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BARNDOMSHEIMEN: Harald Vik framfor Pålestøvo der han vaks opp.

Sissel
Goodgame
(55) produserer lokal
honning frå Knappen.
Du har sikkert lagt merke til bikubane som har stått i Knappemyra? I dei finn du svært kortreist honning, produsert av
Sissel Goodgame (55) som bur
i Knappen.
Sissel vart interessert etter at
ho var på ei “grøn helg” saman
med mannen sin då de to budde
i England. Sissel er gift med
Nigel Goodgame, og ho budde
i England i 18 år før turen
gjekk til Knappevegen for tre
og eit halvt år sidan.
– Før me var på det arrangementet, hadde eg ikkje peiling
på bier, seier Sissel.
Eit godt honningår
No har Sissel 16 bikubar i
Knappemyra. Der arbeider det
over ein million bier som gjer
om blomsterstøv og nektar til
pollen og honning.
– I år har det vore eit godt år,
seier Sissel.
450 kilo honning har kome på
boksane med som ber etiketten
Sissels Lynghonning.
Heime i Knappen har ho bygd
eit eige produksjonsrom. Her
slyngjer ho honningen og tappar han på boks.
– Honning er eit godt og
næringsrikt produkt. Det hjelper for det meste. Er du litt gruggen i halsen, til dømes? Då er
honning i varm mjølk god medisin, seier Sissel og smiler.
Ho synes det er svært interes-

HONNINGENTUSIAST: Sissel Goodgame elskar å driva med bier og framstilla honning.

Byr på honning
sant å halda på som birøktar.
– Det er eit spennande samspel
mellom naturen og biene. Noko
nytt å læra og studera nesten
kvar dag.
Har heimekontor
Når Sissel ikkje arbeider med
biene sine, driv ho med informasjonstryggleik, frå sitt
heimekontor i Knappen. Men
det vert ein god del reising også.
Nesten over heile verda.
Sissel kjem frå Honningsvåg
i Finnmark. Ho har også budd i
Oslo og på Hamar og har to vaksne barn.
I 1993 reiste ho til England
der ho arbeidde som konsulent
innan IT-tryggleik. Så fekk ho
jobb i bank, der ho traff mannen
sin.
Sidan var ho på jakt etter
ein bustad på Vestlandet med
sjøutsikt.
– Eg har ei syster på Sotra,
og ho anbefalte denne staden,
seier Sissel. Huset vart bygd i
2006, og frå sin vinterhage har
Sissel fantastisk sjøutsikt over
Svelgen.
Folkeopplysning
Lyngen og den fuktige lufta gjer
at det er perfekte forhold her ute
ved havet når det gjeld å få til

god honningproduksjon.
Her er litt folkeopplysning frå
Store Norske Leksikon for den
som lurer på kva som går føre
seg i bienes løynlege liv:
Ein kube har ei dronning og
10.000-20.000 arbeidsbier om
vinteren. Om sommaren aukar
talet på arbiedarar til omlag
60.000. Dronninga er det einaste
fullt utvikla hokjønn i kuben, og
ho startar leggjinga av egg i februar-mars. Egg som vert lagde i
vanlege celler, gir nye arbeidarar etter ein yngelperiode. Når
det vert trangt i kuben, legg
dronninga egg i eikenøttforma
celler. Desse egga utviklar seg
til nye dronninger.
Den første som vert klekka
ut av desse, drep dei andre og
parar seg seinare med ei drone.
Før den nye dronninga vert klekka, forlet den gamle dronninga
saman med om lag halvparten
av arbeidsbiene, sin gamle heim
og startar eit nytt bisamfunn.
Denne sverminga går sterkt ut
over honningutbyttet. Difor
prøver birøktarar å hindra dette
med ulike midlar.
Dronene førekjem normalt
berre om sommaren. Dei er fullt
utvikla hannindivid, og deira
einaste oppgåve er å befrukta
dronninga. Når dronninga er be-

frukta, vert dronene jaga ut av
kuben.
Når biene samlar nektar, held
dei seg til ein blome. På den
måten får me lynghonning,
kløverhonning osb.

SISSELS HONNING:
Sissel har sitt eige honningmerke. I år har ho
tappa 450 kg.

Stian (19) er storprodusent av sjømat

Stian Landro (biletet) og Kristian
Steinestø driv produksjon av både
middagsmat og pålegg i Kvednhusvika.

