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God sommar!
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Festkveld for gamalosten i Vikjahalli fredag 2.6.kl. 18:00 og 20:30

Kom te Vestlandet!
Kabaret med slagside.

Einar Bolstad og Kor 1 syng Sogn og Fjordane-songen.

Fredag 2. juni inviterer Vik U.L.
til festførestilling og kabaret i
Vikjahalli, med tittel «Kom te
Vestlandet!». Viser og vers av
Ottar Wiik er ein stor del av
programmet og vert framførde
med innleving og bravur av
m.a. Einar Bolstad, damekoret
Gygrene, sjømannskoret Brage,
blandakoret Kor 1, Ragnar
Hove og Ottar Wiik.
I tillegg stiller fire unge talent
frå Vik med m.a. ein kjend
vinnarmelodi om Vestlandet!
Me får og eit venleg skråblikk
på «dei reisande» - ogso kalla
splint - i ord og tonar.
Og so kjem prominente
gjester for ein liten prat med
gamalosthovding Jens i fullt
ornat.
Som vanleg spelar Gamlekara
smektande tonar ein god

halvtime før kvar forestilling.
Det er lagt opp til to
førestillingar: kl 18:00 og
20:30.
Etter siste førestilling spelar
Gamlekara opp til dans.

Olav Stedje på Blix hotell fredag

Fredagskvelden er det mange tilbod
under Gamalostfestivalen. Det er
kulturkveld i Vikjahalli med dans etterpå,
konsertar i Hove kyrkje, dans i Blixhalli
og på Blix hotell kan ein få oppleva
Sogns eigen Olav Stedje.
Olav Stedje vart fødd i Sogndal i 1953.
Han har gjeve ut mange plater og vore
med i MGP tre gonger, i 1983, 1985 og
1987. Debutalbumet kom i 1981, Ta meg med, då hadde
han gruppa Lava med. I 1982 fekk han Spellemannsprisen.
Olav syng på nynorsk og fekk Medaas-prisen i 2008 for
å nytta dialekten sin og målbera lokal kultur. Olav har
turnert med Radio Røynda saman med Halvor Folgerø
og Finn Tokvam. Hausten 2007 var han på revyscenen i
Bergen i «Vestlandsrevyen» med Halvor og Finn i tillegg til
Ragnar Hovland og Claus Sellevoll. I 2011 fekk han Lutt sin
heiderspris.
Mest kjend er vel Olav for Vi vandrar saman, Stao no pao og
Når ho er hjå meg. Truleg får me høyra desse songane og
andre på konserten på Blix hotell.
Arrangementet er eit samarbeid mellom hotellet
og skiskyttargruppa. Alle billettinntektene går til
skiskyttargruppa.

Redaktør Sommaravisa 2017: Arne Inge Sæbø

Billettar til kr.250,- vert lagt
ut for sal i Ostebaren på Vik
Meier frå laurdag 27.5.
Høyr Einar Bolstad og Kor 1
syngja Sogn og Fjordane-

songen så sjølvaste Sanner må
ta til tårene!
Velkomen til ein festkveld for
gamalosten, Sogn og Fjordane
- og Vestlandet!

Dans fredag og laurdag
Fredag 2. juni spelar Vassendgutane i Blixhalli. Same
kvelden spelar Gamlekara til dans i Vikjahalli etter Kulturkvelden, og på Blix hotell underheld Olav Stedje. Laurdag
spelar Pryl i Vikjahalli.
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Program
Gamalostfestivalen
Torsdag 1. juni
1900

Fagseminar, Flatbygdi skule

Fredag 2. juni
1800
1800
2030
2030
2200
2200
2230

Konsert Hove kyrkje (1)
Kulturkveld Vikjahalli (1)
Konsert Hove kyrkje (2)
Kulturkveld Vikjahalli (2)
Dans Blix hotell m/Olav Stedje
Dans Blixhalli, musikk:
Vassendgutane
Dans Vikjahalli med Gamlekara

Laurdag 3. juni
0930
0930
0930
1030
1100-1300
1200
1500
1800
2030
2200

Frukost kommuneplassen, 25 kr pr
pers
Opning kommuneplassen
Vik Musikklag spelar på
kommuneplassen
Høgdegalla kommuneplassen
Fiskekonkurranse for born på kaien
Musikk ved meieriet og elles i
sentrum
Fotballkamp 4. divisjon VikBremanger
Konsert Hove kyrkje R. Hemsing
Konsert Hove kyrkje R. Hemsing
Dans Vikjahalli med Pryl

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

Sundag 4. juni
1400
1600
1600
1900

Vandring Vikøyri frå Kaikanten
Kassabilløp Vellene
Syng med oss i Fresvik
Gamalostting, Ramberstølen

Sjå meir: www.
gamalostfestivalen.no
Billettsal

I Ostebaren frå laurdag 27. mai. Tlf 57677900. Til
kulturkvelden fredag, konsertane i Hove kyrkje,
dansane i Vikjahalli og Blixhalli.

Frukosten

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

Velkomen til Vik!
Framlegget til Nasjonal transportplan frå
regjeringa, stikk i strid med tidlegare lovnader
og retning frå same partia under førre handsaming, var eit stort vonbrot. Vikafjellstunnelen
er no heilt ute med unntak av eit par setningar
om å sjå på kostnadsreduserande løysingar. Me
gjev ikkje opp, men arbeider vidare heilt fram
til endeleg vedtak. Men Goteviktunnelen kjem
i alle fall no og vil verta svært viktig både for
intern kommunikasjon og gjennomfart.
Prosessen med samanslåing av Balestrand,
Leikanger og Sogndal er i gang, og det vert
spanande å sjå kva verknader det får for oss
i Vik til dømes når det gjeld interkommunalt
samarbeid og kommunikasjonar.
Men no peikar tida fram mot sommaren og
med snø på fjellet det meste av året, kan ein få med seg det beste av
vinter- og sommaraktivitetar framover. Me har rikeleg med boltreplass i
ein kommune med over 830 kvadratkilometer terreng og 10-11 mil med
strandlinje. Med så store område frå sjøen og opp til høgfjellet vert ein
aldri ferdig med å utforska eigen kommune korkje på sjø eller land. Det er
nesten utallege turalternativ både i hovudsoknet og bygdelaga. Turkart er
sendt ut til alle husstandar og der kan ein finne nye turalternativ som ein
seinare kan utforska.
Mesteparten av Stølsheimen verneområde og ein del av Nærøyfjorden
verdsarvområde ligg i Vik kommune. I Stølsheimen er det, som og ligg i
namnet, svært mange godt bevarte stølsområde og spor av tidlegare menneskeleg aktivitet. Nærøyfjorden verdsarvområde er ein del av Vestnorsk
fjordlandskap som er på Unesco sin verdsarvliste. I avisa kan du lesa om
Fresvikbreen som ligg i verdsarvområdet. At me har ein rimeleg stor isbre i
kommunen kan godt trekkjast meir fram.
I hovudsoknet bind turstien Sølvringen i hop Hove steinkyrkje, Moahaugane og Hopperstad stavkyrkje og går så ned mot sjøen der du finn strandsitjarmiljøet, badeplass og strandpromenade. I steinkyrkja kan det snart
komma ein ny attraksjon dersom ein lukkast med å få Hove-madonnaen
heim att.
Frå ulike bygdelag i kommunen vert det arrangert tradisjonelle løp som
Mensen Ernst, Vidasete Opp og Suten Opp. Men den største hendinga på
den fronten i år er nok NM i terrengløp til hausten. Me er heldige som har
krefter i kommunen som kan ta på seg store arrangement.
Og så har me dei årlege festivalane våre: Gammalostfestivalen, Fresn og
Bringebærfestivalen. Bringebærfestivalen som den yngste, tek til å bli ein
innarbeida tradisjon. Det skulle berre mangle om Vik som den største bringebærkommunen i landet, ikkje skulle ha ein slik festival.
Sommaravisa kan brukast for å skaffa seg oversikt og som ei inspirasjonskjelde for eigen aktivitet. Det skulle væra noko å ta seg til for dei fleste,
både for eigne innbyggjarar og tilreisande, det er eigentleg berre fantasien
og tiltaket som set grensene.
Dersom du lurer på om du skal flytta til Vik kan avisa vera ei nyttig informasjonskjelde som syner kva tilbod som er i kommunen og kva som er på
gang, til dømes når det gjeld bustad og arbeid. Di fleire årgangar du les,
di betre oversikt. Me vil gjerne dela med fleire og tek i mot deg (og dine)
med opne armar.
Takk til alle som har bidrege og gjort det mogeleg å gje ut avisa.
God lesnad.
Olav Turvoll
Ordførar
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Ragnhild Hemsing konsert i Hovekyrkja
Laurdag 3 juni kl
1800 og kl 2030
Billettsal på Ostebaren

Ragnhild Hemsing er
ein av våre aller fremste
klassiske fiolinistar. I tillegg
er ho ein drivande god
hardingfelespelar. Då norsk
kulturliv skulle spandera på seg
jubileumsfeiring av sjølvaste
Ole Bull, vår største fiolinist
av internasjonalt format, fall
valet på Ragnhild Hemsing.
Ho skulle framføra Ole Bull sin
musikk for oss, i vår tid.
Ho har vore gjesteartist og
solist ved alle dei største
norske festivalane og
konserthusi. Tilsvarande
oppdrag har ho også hatt
i dei største europeiske
byane, og prisar har ho fått,
alt frå fyrstepris i europeisk
fiolinkonkurranse, til Arve
Tellefsen sin Musikarpris. Alt
dette fordi ho er så dyktig og
allsidig, både i folkemusikk og
klassisk. Med andre ord: Dette
er eit heilt spesielt høve til ei
storveges oppleving på våre
kantar.
Fiolinen hennar er
frå det superdyktige
fiolinbyggjarmiljøet i Cremona
i Italia. Byggeåret er 1694. Eit
slikt instrument, kombinert
med akustikken i den endå
eldre Hovekyrkja, må nytast
med eigne sansar.
Kvifor er me så heldige å
få Ragnhild Hemsing hit på
Gamalostfestivalen? Det heng

Fotoutstilling og sal

saman med den spennande
hageporten på nedsida av
riksvegen i Djuvik, der du ser
to uthogne fuglar i gråstein.
Fuglane er Hugin og Munin frå
norrøn mytologi. Bak denne
porten held nyleg pensjonerte
ambassadør, Ragne Birte Lund
til. Ho har sterke slektsrøter i
Djuvik. Ho er gift med fysikar
Anup frå India. Midt i frukt- og
fjordlandskapet har dei bygd
opp ein kulturhage; ein stad for
inspirasjon og kreativt tilvære.
Einaste sonen deira, Ånun,
elska klassisk musikk og Djuvik.
Han omkom i ei skiheisulukke
i Sveits, 10 år gamal. Foreldri
oppretta etterpå eit minnefond
til støtte for barn og unge i
deira talentutvikling innan
musikk. Så langt er det delt
meir enn 1,5 mill kroner.
Mellom talenti er
Hemsingsystrene, Ragnhild
og Eldbjørg. Såleis har
Ragnhild hug å gje oss att
ei konsertoppleving for den
støtta ho fekk som ung jente.
Om de får auga på Hallgrim
Hansegård, den sprelske
leiaren for Frikar, under
Gamalostfestivalen, så er
det ektemaken til Ragnhild
Hemsing. Dei har ei liti
jente som heiter Thea.
Dei hadde ynskje om å ta
dette som ein familietur, til
Gamalostfestivalen. Me tek
sjølvsagt vel imot dei.
Omlag 99 % av all musikken
me høyrer til dagleg kjem
ut av ein høgtalar. Den
ekte akustiske tonen, utan
forsterking og filtrering

I Inger Randi-butikken vert det fotoutstilling på laurdagen
under Gamalostfestivalen. Det er gamle landskapsfoto frå
Vik. Me har fått tak i nokre bilete som ikkje har vore synte
eller offentleggjorde før.
Helge Grønningsæter vil og ha sal av sine bilete, det gjeld
kunst- og landskapsbilete. Dei landskapsbileti han har
fotografert, kan og bestillast.
Elles vil der vera kafe med sal av kaker og kaffi og rømmagraut ved Marit Lunde Tenold.

Ragnhild Hemsing.
gjennom høgtalar, er heilt
mangelvare. I Hovekyrkja
får me oppleva dei flottaste
akustiske fiolintonar. Ragnhild
Hemsing er ikkje berre Ole
Bull sin stedfortredar. Ho har
sin eigen varme og klangfulle
Hemsingtone, i ekte tapping,
i eit konsertrom som har
så ideell etterklang, at det
foredlar tonen.
Vår tidlegare organist i Vik,
James Reed frå England, er no
vikarorganist på Voss. At han
er langt over gjennomsnittet
dyktig organist, har me høyrt
med eigne øyrer i Vikjakyrkja.
Han kjem for å akkompagnera
Ragnhild. Han spelar på
kisteorgelet som vart innkjøpt
til Hovekyrkja i Øivind Netland
si tid som organist. Orgelet
er betalt med pengar som
bygdefolket samla inn. No får
me att for pengane, i form av
musikalsk nyting.

Konsertdagen er pinseafta.
Frå kl 1700 til 1800 ringjer
klokkene i Vik kyrkje inn
pinsehelgi, med ringing
og kiming av den tusen år
gamle Magnushymnen frå
Orkenøyane. All ringing er
med muskelkraft, slik det
har vore gjennom alle år.
Kl 1800 overtek den gamle
”Madagaskarklokka” på
Hove, og ringjer 3 minutt
før konserten med Ragnhild
Hemsing og James Reed. Kl
2030 ringjer Hoveklokka på
nytt i 3 minutt til den siste
Hemsingkonserten. Velkomne!
Billettpris kr 250 To born
kan gå på ein billett. Vert det
trongt, må dei sitja på same
stolen.
Billettsal på Vik Meieri.
Jens
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Steinart.no

– Set krefter sving

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

Vassendgutane i Blixhalli

På fredagskvelden er det klart for gruppa Vassendgutane i Blixhalli. Dei har
vore i Vik før og har sine svorne tilhengarar. Dei er frå Åmdalen i Ørsta og
spelar sin eigen variant av country som dei kallar fest-country. Ein kan seia
dei har ei uhøgtideleg og humoristisk vri på countrymusikken. Bandet har
no nytt konsertprogram og i 2017 heiter turneen «På kryss og tvers 2017».
Dei fokuserer no meir på det visuelle, og nytt lysdesign er under produksjon.
Bandet vart stifta i 1996, men det har vore ein del utskiftingar. Ny dette året er
Henning Antonsen på steelgitar. Elles er det Sindre Aam, vokal, bass, Arthur
Johan Bjørdal, vokal,akkgitar, Ernst Olav Brune, trekkspel, Rune Ståle Brautaset, vokal, akkgitar, Frank Willy Utgård, elgitar, vokal og Kim Erik Lillestøl,
trommer, vokal.
Debutalbumet Pylse og konjakk kom i 2000 og i 2002 kom Gi clutch. I 2005
kom Ungkar med dobbelseng der tittelsporet vart svært populært. Albumet
XO gjekk til topps på VG-lista i 2008. Til saman har det vorte 8 cd’ar. Før jul i
2016 kom ein live-DVD, den tredje i rekka.
Då skulle det vera duka for mykje moro og stor stemning i Blixhalli, og dansefoten vil få høve til å svinga på seg.

