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Santa Luciafeiring med stil
Side 6 og 7

Side 8

Skippar på ny båt

Roger Vik er skippar på nye
«Havglans». Han får råd frå
erfarne skipparar frå Vik.

Side 4 og 5

Kan vera slutt

Stegeviksvatnet si tid som
drikkevatn kan gå mot slutten.

Side 2

Lokal kunstnar
Marie Skarveland og familien
hennar er meir kunstneriske enn
dei fleste.

Side 3
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Toftøy kan få drikkevatn frå Alvheim

BADEVATN: Stegeviksvatnet var eit mykje brukt badevatn før i tida. Kanskje kan det verta det att i framtida.

Va s s f o r s y n i n g a
frå
Stegeviksvatnet kjem i gong att
1. januar. Men det
kan ta lengre tid før
problema er løyste.
Kommunen melde nyleg i
eit skriv at Toftøy vassverk
er friskmeld frå 1. januar.
Vassleveringa derifrå startar dermed oppatt, men
problema er ikkje nødvendigvis løyste på lang sikt.
Det var i juni i år at kommunen stengde Stegeviksvatnet som vasskjelde for
Toftøy. Årsaka var ei oppblomstring av ein sjeldan
alge i vatnet på grunn av
gunstig temperatur for algen og lite utskifting av
vatn.
– Dette er ein alge som
me aldri har sett før i Øygarden, og du vert ikkje

kvitt han om du kokar vatnet
eingong, seier prosjektleiar for
utbygging Andreas Kårbø.
Han legg til at bygging av riksvegen med blokkering av elva
frå vatnet og ned i Stegevikja har
ført til stilleståande tilstand i vatnet. I tillegg er det tilsig av skit
og avfallstoff frå riksvegen som
ureinar drikkevatnet.

Mange klagar

– Reinseanlegget i Stegeviksvatnet er godt nok, men me får ikkje
bukt med algane. I tillegg førte
lite nedbør før juni til at me ikkje fekk spylt ut ledningsnettet.
Dermed fekk folk skite vatn,
noko me har hatt mange klager
på, seier Kårbø.

Kommunen samrår seg med
ekspertar for å vurdera kva ein
skal gjera med situasjonen, og
midlar er sett av til ei grundig utgreiing om Stegeviksvatnet kan
brukast til drikkevatn i framtida.
– Vert konklusjonen negativ,
må Toftøy få vatn frå Alvheimvatnet. Men dette er nokre millionar fram i tid, seier Kårbø.
Må Toftøy henta drikkevatn frå
Alvheim, må det byggjast nye
overføringsledningar frå Tjeldstø
og sørover og reinseanlegget må
utvidast. Det vil kosta mykje og
ta lang tid å realisera.

Ikkje farleg

Algen som finst i Stegeviksvatnet er det tatt veldig mange

øygarden
elektriske as

prøvar av, utan at den er påvist
farleg. Føre var-prinsippet gjorde
likevel at ein ikkje tok sjansen på
at algen var giftig.
Dei siste vekene har eit nytt
problem oppstått med vatnet på
Toftøy. Fleire og fleire opplever
skite vatn, som ifølgje rapportane
skal innehalda markliknande dyr
og slim. Når ein tappar i badekaret, til dømes, ser mange at
vatnet er brungrønt. Men det skal
ikkje vera farleg.
Ifølgje kommunen kan grunnen
til det skitne vatnet vera private
anlegg eller bustadfelt der det ikkje er lagt til rette for spyling.

Tlf. 5638 9424 Faks: 5638 8040
Øygardsvegen - 5336 Tjeldstø
Epost: post@oygarden-elektriske.no
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VIK: Maleri av Vik på den tida då dampen
kom til bygda.

ENTUSIAST: Stig Guntveit har funne ein grov nattfiol.

TOFTEDALEN: Slik såg Marie Skarveland
Toftdalen då ho malte han.
KUNSTNAR: Marie Skarveland og familien hennar er meir kunstneriske enn dei fleste.

