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Eit liv med fisk for Mons

Mons Iversen vaks opp
på Vik, og gir oss eit tilbakeblikk på eit langt
liv frå ei svunnen tid.
– Det var ei fin tid, seier Mons

Iversen Vik om barndomstida
på Vik før og under krigen.
Han er no blitt 86 år og har
vore busett i Åsane med familien sin i 50 år. Men minnene
frå barndommen på Vik har
han hatt med seg heile livet.

Ut i ruskevêr

Me møter Mons’n over ein
kopp kaffi på Åsane Senter.
– Eg var mykje med far i
robåten og drog garn og teiner. I allslags ver måtte eg «andøva» med årene når far drog.
Me var ofte ute ved Sandøyna
og Ertenskjæret. Og så henta
me rakved som var driven
i land på øyane. Det brukte
me til brensel saman med
torv som vart frakta i båt frå
området ved Nosa, nord med
landet. Brenselet skulle berast heim i kiper den lange vegen frå naustet i vågen (til det
som no vert kalla Vikatoppen). Første kvilepausen
var på austsida av Eikja ved
svingen opp forbi kaien. Me
hadde ikkje vanntette klær
den tida. Tresko var fottøyet
og eg var ofte våt på føtene
og fraus, minnest han.
Mons måtte også ta sin del
i gardsarbeidet på småbruket

heime med 4-5 kyr og hest.
Graset skulle slåast med ljå og
høyet skulle lagrast i løa.
– Det var tider det, slår han
fast.

Stupte i vatnet

Mons’n likte å sømja og stupa i
Stegeviksvatnet om sommaren
saman med bestekameratane
Martinus, Per og Anton. Og
jonsokbålet vart bygd opp med
lyng og brake og litt anna skrot.
Det var viktig med «lokkebål»
som skulle narra andre til å tru
at storabålet var tent.
– Og så hugsar eg då me slo
ball om haustkveldane vest for
Loseberget.
Mons`n festar blikket på pizzastykket han har i handa som
om han ser det heile framfor
seg.
– Ja, det var ei fin tid, tek han
opp att.

På fiske

Den første løna jobben til

Mons’n var hjå onkelen som
budde på Mongstad. Der arbeidde han også på hermetikkfabrikken. I 1949 gjekk han
ombord som mannskap på «Vigny» til vinterfisket.
– Denne vinteren hadde me
ein frykteleg orkan som sleit
taket av fleire bygningar og
gjorde store skader, fortel han.
Men uveret skremde ikkje
ein havfiskar. I 1953 gjekk han
over i båtane til «Vindnesen»
(ein lokal skipsreiar). Først nye
«Sørfold», så «Porseidon» og
«Anna G» med fiske i Nordsjøen, Island og Shetland etter
sild og makrell, til Grønland
med liner etter torsk og på Finnmarkskysten etter lodde. Mons
var også ute til sjøs eit års tid
som matros på «Vinga» som
tilhøyrde Mowinckel rederi i
Bergen.

Møtte sognejente

Men så møtte han ei grepa sognejente. Dei gifta seg 1962,

stifta familie med 2 gutar, og
bygde nytt hus i Åsane 1966.
Då vart det slutt på havfiske.
Men Mons’n slutta ikkje i
fiskebransjen. Han fekk jobb
hjå Halvard Lerøy og Hordafisk
på Bontelabo i Bergen. Her tok
han imot levande fisk frå brønnbåtar som regelmessig kom frå
Smøla og kysten i 17 år.
– Då måtte me vera til stades
både dag og natt, og ofte overnatta på jobben. Ein fast kunde
var «Toftøy» med mannskap frå
Torsvik.
Overgangen frå arbeidslivet
var tøft for Mons dei første åra.
Men no har det gått seg til.
– Eg er komen i ein alder der
eg veit lite og kvir meg for å
reisa.
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Havet tok bror deira
Heilt vest i havet vart
bror til Svein (til v.) og
Åge Toftevåg teken av
bølgene i 1959.
Dei skulle vore tre brør som
sat på det reinskura svaberget
ved kanten av storhavet sørvest for Løten denne augustdagen i år. Men den mellomste
broren Per, vart brått reven frå
familien av ei havbølje då han
berre var 11 år gamal.

Stor bolgje

For brødrene Svein og Åge
Toftevåg er 19.juni 1959, og
dagane etter, ei vond tid som
aldri vert sletta or minnet. Og
for foreldra Helena og Lars
Toftevåg var det kan henda
endå verre. Heimen og barndomens rike i Løten vart aldri
det same.

Som så mange gonger før,
gjekk Per og nabokameraten
Leif langs stranda og leita etter
«rak».
Det følgde alltid spenning med
å stå ved havkanten og “terga
seg på bøljene” som braut mot
land. Slik var det også denne
dagen ved «Spytten» vest for
Toftevågen. Ei bølje som var
større enn dei andre reiv Per
med seg ut i den skummande
sjøen, og det var uråd for han å
få fotfeste på det sleipe berget.

Brukte anglar

Leif sprang til Løten og varsla
Rasmus Sæle som varsla vidare
og sette i gong redningsarbeid
for å finna den drukna. Leitemannskapet strekte ei line med
fiskeanglar som dei drog langs
botnen i bukta der Per hadde
falle ut.
Dei leita i mange timar og var
nær ved å gi opp, men i 11-tida
om kvelden hukka ein angel seg
fast i det eine buksebeinet slik
at den drukna kom til overflata.

KIWI

Det er Svein som fortel om
den triste hendinga. Me set i
barndomsheimen i det gamle
huset i Løten der Helena og
Lars budde med familien sin.
For Svein og Åge er dette blitt
ein fristad å koma tilbake til.

Fleire familiar

Han viser oss rundt i huset og
den gamle løa på småbruket
som han har overteke, og fortel
ei lang slektsoge med foto på
veggen av tidlegare generasjonar som har budd her ytterst
på Løteneset. Når stormane var
på sitt verste frå vest, kunne terrenget utanfor huset vera kvitt
av salt. Ei tid var det tre-fire
familiar med barn som budde
i dette huset med kjøkken både
oppe og nede.

Var i byen

Svein var i byen den dagen
ulukka hende og kom heim med
rutebåten seint på ettermiddagen. Det som møtte han var forferdeleg trist. I ettertid har han

mini
pris

vanskeleg for å hugsa detaljar om kva som skjedde
rundt han. Men han hugsa
at Martin Sulen bar Per (biletet over) heim.
– Me var innom på rommet og såg han, eit uverkeleg syn, minnest han.
På den tida var det ingen
kriseteam som stilte opp for
familien som kunne trengja
nokon å snakka med i slike
stunder. Sorga måtte bærast
åleine. Heile bygda var
også skaka av hendinga.

Frakta kista på båt

Kista vart teken ombord
ved bryggja sør for stonga
i Toftevågen. Brislingskøyta «Vårsol», som også
vart brukt til sandgraving og eigd av bestefaren
i Torsvik, frakta kista med
familie og bygdefolk til
Blomvåg kyrkje denne fine
sommardagen.
«Vårsol»
tok ein sving inn på vågen.
Folket var samla kring kista
på dekk. Kvite lommetørkle
kom opp og vart vifta med,
som skikken var. Magnus
Vik, som då var skippar på
«Vårsol», gjorde tre støyt i
fløyta som avskilshelsing
frå heimen og bygda der
Per hadde vakse opp.
Dei to brørne sit på berget
ved havet denne sommardagen i 2015 og ser bort
mot ulukkestaden der den
tredje broren vart teken frå
dei.
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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

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

Snitter
Koldtbord
Varmmat
Baguettar
Koldttallerken

Rong Catering a/s
Tlf.: 56 38 74 54
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y bygd på Vik

ENTREPRENØR

30 år

11
1981–20

Jostein Oen as

5337 RONG
Mobil 920 88 415 – 482 50 447

GRAVING
SPRENGING
TRANSPORT

Toftøy Nærmiljøutval
-arbeider for eit triveleg og godt
nærmiljø for alle på Toftøy
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Gebursdag
85 år
Borghild Landro
29. desember 1930
80 år
Håkon Johan Vik
20. desember 1935
65 år
Inger Alise Holt
21. november 1950
55 år
Kjersti (Landro) Olsen
5. oktober 1960
Anne Marit Toft
9. oktober 1960
45 år
Trine Torsvik
24. november 1970
40 år
Bjarte Vik
8. desember 1975
35 år
Nils Arne Solsvik
1. desember 1980
30 år
Christian Vik
31. oktober 1985
20 år
Fredrik Dåvøy
2. oktober 1995
10 år
Jakob Romarheim Vik
6. november 2005

Fødd
Felix Lerpold-Vik
fødd 28. juli 2015
Foreldre er Marita Vik og
Torbjørn Lerpold Andersen
Håvard Torsvik Lygre
fødd 21. mai 2015
Foreldre er Trine Torsvik og
Vegard Lygre
Magne Furelid Nottveit
fødd 31. august 2015
Foreldre er Laila Furelid og
Ronny Nottveit

Død
Bernt Herdlevær
død 1. juli 2015
fødd 1939

Slutt for Olav Martin
Etter 25 år i lokalpolitikken - 11 av dei som ordførar - er det slutt for Olav
Martin Vik i kommunestyret. Men han er ikkje
framand for comeback.
Det er spesielt å gi seg. Eg kjenner vemod, men også glede over
det eg har fått vera med på. Det
har vore særs interessante år som
kommunestyrerepresentant
og
ordførar, og stort sett heile tida i
ei stor politisk gruppe med makt.
Olav Martin Vik er den lengstsitjande ordføraren i Øygarden, og
har vore toneangivande i lokalsamfunnet sidan han tok over som
ordførar rundt juletider i 2000.
I den rolla sat han heilt til TVØ
mista makta i 2011, og Arbeiderpartiet, Høgre og KrF fann saman
og sette inn Otto Harkestad som
Olav Martin sin erstattar.
– Eg tenkte aldri eg skulle verta
ordførar, men politikk har interessert meg, og folk ga meg oppdraget.

I styringsposisjon

Olav Martin fekk vera med på heile perioden frå 1995 til 2011, der
TVØ sat kontinuerleg i styringsposisjon. Først med Rolv Svein
Rougnø som ordførar, før Olav
Martin tok over. Støtte hadde dei
begge frå det som Olav Martin
vil beskriva som ei TVØ-gruppe
prega av kontinuitet og oppbacking til leiaren. Det har gitt partiet
gjennomføringsevne, meiner han.
– Frå 1995 til 2011 vart det gjort
utruleg mykje, seier Olav Martin, og hugsar tilbake til bygging
av Helse- og tenestesenteret (no
rådhuset), flytting av kommunesenteret, Tednebakkane omsorgssenter og utbygginga av sentrumsområdet på Rong, ny barnehage
på Rong og nye Toftøy skule.

Betent

– Hadde du kasta ei stikke inn i
kommunestyresalen den kvelden i
1997 det vart vedteke at me skulle
byggja Helse- og tenestesenteret,
hadde det ekspolodert. Så betent
var det. Men i 2007 var det ikkje
kontroversielt å flytta kommune-

senteret. Då visste alle at det var
det rette.
Politikken i Øygarden har vore
prega av motsetnader mellom sør
og nord. Mykje har vorte bestemt
med knappe fleirtal.
– Det har vore mange 12-11-vedtak, seier Olav Martin med
henvisning til det 23 mann store
kommunestyret.
Kuppet i 1995
I 1995 fekk TVØ fleirtal etter samarbeid KrF-arane Anders Vik og
Sigrid Torsvik, som vart vald inn
på grunn av mange slengjarar frå
sør. Det markerte eit skilje i Øygardspolitikken, og vart sett på
som eit kupp den gongen. Valet
etter - i 1999 - fekk TVØ reint
fleirtal, og Olav Martin fekk med
det stort spelerom i si første tid
som ordførar.
– Kommunen hadde ikkje sett ut
slik han gjer i dag, hadde me ikkje
danna TVØ. