglege leiarar.
Adelheid Austrheim var den 
første, i dag er Ragnhild 
Åresstrup Larsen dagleg leiar. 
Kanskje er dette ei av årsakene 
til suksessen?  Verksemda har i 
dag ca 30 tilsette.

Sogneprodukt AS vart 
offisielt opna 21. oktober 
1976. Kommuneingeniør 
Guttorm Holstad var formann i 
interimstyret, første styreleiaren 

for verksemda og sterk 
pådrivar for å få verksemda 
realisert. Sogneprodukt skulle 
vere kommunane i indre Sogn 
sitt «verktøy» for å redusere 
sosiale kostnader og dekke 
behovet for arbeidsplassar til 
personar som hadde problem 
med å skaffe seg ordinært 
arbeid. For 40 år sidan var 
løysinga eigne og lønsame 
industriarbeidsplassar. Det 
var starten på den Mekaniske 
delen av Sogneprodukt og 
hovudkontoret i Vik.
Ny forureiningslov gjorde 
kloakkreinseanlegg til 
satsingsområde i starten, i 
tillegg til utstyr for landbruket, 
deretter kom produkt til 
bygg og anlegg. I 1976 vart 
bedrifta utvida med avdeling 
på Kaupanger og Høyanger 
i 2001. Hybelheimen i 
Prestgarden vart bygd. Det 
var behov for arbeidspraksis 
på fleire fagfelt, og kanskje 
spesielt med tanke på kvinner. 
I 1981 vart drifta av Viking 
Kafeteria overteke og i 1984 
Vik Bensinstasjon.
I 1988 som ein av dei fyrste i 
Noreg, starta Sogneprodukt 
satsinga på arbeidstrening 
og formidling av arbeidskraft 
til andre bedrifter, alt etter 
den enkelte sine ressursar 
og ynskje. Marknaden 
er kommunane langs 
Sognefjorden. Dei fleste er 
no på arbeidstrening i andre 
bedrifter. Av dei rundt 110 som 

Eldre foto som viser Vik Hermetikkfabrikk, Sardinen, som starta 
opp i 1920 og vart driven fram til midt på 1960-talet. Fabrikken 
som la ned sardinar i boks var i drift frå april til september og 
gav arbeid til ca 60 personar. I dag er fabrikken borte og Røyrvik 
Bygg og Betong held til der fabrikken var. 
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er knytte til bedrifta høyrer 20 
til Vik. Ragnhild Fjærestad er 
dagleg leiar.

Vik Meieri har lange 
tradisjonar i Vik.  Det vart 
starta opp den 10 juli 1897 av 
63 interessentar.  Det var dei 
tradisjonelle meieriprodukta 
som mjølk, smør og gamalost 
som sto i fokus frå starten 
av. Bergensmarknaden var 
viktig, men meieriet har i 
heile si 119 år gamle historie 
hatt eige utsal i Vik. Meieriet 
var sjølvstendig fram til i 70 
åra, vart deretter ein del av 
Sogn Meieri, seinare Sogn 
og Fjordane Meieri og Tine 
sine Distriktsmeieri.  I dag er 
det ein del av Tine konsernet.  
Produksjonen i dag er 
spesialisert med gamalost som 
hovudprodukt.  Vik Meieri er 
einerådande på dette området. 
Det vert også produsert 
mylsa til lokal marknad i 
Sogn og Sunnfjord.  I tillegg 
vert merkevareproduktet 
bringebærjuice frå Vik 
produsert ved bedrifta. 
Verksemda har sjølvsagt hatt 
opp- og nedturar, men 15 til 20 
arbeidsplassar har gitt eit godt 
tilskot til sysselsettinga i Vik.  I 
dag sysselset verksemda rund 
20, og Per Henning Liljedal er 
meieristyrar.

JoTo Settefiskanlegg på 
Tenne i Arnafjorden vart 
starta opp i 1986 av Jon Nese 
og Tore Røyrvik. Det hadde 
anlegg både på land og i 
sjøen. Rundt 1992/93 kom 
Jølanger Bruk inn på eigarsida. 
Anlegget hadde 5 tilsette  på 
det jamne, men  sesongmessig 
var ein oppe i 12 -13 på 
lønningslista. Etter år 2000 har 
anlegget skifta eigar nokre 
gonger, men var i drift fram 
2014 då det gjekk konkurs.  
Det er no Ola Braanås frå 
Gulen som eig anlegget, og 
etter som vi forstår har han 
planar om ei utbygging og ny 
oppstarting.

Vikja AS er eit lokalt 
slakteri med totalt om lag 
30 aksjonærar der både 
bondenæringa og forbrukarar 
er representert. Verksemda 

slaktar i hovudsak økologisk 
alne dyr. Dei er også produsent 
av lokale kjøtprodukt som 
vert omsett over heile landet.  
Dei held til i Sognekraft sin 
tidlegare trafostasjon på 
Vange. Verksemda som vart 
starta opp i 2006 har ingen fast 
tilsette, men totalt ca. 2 årsverk 
med personar på tilkalling og 
til dels dugnad.  Olav Arnar Bø 
er dagleg leiar.