Stiller ut i fjøset på Toft
I Sørgarden har Marie
Skarveland tatt opp att
hobbyen frå ho var ung.
Fjøset er omgjort til galleri der ho stiller ut dei
vakre oljemaleria.
Både huset, tunet og fjøset i Søgaren er pynta til jul. I det gamle fjøset
finn me Marie Skarveland og maleria hennar. Både veggar og båsar
er kvitkalka og pynta med vakker
julepynt og dekorasjonar. Her inviterer ho og dottera Ingvild folk
innom på en liten julehandel.
Marie Skarveland malte i unge
år. Men barn og husstell sette ein

stoppar for hobbyen. Dei siste 20
åra har ho tatt to kurs i oljemaling,
og no er ho i full gong att.
På veggen heng det bilete ho har
mala med motiv frå ei mølle ved
Christiegården i Bergen, her er
maleri frå Finden i Sogn, av rutebåten Granvin og av eit Fjerdemannsnaust i Breivikja i Øygarden.

Reine terapien

– Eg malar når inspirasjonen kjem.
Og særleg er det godt å mala når
ting går imot. Å ta fram penselen
er den beste terapien når dagane er
tunge. Men eg må vera opplagt til
det og ha ro rundt meg, fortel Marie.

KIWI

I august døydde mannen hennar,
John Skarveland, av hjarteinnfarkt.
Marie likar å mala blomstrar og
landskap.
– Naturen er beste læremeisteren,
og eg likar å få det så naturleg som
råd, seier ho.
Ho malar gjerne for salg, men
seier ho ikkje har gjort så mykje
for å markedsføra kunsten. Denne
hausten har ho stilt ut bileta i fjøset
i Søgaren. Men fordi oppslutninga
ikkje var så stor, har ho planar om
å gjenta utstillinga utpå vårparten.

Maler dørheller

I tillegg til bileta malar Marie
dørheller og terrakottapotter. På

mini
pris

hellene kan det stå namn på dei
som bur i huset eller berre velkomen saman med eit vakkert
motiv som Marie har mala.
– Det ser ut for at dei likar det
eg lagar, det høyrest i alle fall
slik ut, seier ho.

Kos i fjøset

Det er dottera Ingvild som har
pussa opp fjøset og omgjort
det til verkstad og galleri for
både maleria til mora og dekorasjonane som ho sjølv lagar.
Der det ein gong stod seks kyr,
fleire ungbeist og grisar, er det
no kvite veggar og båsar. Over
alt er det julepynt laga av røter,
greiner og granbar og fullt av
julelys.
Denne hausten har dei fem
gonger hatt eldre frå Kvednatunet på Ågotnes på besøk. Då
serverer dei kaffi og kaker, og
dei eldre kosar seg storleg i det
flotte fjøset i Søgaren.
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Vik har fostra m

Få bygder kan vera like

tett befolka av skipparar
som Vik. Me fekk samla
seks skipparar til ein dyk,
og ferskingen Roger fekk
gode råd på kjøpet.

Med nausta i Vikavågen i ryggen
kan fiskeskipparane frå Vik sjå
tilbake på eit langt og spanande
yrkesliv. Alle har mellom anna
vore med på den rivande utviklinga innan ringnotfiske.
Lange dagar, å ikkje vere redd
for seg sjølv, og ein dose med
teft er litt av oppskrifta for å
vera ein flink fiskeskippar.
Gjennom sitt aktive liv som
fiskarar har dei drege store verdiar til lands. Dette har halde liv
i mange fiskemottak langs heile
norskekysten, og gjort at reiarane heime på Austevoll, Øygarden og Askøy kunne byggja
nye og større fiskefartøy.

Fekk gode råd

Roger, den ferskaste skipparen frå Vik, kunne lytta til
gode råd frå sambydingane då
han tok på seg skipparjobben
på «Havglans». «Du må vera
ødnig, skal de få nåke te», var
ein samstemt tone frå dei erfarne
fiskeskipparane frå Vik.