Konsert i Hove kyrkje

Det vert som vanleg konsert i Hove kyrkje på
fredagen under Gamalostfestivalen, kl 1800 og
2030. Då vil ein få med seg både Kulturkvelden i
Vikjahalli og konsertane i kyrkja, begge stader er
det to førestillingar. Konserten har fått tittelen Til
deg! Tittelen er henta frå songen med same tittel
av Marthe Wang som vil bli framført på konserten. Temaet er elles vidt og femnar om mykje.
Robert bind saman programmet og fortel litt
mellom kvar song.
Lars Einar Bakketeig spelar orgel og Robert
Kvam på trompet. Dei får med seg gjester, ein
av dei er Alf Tore Hommedal som skal syngja. Av
programmet kan me nemna Amazing Grace, You
raise me up, Himlen i min favn og Nocturne.
Arrangør: Vik kyrkjekontor
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Gamalosttinget
På Ramberstølen til Åsa Tenold, sundag 4. juni kl 1900
(Frammøte Kiosken på Øyri kl 18.30 for felles transport)
Påmelding Ostebaren 57 67 79 00 innan fredag 2. juni
Dette er årsmøtet i Norsk Gamalostlag, med kortvarig møtedel og
stor kulturdel, matkultur medrekna. Matserveringi er rummagraut
kokt av Åsa, og økologisk spekemat frå Vikja. I tillegg byr Meieriet
på ein spennande smaksprøve av ein gamalostkombinasjon.
Frå Rambærstølen er det makalaust utsyn utover bygdi. For dei
som vil spara på føtene, er det køyreveg heilt til grindi, og flat
stølsvoll med 10 meter ganga til dørstokken. For dei som vil gå
på seg litt matlyst, kan dei parkera på Skorge og gå ein knapp
halvtime på grusveg til støls. Vegen vert merkt med sløyfer av
svart Gamalostpapir, slikt som Gamalosten ligg innpakka i i
butikken.
Her er sjølvsagt straumlaust som det sømer seg på ein skikkeleg
støl. Såleis vert all kulturen analog. De får høyra den siste
levande budeia frå Vikafjellet, ikkje som feleslått, men som
ein oppegåande person. Det er Olav Arnar Bø som fortel
om stølsdrifti på garden deira. Dei mjølka geiter og ysta ost i
Skjelingen så seint som i dette årtusen.
Ragnar Hove er kanskje den einaste gamalostkokaren i bygdi
som ystar på gamlemåten, i eldhuset på Hove, og under
Gamalostfestivalen på Øyri. Han har gått i læra hjå Lussi Åse og
Anna T Åse, pluss samla opp nyttige triks og lærdom frå Klara
Otterskred og andre tidlegare stølsbudeier. Kva kunnskap sit
han inne med? For Norsk Gamalostlag er denne kunnskapen
minst like viktig som den kunnskapen Tine brukar på meieriet.
Gamalosten har absolutt sine ”dialektar.” For Norsk Gamalostlag
er dette det aller viktigaste me må ta vare på. Ragnar fortel om
prosessane.
Per Henning Liljedahl og Joanna Tenold fortel om muggsoppen
på meieriet, og kva dei gamle budeiene leitte etter ute på
fjellmyrene, då dei sanka storr (starr er nemningi i floraen) for å ha
noko luftig å setja osten på, så mugget kom til frå undersida også,
- og kvar kom muggen frå?
For dei som har levd så lenge at dei har opplevd skikkeleg
stølshelg, med heile grendi samla, mjølkemat i overflod, og
mylsestyng på heimveg, så er det nett dette me prøver å
gjenskapa. Før me snur på heimveg får me mylsa, kokt på
Meieriet
Kom til stølshelg på Ramberstølen. Prisen er 300 kr, mylsestyng
medrekna.

Leidulv Finden-naustet

Leidulv vil som vanleg ha ope naust på laurdagen uner Gamalostfestivalen. Der er mykje artig å sjå av reiskap og anna,
ein motor vil stå og tøffa og det vil bli sal av verdens beste
svele og kaffi.

Kassabilløp

På Vellene sundag 4. juni kl 1600. Påmelding ved start. Vik
Sparebank stiller med premiar. Treng du meir opplysningar,
kontakt Bjørn Moheim tlf 90636188.

Festivalcamp

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

Geithus VVS as
6863 Vik i Sogn
Tlf.: 57 69 58 36 • Mob.: 950 41 606

Syng med oss i Fresvik

Dette året blir det arrangementet i ungdomshuset i
Fresvik sundag 4. juni kl 1600. Då vil Feios skule- og
ungdomskorps og Fresvik skulekorps underhalda med
Abba-melodiar. I tillegg blir det allsong med ei gruppe
frå Røde Kors besøksteneste og Gygrene. Sal av kaffi og
kaker.
Arrangør: Fresvik skulekorps

Vik Camping
6893 Vik i Sogn

Telefon 57 69 51 25
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Fagseminar torsdag 1. juni kl 18 Flatbygdi skule
Påmelding til Tine
57 67 79 00 til det er fullt
Tilskipar er Tine, Norsk
Gamalostlag og Vik Songlag
v/Inger Kari Langeteig
Seminarførelesar:
Kari Støfringsdal
Pris kr 100

garden, med matlaging og
servering til songarar frå Vik
og resten av fylket. Tvert
om! I år er det Vik Songlag
som er teknisk tilskipar for
Fagseminaret. Dermed blir det
felles matglede med song i
bakgrunnen.

Kari Støfringsdal er ein av
våre aller fremste ekspertar
på tradisjonsmat og
matkultur. I tillegg er ho ivrig
korsongar, og har aldri kome
seg laus for å vera med på
Gamalostfestivalen tidlegare,
på grunn av songarstemna i
Sunnfjord. I år kolliderer det
ikkje. Difor er ho ikkje fastlåst
til Fjordamattunet heime på

Kari Støfringsdal
er både
	
  
husstellærar og forfattar. Ho
	
  
har gjeve ut fleire kokebøker.
Den største og flottaste er
Fjordamat. Boki står i mange
kjøkenhyller her i kommunen. I
2014 fekk ho Fylkeskulturprisen
frå Sogn og Fjordane
fylkeskommune.

Kari og kjøkenet hennar i fleire
julematsendingar. Du har heilt
sikkert høyrt stemma hennar i
radioen. Sist jul var det også
sending frå Fjordamattunet
med Kari og meisterkokk
Steinar Lindstrøm. Då hadde
dei føre seg noko så viktig
som Gamalosten sin plass i
julematen.

	
  
	
  

att med ei fullrabla notatblokk,
kjem du heim att med mange
gode smakar i magen, pluss
god og fyldig steikearoma
i nasen. Og som Kari seier,
så høyrer Gamalost absolutt
med til matkulturen vår. Når
fylkeskommunen har gjeve
henne Fylkeskulturprisen, treng
me ikkje lura på kvaliteten. Kari
Støfringsdal er absolutt ein av
våre aller fremste ekspertar på
tradisjonsmat og matkultur.

På fagseminaret i år kjem
Kari Støfringsdal med
steiketakka si, fortel, steikjer
(i sømelege former) og deler
#velkomentilvik	
  
ut smaksprøvar
undervegs i 	
  
seminaret. Har du tenkt over
at hellebakst er ein svært viktig
del av matkulturen vår, her
mellom fjordane våre, og til
lenger ifrå sjøvatnet, til sterkare
hellebaksttradisjon? Korleis
heng det i hop?
I staden for at du kjem heim

NRK i Førde har brukt både
	
  
	
  
	
  
	
  

#velkomentilvik

#velkomentilvik	
   	
  

Hugs at MATKULTUR er så
www.gamalostfestivalen.no	
  
mykje
meir enn ”Ukens tilbod”
på butikken. Mat er så mykje
meir enn vombafyll. Det gjev
oss daglege nytingar, fleire
gonger for dagen. Kvifor og
korleis? Det får du svar på her.
Jens

www.gamalostfestivalen.no

www.gamalostfestivalen.no	
  

Bilmønstring

BMW car club Norway Sogn og Fjordane inviterer til det
tradisjonsrike treffet ved Kristianhus laurdag kl 1000. Også
utstilling av andre bilar.
Ansvarlege: Trym Odne Haugen og Eivind Wadel, tlf Trym
91 79 39 22.

3.	
  juni	
  2017	
  -‐	
  Gamalostfestivalen	
  
Foto: Kjell ViKestad

	
  

10.30	
   Høgdegalla	
  Vikøyri	
  (kommuneplassen)	
  
NRK:	
  ”Leiande	
  høgdestemnet	
  i	
  landet”	
  

3.	
  
017	
  friidrettsstemnet	
  
-‐	
  Gamalostfestivalen	
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  b2
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i	
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  Bislett	
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Dans med Olav Stedje
på Blix hotell
fredag 2.6. kl. 22.00.
20 års aldersgrense.
Førehandssal av billettar.
Pris kr 250,- pr stk.
Arrangementet er i samarbeid med
Vik IL Ski- og Skiskyting.
Velkomne!
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Kulturlandskapspris til
Leif Magne Sylvarnes
I Vik kommune er det mange veglause grender, Sylvarnes er ei av
desse grendene. Der driv Leif Magne Sylvarnes gard, og for arbeidet sitt for jordbruket og skjøtsel av garden fekk han fylket sin
fyrste Kulturlandskapspris. Garden er svært bratt, og Leif Magne
driv på gamlemåten og har ein flokk vestlandsk fjordfe, rundt 30
sauer og ein fjording som fungerer som arbeidshest. Mjølki vert
frakta til meieriet i Vik tre dagar i veka. Alt arbeidet vert gjort med
handamakt, ein tohjulstraktor og hest. Alle teigane vert slegne
heilt ut til kantane, så garden er svært velhalden og i god hevd.
Dette kan ein sjå frå fjorden.
Leif Magne har vakse opp på Sylvarnes, og seier at viljen til å
halda bruket i hevd har vorte sterkare fordi så mange gardar vert
lagde ned. Han brenn for å ta vare på landskapet og kulturhistoria, og garden er eit godt døme på korleis det såg ut i alle desse
veglause grendene der jordbruket var levebrødet.

Prisvinnar Leif Magne Sylvarnes med landskapsdirektør hjå Fylkesmannen, Christian Rekkedal, og fylkesordførar Jenny Følling.
Foto: Kjell Eldegard, Sogn Avis

Utstillingsplass/stand

Standleige under Gamalostfestivalen: 600 kr, for medlemer av
Vik Næringssamskipnad 500 kr.
Gratis for lag og ideelle organisasjonar.
Kontakt Nils Steinar Hove, tlf 90 75 48 13 eller
nils.steinar@vikfargehandel.no

Bergen Dixie Band til Vik

Under Gamalostfestivalen vil Bergen Dixie Band - BeDiBa - spela
på Vikøyri på laurdag. Anders Vikøren er med, det same er to
andre som spelar i Dixielandorkesteret i Vik, nemleg Jan Kristian
Olsen og Vidar Hansen. Dei spelar gladjazz i swingande rytmer,
opplyser dei. Gjer klar for glede og eggande rytmer på Øyri.

Bandet består av, fra
venstre; Roald Gilje (tuba),
Jan Kr. Olsen (tenorbanjo),
Geir Myking (trombone),
Harald Borge (slagverk),
Vidar Hansen (klarinett) og
Anders Vikøren (trompet).

Trelast og byggevarer / Makita verktøy

Tlf. 57 69 85 80
post@bystol.no

Djuvik Camping
6894 Vangsnes

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

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
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Opningstider Refsdal kraftstasjon 1913
Stasjonen vil vera open for
omvising laurdag og søndag
under Gamalostfestivalen og
Bringebærfestivalen.
Alle desse dagane frå kl. 13 til
17. Inngang er då gratis, men
det er høve til å gi eit bidrag til
drifta av stasjonen i bøsse ved
inngangen.
Elles omvising på førespurnad
til tlf 905 72 820. Pris kr. 50
pr deltakar, men minstepris kr.
250.

Informasjon om Refsdal Kraftstasjon 1913
Refsdal kraftstasjon 1913 er no
ferdig restaurert som kulturminne og teknisk museum.
Restaureringsarbeidet vart utført i perioden 2010 til 2016 og
anlegget står no fram som eit
komplett visingsanlegg med
stasjonsbygning, utlaupskanal,
røyrgate og inntaksdam. Alt
dette ligg på eit geografisk lite

Refsdal Kraftstasjon frå 1913 er vorte restaurert og er vorte ein flott tilvekst til synleggjering av
Viks historie.
og oversiktleg område. Sjølve
stasjonsbygningen som er ein
flott og tidstypisk bygning i jugendstil var ferdig restaurert til

eit hundreårsjubileum i 2013.
Den inneheld dei opphavlege
produksjonsmaskinene forutan
ein god del museumsgjenstandar og bilete med tilknyting til
kraftindustri.
Etter 2013 har ein arbeidd
med restaurering av utvendige
anlegg. Sist ute var bygging
av trapper og sti opp langs
røyrgata. Dette var ferdigstilt
i september 2016 og vil difor
vera nytt for dei fleste som har
vitja anlegget tidlegare. Det er
temmeleg bratt opp trappene.
Det kan vera ei fin trimløype
opp frå stasjonen til inntaksdammen og ned att langs
vegen. Hugs på å gå i same
sporet gjennom enga til Arvid

Refsdal som velvillig har stilt
området til disposisjon.
Det er ingen planar om å setja
i gang ytterlegare arbeid på
stasjonen i år. Ein må i første
omgang prøva å dekka inn eit
mindre underskot på rundt
kr. 50 000. Seinare kan det bli
aktuelt med nye tiltak. Det
mest presserande er framføring
av elektrisk kraft til avløysing av
aggregatet som til no har vore
brukt. Totalt har restaureringsarbeidet kosta rundt 2 millionar
kroner. Av dette er rundt 0,5
millionar dugnadsarbeid. Resten er skaffa til vege av lokale
og nasjonale sponsorar.
Knut Hovland

Foto: Oskar Andersen/Debra foto as

Sogn og Fjordane fylkeskommune
- viktige tenester til folk i fylket!
www.sfj.no

I 2016 vart det bygt trapper og sti opp langs røyrgata ved kraftstasjonen frå 1913 i Refsdal. Det kan bli aktuelt med nye tiltak,
men ikkje i 2017
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Gamalost
Over her har me skrive kva
gamalost heiter på åtte språk.
Mange av språki har ikkje eige
ord for gamalost, så det det
står er eigentleg gamal ost.
Altså at osten er ikkje ny eller
fersk.

Drikke til gamalost

Gamalost er så smaksrik at osten overdøyver dei fleste vinar.
Osten er best til kraftig drikke,
som mørkt og kraftig øl. Skal
ein drikka vin til gamalost, vert
det tilrådd svært syrleg kvitvin
eller portvin. Mange tilrår og
akevitt.

Oppbevaring

Viss gamalosten vert turr, er
det eit godt gamalt råd å
pakka han inn i eit klede vridd
opp i te. Osten kan og dynkast
med te, og dei som føretrekk
sterkare smak kan ein spandera
ein skvett portvin eller konjakk
på gamalosten. Osten bør
oppbevarast kjøleg og godt
innpakka i ei krukke med lokk
eller osteklokke. Osten kan
frysast, både heil og i bitar. Det

Old cheese (eng.), alte Käse (tysk), vieux fromage (fransk),
vecchio formaggio (italiensk), viejo queso (spansk),
gamall ostur (islandsk), stary ser (polsk), qadim jubban (arabisk)

kan vera lurt å kjøpa ein heil
ost og la han bli så moden som
ein likar best, dela i serveringstykke og frysa ned stykki godt
pakka inn i plast.

Bergensk gammelost

Gamalosten har fleire stader på
Austlandet vorte kalla bergensk gammelost. Det viser
at gamalosten har vorte laga
mest på Vestlandet.

Bruk smør

Smaken av gamalost kjem best
fram saman med smør. Osten
luktar frisk ammoniakk blanda
med fruktlukt.

Gamalost på meieriet frå 1897

I Vik starta fyrste meieriet i
1897, og fyrste styraren var
fanejunker Ole Stokkebø. Han
fekk røyna at det var ikkje enkelt å laga god gamalost. Det
vert fortalt at osten var svart
inni. Kring 1905 fekk bøndene
berre 5 øre literen for mjølki.
Så det var ikkje rart at mange
bønder var lite oppglødde for

meieriet. Den låge mjølkeprisen kom seg blant anna av
at meieriet ikkje rådde med
gjæring og lagringsprosessen
for gamalosten. Men det gjer
dei i dag.

Vart laga gamalost
i Oslo og

Det er ikkje så svært lenge
sidan det vart laga gamalost på
Vålerenga i Oslo. Det stod ein
utflytta vikje for. Synnøve Finden som har gjeve namnet til
Synnøve Finden Meierier, kom
frå den veglause grendi Finden. Ho hadde ysteri i ein bakgard på Vålerenga dit ho flytta
frå Kjelsås i 1935. I byrjingi
drog ho rundt til butikkar i Oslo
med osten på ei handkjerre.
Det ærverdige gamalostfirmaet
er i drift den dag i dag.