Kraftindustrien har også 
lange tradisjonar i Vik etter 
at det første kraftverket for 
allmennforsyning i kommunen 
vart starta opp i Refsdal i 1913.  
I dag  har vi ein kraftproduksjon 
i kommunen på rundt 1000 
Gwh der Statkraft/ Vikfalli 
(eigd av Statkraft Energi og 
Sognekraft) ligg på ein årleg 
middelproduksjon på rundt 
850 Gwh.  Kraftproduksjonen 
gir den største verdiskapinga 
vi har i kommunen, og den 
gir også store direkte bidrag 
til kommuneøkonomien i 
form av naturressursskatt, 
eigedomsskatt, 
konsesjonsavgift, sal av 
konsesjonskraft og utbyte 
frå Sognekraft (der Vik 
kommune er ein stor eigar).  
Vik kommune sine samla 
inntekter pr år (2012) frå 
kraftproduksjon/eigarskap var 
på kr 48 130 000.  Utover det 
har kommunen skatteinntekter 
frå dei mange tilsette. Soga 
om kraftutbygginga i Vik er 
elles godt dokumentert i fleire 
artiklar/bøker.

Bygge og anleggsindustrien
Vik har mange mindre selskap 
som driv innan snikkarfaget, 
som tømrarar, montasje og 
som maskinentreprenørar.  
Røyrvik Bygg og Betong 
AS driv i større skala med 
entreprenørverksemd og 
betongfabrikk i kombinasjon 
med handel av byggevarer. 
Verksemda vart starta opp av 
Magne Røyrvik i 1992 etter 
fleire år med enkeltmannsfirma 
innan tømrarfaget.  Etter 
generasjonsskifte i 2011 er 
det nå sonen Bjørn Magnar 
Røyrvik som er dagleg leiar.  
Verksemda har per dags dato 
rundt 16 tilsette.

Fosse Maskin og Transport 
AS vart aksjeselskap rundt 
1993, men med tradisjonar 
tilbake til 1958 då Kristen 
Fosse kjøpte sin første 
traktorgravar.  Verksemda 
har hatt oppdrag som 
maskinentreprenør og med 
uttransport av massar over 
heile landet og har også eige 
steinbrot på Vangsnes.  I dag 
er verksemda leia av Harald 
Even Fosse, og dei har rundt 
20 tilsette, noko som varierer 
litt med oppdragsmengda.

Framtidsutsikter
I innleiinga har eg nemnt at 
den såkalla fjerde industrielle 
revolusjonen som er i gang 
vil bety at sysselsettinga i 
industriføretak generelt vil 
gå ned, og at ein må inn 
med utvida produksjon og 
eller nyetableringar for å 
kompensera dette. Med 
aukande utdanningsnivå og 
variert kompetanse vil det 
kanskje vera lettare å skapa 
nye arbeidsplassar innan 
tenesteytande næringar. 
Highsoft AS i Vik som  yter 
datatenester globalt er eit 
stjerneeksempel på ei slik 
etablering.
Utover dette vil eg peika på 3 
område som kan bidra til vekst 
i Vik:
Vik har uvanleg mange 
interessante kulturminne som 
er dårleg utnytta økonomisk 
sjølv om vi ligg sentralt i det 
som i fleire år har vore definert 
som verdas beste reisemål.

Mineralførekomstane i 
Stølsheimen er ein av dei 
største uutnytta førekomstane 
i landet. Eg er klar over at 
dei ligg i eit verna område, 
men det vil vera mogeleg å 
ta minerala ut nedafrå med 
innslag frå Arnafjorden.  Eg 
er også klar over at det er 
eit utanlandsk selskap som 
sit på konsesjonen, men det 
må gå an å ta dette opp med 
styremaktene for å få fortgang 
i saka.

Ei tredje interessant sak som 
det kunne vera verdt å sjå på 
er behovet for å lagring av 
energi i samband med det 

grøne skiftet. Produksjon av 
vindkraft og solkraft fungerer 
berre når det er vind og sol, 
medan forbruket er meir 
jamt. Vik (og for så vidt heile 
Vestlandet) har geografi som 
gjer det ideelt å byggja ut 
pumpekraftverk der vatnet 
vert utnytta fleire gonger og 
kan brukast til å jamna ut 
toppane.  Då trengs det eit 
nedre magasin og ei øvre.   Eit 
heilt nytt konsept er nå aktuelt 
ved å nytta trykkluft i staden 
for vatn. Her er det ikkje 
høge fjell som er føremonen, 
men ein djup fjord.  Luft vert 
pumpa ned i store ballongar 
som er forankra i fjordbotnen.  
I periodar med behov for 
kraft vert trykklufta slept ut 
gjennom røyrleidningar til 
eit produksjonsanlegg over 
havoverflata. Det er trykket 
av vatnet på ballongane som 
er drivkrafta, og dess djupare 
fjorden er, dess større blir 
trykket.  Produksjonsanlegget 
over vatn kan t.d. liggja i 
fjellhallar nær fjorden, altså eit 
anlegg utan synlege inngrep 
i naturen. Eit pilotanlegg av 
denne typen er allereie i drift i 
Canada (starta opp i slutten av 
2015) og SINTEF i Trondheim 
greier for tida ut bygging av 
liknande konsept. Kanskje 
kunne Vik kommune ta eit 
initiativ her slik at vi var først 
ute.
Knut Hovland