Ny Havglans

Fiskeskippar Roger Vik (32)
kom til Øygarden med sin nye
ringnotsbåt, Havglans, som eigentleg høyrer heime på Tjeldstø.
Ringnotsbåten, som lastar
15.000 hektoliter med fisk, er
nyinnkjøpt frå Danmark. Den
gamle båten, som også heitte
«Havglans», er seld. Den nye
båten er ein ringnotbåt med

SKIPPARAR: Mange kan takka desse skipparane for at dei har fått fisk på middagsbordet. Frå v: Ole Toft, Rolf Vik,
mange dyktige fiskarar opp gjennom åra, som har vore lottera på ulike fiskebåtar.

det mest moderne og avanserte
tekniske utstyret som er på markedet. Frå broen har Roger full over-

sikt over det som skjer på dekk, og
instrumenta som fortel kor fisken
er.

TH. HELLESØY A/S
TLF. 5635 7140 - 5337 Rong
EUROSPAR

Då reiarlaget kom med den nye
båten til Øygarden, var det mange
øygardsværingar som var om bord
og såg på han. Gode kommentarar
kom frå rutinerte, gamle fiskarar,
og dei mange landkarbbane som
ville sjå den nye fiskebåten.

Mannskap på same alder

– Fleire av mannskapet på ti personar bur i Øygarden. Somme er
på samme alder som meg, seier
Roger.
Roger tok til som skippar først
på gamlebåten. Seinare tok den

mange skipparar
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Ola A Vik (76)

Har sin fiskarbakgrunn som skippar på «KSK» frå 1965. Ringnotbåten lasta
3000 hektoliter og var heimeværande i Øygarden. Båten var ein pioner i starten
av det eventyrlige ringnotfisket. Skippar på øygardsbåten «Karl Andreas» frå
1975. I tillegg har han vore med Torsvær og Espevær. Skippar på «Austvollsbåtene» frå 1980. «Slotterøy», 8000 hl. og «Slotterøy», 16000 hl. Halvsteinsensrederiet mista ein trufast og pliktoppfyllende tenar då Ole gjekk i land som
pensjonist i 1995.

Ole Toft (49)

Starta som yrkesfiskar berre 18 år gamal, i 1980, som mannskap på «Slotterøy». I 1986 var han med nye «Slåtterøy». I 1995 fekk han ansvaret som
skippar på «Slotterøy», då onkel Ole gjekk i land. Frå 2005 fekk han større
utfordringar hos Halsteinsen. Ole T. fekk ansvaret på «Gardar», som kan lasta
20000 hektoliter, eit flytende fabrikkskip der dei også kan filetera og frysa ned
fisk. Båten Ole T. er sjef på dreg til land ein årleg verdi på 100 millionar kroner.

Rolf Vik (66)

Familiebåten «Skarsund» var den første båten Rolf var med på i 1960, Seinare har han vore med «Emly», «Strilen» og «Trovik». I 1966 kom spørsmålet
om å overta skipparjobben på «Nolsøy» som høyrde heime på Vik. Året etter ringotbåten «Solfjell», som kunne lasta 1800 hl. I 1968 sjekk turen til øygardsbåten «Siglar». I dei åra som følgde var det korte turar på «Havglans»,
«Blom», «Havsnurp» og «K. Waage». Frå 1979 skippar på Austevolls-båten
«Vesterveg» som lasta 9000 hl. Våren 1986 skippar på «Bømmeløy», som lasta
15000 hl. Dette var lenge den største ringnotsbåten i landet. Austevoll-reiaren
Halvsteinsen tilbydde skipparjobb på «Ståløy» i 1988. Frå 1998 skippar på
«Manon» som lasta 20.000 hl. Kombinert ringnot- og kolmuletrålar. Årsfangst
i 60-åra var to‒tre millionar kroner, i 2011-kroner vert det 80 millionar.