Vikingane hadde
med gamalost

Vikingane reiste vida ikring i
Europa, ja dei for heilt til Russland og Amerika. Og i ferdaskrinet deira var det gamalost,
så osten er kanskje vår eldste
ost. Men sjølve osten krev kort
mogningtid, etter 2-3 veker er
osten salsmoden.

Mot gamalmanns
sukkersykje

Diabetes 2 vert og kalla gamalmanns sukkersykje fordi mange
får det i høg alder. Denne
sukkersykja kan regulerast utan
sprøyter og tablettar, det kan
vera nok at kosthaldet vert lagt
om. Pasientane har insulinproduksjon, men insulinet verkar
ikkje skikkeleg i kroppen.
For dei som har diabetes 2 har
gamalost god effekt på å få insulinet til å verka att i kroppen.
Det vert fortalt om ein mann
som var innlagt på sjukehus og
hadde gamalmanns sukkersykje. Etter råd frå legen fekk han
berre skrapa grovbrødskiver
til frukost og kvelds, medan
dei andre pasientane fekk
skiver med vanleg pålegg.
Mannen tykte dette var stusseleg og bad om å få gamalost
på skivene. Det fekk han, og
dagen etter hadde han negativ urinprøve. Ein kan byggja
oppatt utnyttingi av insulinproduksjonen gjennom kosthaldsendring, og gamalosten er
då eit godt råd. Gamalosten
inneheld berre 0.5 % feitt og
50 % protein.
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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 terrassekant på Hove. Gangveg
forbi. Infotavle.

Fridtjovstatuen

22 m høg statue på Vangsnes 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 kulturløype. Kan bestilla guiding
på Turistkontoret. Er laga
hefte om Vikøyri.

Råd mot forkjøling

Gamalost kokt saman med
mysa kurerer forkjøling og
hoste. Gamalost har og god
verknad på for lågt blodsukker,
nyrestein og gallestein. Gamalost er og eit godt slankemiddel.

Frå Palmerevyen
1999

Gamalosten….. beste kosten
i vårt eige matastell.
Kvit av muggen, runde ruggen
stod der stø og traust på hjell.
Pakka inn i ei gråkvite bleia,
pressa saman så mysa skvatt!
Knefta nedi ein ask av budeia,
slik at forma vart rund og glatt.
Så vart du heta i sengjabrisken,

Kristianhus
Motormuseum

På Vikøyri ved utløpet av elvi
Vikja. Noregs største samling
av gamle båtmotorar. Også
nokre båtar og utstyr.

Finden,
Finnabotnen,
Strendene

Veglause grender vest for
Vik og Arnafjorden. Høve
til overnatting og servering.
Rutebåt måndag, onsdag
og fredag. Mange fråflytta
mellom lubne budeielår…
Lukta til slutt nett som rakafisken, og det grodde ut grøne
hår..
I store dagar og stutte næter,
modnast du til ein stor sjarmør….
Så vart du kløvja heim frå vår
sæter, lagd på flatbrød med
heimasmør.
Born av deim som starta fyste
heng i bransjen enno i …
Framleis drive dei og yste
gamalost på meieri.
Dei har makta å få konsistensen
slik at du er blitt heilt unik…
Sidan du er så bra for potensen,
får du bautastein her i Vik.

grender mellom Nese og
Ortnevik. Gangveg mellom
grendene.

Gamalt kraftverk i
Refsdal

Viks fyrste kraftverk frå
1913 er restaurert. Ope for
synfaring og orientering
under festivalane. 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
langdistanseløparen til alle
tider, Mons Monsen Øyri frå
Fresvik. 35 km frå Vik.

:/: Gamalosten… beste kosten,
skal få bautastein i Vik!:/:
Odd Njøs

Gamalosten som
sponsor

Gamalosten…. Sponsorkosten
for vårt eige fotballag.
Kvit av muggen, runde ruggen
gjev oss nerk til store slag.
Her er slett ikkje snakk om
Ribose,
men eit eige naturprodukt…
og viss me får ein skikkeleg
dose,
er det ingen som gjev oss tukt.
Osten vart heta i sengjabrisken, mellom lubne budeielår..
Luktar no verre enn rakafisken,
og er dekka av grøne hår..

Før kvar kamp skal me fylla
fleisen, med ein gammadlost
frå Vik…
Og når me blese ut gyllegeisen, blir vår motstandar bleik
som lik.
Me kom oss opp frå fyste
til elitedivisjon…
Sender takk til dei som yste
slik ein framifrå kanon.
Dei har makta å få konsisensen
slik det passar ein fotballproff.
Og me merkar det alt på potensen:
Osten gjev oss eit ekstra puff.
:/: Gamalosten… sponsorkosten, styrkjer Sogndals fotballag:/:
Odd Njøs
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Stølsgamalost
Eg er frå garden Voll i Vik og
fødd i 1925. Far min heitte
Tor. Sommaren 1937 var det
ei som var budeie hjå Lars
Voll. Ho var syster hans, og
eg, som var 12 år gamal, var
så heldig at eg fekk vera med
henne i lære som budeie. For
det fyrste var ho som ei mor
for meg, og for det andre sette
ho reinsemd over alt. Det er
viktig for å få til god gamalost.
Både kjøreld, oppbevaring og
mjølk må vera gullande reine.
Det er vanskeleg å forklara det,
du må nesten ha opplevd det.
Eg var hjå henne i fem somrar
fram til 1942. I 1946-1947 var
eg lærejente ved meieriet i
Vik før eg gjekk meieriskulen
i Norheimsund i 1947-48.
Vel heime att i Vik hadde eg
ansvaret for gamalosten ved
meieriet der i tre år før eg gifta
meg i 1951.
Han som var sjef ved
meieriskulen i Norheimsund
var svært nøyen, men dreiv
tungvint. Gamalosten var
god, men herre min hatt kor
tungvint det var. Du hadde ilt
både i armar og rygg, hjelpe
meg. Desse strokkane eller
bidni som du syrna mjølka i,
dei stod på ei hylle eller ein
hjedl, kan du seia. Opp dit
laut me dragsa den syra som
trongst, men det var ikkje
så nøye det når du hadde
elevar til å gjera arbeidet. Me
hadde det godt og. Mykje
teori hadde me og lærde
mykje. Dette var rett og slett
ein gamalostskule, og me var
seks elevar då eg gjekk der.
Eg trur ikkje skulen heldt ut så
veldig mykje lenger. Han var
nok ikkje tidsmessig nok. Det
me kunne frå stølsdrifta, såg
nok han me hadde som sjef,
bort frå. Han ville ikkje ha noko
med det å gjera. Når me skulle
laga gamalost, måtte me bruka
koparkjelar, og dei måtte iallfall
vera blankskurte. Det kunne
henda at der var grøn eir
som hadde sett seg fast inne
i kjelen. Me brukte fin sand

til å skura med saman med
grønsåpe. Desse blankskurte
kjelane står for meg som
varemerket og grunnlaget for å
laga god gamalost.

På stølen

Når me var komne opp på
stølen og hadde installert
oss, så kom det ikkje folk frå
bygda dei fyrste 14 dagane.
Du veit, då var det ikkje noko
å henta heim, og me hadde
både ved og salt. Seinare kom
dei for å henta smør, men det
var sjeldan dei reidde mjølk
med seg ned att. Det kunne
kanskje vera at dei tok ein
mysekagge med seg saman
med smøret. Frå Voll nede i
bygda og til stølen tok det fem
til seks timar. Heim att gjekk
det fortare.
Når me laga gamalost, så
varma me til osten flaut opp og
mysa kunne ausast av. Du veit
det var også slik at me måtte
vera redde om veden så langt
ute i fjellet. Frå vedaskogen
og dit stølen låg, var det firefem timars veg å reia ved på
hesteryggen. I auseprosessen
laut det vera att omtrent 40
centimeter av det som var i
kjelen, for det skulle koka opp.
Du kunne koka det eit kvarters
tid eller noko slikt, og stadig
låg det i bakhovudet at du
ikkje skulle fyra meir enn du var
nøydd til.
Av den ostemassen som var
att i kjelen, måtte me få mest
mogeleg myse vekk. Det var
noko som heitte understand
som var ørsmå ostefjom. Det
var ikkje bra for osten om
det vart for mykje av dei i
ostemassen, men dei følgde
helst med mysa. Me hadde
laga oss små runde osteklutar
som passa i botnen på dei
runde ostekjeraldi som me
hadde osten oppi. Det var
små hol i botnen og oppetter
sidene på desse ostebidni,
slik at mysa fekk renna av.
Osten vart ståande over den

varme mysa i ½ -1 time. Då
vart ostemassen tømd or
ostekjeraldi og ned i ei bytta.
Der rørde me han med ei
tvore til han var jamn og fin.
Så vart han pakka i ostebidni
att, me bruka ei liti treausa, slik
at ostemassen vart jamn og
slett oppå. Ostebidni vart så
sette tilbake over den varme
mysestokken, me la så loki
på ostebidni, breidde så eit
klede over det heile slik at
dampen av mysa gjekk opp i
ostemassen. Me hadde også
noko som vart kalla ostekluft.
Det var to stavar på tvers over
kjelen, og dei låg i ei form som
ei kluft eller kløft som mange
seier i dag. Oppå der stod
osten til neste dag.
Viss det hadde vore bygt eller
vølt noko i selet, så var det
gjerne bitar att av fjølene. Dei
tok eg vare på, vaska dei og
hadde storr under; myrastorr
som er eit stivt gras som veks
på myrane i fjellet. Dette
brukte me under ostane når
me kvelvde dei, for då kom
det litt luft under osten. Det
vart liksom ein liten ventilasjon.
Ostane plasserte me ute i
skotet, det vesle bislaget som
er på mange sel. Me pakka
alltid osten osten godt inn
papir for at ikkje flugene skulle
koma til. Dei avisene me fekk,
gjekk for det meste med til
denne bruken; du veit dette
var under og nett etter krigen.
Osten stod på ostaklufti
for at dampen skulle koma
opp i han, men me breidde
alltid noko over både osten
og mysa. Dette var ei slags
ettervarmebehandling så osten
skulle få den varmen som
var i mysa. Det er mogeleg
dette også har noko å seia
for gjæringa, for osten vart
ikkje så turr når han saug til
seg dufta og dampen. Eg var
voldsomt heldig som fekk læra
dette av den gamle budeia,
for denne lærdomen hadde
gått i generasjonar hjå slekta
hennar. Fekk du stygg gjær

i osten så var han øydelagd.
Det var mellom anna ein
gul muggsopp som me var
livredde. Det var forresten på
same måten på meieriet då
eg arbeidde der. Fekk me den
soppen i osten, så var han
øydelagd. Han var rett og slett
stygg å sjå til, og ikkje smakte
han godt heller. Forresten
kunne me sjå på osten viss han
hadde fått feil i seg.
Etter at me hadde slege osten
or formene der han hadde
stått natta over, sette me han
på hylla. Muggen tok til å
veksa etter nokre dagar. Var
du heldig og fekk muggen til å
veksa godt og gnika han godt
inn i osten, då var alt i orden.
Men viss du såg at osten
sprakk, då var det ikkje heilt
bra. Slikt som dette var ikkje
lært fyrste gongen og knapt
nok den andre heller.
Elles var det slik at me strauk
osten kvar dag i byrjinga, men
etter kvart kunne det greia seg
annankvar dag. På stølane var
dette berre desse sela, og i dei
fanst den bakteriefloraen som
gjekk i osten og skapte den
rette gjæringa. Kom me i eit
nytt sel med osten, kunne det
ta si tid før han fann den rette
bakteriefloraen. Så var det å
verna han mot flugene heile
tida, særleg når det var varmt.
Mus var ikkje noko problem for
dei treivst ikkje så høgt til fjells.
Eg hugsar ein gong det hadde
vore ubedne gjester i selet
og brent opp alle ostafjølene
mine. Då vart eg litt harm,
for gjæringa kom frå miljøet
i selet. Me hadde ingen
gjæringskultur som me sette
til osten. Berre når det kom
umugg i gamalosten, lukta
han. Var muggen rein slik som
den vanlege muggen var, lukta
osten lite. Eg husar ho gamle
budeia som eg lærde av, ho
kunne seia: «Her luktar det»!
Då var det eit dårleg varsel.
Det kunne vera ein ost som
var komen litt langt og måtte
passast ekstra godt på. Det
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kunne vera at han hadde fått
voldsam gjæring, det vil seia at
han måtte sjåast etter kvar dag,
snu han og sjå at det ikkje var
kome utøy i han. Var det varmt
i veret, kunne det henda at det
var fluga som hadde vore der,
og det var heller ikkje trygt for
makk, men det hende heldigvis
aldri for meg.
Hadde osten den blå muggen
i seg, visste du at der var
penicillin i han. Kva som
gjorde det, kunne vera huset
til dømes. Ho Lussi Aase som
er ei anna av dei vidgjetne
gamalostbudeiene i Vik, hadde
veldig fin ost, men eg trur
ikkje den eg hadde, var så
mykje blått i. Så mikroklimaet
der ostane vart laga og lagra
hadde mykje å seia.

Lagring

Me hadde osten i fjellet til me
bufor heim. Heile sommaren
hadde dei vore lagra under
sengabrisken eller på hyller
i selet. Eg hugsar at det var
vanskeleg å få dei til å liggja
i god balanse på kvar side
av hesteryggen. Dei var jo
av ulik tyngde, så det hadde
lett for å bli skeivt viss du
ikkje hadde kassar å leggja
dei i. Meislaget gav seg når
dei gyrte eller stramma på
eine sida. Så hadde det eit
lag å gje seg på same måten
når du gyrte på hi sida. Me
hadde ofte nokre og tjue ostar.
Smøret derimot hadde vorte
reia heim i fleire sendingar
etter kvart. Gamalosten var ei
liti inntekt for bøndene. Om
haustane under krigen kom
fiskarane inn fjorden, og dei
ville ha gamalost . Dei hadde
tønner med to botnar i, slik at
tyskarane ikkje skulle ta dei i
kontrollar. Så vart det ein del
bytehandel, då veit du.
Hanna Winsnes seier i
kokeboka si at gamalosten må
modnast i minst eitt år, og at
du godt kan finne ti år gammal
gamalost på bordet. Eg hadde
ikkje ete osten, trur eg. Men eg
var i Hardanger, og då fortalde
eit syskenbarn at under krigen
var det ein plass der at dei
grov gamalosten ned i ei ur om
hausten. Der låg han til våren.

Dei hadde mykje stein rundt
så ikkje noko skulle skada han.
Slike historier fortel iallfall at
me har med ei standhaftig og
fleksibel organisme å gjera
som toler å bli utsett for ulike
påkjenningar og gir ulike
resultat attende.
Slik det er no til dags vil eg
skryta av ho Pascale Baudonnel
i Undredal i Aurland. Ho
har stått fram med det
upasteuriserte perspektiv.
Elles tykkjer eg gamalosten
frå meieriet har vore meir
smaklaus med tida. Du veit, før
sa dei at dei hadde gamalosten
i senga. Du skal ikkje sjå bort
frå at det kunne vera sant. På
stølane var det ofte slik at dei
skulle ha små ungar med seg.
Kvar i all verda skulle dei då
gjera av osten? Det var ikkje
alltid enkelt.