Vik Settefisk AS held til i Kvednhusvika på Toftøy og produserer kvart
år sjømat for mange millionar kroner. Kristian Steinestø (29, avbilda
på framsida) frå Masfjorden og Stian
Landro (19) frå Vik er stolte over kor
mykje smålaks og aure dei klarer å
produsera i anlegget sitt på Kvednhusbakken.
Tøffe år
Verksemda vart etablert i 1987 og
opplevde tøffe år i starten med investeringar og låg pris på småfisken. I
2006 fekk dei nye eigarar; Engesund
Fiskeoppdrett AS med Gisle Enstad
som hovudaksjonær. Dei to andre aksjonærane er Sterner AS i Bergen og
Bjarte Landro frå Vik.
Nesten ein million
Kvar år produserer dei 700.000900.000 laks og aure, med ein produksjonssyklus om våren og ein om hausten. Yngelen vert kjøpt inn og veg 10
gram ved ankomst. Når han er klar
for levering frå Vik Settefisk, veg han
mellom 100 og 250 gram. Deretter
går fisken i merdane til kjøparen i om
lag 11 månader, før han veg fire-fem
kilo, vert slakta og hamnar i butikken.
Leverer til oppdrettsanlegg
Då Vikaskarven besøkte anlegget i
haust, låg det ein brønnbåt i Kvednhusvika og lasta. Fisken vart ført ned
til sjøen gjennom eit rør til båten.
Denne dagen var det ein oppdrettar
på Fedje som skulle ha 120.000 fisk.
Den største mottakaren er eigaren
Engesund Fiskeoppdrett som held til
på Fitjar og Masfjorden, men i år er
også Blom Fiskeoppdrett i Øygarden
med på kundelista.
– Det er eg godt fornøgd med, seier
Kristian.
Skal utvida
Vik settefisk står framfor store utbyg-
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gingar. Det skal koma to nye
kar, kvart med eit volum på
440 m3. Dei skal etter planen
vera på plass i løpet av 2015.
Innovasjon Norge har stilt
med 20 prosent av finansieringa.
– Framtida er å produsera
større fisk på land, før han
kjem i sjøen, seier Kristian.
Engesund Fiskeoppdrett har
fått ein såkalla grøn konsesjon, der fisken skal gå i lukka
anlegg i sjø fram til han er
400 gram, med kortare tid i
kommersielt anlegg. Dette
vil minska produksjonstida
i open sjø, og dermed gjera
belastninga på havet mindre.
– Fordelane med å setja ut
fisken seinare er mange. Me
skal ikkje setja ut fisk under
200 gram framover, seier
Kristian.
Tru på framtida
Det er strenge krav til reinsing av vatnet som vert nytta. Nordlavatnet er kjelda,
men før vatnet vert brukt i
dei store kara der det søm
mange tusen småfisk, må det
gjennom ein grundig reinseprosess. Til slutt vert vatnet reinare enn det folk drikk
frå springen heime. Alt vatn
i anlegget vert resirkulert, og
forbruket varierer frå mellom 160-250 liter pr. minutt.
Anlegget har oppvarma vatn.
På vinterstid held temperaturen om lag ni grader.
Marsfjordingen Kristian
Steinstø har etablert seg på
Torsvikhøgda, og er optimist.
- Eg har stor tru på Vik Settefisk si framtid, seier han.
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Maskinsjef og lærar i c
sjonist. I alle desse åra fekk han nær kontakt med fleire hundre sjøgutar som seinare
mønstra i handelsflåten.

Leik ved stranda

Me møtte Anton i naustet til slekta i Sjåvika på Vik.
– Her gjekk eg ut og inn som gutonge.
Her sigla me med jektebåtar langs ludnane
og stranda og datt i sjøen rett som det var.
Men det var alltid vaksne i nærleiken som
hukka tak i oss. Me visste vel ikkje kva
redningsvest var, mimrar Anton.
Anton skryt over barndommen på Vik,
eit trygt og suteslaust liv. Men då han vart
konfirmert 1945 måtte han ut. Først til
framhaldskule i Alvheim og Landro. Året
etter til realskule i Knarrevik. Kvar helg
reiste dei heim - gjenom utmark og ulent
terreng og skyss frå Solsvik, ei lang og omstendeleg reis.
– Eg var i følgje med mange frå nordre
Fjell, og det er utruleg kor me kava for å
koma heim til helgane. Om sommaren var
eg eit par år på brislingfiske til Sogn og
Hardanger, og eit år på Størjefisket med
Spiranza.

Tyskeflaken

Anton Vik har levd eit liv
på sjøen. – Eg har hatt
eit rikt og interessant liv,
seier 83-åringen på besøk
i heimbygda.
Frå han var heilt liten har Anton vore på sjøen og i båt. I 4-5
års alderen sat han mellom beina
med
m
me
ed 1000m
100
000
0m
m 2 salgsflate i Rong Senter

- Ei rein og skjær handleglede ved havgapet
havgapet!

Fiskk - og ferskvarespesialisten
f k
l

Fristende frukt og grønt

Innholdsrik betjent ostedisk

Nydelige nystekte bakervarer

Velsmakende varm mat

Herlig salat - og fruktbar

Måndag
Ope
måndag- -fredag
fredag kl.8-22,
8 - 21,Laurdag
laurdag kl.9-20
9 - 20
Bank i Butikk

EUROSPAR Rong

tlf. 56 38 71 40

i robåten med faren Isak, då dei
for med garn og ruser i Svelgen
og strendene rundt, med utror frå
naustet i Vikavågen.
Seinare vart det maritim utdanning som førde han på dei store
hav. Han enda som maskinssjef
og lærar på skuleskipet «Gann»
i Stavanger. Her var han i 34 år
pluss nokre år etter at han vart pen-

lbod

Opningsti

• Stort utval av godbiter fra vårt kjøkken
• Moderne bilverksted m EU/kontroll
• Reparasjon av alle bilmerker
• V askehall
• Kaffiavtale
• Gass

BLOM
SERVICESENTER AS

5331 RONG - tlf. 56 38 72 80

Godkjent bilverksted

Anton fortel at då krigen var slutt, kjøpte
bestefar Anders og onkel Alf ein tyskeflake
som vart taua til Vik for opphogging.
– Flaken var 70 meter lang og 10 meter brei. Han rakk frå Stoholmen til Lakseskjæret. Me brukte heile sommaren til å
få trestokkane frå kvarandre. «Spiranza»
og «Strilen» reiste fullasta til Ulvik for å
saga stokkane til materialer. Desse vart
brukt til den nye butikken, lagerhuset og
mange andre bygningar på Vik og bygdene
kring.

Kristentru

I 1948 og 49 gjekk Anton på folkehøgskule

Snitter
Koldtbord
Varmmat
Baguettar
Koldttallerken

Rong Catering a/s
Tlf.: 56 38 74 54
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cruisefart
på Frekhaug, først som elev og det siste
året som assistent for vaktmeister.
– Ei fantastisk tid i eit ungdomsmiljø
der mykje av grunnlaget for mi kristne
tru vart lagd. Og om sommaren var eg
gardsdreng på Seim med ansvar for
mjølking og drifta på garden.
I 1950 tok Anton maskinistutdanning
på Rubbestadneset yrkesskule og seinare læretida ved Wichmann Motorfabrikk same staden. Då fekk han løyst ut
sertifikat som 3.maskinist. 1954 mønstra
han på MY «Brand VI» med cruise på
indre Middelhavet.
– Båten gjekk med norske passasjerar
mellom Napoli og Haifa. Ei stor oppleving for meg å koma til Jødeland.

Til Østen og Amerika

Utdanninga var ikkje fullført. 1 1955
starta Anton på maskinistskulen i Bergen, 2. og 1. klasse, og reiste deretter på
langfart til Østen og Amerika med båtar
til Wilhelmsens rederi.
Men det var på skuleskipet «Gann»
og Rogaland sjøguttskole i Stavanger
han skulle få sin lengste arbeidsdag som
maskinist og lærar.
– Det er så kjekt å møta att gamle elevar når dei ropar hei og takk for sist!
Ein sa til meg nyleg: “Eg har aldri lært
så mykje praktisk arbeid som på Gann.”
Her fekk me læra brannslokking, stempelsjau og vask av lugarar og dusj. Og
ikkje minst folkeskikk.
– Og så har eg mange fine minner frå
dei mange sommarturane med «Gann»
til Nordkapp og kontinentet der eg har
møtt mange flotte og fornøgde passasjerar som har gitt glede i arbeidet. Og for
ikkje å gløyma dei mange skuleturane
med elevar frå folkehøgskular og andre
gjenom åra. Eit meir variert yrke kunne
eg ikkje tenkt meg, seier vikammannen
Anton i det han ser seg tilbake på ludnane og barndomsheimen på Vik.