Talkummølla i Framfjorden var 
fyrste industriverksemdi i Vik 
kommune og starta alt i 1907. 
Her var det bortimot 100 
mann i arbeid på det meste. 
Mølla vart riven 2014.
Foto. Knut Hovland
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Elvi Vikja er ei av dei beste 
lakseelvane i Sogn, og fisket 
har dei siste åri vore godt. 
I 2014 var eit rekordår med 
fangst på 593 laksar og 18 
sjøaurar. Totalfangsten i 2015 
vart 360 laksar og 19 kg 
aure. Av laksane var det 212 
villaksar, 228 utsette laksar, 
122 oppdrettslaksar og 4 som 
det var uråd å bestemma. 
I perioden 1969-2013 var 
gjennomsnittleg årsfangst 203 
laksar og 27 sjøaurar. Det har 
vorte fiska lite sjøaurar dei siste 
20 åri, slik er det elles i fylket 
og. Elvestrekningi der det blir 
fiska er på 1.8 km, deler av 
denne blir det ikkje fiska i, så 
den reelle strekningi er på 1.3 
km. Det vil seia at det blir fiska 
ca 2 kg fisk pr meter, og Vikja 
ligg slik i toppen på landsbasis. 
Best fiske er det i øvre og 
nedre del. Vikja er vorte svært 
populær dei siste åri pga det 
gode fisket. Grunnen er god 
kultivering av elvi. Statkraft har 
det siste tiåret sett ut rogn i 
elvi, og dei bygde nytt klekkeri 
i 2012. 
Sidan 1999 har det vorte teke 
skjelprøvar av fangsten i Vikja. 
Dei siste fire åri har andel rømt 
laks lege på mellom 12 og 23 
%, lenge var andelen høgare, 
i 2007, 2008 og 2009 var det 

over 50 %. 
Sesongen er frå 15. juni til 
15. september, og i 2015 
vart det selt 420 døgnkort. 
Dei som kjøper er i hovudsak 
tilreisande som kjem for å fiska. 
Så Vikja dreg folk til bygdi som 
overnattar og dermed legg att 
pengar. 
Deler av elvi er og lagt til rette 
for at rørslehemma kan fiska. 
Fiskekort får ein kjøpt rett ved 
elvi i Gamle Trevaren. Dei 
leiger og ut rom og leilegheit, 
50 m frå Sognefjorden. Der kan 
ein og leiga båt og fiskeutstyr. 
Elvi har vore friskmeld sidan 
midt på 1980-talet, det var ein 
av dei fyrste elvane i landet 
som vart gyrosmitta. 

Vik Jakt og Fiskelag 
Vik JFL legg til rette for jakt 
og fiske i Vik kommune, og eit 
føremål er å fremja interessa 
for jakt, fiske og friluftsliv blant 
born og unge. Laget er basert 
på dugnad, og kvart år vert 
det utført 350 dugnadstimar 
av styret og medlemer. Pr 
1.1.2016 hadde laget 140 
medlemer, 83 er over 18 år. 
Laget har ein æresmedlem, 
det er Odd Borlaug 99 år 
gamal, som framleis er aktiv 
fiskar i elvi. Annakvart år vert 
det arrangert jegerprøvekurs, 

i 2015 tok 25 kurset, og 
av dei 10 jenter. Eventuelt 
overskot går til barne- og 
ungdomsarbeid, og ein er 
oppteken av å halda prisane på 
fiskekort i Vikja på ein rimeleg 
prisnivå for at alle skal ha råd til 
å fiska.. 
Vik JFL er med på å kultivera 
og vedlikehalda Vikja, og 
er opptekne av at ureining 
og sjukdomar ikkje skal råka 
elvi. Laget rapporterer om 
ureining, utfører kontrollar 
og desinfiserer fiskereiskap. 
Det siste er ein pålagt i alle 
vassdrag som er lakseførande. 
Vik Jakt- og Fiskelag tek og 
skjellprøvar av all fisk som vert 

fanga i Vikja, med rapportering 
til Fylkesmannen. Laget har og 
vore med på ulike prosjekt for 
forvaltingi av lakseelvi. 

Klekkeriet
Ved Vikja i Neset har Statkraft 
bygt eit klekkeri som var 
ferdig i 2012. Statkraft er 
konsesjonspålagde å setja ut 
12000 laksesmolt og 4000 
sjøauresmolt i Vikja kvart år. 
Inne i klekkeriet er det kar 
der fanga stamfisk sym rundt, 
og ein stryk rogn av desse 
fiskane som vert sett ut i elvi i 
kassar. Tidlegare sette ein ut 
smolt som var 10-12 cm lange 
og som måsen forsynte seg 

Ein såkalla Vibert boks som er fylt med rogn og grus og plassert 
på egna stader i Vikja. Foto frå rapport.

Lakseelvi Vikja

Den eldste laksefiskar i Vikja, 
Odd Borlaug 99 år gamal.

Yngre fiskar og, her Mathias 
Holen.

Klekkeriet som vart bygt i 2012 og som ligg i Neset. Her er det 
kar der det sym stamfisk som vert strokne for rogn.
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grådig av. No plasserer ein ut 
augerogn i kassar med sand 
og har jobba mykje med å 
gjera oppvekstvilkåri for denne 
fisken betre. Desse kassane 
blir plasserte på strekningi frå 
Refsdal til Hove. Det er laga 
tersklar, og det er fylt på med 
grus og sand i elvi. 
Vikja har frå 2002 vore med i 
eit forskingsprosjekt som Uni 
Research Miljø LFI i Bergen 
står bak, og Statkraft har brukt 
eit titals millionar på dette. 
Frå 2002 til 2015 har det vorte 
planta ut ca 1.3 millionar 
lakserogn. Overlevingi frå 
lakserogn til yngel har vore 
svært god, over 95 % for 
alle åri. Ein må difor seia at 
Vikja har gode oppvekstvilkår 
for laksen. Ein større del av 
øvre delen av Vikja er vorte 
nytta til utsetjingsområde 
og forbetringar er gjort på 
strekningen frå kanalen og 
oppover. Men silosaftutslepp 
og nedtapping av Refsdal dam 
har redusert overlevingsgraden 
og tilførsel av mykje brunaure 
(kjøer). Det har vorte fiska 
opp 3500 kjøer av den gamle 
stamma på strekningi Refsdal-
Hove. Desse vil ein ha bort 
fordi dei beitar på yngel og 
rogn. 
Forskarane har og sett at 
i området frå kanalen og 
nedover er det svært mykje 