Slik skal han vera

Eit år det var mjølkestreik, ysta
eg heime. Då skumma me ikkje
mjølka, me berre fløytte av
henne slik at det vart noko feitt
i den gamalosten, og det vart
ikkje bra. Då fann i alle fall eg
ut at det feittet som var i den
gamalosten, det var ikkje bra.
Ein god gamalost, stølsost,
han skal vera lett å skjera,
gyllenbrun, og han skal ikkje
sprekka. Ein kan ikkje skjera ein
gamalost med høvel. Han skal
ikkje smaka beiskt, men gjerne
ha ei aning jod i smaken.
Eg trur gamalost er helsekost.
Sjølv et eg gamalost og
har ikkje vore plaga med
beinskjørheit til dømes.
Somme har honning, andre
sirup på han. Me brukte han
heller ikkje til noko anna enn
pålegg på skiva. Noko som var
godt, var når osten byrja å flyta
opp under ystinga. Då kunne
du ha ein klump som me kalla
ei ostetjuka, ha det på flatbrød,
og hadde du då i tillegg lite
vetta rømme på, så var det
skikkeleg bra. Dette smakte
skikkeleg godt. Det var jo ein
slags ferskost, og eg tykte det
var nydeleg.
Anna T. Aase, frå boka
«Gamalost» av Kjerstin Risnes
og Henning Rivedal.
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Arthur Lee og Anna Nummedal på familiegravstaden St
Petri i Gar, Minnesoto. Eigar: Fylkesarkivet (SFF)

God ven eller bitter fiende!
Gamalosten, det er ein god ven eller ein bitter fiende, seier
75 år gamle Anna Nummedal frå Framfjorden i Sogn. Ho er
ei av dei siste store ystebudeiene. Saman med Brita Lee stod
ho fram i fjernsynet i august 1967 og synte korleis dei ysta
gamalost. Det var Ole Chr. Lagesen og medhjelparar som
hadde ansvaret for dette programmet frå Stølsheimen. Anna
var første gongen på stølen 4 år gamal, men sjølve stølslivet
byrja i 1928 då ho var 16 år gamal, og stølen var Bjergane
i Stølsheimen. Dei ysta gamalost på den gamle måten. Det
var tungt og mykje vasking og turking av klesplagga som vart
nytta. Av om lag 100 liter mjølk i ystekjelen vart det tre ostar
som ymsa frå 1 ½ til nærare 2 kg. Det krov mykje reinsemd å
laga gamalost, fortel Anna. Og når ostane skulle stå til gjæring, vart dei sett ned i «Dynamitten». Det var trekasser som
dei hadde fått frå talkumgruva. I desse blankskura kassane
vart ostane sett oppi med storrgras rundt. I dei dagar var
det høgt under sengane, slik at kassene fekk plass der. Men
Anna har aldri sett at gamalosten var i senga til budeiene. Frå
gamalt av var det halm i sengene på stølane, og ho vil ikkje
påstå at det ikkje kunne vera gamalost i budeiesenga.
Men viktigare var det å passa på gamalosten under gjæringa,
slik at det ikkje kom fluger til og «skeit» på osten. Då kunne
det snøgt aula med makk i «Dynamiten». Når ostane var ferdige, vart dei sett ut i skotet, klare til å kløvjast heim.
Då bror til Anna ein gong var på bytur (Bergen) var han innom ein butikk, og då dei høyrde at han var sogning, spurde
dei: Har dokker begynt å ligge på gammelosten?
Anna slutta på stølen i 1973, men når det går mot sommaren,
kriblar det i blodet og då går turen opp til hytta i Stølsheimen. Då er alt slitet gløymt og ho storkostar seg. Men minna
er sterke. Ein varm sommarsdag kom nokre ridande inn på
stølsvollen. Då Anna skulle lesa noko opp for gjestene greidde ho nesten ikkje å få orda fram. Ho tok til å gråta då ho såg
hestane beita på stølsvollen, og det var så gildt å høyra hestehovane trakka på marka. Berre «Dynamitten» med mogen
gamalost mangla. I dag må også Anna kjøpa gamalosten frå
meieriet i Vik, og den er retteleg god, seier ho. Gamalosten
et ho på skiva med sirup til, og til potetkaker er gamalosten
sers god.
Oldemora til Anna kokte gamalosten i mjølk og fekk såkalla
fatost, men den vart for dryg for smaken, seier Anna og ler
hjarteleg. Oldemora vart over 90 år.
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REIN TRIVSEL AS
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

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

249.-

Gammalost frå Vik kr.
per kg. Levert frå Meieriet i Vik.
Stort utvalg med oppdelt, frossen og fersk Gammalost
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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Din fagbutikk

Inger Else Brekke
Naturterapi

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

ÿ 0DVVDVMHWHUDSL
ÿ 6RQHWHUDSL

Bruk tidi di rett.
Lat oss gjera jobben slik du vil ha det.

7DNRQWDNWS§

470 34 250

-

Kvitevarer
Radio og TV
Småelektrisk
Solskjerming
Glasservice
Lamper
Interiør

Me kan hjelpa med
• legging av golvbelegg
• sliping og l akkering av golv
• tapetsering, måling ute og inne

Alltid
-25%
på kjøkken

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

Tlf. 476 88 888 / www.vik-elektrooginterior.no

SKILT OG DEKOR

Tlf. 47 90 80 00 - 6893 VIK I SOGN

16

SOMMARAVIS 2017

www.holmbergprofilgaaver.com

I høve Gamalostfestival
er alt i butikken

20% rabatt

 
  



Optikar

Kjell Magne Talleraas
Avdeling Vik – Åpent onsdager kl. 10.00–16.30
Synsundersøkelse - Briller - Kontaktlinser
Timebestilling 920 94 145

TVEIT CAMPING
6894 Vangsnes
tlf.91141879 • tveitca@online.no
www.tveitcamping.no

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

A la carte restaurant
Uteservering
Konferansesal, møte- og selskapslokale
27 rom
Velkomne!
www.blixhotell.no
Følg oss på Facebook
Tlf. 57 69 65 50 - epost:booking@blixhotell.no
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Bringebær

Rubus idaeus (latin), hallon (svensk), hindbær (dansk),
hindberjum (islandsk), raspberry (engelsk),
Himbeere (tysk), framboises (fransk), frambuesas (spansk),
lamponi (italiensk), maliny (polsk), alttawt (arabisk)

Bringebær-det sunne
bæret
Ekspertar meiner at me truleg
held oss yngre og friskare ved
å eta rikeleg med bringebær.
Dei søte bæri får den fine
blåraude fargen frå fargestoffi
antocyaninar, som også har
en beskyttande effekt mot

mikroorganismar. Mange av
antocyaninane har antioksidative eigenskapar, og verker
førebyggande mot både kreft
og hjarte- og karsjukdomar.
Dess modnare eit bær er, dess
meir antocyaninar.
Bringebær ligg i toppskiktet når det gjeld innhald av

antioksidantar. Antioksidantar
er viktig, fordi dei motverkar
celleskader frå frie radikalar.
Og alle kroppen sine celler, organ og vevsvæsker må beskyttast mot skadeleg oksidasjon.
Bringebær er og rike på c-vitamin, magnesium, kalsium og
kalium, og kan regulera men-

struasjonssyklusen og bekjempa virusinfeksjonar.
Dessutan er dei raude bæri
vassdrivande og avførande og
egnar seg godt til slanking.

Sjokoladekake med
bringebærmousse

Sjokolade og bringebær er ein
strålande kombinasjon. Lag ei
skikkeleg festkake med bringebærmousse som fyll. For å
laga bringebærmousse treng
du bringebær, sukker, gelatinplater, kremfløyte og sitronsaft.
Legg gelatinplatene i kaldt
vatn ca 12 minutt. Lag bringebærpure’ ved å ha bringebær
og sukker i ein blendar. Sil
blandinga gjennom ein sil for
å få bort frøi. Pisk krem og kok
opp 1/3 av bringebærpureen.
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FAGHANDEL
INNAN
TRELAST OG
BYGGJEVARER

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

xl-bygg.no

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 2017
E-post: post@vikja.no – Tlf 47657465 - www.vikja.no
* eller fenalår som dei seier i Bergen

gasta.no
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Resten av bringebærpureen
blandar du i kremen. Tilset
gelatinplatene i den kokte
bringebærpureen og rør. Avkjøl
og bland i krem. Set moussen i
kjøleskap 1-2 timar.

Lag bringebæreddik

Lagar du bringebæreddik blir
det ein søt eddik, litt surt og
søtt og masse bringebærsmak!
Drypp det over salat eller bruk
eddiken til is med nokre bringebær. Eddiken kan og nyttast
i saus. Eller til noko anna, det
er mykje du kan nytta eddiken
til.
Bringebæreddik er svært
enkelt å laga. Bland eddik og
bringebær og la det stå i 4-5
dagar eller endå lenger. Mos
bringebæri. Rør av og til. Sil av
i fleire omgongar og kok opp
med sukker. Smak deg fram.
Avkjøl eddiken og ha den på
glas. Fint som gåve viss du ikkje hugsar å kjøpa vin du skulle
ta med.
1 liter ferdig bringebæreddik
• 1 kilo bringebær
• 600 ml kvitvinseddik
• sukker
Ha sukker og eddik i ei gryte
og kok det langsamt opp under røring. Kok det hardt i ca.
10 minutt og skum godt av. Ta
av varmen og avkjøl. Hell over
på reine steriliserte glas (atter
gjennom et sileklede) og set på
lokk. Eddiken held seg lenge,
men det er best du brukar den
innan eitt år.

Bringebærhonning

Under Bringebærfestivalen er
det mogeleg å få kjøpa bringebærhonning i bod på Vikøyri.
Honningen er laga av nektar
frå bringebærfelti på Vangsnes. Biene haustar nektar når

Bringebærplanta kom til
Norden for 300 år sidan.

bringebærplantene blomstrar
tidleg på våren. Bringebærhonning er mild og søt og egnar
seg godt direkte på brødskiver
eller t.d. i te.

Polske plukkarar i Berdal i Feios.
Foto: Helge Grønningsæter
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Bærmottaka i Vik

– meir samarbeid og dermed auka verdiskaping,
korleis går det?
Vik, som den store bærkommunen, står for nesten 500 tonn
bringebær i tillegg til jordbær
i Fresvik, Feios, Vangsnes, Vik
og Arnafjord – det betyr at me
står for om lag ein fjerdedel
av heile Norge sin bringebærproduksjon. Og enno vil
marknaden ha meir, spesielt
vil industrien ha meir norske
jordbær. Når det gjeld bringebær, nærmar me oss kanskje
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 tek sats
og utnyttar mulegheitene.

Me jobbar med dette – ilag –
Fresvik Kjølelager, Sognabær
og Vangsnes Grønt. Me har
eit samarbeidsprosjekt der me
ser 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 som satsar og som
tenkjer nytt og framtidsretta.
Vangsnes Grønt sine produsentar har dei siste 10 åra levert
hovudtyngda av bringebæra
til TINE, ein krevjande men
utviklande og spennande samarbeidspart som har løfta oss

som produsentar. Fresvik har
samarbeidsavtale med Lerum,
som tek imot alt dei klarar å
produsera. Og Sognabær omset stadig meir bær til friskkonsum via BAMA-systemet. Me
trur at ved å samla ressursane
knytt til frukt og bær i kommunen til eit selskap, kan me få til
enno meir.
Norsk Bringebærfestival blir i år
arrangert for 4. gong – og set
bringebær i fokus, publikum
får oppleva, smaka og kjøpa
bringebær denne festivalhelga
i august.
Visjonen til prosjektet er å
Oppretthalda Vik kommune
som bringebærkommune nr.1
i Norge, ved å styrka samar-

beidsstrukturen mellom fruktog bærmottaka, rekruttering av
produsentar og areal til auka
frukt- og bærsatsing, samt
kreativ og framtidsretta produktutvikling.
Hovudmålet er altså auka
verdiskaping innan frukt og
bær. Delmål er framtidsretta
produktutvikling, meir bærareal
og utvikla mottaka som felles
drivkraft og rekrutteringsarena.
Me tenkjer at måten å oppnå
dette på er auka rekruttering,
areal og produksjonsvolum, og
ikkje minst betra dekningsbidraget for produkta - gjennom
tettare samarbeid mellom
mottaka. Me vil utvikla nye
produkt til både konsum og
industri, til eksisterande og nye

BLI INSPIRERT!
60 spreke butikkar
midt i hjarte av
Sogndal!

AMFI Mykje å gle seg til. Alltid.
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Hans Wilhelm Steinfeld 17. mai
talar

Årstrafikk Vikafjellet

17. mai-komiteen har gjort litt av eit varp ved å få
Hans Wilhelm Steinfeld til Vik som 17. mai-talar.
Han er kjend for dei fleste etter han i mange år
var korrespondent i Moskva. Det har vore internasjonalt kaliber over karrieren hans. Han har drive
som journalist, historikar og forfattar, no arbeider
han i eit PR-byrå. Steinfeld er fødd i 1951 i Bergen og frå å intervjua Gorbatsjov og Jeltsin skal
han no halda tale i Vik.

marknader. Og til sist trur me
at det å oppnå gode synergiar
gjennom felles leiing i mottaka,
vil skapa drivkraft og utvikling
av produsentmiljøa.
Medlemmane våre er positive - og Vik kommune har tru
på dette og støttar prosjektet
økonomisk.
Er dette muleg å få til når utfordringane står i kø?
Usikkerheit kring import og
importvern, lite rekruttering
og produktutvikling, auka
konkurranse og muleg overproduksjon – og ikkje minst det
at arbeidet pr no vert gjort på
dugnad.
Men fortrinna våre er mange:
me veit at marknaden finst og
bringebær sel, me har god
kompetanse og gode klimatiske forhold, godt fagmiljø og
gode samarbeidspartar – og
ideane finst, det er ’berre’ å få
dei sett i verk.
Samarbeidspartane våre i TINE
og Lerum ynskjer norske og
helst lokale produkt – også i
framtida.

Me har gjennomført ein forstudie som syner at dette kan
vera verdt å jobba vidare med.
Også tilbakemeldingar frå
dyrkarane og det offentlege er
positive. Me er no i gang med
eit forprosjekt som har som
mål å skaffa midlar til å føra oss
vidare inn i eit hovudprosjekt.
Eit viktig tiltak er å få økonomiske musklar nok til å tilsetja
ein person som kan utvikla
dette vidare. Eit forslag er å
skipa eit nytt selskap som skal
omsetja bæra våre, og at me
samlar alle ressursane våre der.
Ilag kan me skapa ein arena for
utvikling og ny entusiasme for
frukt- og bærproduksjon. Me
ynskjer oss ein proff nøkkelperson, ein som kan utvikla
denne produksjonen og skapa
eit godt og utviklande miljø for
oss alle.
Gode nye bringebæridear,
samarbeidsmulegheiter og
drivkrefter i bærproduksjonen i
Vik vil danna grunnlaget for Vik
si framtidige (bringe)bærsatsing.
Åslaug Stadheim Ese

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

2005-5150
2006-5438
2007-5352
2008-5206
2009-5804
2010-6002

2011-5517
2012-5403
2013-6280
2014-5750
2015-5604
2016-6183

Frå Fjord til Fossar og Fjell:

Mensen Ernst Minneløp
laurdag 24. juni 2017 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

Tlf. 908 81 355
400 66 467
E-post: gissinger1@hotmail.com • gmbendik@online.no

NO KAN DU FÅ
TRÅDLAUS INSTALLASJON
-22heilt utan boring
og synlege kablar
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Treng du EL-KONTROLL
av bustaden din?
Kva er el-kontroll? El-kontroll
er ein utvida kontroll som vert
utført av ein sertifisert kontrollør.
Kvifor ta el-kontroll? Årsaka til brann er
ofte feil i el-anlegget eller feil bruk av
elektrisk utstyr.