Magnus Vik (74)

Som 16-åring reiste han på fiske med Ole Jensen. Båten heitte «Norge 2». Etter
det har han vore med ulike fiskeskøyter «Trovik», «Emly» og «Speranza». Alle
heimehøyrande på Vik. Magnus var også på Lerøy sin båt «HLB» (halvt skippar), «Skallabjørn» og «AskOdd» frå Tvedestrand og fraktebåten «Fjellmann».
Han var med i starten av det eventyrlige ringnotfisket i 1964 som skippar
(26 år) på Torgersen sin båt frå Askøy, «Radek», som lasta 100 hl. Magnus
var med i rederiet Torgersen i heile 23 år. Rederiet utvikla ringnotfåten med å
kjøpa stadig større båtar med namnet Radek. 3000 hl, 8000 hl og 11.000 hl. I
1987 byrja Magnus på tankbåt, etter ei rik karriere som fiskar. Fiskeskipparen
Magnus hadde ein utrulig god teft til å finna makrell og sild langt ute på havet.

Asbjørn Vik (69)

Ole A. Vik, Asbjørn Vik, Magnus Vik og Roger Vik. På Vik har det også vore

unge vikamannen over som skippar på den nye båten. «Havglans»
måtte liggja nokre veker ved kai
på Lammetøkje for å klargjerast.
Roger vart meir og meir utålmodig
for å dra til havs, for å prøva om alt
virka som det skulle når dei skulle
kasta nota ut for første gong.
– Alt gjekk som det skulle. Det
aller første kastet med nyebåten
var på 600 tonn makrell, med ein
verdi på omlag åtte mill. Båten har
ein årskvote på 1500 tonn som dei
kan fiska.
– Det var tilfeldig at eg fekk

jobben som skippar. Eg tur eg har
den arbeidslysten som må til skal
ein lukkast i dette yrket. Fiskarblod har eg med meg heimefrå,
seier Roger i ein smilande tone.

Han starta si fiskarkarriere i 1958. Først med på «Skarsund» og «Spiranza»,
som var heimehøyrande på Vik. Han var med frå starten av ringnotfiske i 1963
på «Radek». I 1967 var han skippar på nye «Siglar» frå Øygarden som kunne
lasta 4000 hl. Han lasta båten i sitt første kast, som ung skippar på 25 år. Har
óg vore skippar på «Havglans». I 1973 skippar på «Storeknut» som lastar 9000
hl. I 1976 «K. Waage» og «Torsvær». I 1977 «Gerda Marie» frå Austevoll
som lasta 6500hl. I 1978 Austevolls-båten «Ståløy», 14000 hl. «Libas» i 1986
14000 hl. og nye «Gerda Marie» frå 1998 til han mønstra av i 2009. Båten lastar
20.000 hl og var ein av dei mest moderne ringnotsbåtane.

Toftøy Nærmiljøutvalg
-arbeider for eit triveleg og godt
nærmiljø for alle på Toftøy
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Familienytt

Luciafeiring med

Til
Ola og Kari

Gebursdag
85 år
Magnhild Håheim,
fødd 3. desember 1926
80 år
Oddbjørg Toft,
fødd 22. januar 1932
75 år
Aslaug Vik Haugland,
fødd 17. januar 1937
70 år
Ivar Schjetne,
fødd 18. desember 1941
Oddbjørg Justnæs,
fødd 15. februar 1942
65 år
Margunn Brit Solsvik,
fødd 10. januar 1947
Bjarne Karstein Vik,
fødd 12. januar 1947
60 år
Eldbjørg Vike,
fødd 11. januar 1942
50 år
Britt Kjerstin SteenHansen,
fødd 11. desember 1961

Fødd
Johan Vik,
fødd 6. oktober 2011
Foreldre er Camilla
Ramstad Vik og KjellMikkel Vik

Bryllaup
Tone Linda Steinskog og
Trond Lie Sture,
gift i Blomvåg kyrkje 10.
september 2011

Rundt hundre menneske
trassa vinden og gjekk i tog
på Lucia-dagen. Dermed
vart det ei flott feiring på
Vik.
Det blas gjennom marg og bein som det ofte gjer i desember - men
feiringa av Lucia var ein stor suksess
likevel.
Først samla folk seg ved Bedehuset. Borna hadde kledd seg i kvitt
med lysekroner på hovudet, dei vaksne tente faklane sine, og ikkje minst
så stilte Toftøy skulemusikk opp for
å kasta glans over arrangementet.
Deretter gjekk toget nedover Vikabrekko, leda an av skulemusikken
som spelte Lucia-songen.
Nede på Dampekaien hadde Velforeininga laga til graut i «Bua», og
både små og store koste seg med
grauten. Det gjekk akkurat an å få i
seg ein tallerk utan å få naglebit.