eigenproduksjon av yngel. 
Statkraft utbetra strekningi 
frå kanalen der det kom 
fiskesti med å plassera store 
steinar med gytegrus nedom 
steinane. Dette har gjeve gode 
oppvekstvilkår for yngelen.  
Ein har undersøkt den 
utvandrande smolten frå 
rognplantingsområdet. Ein 
ville finna ut kor mange smolt 
som vart produsert som følgje 
av utsetjing av rogn og når 
utvandringi skjer. Smolten 
vart fanga ved elektrisk fiske 
før utvandringi, smolten vart 
bedøva og merka ved å klippa 
av feittfinna. Fisken vart så sett 
ut att der han var fanga.
Rognplanting har skjedd ved 
å leggja rogn i gruskassar og 
behaldarar kalla Vibert boksar. 
Det er plastkassar fylt med 
grus og rogn gravne ned på 
egna stader i Vikja. Dei fyrste 
kassane var fylte med grus der 
det og var sett ned drensrøyr. 
Rogni helte ein opp i desse 
røyri, og når røyri vart dregne 
opp, raste grusen ned på eggi 
og dekka dei. Det vart då ei 
naturleg gytegrop for eggi. 
Det er viktig at ikkje kassane 
vert plasserte slik at dei vart 
utsette for turrlegging eller 
utspyling. 

Arne Inge 

Her smoltfelle bygt 2010 ved dammen i Neset, ei såkalla 
Wolf-felle. Den første frå 2005 var to leiegjerder som førte 
fisken inn i ei ruse. Smoltfella vart tømt dagleg i perioden det er 
smoltvandring. Ved tømmingi talde ein kor mange fiskar som var 
umerka og feittfinneklipt. Ved høg vassføring har ein del smolt 
komme forbi fella utan å bli registrert. 
Foto: Arne Inge Sæbø

Blix hotell arrangerer

Vamp konsert 
i «hagen» på baksida av hotellet den 20.7.2016 

Billettsalg via Billettservice.
Pris vaksne (over 16 år) kr 410
Barn mellom 12 og 16 år kr 200
Under 12 år: gratis
 
For bordbestilling 
tlf 57 69 65 50
epost:booking@blixhotell.no
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Stølsgamalost
Gamalost har vore ysta i 
Noreg i mange hundre år 
og er rekna for å vera den 
eldste og norskaste osten me 
har. Gamalosten er og ein 
typisk vestlandsost, Sogn, 
Hardanger og Voss er vel dei 
områda som har sterkaste 
gamalosttradisjonane. Ved 
produksjon har ein skilt mellom 
den såkalla sognemetoden og 
hardangermetoden.
I vår tid er det berre nokre få 
som lagar gamalost, men her i 
Vik lever framleis kunnskapane 
om korleis ein laga gamalost 
på stølane i gamle dagar. 
Skulle ein få god gamalost 
på stølen, måtte først alle 
trebidne gjerast skikkeleg 
reine. Det var då vanleg å 
koka sprakelåg og bruka det 
som reingjeringsmiddel til 
trebidni. Det vart ei frisk lukt 
av treverket, og mugg og 
sopp som kunne ha utvikla seg 
i løpet av vinteren vart teke 
knekken på.
Mjølka måtte separerast for 
gamalosten vert laga av sur 
skummamjølk. Ein laga smør 
av fløyten. Etter at mjølka var 
separert, vart ho samla i store 
trestrokkar. Ein måtte aldri 
blanda kald og varm mjølk. 
Nyskumma mjølk måtte alltid 
stå til ho vart kald før ein slo 
ho i lag med den kalde mjølka. 
Det var vanleg at skjørstrokken 
stod inne i selet for å få nok 

varme til å verta til surmjølk.
Etter at mjølka var vorte til 
skjør, måtte den stå i minst 3-4 
dagar før ein ysta av den. Ein 
måte røra i den minst ein gong 
for dagen. Utan røring flaut og 
osten opp, og det vart gjæring 
i ostemassen.
Det var alltid koparkjelar som 
vart nytta til ysting, store 
koparkjelar som tok 100-200 l 
mjølk. Den sure skummamjølka 
vart kokt over svak varme i 
15-30 minutt. Ystekjelden 
måtte rørast  i slik at mysa 
flotna då opp og ostemassen 
fall til botnar, og denne mysa 
auste ein opp or og hadde 
i ein eigen strokk. Den siste 
mysa ein auste opp, vart kalla 
undestanden. Då nytta ein 
høvet til å ta opp noko ost som 
ein pressa mysa or, det vart 
kalla ostetjuka.
Ein tok deretter og tømde 
ostemassen or koparkjelen 
opp i ei stor trebøtte. Det vart 
rørt i osten med ei trerøre, og 
ein måtte venta til osten var så 
kald at ein kunne ta i han med 
hendene. Då vart ostemassen 
aust opp i osteformer som 
alltid var av tre. Dei hadde 
ein opp i varm myse før ein 
hadde ostemassen oppi. Desse 
formene hadde tett med hol i 
botnen, og der måtte leggjast 
ein osteklut av jute eller lerret 
som det var klipt små hol i. 
Dette var for at mysa skulle 
renna or og at osten skulle siga 

i hop. 
Osten vart pressa lett saman, 
og ein sletta oppå med ei 
treausa. Ostekjeralda vart så 
sette tilbake over den varme 
mysa, ein breidde eit klede 
over og let det heile stå til 
neste dag. Det var viktig at 
dampen av den varme mysa 
kom opp i osten. Ostane stod 
på fjøler som var vaska i mysa 
og som hadde vore nytta til 
osteproduksjon før. 
Dette er i grove trekk det som 
vert kalla sognemetoden. 
Denne metoden gjev 
meir porøs ost som vart 
lettare gjennomgjæra. Dei 
forskjellige metodane hadde 
lik framgangsmåte fram til at 
ostemassen var ferdigkokt. Det 
vart forskjellar i smak etter kor 
sur mjølka var. 
Når osten hadde stått i 
treformene i 1-2 dagar, vart 
osten tømd or formene. Det 
vart nytta små trefjøler der det 
var plass til 2 ostar på kvar fjøl. 
Rundt ostane vart det sveipt 
myrgras, storr. Det var stitt og 
stivt, slik at det kom lett under 
osten. Budeia måtte passa 
på å ha myrgras ståande til 
denne bruken. Budeiene slo 
på myrane og turka graset på 
steintak og bølgjeblekktak. 
Slikt myrgras vart og nytta 
til underlag i senga og til 
hovudputa.
Den ferske osten vart sett 

opp på ei hylle eller ein hems 
inne i selet. Etter ei tid vaks 
det mygl på osten. Det var eit 
heilt arbeid å passa på osten. 
Annankvar dag måtte ostane 
snuast og myglet måtta gniast 
inn i osten.
Gamalosten vart oftast lagra 
heile sommaren på stølen, 
og det kunne verta lite plass 
etter kvart. Vanleg var å ha 
osten opp i kassar som vart 
sette under sengene. Det vert 
ofte sagt at gamalosten vart 
lagra oppe i sengene, men det 
har ikkje vore vanleg så langt 
tilbake folk kan hugsa eller har 
fått fortalt om.
Gamalosten som var laga på 
stølen vart kløvja heim på 
hesteryggen, gjerne i eigne 
ostekassar. Ofte skjedde ikkje 
det før ein 2-3 veker før sjølve 
buforinga. Det måtte ikkje 
gjerast skade på osten, så 
kløva måtte snørast i hop med 
omtanke om ein ikkje hadde 
eigne ostekassar.
Det vert sagt at det hende at 
osten ikkje vart frakta heim om 
hausten. I Hardanger førekom 
det at osten overvintra i ein 
kasse som vart graven ned i 
ei urd, der låg osten til neste 
vår. Brun og sterk måtte han 
då vera. Men gamalosten 
toler å frysast og skal lagrast 
nedfrosen.
Gamalost var eit viktig 
bytemiddel her i Vik. Bøndene 

Produksjon av gamalost

Ein gamalostpakning der det 
står 1 % feitt, den sunnaste 
osten ein kan få kjøpt.

For dei som ikkje har smakt gamalost før, kan det vera lurt å ha 
litt syltetøy og rømme på. Som med alle sterke ostar, trengst det 
litt tilvenning.
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i Vik fekk fisk frå dei ytre 
delane av fylket og betalte 
med  ost, frukt og poteter. 
Lokale oppkjøparar kjøpte opp 
ost og smør om hausten og 
reiste til Bergen og selde att 
der. Elles fanst gamalost på så 
å seia alle matbord i bygda. 
Var osten kvit og hard inni, 
slo ein gjerne varm kaffi over, 
la ein klut oppå, og til neste 
måltid var osten god å skjera. 
Seinare har det og vore nytta 
te til å dynka osten med, eller 
ein kan spandera litt portvin 
eller konjakk på gamalosten.

Meierigamalost
Ved Vik Meieri starta ein 
produksjon av gamalost 
ved å nytta Sognemetoden, 
seinare gjekk ein over til 
Hardangermetoden, før 
Dekantermetoden overtok og 
som er den metoden ein nyttar 
i 2014.

Sognemetoden
Surning
Forvarming av mjølka til 22-24 
grader før separering
Syretilsetjing 1,5-2 %, 
surningstid 42-44 timar
Nyttar velsurna mjølk 
Under surning, røring 2 g 
dagleg

Ysting
Lang oppvarming, 1 ½ -2 t til 
kokepunktet
10 min koking
Mysa vert aust bort
Når mysa er aust bort, 
ettervarming til 90-92 grader
Over i osteformene
Formene sett i mysedamp 15-
45 min
Ut av formene, finsmuldra 
gjennom metallsåld
Tilbake i osteformene og tilsett 
ostekultur
Tilbake i mysedampen, stå der 
til neste dag

Turking
4-5 dagar, snu ostane kvar dag
Til lageret, snu kvar dag

Hardangermetoden
Surning
Forvarming av mjølka til 35 
grader før skumming
Avkjølt til 19-20 grader
Til syrekara, tilsett 0.5 % syre
Omrøring
Surning 43 timar
Surheitsgraden bør vera 47-50 
S.H. 

Ysting
Langsam oppvarming til 63 
grader etter 2 timar
½ time ved 63 grader
Ostemassen flyt opp
Vendast av og til, aus varm 
myse over
Ostemassen over i tøyposar 
som vert sett i press
Sterk pressing 15-25 min for å 
få heilt turr masse
Findelt gjennom metallsåld
Over i osteformene, pakkast 
godt
Kokast i myse 3 ½ time ved 95-
96 grader
Osteformene snuast etter 1 ½ 
time

Turking
Etter koking står i formene til 
neste dag
Til turking 1-2 døger
Til lager, sett slik at det veks 
mugg på undersida og 
Ligg først på flatsida, så på 
høgkant
Stryking etter 3-5 døger
Gjennomstikkast av lang 
metallnål infisert med kultur av 
penicillinium  roqueforti for å få 
blå kjerne
Lagring ved 10-12 grader, fukt 
90 %
Mørke lokale, god ventilasjon

Arne Inge
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I 2016 er det tredje året det 
vert skipa til bringebærfestival 
i Vik. Grunnen til at Vik 
arrangerer denne festivalen 
er at Vik er den kommunen i 
landet som produserer mest 
bringebær. Mellom 500 og 600 
tonn vert produsert kvart år, 

dvs ca 1/3 av heile Noreg sin 
produksjon. Kvar sommar kjem 
her 5-600 gjestearbeidarar, 
plukkarar, dei fleste frå Polen. 
Fleire av produsentane har 
bygd eigne hus eller restaurert 
eldre hus på garden for å husa 
arbeidarane. 

Ein vil fokusera på dette at Vik 
er ein stor bringebærkommune 
og at me har så mange 
gjestearbeidarar. Men ein 
ynskjer og fleire produsentar 
og at endå fleire skal få 
opp augo for dette sunne 
bæret. Bringebær er vorte 

like populært til konsum som 
jordbær. Endå ein grunn er at 
me vil at det skal skje noko i 
kommunen, det skaper liv og 
røre, fokus på kommunen og 
mange tilreisande. 
Vik er åleine om å produsera 
gamalost og størst på 
bringebær. Gamalost og 
bringebær er merkevarer for 
Vik, og begge fortener difor 
ein festival.

2015 godt bringebærår
I 2015 vart det produsert 1486 
tonn bringebær i Sogn og 
Fjordane. Sesongen kom seint i 
gong pga kald og våt vår. 

ID-kontroll
I 2015 vart det utført 
utekontroll av dei 
utanlandske plukkarane 
i Vik. Rettleiingstenesta i 
Førde kom med folk til Vik 
og på ein dag vart nær 100 
sesongarbeidarar kontrollerte 
på Kommunehuset. Det heile 
vart gjort på 3 timar, då vart 
pass, ID-kort, arbeidskontraktar 
kontrollerte og det var levert 
inn søknader om skattekort.  
Arbeidarane var frå Polen, 
Latvia og Litauen. 
Det heile vart ein suksess, og 
takka vera godt samarbeid 
med Vik kommune var dette 
mogeleg å få til. «Skatt Vest 
ynskjer ein god dialog med 
kommunane og næringslivet. 
Det er svært viktig for oss å 
få til eit godt samarbeid, slik 
vi har med Vik kommune. 
Då blir ID-kontrollane 
effektive og vellukka både 
for arbeidstakarane , 
arbeidsgjevarane og Skatt 
Vest», fortale Erlend Thowsen, 
fungerande Rettleiingsdirektør. 

Difor bør du eta bringebær
Bringebær er kalorifattige og 
fiberrike
Bringebær er fulle av 
antioksydantar
Bringebær inneheld mykje 
c-vitamin, magnesium og 
kalium

Bringebærfestivalen
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Verdas lengste bringebærdessert vert målt opp, og resultatet 
vart 58.8 m. Takrenner kan nyttast til mangt.
Foto: Arne Inge

Gygrene syng under kulturkvelden Samrøra i Vikjahalli under Bringebærfestivalen 2015. 
Foto: Arne Inge

Bringebær er vassdrivande og 
avførande
Bringebær er slankande

Bringebær egnar seg til
- Å eta som dei er
- Til syltetøy
- Saft
- Dessert
- Smoothie
- Kompottar
- Bærsaus
- Frukostblandingar
- Bakverk
- Fruktsalatar

Næringsinnhald 100 g
Vatn 87 g
Energi kJ 122
Energi kcal 29
Feitt 0.4 g
Karbohydrat 3.2 g
Kostfiber 4.3 g
Protein 1.1g
Salt 0 g
Vitamin C 17 mg

Frukostsalat
125 g bringebær
1 beger cottage cheese
2 ss linfrø
20 valnøttkjernar
1 ts honning

Kakebordet under kakekonkurransen på Bringebærfestivalen 
2015. Vinnar vart Borgny Stadheim.
Foto: Arne Inge

Frå bodsalet på Vikøyri 2015. 
Foto: Arne Inge 

Tyrollerane spelar ved naustrekka i 2015. Tauet ligg klart til 
tautrekking mellom dei politiske partii. Senterpartiet vann og 
fekk halda politisk appell.
Foto: Arne Inge
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Vik er ein stor bærkommune, 
til saman produserer me 
nesten 500 tonn bringebær 
og jordbær i Fresvik, Feios, 
Vangsnes, Vik og Arnafjord – 
det betyr at me står for 23% av 
heile Norge sin produksjon. Og 
enno vil marknaden ha meir, 
spesielt jordbær. Når det gjeld 
bringebær, nærmar me oss 
metning i marknaden – tenk 
om me kunne finna på nye 
produkt?? Sunnheitsbomba 
og trendbæret er i vinden som 
aldri før – og det handlar no 
om at dyktige bærdyrkarar 
kjenner si besøkelsestid og 
utnyttar mulegheitene.