Kontakt
oss
formed
einå ta en elDet er fleire
fordelar
kontroll.
Når
eventuelle
feil eller manglar
samtale om trådlaus
er utbetra, vil godkjent kontroll kvalifisera
styring
ljos,
til rabatt av
på husog innbuforsikringar;
sjekk
kva
forsikringsselskapet
ditt gir.
varme, med meir.
Enkelt, komfortabelt
Ring oss for ein
og sikkert!

avtale 56 52 36 66

vangen elektriske a/s

AUTORISERT TELE- OG ELEKTROENTREPRENØR
Brynaskogen
2,  Voss - Tlf. 56 52 36 66
www.vangen-elektriske.no
firmapost@vangen-elektriske.no
www.vangen-elektriske.no

Du finn oss på

VERDISKAPING SKJER I MØTET
Det mest unike fjordlandskapet i verda - og her bur me! Verdsarvparken
arbeider med tiltak, prosjekt og arrangement, med formidling og
næringsutvikling,skjøtsel og tilrettelegging. Samarbeid er nøkkelen til
levande bygder. Verdsarvparken har mange gode partnarar som kvar dag
gjer eit arbeid for å ta vare på folka, dyra og landskapet. Me er opptekne
av å skape utvikling, ta vare på verdiane og foredle dei ressursane me
har her.
Engasjer deg i lokalsamfunnet ditt.Bli med!
Vil du vite meir om oss? Du finn oss her: www.naroyfjorden.no
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Bringebærfestivalen
Vestlandsfanden
skal ikkje plukka plommer i
Vik, men kanskje bringebær.
I alle fall held dei konsert i
Blixhalli laurdag 19. august
under Bringebærfestivalen.
Dette er ei norsk folk-rockgruppe som blei skipa i
Haugesund i 1979 av Reidar
Brendeland, Øyvind Staveland, Bjarne Dankel, Ivar O
Rudi og Kjell Henriksen. Den
fyrste spelejobben hadde
dei i 1980. Reidar Brendeland er frontfigur i gruppa.
Opphavleg var dei eit akustisk band med irsk, skotsk,
amerikansk og nordisk
folkemusikk og med tekstar
av blant andre Kjartan Fløgstad, Ingvar Moe, Gunnar Roaldkvam
og andre kjende vestnorske forfattarar, samt melodiar og tekstar
av Reidar Brendeland.
Vestlandsfanden har vært nominert til Spellemannsprisen, dei har
gjeve ut 16 plater, og har vore mange gonger på tv. Bandet har
spelt på fleire festivalar i Danmark og heldt konsert i Hongkong
sentrum i 2001. Dei seier dei har vore på ein evigvarande turné
sidan starten. Litt utskiftingar har det vore i mannskapet.
Dei mest kjende melodiane deira er «Plukka plommer i Hardanger» og «For livets glade gutter går solen aldri ned», begge er
skrivne av Reidar Brendeland.
Medlemer no er Reidar Brendeland, vokalist, gitarist, Andreas
Berg, gitar, Espen Skeie, bass, Thomas Dulsrud, trommer, Arne
Martinussen, hammond, piano, synth, trekkspel og Olaug Furusæter på fele.
Foto: Marta Amanda Vannebo

Tor Talle Trio

Laurdag 19. august spelar Tor Talle trio til dans i Blixhalli etter
konserten med Vestlands-fanden. Sognebandet spelte i Vik i 2016
og, og dei byr på variert, god og tøff dansemusikk. Ein kan høyra
gode, gamle klassikarar, men og nyare hitlåtar. I trioen er Tor Talle,
Gøran Sjølie og Marianne Hagen.

Alle inntekter under Norsk Bringebærfestival går til lag
og organisasjonar, ingenting til produsentane.

Kjartan Lauritzen

Gamle Trevaren

Vetleøyri 2, Vik i Sogn Tel +47 91 70 59 88 / +47 90 10 86 31
post@gamletrevaren.no
Facebook: Gamle trevaren

kjem til Vik på fredagskvelden under Bringebærfestivalen og skal opptre i Blixhalli. Før han blir det eit
oppvarmingsband, og etterpå blir det diskotek. Han
har ikkje lange vegen, for Kjartan er frå Balestrand og
heiter eigentleg Per Aki Sigurdsson Kvikne. Han er
ein rappar og har fått seg eit stort namn i Noreg og
har spelt på Malakoff, Slottsfjellet og på Parkteateret
i Oslo. Det vert fortalt at han er hyperenergisk på scenen, og ofte fylgjer det med ein stagedive eller to. I
ein omtale sto det at «den bergensbaserte sogningen
lager rapmusikk med en søt eim av Wunderbaum,
svidd gummi, epleslang og nyvaska hotellsengetøy.
Det går gjetord i fjorder og daler om Kjartans energiske liveshows.»
Dei mest kjende låtane hans er Fredag, Havanna og
Nyte D.
I august kan altså vikjer og andre oppleva nabolagsenergi på scenen i Blixhalli.
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Vedlikehaldsgruppa

Vikfalli
6893 Vik i Sogn

Telefon
Telefon Vikfalli
Vikfalli - 480
57 6824
93961
42

OSTEBAREN
Me tilbyr lunsj med ostevri,
ostekake, kald og varm drikke.*

Opningstider i sommar:
Måndag - fredag
10.00 -16.00
Laurdag
10.00 -15.00
Gamalost
rett frao bui

Mylsa
rett frao grytao

* Ostebaren har alle rettigheiter.

25

SOMMARAVIS 2017

Planar om hus eller hytte i Vik kommune?
Her er ein kortfatta oversikt
over tomtetilbodet som finstog det som truleg vil komma.
I gjeldande kommuneplan for
tidsrommet 2013-24 er det vist
byggeområde for bustader
og hytter i alle bygder i Vik
kommune.
Som hovudregel er det sett
krav til reguleringsplan for dei
viste områda før bygging kan
starta.
Tomtefelt for bustader kan
regulerast av kommunen, eller
av private eigarar. Hytteområde må regulerast av eigarar
eller andre interessentar, og
er ikkje rekna for ei kommunal
oppgåve. Her vert berre omtalt
område med godkjent reguleringsplan, der det er eller vil
bli byggeklare tomter i nær
framtid.
For utfyllande informasjon og
kart; sjå kommuneplan for Vik
2013-24, arealdelen. Plandokumenta er tilgjengelege på
heimesida til Vik Kommune.
Regulerte område for bustader.
Frå vest mot aust.

- Indrefjorden i Arnafjord.
Fjordnære tomter for bustad/
hytte i området Hagen og
Åsberget.
- Odlane, Framfjorden. Eit fåtal tomter i eldre kommunalt
bustadfelt.
- Hovsviki mellom Ligtvor og
Viksøyri. Planvedtak 2017. 3
tomter for bustad/fritidsbustad.
- Tenål i Vik. Planvedtak februar 2017. Byggeklare tomter
2017/18.
- Tråna, Vangsnes. Byggeklare
utsiktstomter i kommunalt
felt sommar 2017.
Rinde, Feios. Eldre kommunalt tomtefelt m. eit fåtal
tomter att.
- Grundeland, Fresvik sentrum.
2-3 byggeklare tomter sommar 2017.
I tillegg til regulerte tomtefelt for bustader i oppstillinga
over, er det sett av område i
Vik sentrumsområde for meir
konsentrert utbygging i form
av rekkehus , lågblokk og
liknande

Fotokonkurranse 2016

Under Bringebærfestivalen i 2016
vart det arrangert fotokonkurranse. Det vart diverre liti deltaking,
men det var eitt av mange tilbod
på laurdagen under festivalen.
Deltakarane fekk oppgjeve tema
og vart så sende ut på fotografering. Temai dei fekk var raudt,
vatn og turist. Ein kunne nytta
kamera eller mobil. Dommarar var
Arild Thingvoll og Nils Ove Fosse.
Det vart delt førstepremie mellom Odd Rune Turvoll og Gaute
Løseth.

Vinnarbilete fotokonkurransen
under Norsk Bringebærfestival
2016. Arne Ovrid og barnebarnet
til Odd Rune Turvoll prøver ei
brannsprøyta på kaien i Vik.
Foto: Odd Rune Turvoll

Kartutsnitt . Regulerte område for nye bustader og hytter i Vik
kommune pr 2017.
Det er prosjekt i gang for
utbygging på to slike område:
Øenmarki og Sæbøjordet.

-

Regulerte område for hytter/
fritidshus. Frå vest mot aust.

-

- Indrefjorden i Arnafjord.
Fjordnære tomter for bustad/
hytte i området Hagen og
Åsberget.
- Osen i Framfjorden. Tomter i
strandsona ved elveosen.
- Vik Fjellandsby i Nyastøllii

-

øvst i Bøadalen. Nær fjellet
og Vik Skisenter.
Hagane mellom Juvik og
Tveiti. Tomter i strandsona.
Kleivi , Vangsnes. Strandtomter/rorbuer ca 0,8 km sør for
ferjekaien.
Rinde hytteområde, Feios.
Tomter i strandsona.
Solali hytter i Fresvik.
Øyri i Fresvik. Naust/hytter
ved fjorden.

Ottar Wiik
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Fres Festival 28.-30. juli på Skau i Fresvik
Artistar på Fres 2017
Stein Torleif Bjella og Odd
Nordstoga er klare for Fres
Festival 2017! Og ikkje berre
dei! Spidergawd, The Switch,
El Doom and the Born Electric,
Slegest, Skatebård, Västerbron
og – skulle du sett: dei gamle rakkarane i The Generous
Days!

Fresvik og. Det er om å gjera å
sikra seg billett.

Stein Torleif Bjella

Odd Nordstoga

Dette seier Odd sjølv: Det er
no eit år sidan albumet ”Dette
Landet” kom ut. Med låtar som
”Kunsten å gå”, ”Diesel og
Bensin” og ikkje minst tittel-låten ”Dette Landet”, har dette
blitt ein av mine største suksessar til no. Det har vore fulle hus
og stormande jubel nær sagt
overalt.
Stormande jubel og fullt festivalområde blir det sikkert i

– Det er heva over revisjon at
Stein Torleif Bjella levarar noko
av det stødigaste handverket
innan framstilling av vaklevorne
skjebnar frå landsbygda. Desse
korte livshistoriane ikler han
sine mørkvakre viser og framfører dei i lag med sitt eminente
band. Dette vert over kanten
bra feitt, men vi vel å ta sjansen
seier ein ressurssterk Gunnar
Husabø frå festivalleiinga.

slags tvåge, dyppe denne i ei
alvorleg bøtte med tung tung
rock og vaske heile Fresvik
reint for eventuell mangel på
groove!
Spidergawd er noko av det
feitaste som har kome ut av
Midt Noreg dei siste ti fireåra!
Med frekke LPar som høvesvis
I, II, III, og no berre for få dagar
sidan IV, har Spidergawd dei
siste åra banka seg inn i norsk
rock på ein måte som er meir
overbevisande enn Hercule
Poirot rett etter at han har
samla alle karakterane i slutten
av episoden.

Spidergawd

Ikkje berre viser på Fres i år!
Dei blodtrimma trønderane (og
ein totning) i Spidergawd tek
og turen. Det er sagt at dei har
planar om å bruke bøen som ei

The Switch

Dersom du elskar både awesome musikk og ein enkel måte
å skru ting av og på på, så
kjem du til å elska The Switch!

Og du er slett ikkje åleine.
Andre som elskar The Switch
er alle, i tillegg til juryen for
Spellemannsprisen som gjekk
so langt som å tildela nettopp
The Switch Spellemannsprisen
2016 i den spissfindige kategorien “Indie” for deira seinaste
fonogram: “The Switch Album”!

El Doom and the
Born Electric

Prog er tilbake! Det er ikkje for
ingenting at det vart jubla over
det ganske Fresvik då nyhenda
om at El Doom and the Born
Electric kjem! Med crisp trommelyd, alt for feit vreng og kriminelt kule låtar styrer El Doom
sjølv progskuta over havet og
like til kais i det forjetta rockenerdeland. El Doom and the
Born Electric arbeidar for tida
med oppfølgjaren til den sjølvtitulerte brakdebuten frå 2012,
og det er venteleg at dei kjem
til å krydra sette hovudrettssize
smakebitar frå dette.

Skatebård

Torsdagssvingen returnerar! I
år som dei siste mange åra gjer
Fres Festival Skausgarden om
til det største klubblokalet i
heile Fresvik! Først ut i 2017-utgåva av Fres er ingen ringrevare enn Skatebård – kjent
frå både Sidebrok, Ørsta og
fjøsen. Blir aaawesom! Her skal
det dansast, folkens!
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The Genereous Days

Verda står no offisielt ikkje til
påske! Den andre reunionen
– like usannsynleg som den
første – til bandet som tok NRK
Sogn og Fjordane med storm
back in the day er nok attende
for å levera sine sticky refreng
og gladgroovande vers til det
vi må anta vert ein ekstatisk
crowd, boren fram frå jorda på
ei bølgje av nostalgi og dånnngrishortsar. Fres Festival vert

det einaste høvet til å gjenoppleva The Generous Days i
sumar! Ta turen, eller ta grep i
kvardagen!
– Dette bandet VEIT eg er bra,
for dette bandet spelar eg i
sjølv! seier Gunnar Husabø.

Västerbron

Ettersom me er suckers for
catchy tunes pakka inn i vreng,
kan me gledeleg melde at me
får eit gjensyn med fjorårets
beste band! Det beste av alt,
dei er svenske, og såleis har
me sikra freshistorias tredje
svenske booking. Västerbron
har ein solid track record i
Norge, med spelingar over det
ganske land og god pushing

Sjå meir på www.fresn.no -

på riksdekkande FM og DAB+.
Siste nyhende er at dei er
nominert til heile 4 Gaffaprisar
i sitt heimland, deriblant “Årets
live”, noko som bekreftar vår
mistanke om at dette faktisk er
eit av Nordens beste liveband.
Bu deg på hardtslåande
melankolsk svensk poprock i
moll, med alt du ynskjer deg av
fengande melodiar og tekstlinjer. Me spår topp stemning på
bøen!

Slegest

Slegest kjem til Fresvik for å
levera tung, tung groove med
tunge, tunge støvlar på. Dei
sleppte nytt album i 2016, Vidsyn. Dei finsiktar kanonene inn
mot siste helgi i juli, boom!
Det kan bli fleire artistar, det
blir arbeidd med å skaffa fleire
utover våren og sommaren.

Kjøp billettar på nettet, på billettservice.no

Sommarsnø på Vikafjellet

Rekordtidlig oppstart på
sommarski på Vikafjellet i år

Vik Aktiv har i fleire år hatt god aktivitet på Vikafjellet. Mange kjende lag og
team har siste åra lagt grunnlaget for
neste sesong her.
Dei mest kjende er det italienske skiskyttar-landslaget med Dorothea Wierer,
og tsjekkiske landslaget med Gabriella
Koukalova i spissen. Også fleire norske
landslag og team har siste åra besøkt
oss.
I år kjem det norske Rekrutteringslandslaget i skiskyting allerede 4. mai,
og 31. mai kjem Italia og Wierer attende.
Dette viser at kvaliteten på løypene på
fjellet, samt anlegget på Kålsete er svært
god.
Vik Skisenter og Vikafjellet har etter kvart

fått eit godt rykte i ski og skiskyttarmiljøet, nasjonalt og internasjonalt.
I Vik har me eit fantastisk terreng for barmarkstrening, samstundes som avstanden frå fjell og vinter, til fjord og sommar
er kort.
Etter ein heller snøfattig vinter, har det
siste tida komme godt med snø på
Skjelingen. Dette gjer at me kan ha
sommarski ut til midten av juni. Dersom
forholda fortsatt er gode, vil me halde
på endå lenger.

Det kostar å køyre løyper

Det kostar å køyre løyper, så me er heilt
avhengige av at alle som nyttar tilbudet
kjøper dagskort, årskort eller familiekort,
dersom fleire i familien brukar tilbudet.
I år kan ein også betale med Vipps. For

dei som ønsker årskort eller familiekort,
kan ein ta kontakt med Bjørn Tore Årevik eller Jorunn Åsfrid Røyrvik.

Prisar for sommarski
sesongen 2017 er:
•
•
•

Dagskort kr 150,Sesongkort person kr 1400,Sesongkort familie kr 3000,-

Myrkdalen hotell nyttar sommarski på
Vikafjellet i sin marknadsføring, og er ein
god samarbeidspartnar for oss. Vik Aktiv
er også avhengig av alternativ overnatting for lag som trenar i Vik. Dersom
nokon har hytte eller hus som kan leigast
ut, er det berre å ta kontakt.
Bjørn Tore
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Sæbøfjosen møte og
selskapslokaler

Best Bensinstasjon
• Best Oljesenter
• Lakk og
karosseriverksted

•

• Bosh Carservice
• Bilutleige
• NAF/Falk
redningsteneste

Bryllaup
Konfirmasjon
Festlige lag
Catering
Ta kontakt for tilbud.
Ann Kristin Årevik

Tlf. 57 69 84 00
Godkjent bilverkstad / Dekkforhandlar
Me utfører service, PKK, feilsøking
og reparasjonar på lette køyretøy!
12 mnd. veghjelp
er inkludert i servicen.