Velforeininga gjer ein god
jobb med å få i stand arrangement rundt ulike
merkedagar, noko som
gjer Vik til ei av dei mest
aktive bygdene når dagar
som Santa Lucia og Jonsok skal feirast.
Årsaka til at me feirer Luciadagen er den sicilianske martyren Lucia som
skal ha lidd martyrdøden
den 13. desember. Den
hellige Lucia av Siracusa
var ei kvinne fødd på
280-talet i Siracusa på
Sicilia. Det er ikkje klart
kva som eigentleg skjedde
rundt henne, men ho døydde
rundt år 300. Ei legende fortel om at
Lucia ba til Gud om at den dødssjuke
mora skulle verta frisk.
Då dette skjedde brukte ho pengane
som ho hadde fått av mora til å gifta

seg for, til gåver til byens fattige.
Statthaldaren på staden likte kristendomen dårleg, og beordra Lucia drepen då ho fortalde historia si til alle
som ville høyra.

graut og musikk
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Hans navn skal
kalles Jesus
Hans navn skal
kalles Jesus, sitt folk
han frelse skal,
og slektens trone
reise i fra dens dype
fall.
Kor: Hans navn skal
kalles Jesus, det er et
frelsers navn,
ham selv til evig ære
og oss til evig gavn.
Hans navn skal
kalles Jesus! For
verden er i nød,
Og ingen annen
frelser Den ut av
dom og død.
Hans navn skal
kalles Jesus, For han
av Gud er sendt
Å knuse syndens
velde, Få sorg til
glede vendt.
Hans navn skal
kalles Jesus, Han
være skal vår drott,
For liv og Håp og
frelse Vi gjennom
ham har fått
Nyttårssalme av
Bernhard B. Fjærestrand
(tekst) og Franz Schubert
(melodi).

Returadresse: Vikaskarven
		
Norvald Vik
		
5337 Rong
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Springflo på
Vik i haust

KJEND FARKOST: Mange på Vik hugsar godt båten Ådrott. No vert han tatt vare på for framtida.

Ådrott er komen heim
Vil ha tips
Redaksjonen i Vikaskarven
tek gjerne i mot tips, historiar, sjølvlaga dikt, opplevingar og ulike bilete. Sei
også frå om gebursdagar,
giftarmål, fødslar o.l. Sjå
kontaktinformasjon under.

VikaSkarven

Adresse: 5337 Rong
Internettadresse:

vikaskarven.net
Epostadresse:

post@vikaskarven.net
Redaktør:
Øystein Vik
I redaksjonen:
Norvald Vik
John Solsvik
Bjarte Vik
Fire nummer pr. år.
Trykkeri: Bodoni AS

«Ådrott» er igjen på
lokale hender og ligg
på Vik i påvente av
kaiplass i Toft.

Ådrott er bygd ved Farsund
Treskipsbyggeri i 1949, byggenr.
166.
Ådrott er 65 fot lang, og vart
levert i 1950 til Mons M. Toft m/

fleire. Båten vart brukt til fiske og
frakt dei 32 åra båten høyrde til i
Toft.
Motoren var ei 50 HK RUBB,
men i 1967 fekk Ådrott ny motor,
ein 300 HK Wichmann.
I 1982 vart «Ådrott» seld til
Harald Fedøy frå Værlandet. I
1990 vart den seld til Bernard
Skaar (Reksteren), og i 2000 til
John Hausberg, som monterte ein
240 HK callesen.
Ådrott er ei dag eigd av Ådrott
A/S som består av fire etterkomarar av dei første eigarane. Dei er
Ottar Toft, Øystein Toft, Arild
Toft og Jarle Toft. Båten ligg på
Vik i påvente av legging av flytebrygge i Toft. Kva han etter kvart
skal brukast til, er ikkje klart.

Inderøy Taxi & Transport
Tlf. 905 99 059 – Toft, 5337 Rong
No og med minigravarutleige