ENTREPRENØR

30 år
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1981–20

Jostein Oen as

5337 RONG
Mobil 920 88 415 – 482 50 447

Lysfesten vart
ein stor suksess

Mellom 250 og 300 personar møtte opp då det vart arrangert lysfest på Vik i desember. Folk gjekk frå bedehuset med lys og korpsmusikk via Larsevegen og ned
Helgebrekka til Vikakaien.
På kaien varta korpset opp med fleire songar, og Team X stod for spektakulært
fyrverkeri. Det var spenning knytt til om ein kunne skyta opp fyrverkeri på grunn
av vêret, men vinden løya, til glede for alle.

GRAVING
SPRENGING
TRANSPORT

DANS: Ei lokal dansegruppe trassa det kalde vêret og
varta opp med flott dans som
avslutning på lysfesten.

Toftøy Nærmiljøutval
-arbeider for eit triveleg og godt
nærmiljø for alle på Toftøy
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Gebursdag
85 år
Edith Nora Amundsen
9. mars 1930
70 år
Kjellaug Marit Åsebø Vik
19. januar 1945
Asbjørn Vik
10. februar 1945
65 år
Knut Vik
12. mars 1950
60 år
Mariann Vik
21. februar 1955
55 år
Annlaug Knappskog
22. februar 1960
50 år
Lars Arne Vik
10. mars 1965
Kari Sande
24. mars 1965
45 år
Lene Vik Vassnes
26. februar 1970
Rita Vik
23. mars 1970
35 år
Trond Lie Sture
2. januar 1980
Jens Tore Vik
19. januar 1980

Kan ikkje anbefala
bading i Nordlavatnet
Folk bada i Nordlavatnet i
sommar, men kommunenkan enno ikkje anbefala
folk å gjera dette.
– Kommunen vil ikkje tilrå bading i Nordlavatnet før vi veit meir
om korleis situasjonen endrar seg
over tid. Det vil i alle fall gå to år
til, truleg meir, før vi veit meir sikkert om det. Om situasjonen betrar
seg på sikt, kan det bli ei stor oppblomstring på nytt utan forvarsel,
seier Jon Ivar Friborg, einingsleiar
for teknisk drift og service i Øygarden.
Stegeviksvatnet og Nordlavatnet har fått blågrønnalger.
Kontakt med desse kan ifølgje
Folkehelseinstituttet gi følgjande
helseproblem:
- Hudirritasjonar, blemmer og
sår hals.
- Oppkast, diaré og sterke magesmerter.
- Feber, astma, svimmelhet og
muskelkramper.

– Treng ikkje vera giftige

Trass i desse potensielle helse-

problema, var det mange som bada
i Nordlavatnet i sommar. Fleire slo
seg til ro med eit rykte om at det
ikkje var alger i vatnet i år. Dette
kan Friborg berre delvis bekrefta.
– Blågrønnalgane treng ikkje
vere giftige, og vi har ikkje målt
gift. Men det er noko vi ikkje
kan seia med sikkerheit. Det har
ikkje vore registrert store mengder i sommar etter det eg kjenner
til. Faren var liten, men alltid til
stades, seier Friborg.
Eit tips frå Folkehelseinstituttet
er at det skal vera mogleg å sjå
botnen på ein meters djupne, for
at eit ferskvatn skal vera trygt å
bada i.

Vanskeleg å verta kvitt

Når ein først har fått blågrønnalger
i eit vatn, er dette ikkje noko som
ein lett vert kvitt. Kommunen ventar heller ikkje noko kjapp løysing
på dette problemet.
– Det er ikkje noko endring så
langt. Vi ventar ikkje situasjonen
vil endre seg veldig fort. Ofte er
dette (blågrønnalger) noko som
blir permanent, men kan vere i
varierande styrke frå år til år, seier

Friborg. Stegeviksvatnet kan ikkje
brukast som drikkevatn i overskueleg framtid
– Vi ser ikkje for oss at det blir
fast drikkevatn dei første fem åra
i alle fall. Sidan blågrønnalger er
eit problem i perioden mai til oktober er det ikkje umogeleg å ta
det inn som eit krisevassverk eller
hjelpevassverk på sikt. Det er ikkje noko som har vore vurdert så
langt. Med nytt anlegg i Blomvåg
og overføringsleidning frå Alveim
er dette også mindre aktuelt på
kortare sikt.
Friborg fortel at vassituasjonen i
kommunen er vesentleg betre enn
han var.
– Med det nye UV-anlegget som
kom i Blomvågen i vinter og utvidinga på Alvheim samt overføringsleidning vil tryggleiken bli
vesentleg betre. Vi har to anlegg
med større kapasitet enn tidlegare
som begge gjev sikkert drikkevatn. Skulle dei eine falla frå vil ein
kunne levera til heile kommunen
men noko redusert kapasitet frå
det anlegget som er i drift.