Mail: arevik@hotmail.no
Tlf: 906 17 886
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Hytte i alle
kommunar

Fylkeskommunen, Sparebanken Sogn og Fjordane og
kommunane går saman om å
byggja ei dagsturhytte i alle
kommunar i Sogn og Fjordane. Hytta har lik utforming, og
det var arkitektkontoret Rojo i
Trondheim som vann arkitektkonkurransen, av 21 for-slag.
Hytta er forma som ein trekant
og er på ca 15 kvadratmeter
med enkel utforming med ei
dør og vindauge, ingen oppvarming/isolasjon, ikkje straum,
sanitæranlegg eller sengeplassar.
Kommunane bestemmer sjølve

kvar hytta skal byggjast, men
turmålet skal vera lett til-gjengeleg for alle. Ein bør unngå
plassering i gamle stølsmiljø.
Startpunktet for turen til hytta
bør nåast med bil innan 15 minutt frå kommunesenteret. Det
er ikkje avgjort kvar hytta skal
byggjast i Vik.
Hytta må ikkje liggja høgare
enn 1200 m o h, populariteten
til turmålet skal vektleggjast og
tilkomsten til hytta må vera god
eller bli utbetra. Kommunen
vert eigar av hytta og ansvarleg
for drift og vedlikehald. God
skilting og informasjon på fleire

språk ved start-punktet må og
finnast.
Bakgrunnen er fysisk aktivitet
for alle, eit ly for ver og vind
og å gje born gode vanar for
seinare i livet. Ein vil stimulera
til fleire opplevingar ute. Men i
hytta skal det og vera eit bibliotek, så stimulering av leselysta
er og eit mål. I skriv frå Fylkeskommunen står det at det skal
vera eit «nynorsk fjellbibliotek».
I pressemelding frå Fylkeskommunen og Sparebankstiftinga
Sogn og Fjordane står det:
Dette er eit av dei sprekaste

prosjekta vi har sett på lang tid.
Her får vi fleire folk ut i na-turen på ein måte som er smart
tilrettelagt, interessant, barnevenleg, som aukar trygg-leiken, og som gir fylket eit flott
fortrinn med omsyn til turisme.
Forma på hytta er spens-tig,
samtidig gir ho assosiasjonar til
eit telt, noko folk kjenner att i
norsk natur, seier kul-tursjef Pål
Fidjestøl i Sparebankstiftinga.
Dagsturhytta skal vere ein plass
å gå inn, byte klede, ete nista
si og få varmen i seg når ein er
på tur.
Alle kommunane i fylket har
sagt ja til å bygge dagsturhytte
på eit populært turmål i kommunen sin, nokre kommunar
vil til og med bygge to. Plasseringa varierer frå høg-fjellet til
fjorden. Planen er at dei første
hyttene skal stå ferdige i 2017,
og i løpet av 2018 skal det vere
mogleg å besøke «Sogn og
Fjordane-hytter» i alle kommunane.
- Fylkeskommunen er i gang
med å skape opplevingsløyper på veg til hyttene, med
kreative kunstinstallasjonar
og skilting av stadnamn og
kulturminne. Vi arbeider også
med å utvikle ein app, som kan
motivere turgåarar. Visjonen vår
er fysisk aktivitet for alle, og vi
håpar at denne hytta kan auke
interessa for «nær-friluftslivet»
blant folk i alle aldrar, seier Atle
Skrede.
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Sylvringen as
Sylvringen as vart skipa i mai 2016 og har som føremål å marknadsføra dei største og mest kjende attraksjonane i Vik samla.
Største aksjonæren er Vik kraftlag 2013 som er eigar av Refsdal
kraftstasjon 1913, elles er Vik Sparebank og Blix hotell med på
eigarsida. Ein har og eit tett samarbeid med Visit Sognefjord
og næringsetaten i Vik kommune. Initiativet til etableringa vart
teke av Vik kraftlag 2013 fordi det ikkje ville vera så lett å selja inn
kraftstasjonen i Refsdal åleine. 2016 var eit prøveår der ein hadde
6 bussgrupper med norske turistar på besøk.

Programmet for 2017 ser slik ut:
1)

2)

3)
4

Heildagsprogram med buss ”Ein dag i Vik” som går frå ca kl.
8 til ca kl. 1630, og som omfattar besøk av Fridtjovstatuen
på Vangsnes, Hopperstad stavkyrkje, fottur langs gangvegen
Sylvringen forbi Moahaugane til Hove kyrkje, lunsj på Blix
hotell, besøk Refsdal kraftsasjon 1913, gamalostsmaking på
Tine, Vik Meieri og til slutt vandring på Vikøyri inklusive besøk
hjå Fjordsylv der deltakarane kan bli sertifiserte som ekte
vikingar ved å kjøpa Steimsringen.
Programmet ”Ein halv dag i Vik” til fots som går frå ca kl. 8 til
kl. 1130. Her inngår Hopperstad stavkyrkje, gamalostsmaking
og vandring på Vikøyri.
Som program 2, men med buss. Difor får ein også med Fridjovstatuen.
Tur med veteranmotorbåten Arnafjord frå Vik til Arna- og
Finna-fjorden for inntil 11 personar.

Fyrsre turen går frå ca 6 juni i år om og når båten er komen til Vik.
Elles frå april til oktober.
Alle turane er med lokal gaid. Pris vil vera avhengig av tal deltakarar i gruppa, om dei kan nytta eigen bil/buss, om dei treng
overnatting etc. Tidspunktet for turane er tilpassa rutebåt-tidene
i Vik. Ein kan også tilby variantar med omsyn til tidspunkt og
attraksjonar. Turistinformasjonen på Blix hotell kan gi nærare
informasjon.

Det er over
500 000
milliardar liter
vatn i
Sognefjorden.

Knut Hovland

Vi likar å telje. Sidan vi starta teljinga har vi vokse frå 50 personar til
å bli den største leverandøren av rekneskaps- og
rådgjevingstenester i Nord-Europa.
Heile tida med éi sterk overbevisning:
Bak alle suksessar ligg lidenskap.
Vår lidenskap er å hjelpe andre til å skape resultat.
Vis oss din lidenskap - få endå betre resultat!
Accountor i Vik
Tlf; 57 69 58 96
Accountor i Balestrand
Tlf; 57 69 13 88

www.accountor.no

Det blir som før salsboder og stand for lag og organisasjonar på Vikøyri
under festivalane i 2017.
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Heimekampar
Vik 4. divisjon
22. april Vik-Skavøypoll
7. mai Vik-Førde 2
13. mai Vik-Sogndal 2
27. mai Vik-Tornado/Måløy
3. juni Vik-Bremanger
10. juni Vik-Stryn
24. juni Vik-Eid
11. august Vik-Høyang
1. september Vik-Årdal
29. september Vik-Dale
14. oktober Vik-Florø 2

Laurdag 22. juli
kl 12.00-14.00
Nese i Arnafjord
Vik Jakt- og fiskelag
91705988

Lakseelva Vikja – ei av Norges beste –

www.vik-jfl.no

Sesong: 15. juni-15. september

Fiskekort bestillast hjå: Gamle Trevaren, tlf. +47 901 08 631/917 05 988 – morten@vik-jfl.no
Me bringer
Sorgbinder
Festbinderi
Interiør
6893 Vik i Sogn - Tlf. 57 69 54 52 - Mobil 908 75 359
Fax: 57 69 52 48 - Epost: post@vikblomster.no

Telefon 57 69 54 53

Bech arkitekter

Vik Apotek
OPNINGSTIDER:
Mandag-fredag 08.45-16:15
Torsdag: 09:30-16:30
Laurdag 10:00-13:00

909 20 966

Din lokale samarbeidspartnar!

VIK APOTEK
Postboks
6891
i Sogn
Vikjatunet,133,
6893
VikVik
i Sogn
Tlf. 57 69
69 83
83 83,
83, fax
fax57
57696983838080
E-post:vik@dittapotek.no
vik@dittapotek.no
epost:

– me gir deg betre helse
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Sørsida av Fresvikbreen, biletet er teke frå Snøggvegfjellet i Jordalen.

Fresvikbreen
Fresvikbreen er ein isbre på
sørsida av Sognefjorden i Vik
kommune. Breen har eit areal
på 15 km² og eit toppunkt
på 1648 moh og det lågaste
punktet ligg ca 1250 moh.
Fresvikbreen er den 23. største
isbreen på det norske fastlandet. Han er ein del av Nærøyfjorden landskapsvernområde
som har verdsarvstatus. Dette
er den einaste breen i Norge
som ligg i eit verdsarvområde.
Breen er ein platåbre, det vil
seie ein bre som dekkar eit
heilt fjellområde og ligg oppå
landskapet. Alle dei største
norske breane er platåbrear.
Den øvre delen av ein platåbre er forholdsvis flat og har
få sprekker. Klimaendringane
siste åra har påverka også Fresvikbreen og han har trekt seg
ein god del attende der islaget
ikkje har vore så tjukt. Sprekker kjem også til syne inne på
breplatået. Mot aust går breen
over i eit dramatisk landskap
ned mot Huldabotn, og smeltevatn frå breen dannar den
høge og vakre Huldafossen.
Brefalla ved Huldakyrkja og

mot Heljedalsvatni har mykje
sprekkdanning.

Stølsvegen
frå Fresvik

Fresvikbreen ligg isolert til,
og ein har fleire timars gange
framfor seg viss ein vil opp på
breplatået. Den gamle stølsvegen frå Fresvik til Jordalen
kryssar ein arm av Fresvikbreen. Dette var ein lang og tung
stølsveg der ein måtte opp
på over 1300m på Rupeskard
før ein byrja gå nedover mot
Jordalen. På vinterstid tok ein
utgangspunkt i Skard og gjekk
over Langafjellet på grunn av
skredfaren i Tundalen.
I dag kan ein i sommarhalvåret
køyra til heimestølen Engi 5 km
oppe i Fresvik, før ein må ta
beina fatt. Ein kryssar Engjabrui
og går mot Vetlengi før dalen
smalnar inn. Stien held fram på
venstre side av elva, passerer
Øystølen og kjem inn i den
bratte og trange Tundalen.
Der går det ofte både jord- og
snøras, det siste store steinraset kom i 2008 då Tangaskreda

raserte rundt 100 m av stølsvegen.
Litt lenger oppe ligg Tundalsselbøen der murane etter
steinsela framleis står. Ved
Klepphola kryssar ein elva. Her
skjedde det ei tragisk ulukke
i 1914 då far og son omkom
i eit snøras. Dei var på veg til
Jordalen med materialar til
selet dei skulle byggja. Dette
var rundt jonsok og framleis
låg det store snøskavlar oppe
på toppane i Tundalen. Nett
då dei passerte Klepphola kom
raset og begge to miste livet.
Like ved stien er årstalet 1914
hogge inn i ein stor stein.
No startar oppstigninga til
Bratta og vidare oppover til
Vassosvatnet og Rupeskard.
Like etter Rupeskar kryssar ein
Gryteskarvfonna som er ein
arm av Fresvikbreen. Dei siste
åra har fonna minka mykje og
store sprekker har komme til
syne. Særleg utpå sommaren
bør ein vere varsam og vere
obs på sprekker. Fonna har
fått namnet sitt etter dei runde
grytene som av og til dukkar

opp her. I 1936 sette ein hest
livet til då han fall ned i ei gryte
som var gøymd under snøen.
Hesten stoppa opp og ville
ikkje gå lenger, men dei som
var med jaga på. Han hoppa
til, men bakføtene trefte midt i
gryta og hesten datt nedi det
15 m djupe holet.
Vil ein inn på breen kan ein
svinga vekk frå stien like etter
Gryteskarvfonni og ta mot
høgre oppover mot brekanten.
Snart dukkar den karakteristiske Huldakyrkja opp, ein stor
fjellknaus som stikk opp i brefallet ned mot Huldabotn og
Storedalen. Det er eit storslege
utsyn frå ”kyrkjetårnet”. Neste
stopp vert på høgste breakulen (1648 moh). Er ein heldig
med veret, får ein eit flott utsyn
over dei mange fjelltoppane i
synsranda.

Jordalen som
utgangspunkt

I dag er nok enklaste tilkomsten til breen frå Jordalen. Ein
tek av frå E16 nokre kilometer
ovanfor Gudvangen og køyrer
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forbi gardane i Jordalen og
vidare på bomveg til Fresvikstølane Nestedalen og Øvstedalen. Ved Øvstedalsvatnet
svingar ein opp mot Jashaugvatnet. Her ligg den ubetente
DNT-hytta Jashaugbu. Hytta er
drifta av ILModig og Vik Turlag
og har plass til 6 personer, 4 i
senger og 2 på hemsen. Hytta
kan brukast heile året. Frå
hytta er det to merka ruter, ei
til Tundalen i Fresvik og ei til
Seljadalen i Vik.
For å komma frå Jashaugbu
til Fresvikbreen fylgjer ein den
gamle stølsvegen mot Fresvik.
Ved Langafonnvatnet eller ved
Gryteskarven, tek ein av mot
venstre og opp mot breen.
Dette er ein mykje lettare og
også kortare veg til Fresvikbreen enn om ein startar i Fresvik.
Utgangspunkta Fresvik og Jordalen er dei vanlegaste, men
breen er sjølvsagt også tilgjengeleg både sommar og vinter
frå andre kantar av kommunen
viss ein er noko fjellvan. Enklast
er det kanskje å nå breen på
ski om vinteren frå Jordalssida,

T

Taulag i brefallet på veg mot Huldakyrkja. Begge foto: Anne Marie Bøtun Øyri
men då bør ein vera obs på at
bilvegen ikkje blir brøyta lenger enn til garden Øvste Nåsi i

Tlf 405 50 229, 906 17 886.
Mail: arevik@hotmail.no

Sæbø 2.
Leiligheitar med parkeringskjellar og heis. 2,3 og 4 soverom.
Utbygging av leiligheitar på Sæbømarki er straks i gang. Leiligheitane får høg
standard, med parkeringskjellar og heis. Ta kontakt for prospekt.
Fyrste byggetrinn
vert påbegynt i
vår/sommar. Det
er prosjektert 20
leiligheitar i dette
byggetrinnet. Ved
høg interesse kan
det bli aktuelt å
øke antallet
leiligheitar i
byggetrinn 1.

Ved interesse ta
kontakt med
Bjørn Tore Årevik
Tlf 405 50 229
Mail:
arevik@hotmail.no

Jordalen. Men ein sommartur
på breen gir andre og heilt
spesielle opplevingar sjølv om
ein må traska i heller ulendt
og steinete terreng. Fleire har
nok fått auga opp for dette
flotte landskapet siste åra, men
framleis er det liten sjanse for
å støyta på andre turgåarar.
Uansett om ein er på tur sommar eller vinter, så er det viktig
å hugsa på at det same gjeld
for Fresvikbreen som for andre
brear, ein må ha med naudsynt
breutstyr og brekunnskap.

Fangstanlegg rundt
Fresvikbreen.

Handadalseggi ligg mellom
Fresvikbreen og Nærøyfjorden.
Like vest for toppen av dette
fjellet går det ein opptil 1,2 m
høg og 110 m lang steinmur
tvers over egga. Ein skremd
reinsflokk ville bli jaga utfor
stupet og ned i Handadalen.
Derifrå vart dyra truleg frakta
ned til Dyrdal. Det øvste bruket
heiter Drego, som kanskje kan
tyda på at det har vore drege
dyr ned hit.
Langafjellet ligg nordaust for
Handadalseggi og er 13001400 moh. Her er det og
bogastille, og dyra vart jaga

mot ei trong kløft ved hjelp av
leiegjerde og murar. Så vart
dyra avliva eller jagde vidare
utfor stupet mot Tundalen.
Treverk i beiemuren er datert til
rundt år 1000.
Like sør for Fresvikbreen ligg
Sirynjefjellet. Berre mot sørvest
er det framkommeleg, elles er
det stup på alle kantar. Austre
delen må ha vore eit godt beiteområde for reinen. På vestre
delen er det mange bogastille.
For å komma frå beiteområda har reinen måtta forsera
bogastilla.
Nord-aust for breen ligg Tuftafjellet. Også her er det eit
hundratal bogastille og ein mur
som fører ut på dyrestupet mot
Tuftadalen. Treverk i anlegget
er datert til siste brukstid rundt
år 1400.
Desse fangstanlegga tyder på
ei storstilt reinsjakt med mykje
folk. Heile flokkar av rein må
ha vorte utrydda på den tid anlegga var i bruk. Men området
rundt breen er framleis nytta av
reinsflokkane, og er ein skikkeleg heldig kan ein sjå både rein
og ørn på turen.
Anne Marie Bøtun Øyri
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TURPROGRAM 2017

Søndags- og helgeturar

Målsetvatnet med Målsethytta.
Foto: Nils Gunnar Finne.

Ny på tur?
Søndag 18. juni inviterer Vik Turlag til ein „ferskingtur” rundt Målsetvatnet. Alle er velkomne, men spesielt velkomne er alle som
ikkje har vore så mykje på tur før!
Dette er ein relativ lett tur som bli avslutta med sosialt samver i
Målsethytta, hytta til Vik Turlag. Det er ikkje påmelding, ein møter
opp ved startpunktet. Meir informasjon vil finnast på vik.dnt.no
når turdagen nærmar seg.

Turbotrim for barn

Også i år legg Barnas Turlag i Vik til rette for Turbotrimmen, trimpostar i heile kommunen for barn og unge (men det er også lov å
skrive seg inn i trimpostboka som vaksen). Dei 7 postane blir i år
plasserte på Bungane, Synshovden, Hang, Brandholten, Kvitenjuk, Breidalsvatnet og Holten.

9.4.

Flatfjellet Skitur

7.6.

Opptur Årets turdag for alle i 8. klasse

18.6.

Ferskingtur rundt Målsetvatnet

1.7.

Rundtur Havren

5.8.

Rundtur Stigen Undredal/Aurland-Stigen-Undredal

25-27.8.

Gaustatoppen

2.9.

7-toppstur Svinadalsholtane

24.9.

Rundtur Raudmelen Tur i Balestrand

Nils Gunnar Finne
Jon Arne Kvåle
Karen Weichert
Hanne Finne
Øydis Bøtun
Jon Arne Kvåle
N. G. F. & K. W.
Astrid Drægni

Barnas Turlag sine turar
5.2.

Kom-deg-ut-dag på Kålsete

23.4.

Vollekrene Tur til idylliske Vollekrene på Nese i Arnafjorden. Bålgrilling.

7.5.

Kvitenjuk Me køyrer til Høgretjønn på Vangsnes og går derifrå. Super utsikt!

20-21.5.

Overnattingstur til Fuglesteg

16.6.

Kveldstur til Synshovden

Ellen Harbakk

18-19.8.

Overnattingstur Målsete

Siri M. Finne &
Britt Valsvik

3.9.

Kom-deg-ut-dag på Rundøyri Leik og aktivitetar ved og på fjorden

17.9.

Tur til Breidalsvatnet i Feios

19.11.

Lommelykttur Årets mest populære tur. Me er spente på kvar turen går i år...

E. H. & Siri Finne
Ann Cecilie Rinde
Katrine Hove
Ellen Harbakk

Åse Grindedal
Svein A. Drægni

Onsdagsturar
3.5.

Velkomsttur Hovsåsen Tur til Gapahuken over Brekke m/mat og kanskje ei overrasking!

10.5.

Framfjorden - Gruvene på Lee

24.5.

Øksdal Vangsnes/Krossen - Øksdal - Tveit

31.5.

Hang Setebakken - Hang - Hugla - Skar - Åse

7.6.

Helgadalen Fresvik/Engi - Helgadalen

14.6.

Ramnaberg Borlaug/Feios - Ramnaberg

21.6.

Jonsoktur til Kongshaug Vangsnes/Høgretjønn - Kalbakk/Kongshaug med grilling

28.6.

Storehaug - Valahola

2.8.

Lars-Ola-vatnet Frå telegrafhytta ved Rv 13 mot Grøndalen

9.8

Etappe Vikafjellruta Grensa - Hestavollen

16.8.

Muravatnet - Vollastølen

23.8.

Fysseholten i Fresvik

Øydis K. Bøtun

30.8.

Ygnisdalsfjellet Skjelingen/Siskar - Ygnisdalsfjellet/Varden

Jon Arne Kvåle

6.9.

Liasete Kålsete - Dalbotn - Liasete - Kålsete

13.9.

Ovriseggi Storehaug - Ovriseggi

Datoane kan bli endra. Sjekk difor på www.vik.dnt.no

Anne M. Kleven
Jan Kåre Fosse
Hildur Turvoll
Hildur Turvoll
Øydis K. Bøtun
Leif Eikeland
Reidun A Flatland
Anne M. Kleven
Gudveig Tryti
Hanne Finne
Nils Gunnar Finne

Bente Teigen
Astrid Drægni
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Hove-madonnaen skal heim
Arbeidet med å laga ein kopi av Hove-madonnaen som er i Universitetsmuseet i Bergen har starta. I februar
vart den 600 år gamle madonnafiguren scanna for å kunne laga ein
nøyaktig kopi. Scanneutstyret måtte
flyttast frå Oslo til Bergen fordi ein
kunne ikkje frakta den skjøre skulpturen den lange vegen til Oslo.
Etter 3D-skanningi skal det enten
lagast ein 3D-print eller CNC-fresing
som vil danna utgangspunkt for
treskjerar Boni Wiik når han skal laga
ein ny figur. Nokre deler er vorte
øydelagt på figuren, høgrehandi til
Maria, venstrehandi til Jesusbarnet
og fotpartiet er borte. Nokre av taggane på dronningkruna er og gått
tapt. Men alt dette vil bli rekonstruert på kopien.
Den 94 cm høge Maria frå Hove
vart truleg laga omkring 1230-40 og
hamna i Bergen rundt 1840. Den
gullforgylte figuren er under ein
baldakin av tre og har vore ein del

Turistforeningen og
Røde Kors har laga
nye fjellvettreglar.
Det er framleis ni
reglar, men fleire
er endra eller
fjerna.
1 Planlegg turen og meld
fra hvor du går.
2 Tilpass turen etter evne
og forhold.
3 Ta hensyn til vær- og
skredvarsel.
4 Vær forberedt på uvær
og kulde, selv på korte
turer.
5 Ta med nædvendig utstr
for å kunne hjelpe deg
selv og andre.
6 Ta trygge veivalg.
Gjenkjenn skredfarlig
terreng og usikker is
7 Bruk kart og kompass, vit
alltid hvor du er.
8 Vend i tide – det er
ingen skam å snu.
9 Spar på kreftene og søk
ly om nødvendig.

av skap som kunne latast att. I heile
Europa er det rundt 30 eksemplar av
madonnaer i denne typen tabernakleskap. Himmelen over Maria har
koboltblå farge med mange stjerner,
noko Blix gjenskapte i altarrommet i
Hove-kyrkja.
Justin Kroesen som er ekspert på
kyrkjekunst frå mellomalderen fortel
at Hove-madonnaen er ein svært
sjeldan gjenstand og eit av dei viktigaste objekti i samlingi ved Universitetsmuseet.
Bygdefolket har lenga ynskt seg ein
kopi av eikefiguren, og ein komite
har jobba med å samla inn pengar.
Ca ein halv million er kome inn så
langt, men den totale kostnaden
vert nok på ca 1 million.
Kanskje er Maria på plass i Vik i
2018, men meir pengar trengst, og
gåver kan setjast inn på konto
3800 57 40042.
Komiteen har stand under
Gamalostfestivalen.

Hove-madonnaen blir scanna i Bergen av treskjerar
Bjarte Aarseth. Det blir gjort for å få laga ein heilt
nøyaktig kopi av eikefiguren. Denne scannaren scannar
2500 punkt pr kvadratmillimeter!!
Foto: Marita Aarekol

Sommarkonsert 15 . juli i Hove Kyrkje
Konserten er dedikert til Madonnaprosjektet! Sommaravisa vil gjerne nytte høvet til førehandsomtale
av konsert i Hove laurdag 15. juli. Den godt kjende
og respekterte folkemusikaren Judith Vestreim
frå Kaupanger vil syngje, og den unge fiolinisten
Catharina Chen som er 1. konsertmester i Operaorkesteret i Den Norske Opera og Ballett i Oslo
stiller begge opp for Madonnaprosjektet.
Catharina vitjar Juvik medan ho er på reise for å
fange impulsar frå andre delar av landet. Ho har
spelt på store scenar verda over, mellom anna i
New York, Los Angeles, Shanghai, Amsterdam og
Wien. Ho har bakgrunn frå Barratt Due musikkinstitutt i Oslo og studert i USA. ’Vi vil gjerne dele
Catharina med musikkinteresserte i Vik når vi er så
heldige å få ho hit’, seier Ragne Birte Lund som
om sommaren held til i Juvik bak ’Hugin og Munin’
porten. Catharina er blant dei unge utøvarane som
har utmerka seg og mottatt støtte frå Minnefondet
etter sonen Ånun.
Judith Vestreim treng ikkje særskild introduksjon i
Vik. Ho vil med si vakre røyst og hennar songtradisjon vere med å gjere dette til ei unik konsertoppleving. Merk av 15. juli i kalendaren. Nærare
opplysningar i lokalmiljøet vil fylgje!

Catharina Chen. Foto: Lars Opstad

Judith
Vestrheim.
Foto: Kjell
Arvid Stølen,
NRK
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Breiband og mobildekning i Vik
Kommunestyret vedtok
3.6.2016 IKT strategiplan for
perioden 2016-2019. Ein del
av denne planen omhandlar
breiband- og mobildekning
i kommunen. Planen fastset
kommunen sine mål slik:
Innan 2020 skal det
eksistera tilbod om synkron
internettaksess med minst
100 Mbit/s kapasitet i alle
grendalag der det bur
fastbuande, og alle fastbuande
skal ha tilfredsstillande tilbod
om mobilkommunikasjon frå
minst ein tilbydar.
Her følgjer status for dei ulike
grendalaga:

Vik sentrum

I Vik sentrum har det eksistert
gode St via ADSL/VDSL frå
Telenor og radio frå Sognenett
i fleire år. Sognenett har
i tillegg bygd ut fiber til
ei rekkje husstandar i Vik
sentrum. Sognenett utvidar
stadig dekningsområdet for
fibertilbodet sitt i Vik. Området
er kommersielt lønsamt å
byggja ut, og kjem dermed
ikkje inn under dei statlege
tilskotsordningane.
Vik sentrum har tilfredsstillande
mobildekning frå fleire ulike
operatørar på mobilnetta
til både Telenor og Telia
(tidlegare Netcom).

Fresvik

Prosjektet for fiberbasert
breiband til alle fastbuande
til og med Grønli er finansiert
med kommunale midlar.
Kontrakt om bygging er
inngått med Telenor, men
prosjektet er sett på vent
som følgje av uavklara ESAregelverk. Kommunen ventar
no på svar frå Nærings og
fiskeridepartementet om
korleis ESA-regelverket skal
tolkast.
Fresvik har mangelfull
mobildekning på Fresvikåsen.
Telenor har meldt at
dekninga kan bli betre etter

Foto frå utbygginga på Vangsnes
Trekking av fiber i eksisterande stolpekursar, Vangsnes.
planlagt oppgradering av
mobilsendaren på Storehaugen
i Sogndal.

mobildekning, og kommunen
har ikkje notert utfordringar
rundt dekninga på Vangsnes.

Feios

Arnafjord

Etter statleg tilskot på omlag
2 millionar kroner i 2014, vann
Telenor anbodskonkurransen
om bygging av høgkapasitet
breibands-tilbod. Telenor har
no bygd ferdig fibernett med
tilbod til alle i Feios.
Feios har nokre få husstandar
med mangelfull mobildekning
.

Vangsnes

Fiber-prosjektet for Vangsnes
vart tildelt omlag 1,7 millionar
kroner i statlege midlar
i 2012/2013. Sognenett
har bygd fiberanlegg som
dekkar heile Vangsnes til og
med Gotevik. Siste delen
av anlegget, Veslehagen –
Gotevik, vart bygd ferdig i
2016.
Vangsnes har god

Breibandstilbodet i Arnafjord
er i dag ADSL frå Sognenett.
Mobilt breiband via Telenor
sitt mobilnett er også nyleg
oppdatert til 4G/4G+.
tilgjengeleg.
Prosjektet for høg-kapasitet
breiband til Arnafjord fekk i
2016 tildelt vel 1 million kroner
i statlege midlar. I tillegg har
kommunen løyvd 3 mill til
prosjektet. Prosjektet har vore
lyst ut på anbod, men ingen
aktuelle leverandørar melde
seg innan fristen. Kommunen
er likevel i forhandlingar med
både Sognenett og Telenor
for om mogeleg å koma
fram til avtale om realisering.
Prosjektet er marginalt når det
gjeld lønsemd for ein eventuell
utbyggjar, og kommunen har

difor sett i gang innsamling av
intensjonsavtalar for å skaffa
flest mogeleg abonnentar til
eit framtidig anlegg.
Me har framleis håp om at
forhandlingane skal føra fram,
og at anlegget kan realiserast
med driftsetjing seint i 2018
eller tidleg 2019.

Seljadalen/
Ovrisdalen/
Bødalen

Dalane i Vik har ikkje tilbod
om høgkapasitet breiband.
Det eksisterer ulike tilbod frå
Sognenett via ADSL og radio,
men desse er ikkje gode nok
i høve måla i kommunen sin
IKT-strategiplan. I tillegg er det
dekning på mobilt breiband
frå operatørar som nyttar
mobilnett frå Ice, Telia eller
Telenor, men desse løysingane
er heller ikkje tilfredstillande i
høve måla.
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Vik Aktivitetspark
Området mellom banene
Vik Idrettslag fekk i 2016
600000 kr frå Gjensidigestiftelsen til utbygging av området
mellom banene. Det er difor
godt håp om at området vil bli
ferdigstilt i 2017.
Her vil blant anna koma ein
såkalla Tuftepark. Ein Tuftepark
er eit område der ein set opp
apparat og kan driva med styrketrening. Mange ungdomar
etterlyser dette, og vil bidra til
å realisera prosjektet.
Men dette området skal og
vera ein sosial samlingsstad
med benker, bord, leikeapparat
og anna. Det er mange planar
for kva dette området skal fyllast med: Bord, benker, leikapparat, styrketreningsapparat,
trampoline, grindhus, grillstad,
ballvegg, spensttrapp, sklie og
anna.
Området ligg sentralt til i Vik
med kort avstand til sentrum,
skule, barnehage og bustadMicrotrenching av trekkjerøyr for fiber, Vangsnes
Vik kommune vil søkja
statleg støtte til utbygging
av høgkapasitet breiband i
dalane ved neste utlysing,
det vil seia mai 2017. Gode
breibandstilbod i dalane vil
dermed kunna vera på plass i
2019.
Fleire fastbuande i
Seljadalen og Ovrisdalen
har meldt om utfordringar
med mobildekninga. Etter
IKT-strategiplanen skulle
kommunen ha løyvd 500.000,til prosjektet for å stimulera
til betring av mobildekninga
i desse områda seinast i
budsjettet for 2017. Grunna
store utfordringar rundt
kommunen sitt driftsbudsjett,
vart det dessverre ikkje
løyvd midlar i budsjettet
for 2017. Kommunen
har testa nye, mobile
taletenester som kan vera
med å betra mobildekninga i
problemområda, og resultata
er svært positive. Tenestene

som er testa, er tale over
4G (VoLTE) og tale over WiFi
(trådlaust nett) frå Telenor. Me
ventar at alle operatørane vil
tilby liknande tenester om kort
tid.

Finden/Strendene

Når det gjeld breiband, er
det stort sett dekning på
mobilt breiband frå operatørar
som nyttar mobilnett frå
Ice, Telia eller Telenor, men
desse løysingane er ikkje
tilfredstillande i høve måla
i IKT-strategiplanen. IKTstrategiplanen legg opp til
søknad om statleg tilskot våren
2018.
Mobildekninga er god frå
fleire operatørar, med unntak
av Finden, som berre har
2G-dekning frå operatørar som
nyttar Telenor sitt mobilnett.
Geir Svendsen

område. Turløypa Sylvringen
og elvi Hopra går rett forbi,
slakk line og sandvolleybane
er alt på plass. Det har og vore
lansert framlegg å laga til ei
sandhandballbane. Det vil bli
eit stort løft for området å få
dette på plass både til leik,
uorganisert og organisert trening og samlingsstad. Det vil
og bli eit fint tilbod for søsken
og andre når familiemedlemer
er med på organiserte aktivitetar. Viktig er det og at området
vert lagt til rette for rørslehemma.
Alt i alt vil Vik Aktivitetspark bli
eit viktig folkehelsetiltak, noko
kommunen og understrekar og
legg vekt på. Ferdig utbygd
aktivitetspark vil gjera Vik til ein
meir attraktiv kommune å flytta
til, og det er eit viktig mål for
Vik kommune å stoppa nedgangen i folketalet.