Dette jobbar me med no – ilag 
– Fresvik Kjølelager, Sognabær 
og Vangsnes Grønt. Me har 
starta eit samarbeidsprosjekt 
der me vil sjå på mulegheitene 
for meir samhandling og 
dermed stordriftsfordeler og 
kostnadsinnsparing, korleis 
me kan møta stadig aukande 
krav både frå det offentlege 
og frå marknaden - og ikkje 
minst auka verdiskapinga innan 
bransjen. Me ynskjer oss og 
fleire unge dyrkarar.

Visjonen til prosjektet er å 
Oppretthalda Vik kommune 
som bringebærkommune 
nr.1 i Norge, ved å styrka 
samarbeidsstrukturen mellom 
frukt- og bærmottaka, 
rekruttering av produsentar 
og areal til auka frukt- og 
bærsatsing, og kreativ og 
framtidsretta produktutvikling.
Hovudmålet er altså auka 
verdiskaping innan frukt og 
bær. Delmål er meir frukt- 
og bærareal, kreativ og 
framtidsretta produktutvikling, 
og utvikla mottaka som felles 
drivkraft og rekrutteringsarena. 
Me tenkjer at måten å oppnå 
dette på er å auka rekruttering, 
areal og produksjonsvolum, 
samt betra dekningsbidraget 
for produkta, og tettare 
samarbeid mellom mottaka. 

Vidare vil me utvikla nye 
produkt til både konsum og 
industri, til eksisterande og nye 
marknader. Og til sist trur me 
at det å oppnå gode synergiar 
gjennom felles leiing i mottaka, 
vil skapa drivkraft og utvikling 
av produsentmiljøa.
 
Også Vik kommune har tru 
på dette og støttar prosjektet 
økonomisk.
 
I februar møttest nærare 40 
bærprodusentar og potensielle 
produsentar, samt gode 
hjelparar og andre med 
interesse for frukt og bær - til 
ei idemyldring rundt prosjektet 
og korleis me kan oppnå 
måla våre. Dyktig leiar av Eli 
Grete Høyvik frå Interplan as, 
jobba me med å kartleggja 
kva ressursar og kompetanse 
som finst i kvart av dei tre 
miljøa og finna fram til mulege 
samarbeidsområde. Vidare 
kartla me kva som finst av 
truslar og nye mulegheiter i 
marknaden og korleis me kan 
gripa an desse utfordringane 
– sist, men ikkje minst finna 
nye utviklingsmulegheiter for 
frukt- og bærnæringa i Vik 
kommune.

Det var stor entusiasme og 
interesse for å utvikla næringa 
og me samla oss i grupper som 
jobba med:
• Korleis utnytta eksisterande 

kompetanse og ressursar?
• Organisering av frukt- og 

bærmottaka i Vik kommune
• Korleis få tilgang på nytt 

bærareal?
• Utnytta dagens 

mottaksstruktur betre
• Nye produkt av bringebær
• Rekruttera nye 

bærprodusentar

Gruppene arbeider no vidare 

med dette, og ser på styrker 
og svakheiter, mulegheiter 
og truslar for ideane sine. 
Planen er å rapportera arbeidet 
etter kvart, og så får me eit 
grunnlag å jobba vidare med i 
prosjektgruppa som består av 
Olav J. Bøtun, Ola Hopperstad 
og Åslaug Stadheim Ese.
Gode nye bringebæridear, 
samarbeidsmulegheiter og 
drivkrefter i bærproduksjonen i 
Vik vil danna grunnlaget for eit 
hovudprosjekt som går vidare 
til hausten.

Åslaug

Bringebær kan nyttast til meir enn konsum, syltetøy og saft. Her 
produkt laga av bringebær, fotoet er frå Blix hotell. 
Foto: Ola Hopperstad

Bærmottaka i Vik 
– meir samarbeid og dermed auka verdiskaping?

Seminar og workshop i Vik. Fyrste helgi i februar vart det halde seminar og workshop for 
bringebærprodusentar på Blix hotell. 40 produsentar møtte til ei inspirerande samling. 
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Vik Kommune har 2678 innbyggjarar og eit variert arbeidsliv med både industri, 
jordbruk, tenesteyting og reiseliv. I det offentlege og det private næringslivet er det 
behov for kring 140 nye arbeidstakarar i perioden 2015-2017.

I Vik kan du  oppleva fordelane ved å bu i eit 5-minuttars-samfunn: alt du treng av skule,            
barnehage og butikk i nærområdet (nesten) uansett kvar du bur i kommunen.

Det er kort avstand mellom fjord og høgfjell: på Vikafjellet kan du gå på ski til langt ut på            
sommaren. Etter skituren kan du nyta eit svalande bad i Sognefjorden! 

Jobben du ser etter, livet du lengtar etter...
Kanskje finst det her i Vik?

vik.kommune.no/velkomen-til-vik

 VIKJASTAFETT & 

STEMNE 21. MAI 2016    

VIKJASTAFETT nr. 65, 6 etappar 
Rekruttstafett:  6-9 år 
Gutestafett:  10-16 år, maks 81 år 
Jentestafett:  10-16 år, maks 81 år 
«BLI MED» stafett: Alle kan bli med! 
 
Sjå meir info.på www.vikil.no/friidrett 
Kontaktperson:  Ragnhild Fjærestad, tlf. 97569488/ 
rf@sogneprodukt.no 

PÅMELDING innan 18. mai på «Min idrett», 
https://wp.nif.no/PageTerminDetail.aspx?LinkId=302489  
Startkontingent: 
300 kr pr. lag på Vikjastafetten, gratis for Rekruttstafett 
og «BLI MED» stafett. 
Rekrutt – 14 år 80 kr pr. øving 
15 år og eldre 100 kr pr. øving 
Dobbel kontingent etter fristen, viss plass. 
Betal til bankkonto: 3800 30 29732  

PREMIERING, KIOSK & LOTTERI 
Deltakarpremie til alle rekruttar, og uttrekking 
av gåvepremiar på «BLI MED» stafett, 
1/3 premiering for andre øvingar  
Sal av vafler, kaker, is, kaffi, mm. 

FRIIDRETTSSTEMNE 
G/J 6-9 år:      40m, lengde 
G/J 10-12 år: 60m, lengde, kule 
G/J 13-14 år: 60m, 600m, lengde, høgde, kule 
G/J 15 år og eldre inkl. senior/veteran:  
            100m, 800m, lengde, høgde,      
             kule, spyd, diskos, slegge  
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Honningbarna

Gruppa er eit svært populært 
liveband og debuterte med 
brask og bram i 2010. I 2011 
vart dei kåra til Årets Urørt på 
P3. Etter kvart kom plata «La 
alarmene gå». I 2013 kom 
plata «Verden er enkel» og i 
2015 «Opp de nye blanke». 
Honningbarna har vore ynskt til 
Fres lenge, og endeleg har det 
lukkast å få dei til festivalen. 
Dei leverer energiske konsertar, 
så det er berre å gleda seg. 

Daniel Kvammen
Gullstrupen 
frå Geilo som 
har slege 
gjennom med 
dialektpop, 
kjem til Fres. 
Daniel er 
ein fersk 
artist som 
slo gjennom 
i 2015 med brakdebuten 
«Fremad i alle retninga». Hiten 

«Du fortener ein som meg» 
vart ein av dei meste spelte 
låtane på P3. Elles har han ein 
karatehit som heiter «Fuck deg, 
helsing 90-talet». 

The Good The Bad 
And The Zugly 
Dette er som namnet tilseier 
eit pønkeband og kjem frå 
Oslo. Dei har gjeve ut mange 
plater, og plata frå 2013 
fekk aviser til å hevda at det 
var beste pønkeplata sidan 
Turboneger si legendariske 
Ass Cobra frå 1996. I 2015 
kom «Hadeland Hardcore», 
til stor glede for publikum 
og hovudstadsavisene. Plata 
vart nominert til Spellemann 
2015 for beste rockealbum. 
Ny vokalist er Ivar Nicolaysen, 
kjent frå Silver. Arrangørane 
oppmodar publikum til å ta på 
seg dei «trangaste, svartaste 
og snyggaste jeans» for å 
høyra på TGTBATZ.

Fres 28.–30. juli på Skau i Fresvik

Artistar på  Fres 2016

Frøkedal
Anne Lise 
Frøkedal 
kjem til 
Fres for 
andre 
gong. Ho 
har vore 
sentral 
i band 
som Harrys Gym og I Was A 
King. Frøkedal er hennar nye 
prosjekt. Den nye plata hennar, 
«Hold On Dreamer», kom i 
butikkhyllene 26. februar og 
fekk strålande kritikkar. «Dette 
blir storveges», seier Lars Tore 
Skau.

Sweden
kjem og til Fres og Fresvik, 
ikkje heile Sverige, men 
austfoldbandet Sweden. 
Dei er i fylgje arrangørane 
monsterfrekke med lyd 
av grensehandel, pressa 
polkvotar, tigerskott, 
dundersalt, tjukke l’ar, tunne 
slips og broderfolkets historie.  

Olav Stedje
Sogns eigen Olav Stedje kjem 
til Fresvik i juli, for fyrste gong. 
«Han er den opphavlege, 
originale popartisten frå Sogn, 
med ei lang og strålande 
karriere bak seg, og ein 
fantastisk låtkatalog som me 
har lyst til å trekkja fram», 
seier Håvard Ese Eliassen. 

Det blir ein stor produksjon 
med musikarar frå Årdal og 
Sogndal, ei storstila feiring av 
karrieren til Olav. Leverandøren 
av vestkystsoundet  er inne i 
sitt 35. år som artist. 

Electric Eye
Årets Bylarm-vinnar kjem og til 
Fresvik. Med på laget har dei 
ein frå Borgund, Øyvind Hegg-
Lunde. Så det vert mange 
sogningar på scenen i Fresvik 
til sommaren. Bandet har vore 
på turne i USA og Japan og 
har bak seg albumet «Different 
Sun».

Bloody Beach
er ein bergenskvintett 
som har turnert I mange 
land I Europa. Dei spelar 
psykedeling musikk som fører 
til heftig hoftevrikking, i fylgje 
arrangørane. 

Dig Deeper, NRWY 
og Teddy Touch
er og 
band 
som 
kjem til 
Fresvik. 
Med 
andre 
ord mange band og mykje å 
gleda seg til. Litt nytt blir det 
i år og, blant anna dans på 
torsdag – Torsdagsvingen.

Sjå meir på www.fresn.no - Kjøp billettar på nettet, på billettservice.no. Viss det er att billettar.
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