Cecilie Vik Sætre
15. februar 1980
Anne Kari Vik
26. februar 1980
Frode Brynjulf Solsvik
11. mars 1980

Død
Roy Torsvik
fødd 15. desember 1957
død 24. oktober 2014
Inger Johanne Slokvik Hansen
fødd 23. mars 1947
død 3. desember 2014

Gutten har aktive
loddseljarar

Flinke korpsmusikantar

Mange tok turen innom bedehuset då Gutten inviterte til
Guttebasar. Ivrige gutar selde
lodd for over 20.000 kroner på
Gutten denne lørdagen. Pengane går til søndagskulearbeid
i Mali, som Normisjonen driv.
Ragnhild og Egil Martinussen
med fleire har ført vidare Ragna sitt arbeid med å samla guttane til praktisk handarbeid,
og hjelpa barn i andre land som
ikkje har det så godt som oss.

Korpsmusikantar for Toftøy
og Rong fekk flest poeng i
3.divisjon på Sotrafestivalen. Det var 34 korps frå
heile Hordaland i Bildøyhallen. Godt jobba av dei 20
ungdomane frå 9-18 år som
er med. Korpset hadde heile
11 aspirantar med på laget.
Toftøy og Rong skulekorps
har samarbeidd dei siste åra.
– Det hadde vore fint å fått
fleire med, seier styremedlem
Birthe Vik.

Ny familiar på Vik
Solveig (31) og Øistein Barmen-Johnsen (29)
I juni 2014 kjøpte familien hus i
Ingjervegen 32, bak Ingjerstova.
Solveig og Øistein har barna Sebastian (4) Sofia (2) Silas (1).
Solveig er oppvaksen på Stord.
31-åringen er utdanna sjukepleiar,
og for tida tek ho vidareutdanning
som jordmor. Øistein er bygut og
arbeider som VVS-ingeniør i konsulentfirmaet NorConsult i Bergen.
Paret har budd ein del år på
Ågotnes. Då dei fekk tilbud om å
kjøpa hus på Vik, slo dei til med
ein gong. Vik kjente dei til ettersom Solveigs syster, Anita Barmen-Fløisand, allereie bur på Vik
saman med sin familie. Paret er
engasjert i Metodistmenigheten på
Sotra, der Solveig har ansvar for
“Myldremandag”-arrangementet,
som er ei populær familiesamling.

Silvia Jørgensen (20) og Thor Arne Knutsen (21)
Paret flytta inn i ny bolig i Vasskarbrekka i januar 2014. Dei har
to barn Trym Are (3) og Leonard
(6mnd).
Silvia er oppvaksen i Knappen, og
er dermed godt kjend med området.
Thor Arne kjem frå Knarvik i
Lindås, med slektsrøter frå Fedje.
Av yrke er han tømmerlærling. Silvia er lærling som barne- og omsorgsarbeidar. Men for tida er ho
heime i permisjon.
Paret trivst godt på Vik, sjølv med
travle dagar og aktive barn.