38

SOMMARAVIS 2017

Her skal tunnelen starta. Det vil bli ny innkøyring til Røyrvik bygg og betong, nytt basseng der Naustgrovi kryssar vegen, husi nedanfor vegen der Thune & Co heldt til skal innløysast og fjernast, vegen blir flytta inn i lii og det blir ny tilkomst til Sutastigen over
Naustgrovi.
Foto: Arne Inge S.

Tunnel Vik-Vangsnes
I 2018 skal arbeidet med
tunnel mellom Vik og Vangsnes
eller Vetleøyri og Gotevik
starta. Rassikringstiltaket vil
vera ein tunnel på om lag
2.9 km forbi det rasutsette
området, frå litt sør for Kyrelvi
til Gotevik. Denne skal koplast
til eksisterande vegnett i
begge endar. Veglengde sør
for tunnelen er om lag 525
m og nord for tunnelen om
lag 345 m. Det vert lagt til
rette for at eksisterande veg
på utsida av tunnelen skal
kunne nyttast som gang/
sykkelveg i sommarhalvåret og
driftast av Statens vegvesen.
Eksisterande rv.13 frå Vetleøyri
til litt forbi Kyrelvi vert
omklassifisert til kommunal
veg, og eksisterande rv.13 frå
avkøyrsla til ny rv.13 i Gotevik
vert omklassifisert til privat veg.
Planen tek omsyn for avkøyrsla

til næringsareal, bustader,
gangvegar og stiar.

Sør for tunnel

Eksisterande rv. 13 vil bli
utbetra frå svingen på Vetleøyri
fram til tunnelpåhogget sør for
Kyrelvi. Dette er ei strekning på
om lag 525 m. Vegtraseen føl
eksisterande veg heile vegen.
På Vetleøyri blir det ei ny
avkøyring ut mot fjorden litt sør
for Naustgrovi. Denne blir, via
gang- og sykkelveg som går litt
lengre mot sørvest, tilkomst til
Vetleøyri og til Røryvik betong
og eigedomar vidare mot
nord. Gangvegen er lagt med
minimumsavstand 1,5 m frå rv.
13 for å behalde mest mogleg
av arealet på Vetleøyri. Vegen
nordover blir ein kommunal
veg. Eksisterande avkjøring
til Røyrvik betong blir stengt.
Eigedomen 1/109 sør for

Naustgrovi vil bli innløyst.
På andre sida av vegen vil eks.
kommunal veg bli justert litt
mot sør, og det vil bli bygd ny
tilkomst til m.a. eigedomen
1/65 frå den kommunale
vegen. Ved Naustgrovi må
vegen flyttast inn i lia, og vi
må etablere nytt basseng
der Naustgrovi kryssar rv. 13,
om lag slik som det er i dag.
Naustgrovi blir plastra eit
stykke opp i lia. Sutastigen vil
få ny tilkomst over Naustgrovi,
slik at ein kan bruke denne
utan å gå ut på rv. 13.
Frå den nye avkjøringa sør
for Naustgrovi blir vegtraseen
flytta noko mot aust, inn i lia,
for å få plass til å utvide vegen,
og for å bygge tilkomst- og
gang- og sykkelveg langs
vestsida av vegen. Denne
tilkomstvegen blir liggjande
der eks. rv. 13 ligg i dag, med

rekkverk mellom tilkomstveg
og rv. 13. Gang- og
sykkelvegen vil i tillegg fungere
som tilkomstveg til nokre
eigedomar, inkl. naustområdet
sør for Kyrelvi og eigedomen
på Sageflaten nord for Kyrelvi.
Dette vil bli ein kommunal
veg fram til bustaden på
Sageflaten. Vegen ned til
parkeringsplass for naust vil
og vere kommunal, denne er
lagt frå nord bak nausta for å
kunne behalde mest mogleg
næringsareal sør for nausta.
Vegen blir bygd slik at ein
opprettheld gangtilkomst bak
nausta. Tilkomstveg til naust
og nordre del av næringsareal
er ikkje dimensjonert for større
køyretøy, når det er behov for
slik transport til området skal
den framleis gå over Røyrvik
betong sin eigedom.
Ny breiare veg som er lagt
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inn i terrenget vil gi store
skråningsutslag opp i lia.
Det blir ei skråningshelling
på 1:1,5. Det vil bli lagt vekt
på gode avskjeringsgrøfter
på topp skjering, og ved
etablering av skråninga skal
ein sikre mot erosjon. Det blir
lagt opp til rask etablering
av vegetasjon, som vil hjelpe
til å binde massane. Eks.
tilkomstvegar ved Sutastigen
og rett framfor tunnelpåhogg
blir stengde. Pga. sidebratt
terreng vil det vere svært
omfattande å byggje nye
tilkomstvegar, og bruken vil
vere svært avgrensa. Vi legg
derfor opp til at grunneigarar,
etter søknad, kan nytte rv. 13
som lasteplass ved uttak av
skog frå lia.
Tunnelen vil kome ut sør
for busetnaden i Gotevik.
Sykkelvegen på utsida av
tunnelen blir knyta til ny rv. 13
i same avkjøring som avkjøring
til bustad. Denne er flytta
nordover for å få tilstrekkeleg
avstand frå tunnelen. Vegen vil
bli regulert som ein vinteropen
gang- og sykkelveg fram til
avkjøringa. Statens vegvesen
vil ta ansvaret for nødvendig
drift og vedlikehald i samband
med sykling om sommaren,
men vinterdrift etc. vil vere
grunneigar sitt ansvar.
Avkjøring til gardsbruk på
oppsida av vegen er lagt på
motsett side av ny avkjørsel
til bustad. Vidare nordover
vil eks. rv. 13 bli utbetra,
men den vil gradvis bli
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tilpassa til breidde på eks.
veg fram til avslutting heilt
nord i busetnaden i Gotevik.
Avkjørsler nord i Gotevik vil bli
stengde, all tilkomst i området
blir via avkjørsla til bustaden
lengre sør. Det blir bygd ny
tilkomstveg nordover, og
snuplass i enden av denne.
Vegen blir lagt 3 m frå rv.
13 for å unngå rekkverk, og
blir avslutta med mur for å
redusere inngrepa ned på
dyrka mark.
Det vil bli sprengt ut litt
ekstra i eks. skjering inn mot
portal for å ha tilstrekkeleg
plass til å byggje tunnelen. I
dette området vil vi plassere
stopplomme med naudstasjon.
Det blir og regulert inn ein del
ekstra areal som skal nyttast i
anleggsfasen.
Vi har ikkje nok massar til den
fyllinga som har vore vurdert
i Djuvik, og tiltaket blir derfor
avslutta nord i Gotevik.

Masseplassering/
deponi

Denne tunnelen vil gå
gjennom fjell som er eigna
til overbygning på vegar. I
Nasjonal Transportplan er det
i slutten av perioden sett av
midlar til ein tunnel gjennom
Vikafjellet mot Voss. Den
tunnelen vil gå i dårleg fjell
(fyllitt) som ikkje er eigna til
vegoverbygning. Vi legg derfor
opp til å kjøre massar frå denne
tunnelen opp til Bøadalen
for å seinare bruke massane

Alt i
nybygg
flislegging
betongarbeid
rehabilitering

til å byggje veg i samband
med Vikafjellstunnelen. Eit
område er allereie regulert til
deponiområde i samband med
reguleringsplanen Bøadalen
– Tistel. Det er uavklart kor
mykje massar det er behov for
i det prosjektet, men i verste
fall kan det vere enda meir
enn overskotet vi har frå dette
prosjektet. Vi legg derfor opp
til å kjøre alt overskot av stein
(om lag 200 – 250 000 m3) til
Bøadalen.
I tillegg til overskot av stein
frå tunnelen vil det vere
overskot av lausmassar frå
anlegget, mest frå skjeringa
fram til påhogget i sør. Desse
massane er tenkt plassert i eit
område på Hesjesletta. I nyleg
vedteken kommuneplan for Vik
kommune er dette området
sett av til m.a. massedeponi.
Det er no starta opp arbeid
med reguleringsplanlegging
av området. Det er aktuelt
med lagring av opp til ca. 70
000 m3 med lausmassar. I
tillegg kan det vere aktuelt å
mellomlagre om lag 20 000

m3 med steinmassar som,
etter knusing og sortering,
skal inn att på anlegget som
overbygning på vegen.

Gåande og syklande

Tilhøva for gåande og syklande
vil bli betra som følgje av
tiltaket. Eks. veg på utsida av
tunnelen vil bli vinterstengd
gs-veg som kan nyttast til
transportsykling mellom Vik
og Vangsnes, og til turbruk.
For transportsyklistane vil det
om vinteren vere mogleg å
sykle gjennom tunnelen. I sør
vil vi leggje om tilkomsten til
Sutastigen frå Vetleøyri, slik
at det ikkje lengre vil vere
nødvendig å gå på riksveg 13
for å bruke denne turstien.
Frå Reguleringsplan
Skredsikring riksveg 13 VikVangsnes, Statens vegvesen
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På Moahaugane går gangvegen Sylvringen forbi, og det er sett opp infotavle ved haugane.
Foto: Arne Inge Sæbø

Moahaugane
Den mest kjende samlingi av gravhaugar
i Vik er Moahaugane. Her ligg det ni
gravhaugar frampå terrassekanten på
Hove og Voll, men eine haugen er heilt
utplanert. Gangvegen Sylvringen går
forbi Moahaugane, og her er sett opp
informasjonstavle.

Hovdinggard

Namnet Hove er dativform av hov n,
ein offerstad. Hovet stod oftast på ein
hovdinggard, og det er grunn til å tru
at Hove har vore hovdinggard i Vik.
Plassering i bygdi høver godt. Men garden
må ha hatt eit anna namn før hovet vart
bygt. Vik er ikkje sannsynleg for då ville
hovet lege nærare sjøen. Det gamle
namnet kan ha vore Mo, og då mest truleg
i fleirtal – Moar. Voll ligg på same terrassen
som Hove, og Moahaugane ligg på begge
gardane.

Utgravne

Vik er ei av dei bygdene på Vestlandet
som har flest gravhaugar frå oldtidi. Rett

nedanfor Moahaugane har det vore
ekserserplass, og soldatane har nok
opp gjennom tidene grave i haugane.
For det meste øvst oppe på haugane,
men og i midten. Dette vart gjort av
”Tidsfordriv eller af Higen efter at finde
Skatte”. Det har og vorte teke ut masse
frå gravhaugane til vegbygging. Alt dette
har ført til at oldsaker har vorte funne, men
og at mange har vorte øydelagde ”da
Gravningerne ere skete uden Kyndighed,
Orden eller Varsomhed”.

Haugane

Moahaugane ligg i ei rekkje langs
terrassekanten mot nordvest. Dei ligg
med utsyn over bygdi. Det har vore
ni gravhaugar, men nr 3 frå nordaust,
Vetlehaugen, er heilt utplanert.
Berre gravhaug nr 5 ligg litt inn frå
terrassekanten. Namni på haugane
frå nordaust er 1. Nedstehaugen, 2.
Storhaugen, 4 eller 6 Rognaldhaugen.
Avstanden mellom haugane er frå 5 til
20 m, diameteren er 15-20 m, men den
sjuande er 25-30 m. Gravhaugane er

sjølvsagt freda som alle gravhaugar er.
Bak haugane på terrassekanten, mot
nordvest, ligg to andre haugar. Dei ligg
på kanten av ein høgare terrasse. Det er
8-10 m mellom haugane, og den vestre
ligg 30 m søraust for Moahaug nr 9. Desse
låg gøymde under åkerstein, og det er
mogeleg at haugane var oppbygde av
stein. Ein tredje haug låg 30 m søraust
for desse. Gravhaugane har truleg hatt
namnet Småhaugane.
Haugane vart bygde i tidsrommet 300-500
e. Kr, men var i bruk som gravmæle fram til
900-talet.
På Guhaugen er der restar etter to svære
gravhaugar. Dei ligg nær den bratte
terrassekanten ned mot Vikja. Namnet på
dei to gravhaugane er Guhaugen og Vetle
Guhaugen. Det har kanskje vore ein tredje
haug nedanfor desse to der vegen er.
Det er funn i gravene på Moahaugane som
tyder på utferder og handel med fjerne
land og folk.
Arne Inge
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Vik har den fjerde dimensjon
Sume bygder er so, at når ein står og ser ut over dei for å
kjenna dei på pulsen, kan det leggja seg over landskapet ein
eigen dåm eller farge som ein utan vidare kjenner på seg,
som den fjorde dimensjon: tidi. Vik er ei slik bygd.
Dette skreiv arkeologen Per Fett om Vik. I Vik har det vore busetnad i fleire tusen år, landskapet viser at her har vore drive
jordbruk svært lenge. Det viser og alle gravhaugane, Vik har
vore eit stormaktssenter i førhistorisk tid pga det rike jordbrukssamfunnet. Her er turr og varm jord, lettdriven sandjord,
nett slik jord som passa den førhistoriske rudningsmannen
med veike reiskap.
Dei fyrste menneski var jaktfolk, dei levde av å jakta i skog og
fjell og av fangst og fiske i sjøen. I tillegg sanka dei bær og
vekster og røter. Dei budde i holer eller under hellerar. Reiskapar laga dei av det som var tilgjengeleg, steinsortar, bein og
tre.
Dei første jordbrukarane dreiv meir med fe enn med jordi
og slo seg ned på høvelege stader der feet kunne beita. Det
var farande folk som kom hit, og dei bygde seg simple låge
hus av stein med folk og fe i same rom. Det var vanskeleg å
livberga seg med reint bondebruk, og dei måtte nytta naturrikdomane som var her. I Vik var det fjelli som var rike på dyr
som kunne fangast. Fisken i Sognefjorden var nok og nyttig,
men berre i periodar på året.
Tidleg har folk i Vik hatt samband med omverdi, det syner
funn i gravhaugane. Der finn ein irske bronsebeslag og trespann.

Minnesmerke over skreder

Den desidert største skreda i Vik gjekk over grendi Nese i 1811
og 45 menneske omkom. På Nese er det sett opp ei Skredstove til minne om denne tragedien. I vår fylgde fresvikjene opp
og sette opp to minnesteinar. I Høgheimskreda i 1847 omkom
tre personr og i Hovsskreda i 1882 døydde heile 9 personar.
Minnesmerki er laga av steinar frå skredene og inneheld namni
på alle som omkom. Nokre vart heller ikkje attfunne. Menneske
omkom, men sjølvsagt vart stovehus og uthus knuste og. Ideen
til desse minnesmerki kom frå Botolv Hov.
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Jobben du ser etter, livet du lengtar etter...
Kanskje finst det her i Vik?

Vik kommune har over 2700 innbyggjarar og eit variert arbeidsliv med både
industri, jordbruk, tenesteyting og reiseliv. I det offentlege og det private næringsliv
er det behov for mange nye arbeidstakarar i åra framover.
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.

vik.kommune.no/velkomen-til-vik

gasta.no

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!
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NM TERRENGLØP
lang løype
14. oktober 2017

nmvik2017.no

Fellesstart sør for bana. Løypa går
mot kyrkja, oppe til høgre på bilete.Snur så, mot venstre på bilete,
ned til elva Hopra og tilbake til
mål på Vik Stadion. Publikumsvenleg rundløype, som er 2 km.

Velkommen til NM i Vik!

Program

Vik IL friidrett inviterer til NM terrengløp i Vik sentrum
med sportsleg underhaldning i nært samarbeid med
næringslivet.

Fredag 13. oktober
Kl 19.00 - 21.00 Blix hotell
Inspirasjonsforedrag
«Draum vert verkeleg i idrett og næringsliv» med
topp innleiarar og samtalar med idrettsprofilar.

Oppdatert informasjon om tidsskjema, påmelding,
program og overnatting på www.nmvik2017.no.

På Blix hotell: NM meny heile helga
I sentrum: Gode tilbod i butikkane

Fest på NM hotellet, Blix hotell
Søndag 15. oktober
Fjellturar i regi av Vik turlag, båttur på Sognefjorden,
guiding i kulturbygda. Info på nmvik2017.no

Hovudsponsorar

Sponsoarar

Støttespelarar

Layout/trykk:

På stadion: Mattelt og salsbodar

Laurdag 14. oktober
Kl 13.00 til 16.00 NM på Vik Stadion
Klassar: junior, senior og vetaran
Distansar: 4 km, 6 km og 10 km