Arrangerte julemarknad på bedehuset
Ein del unge damer på Vik inviterte til julemarknad på
bedehuset i november. Omlag 150 damer var innom bedehuset denne kvelden for å få med seg julegåver, julepynt og mykje anna fint. Det vart seld for over 50.000
kroner som vart eit fint solidaritetsbidrag til fattige mødre
på Filippinane. Mødrene får opplæring i handarbeid, og
produkta filippinarane laga vert formidla av organisasjonen Helping Hands. Dette var også mellom det ein
kunne kjøpa på julemarknaden.
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Minneord
etter
Roy
Torsvik (1957-2014)
Rundt pinse fikk Roy Torsvik fra
Vik en alvorlig kreftdiagnose.
Fredag 24. oktober ebbet livet ut.
Blomvåg kyrkje var fullsatt under
avskjeden med Roy. Det samme
var Vik bedehus under minnesamværet som fulgte.
Roy ble født i 1957 og hadde
en trygg og god oppvekst på Vik
sammen med broren Vidar, moren
Haldis og faren Alf. Han gikk på
videregående skole på Lundeneset og senere på Bibelskolen i
Bergen (nå Bildøy). Siden 1988
har Roy vært ansatt i Statoil, først
noen år på Kystbasen på Ågotnes,
og så i mange år på Kollsnes. I
fjor fikk han gullklokke etter å ha
vært ansatt i Statoil i 25 år.
Da Kystradioen startet i 1984
var Roy med i styret og hadde
det tekniske ansvaret for radioen.
Han fikk mye å si for Kystradioens gode utvikling. I starten hadde
radioen studio på Bibelskolen på
Bildøy, der han traff Marit fra
Egersund. De giftet seg i 1986.
Etter å ha bodd et par år i Sandnes
flyttet de til Øygarden, bygde hus
i Knappen og har bodd der siden.
I 1994 ble Marit og Roy foreldre
til Henrik og i 1997 kom Miriam.
Avskjeden med Roy var preget
av de nettverk han og Marit tilhørte. De var aktive på Vik Bedehus, Roy hadde sine kolleger i
Statoil og Marit sitt arbeid på Bibelskolen. Det var Bibelskolelærer Morten Torsvik som forrettet
og det var sang og musikk fra Bibelskolen. Forsamlingen på Vik
hadde hilsener og stod for minnesamværet. Roys sjef i Statoil
var Ronny Nottveit og han hilste i
kirken, og overrakte en kondolanseprotokoll på minnesamværet.
Roy var aktiv både i styret og
i frivillig arbeid på Vik bedehus.
Han orienterte forsamlingen da
han ble syk og det var mange som
fulgte familien tett i den tunge
tiden som fulgte.
Våre tanker går til Marit og til
barna Henrik og Miriam. Vi lyser
fred over Roy Torsvik sitt gode
minne.
Geir Magnus Nyborg
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Returadresse: Vikaskarven
		
Norvald Vik
		
5337 Rong

Fullt på bygdetreff
karar frå Vik som var mannskap på
Spiranza. Frå 1950-åra fra til slutten
på 60-talet var størjefisket eit rikt
fiske.
Geir Barsnes og Terje Onstad
laga den musikalske rama rundt
bygdetreffet med Prøysen-songar.
Bistandsprosjektet som Oddbjørg
Vik og Gerd Lillian Vik jobbar med
i Etiopia, fekk ei gåve frå forsamlinga på 12.000 kroner. Prosjektet
er med på å byggja eit jenteinternat
til Gedeo-folket i Etiopia. Pengane
skal gå til inngjerding av tomta.
Dei frammøte koste seg med kaffi
og nysteikte vaflar.

Filmen om
palekast

Vik grendelag har filmen
som vart laga om palekast
i Svelgen for sal på DVD.
Denne kostar 100 kroner,
og kan kjøpast om ein henvender seg til Ottar Vik
(482 10 475). Grendelaget
har også fleire eksemplar av
Bygdeboka for Vik tilgjengeleg for sal.

Juletrefest i
bedehuset
Søndag 28. desember vert
det juletrefest for heile familien i Vik bedehus. Festen
startar klokka 16. Det vert
juletregong, song av Vik
mannskor og Barnekoret Lyskastaren. Leif Gunnar Vik
skal lesa juleforteljing og
Anker Gunnar Turøy skal ha
andakt. I tillegg vert det kaffi
og juleknask.
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Ny, lokal film lokka omlag
150 menneske til bygdetreff på Vik.
Det var god stemning denne
laurdags ettermiddagen då eit
fullsatt bedehus fekk med seg
grendelaget sitt bygdetreff.
Høgdepunkta på programmet var
mange, men det var kanskje den
rykande ferske filmen om palekast i Svelgen som interesserte
flest. Også fleire frå Misje tok
turen til Vik for å få med seg filmpremiera.
På rollelista fann ein fleire lokale
fiskarar frå Vik, og publikum var
synleg engasjert i scenene som
vart vist fram. Filmen handla om

kastinga etter pale som vart gjort i
Svelgen før i tida. Dette fisket var
svært viktig for folk på Vik som
gjerne åt lokal fisk seks gongar i
veka.
Det var også fleire andre interessante innslag på bygdetreffet. BTjournalist Asbjørn Kristoffersen
tok folk med tilbake til si barndomstid på Misje. Øyvind Tangen frå Fedje snakka om skråma
sine kvalitetar, og Gerhard Vik
samtalte med Tangen om då båten
Spiranza frå Vik hadde eit storkast i 1961 som fanga 456 størjer.
Kvar størje kunne vega opp mot
300 kilo og fleire båtar vart lasta
med størje. Dette kastet var med
på å skaffa store inntekter til fis-
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INTERVJU: Gerhard Vik intervjua
Øyvind Tangen på bygdetreffet.

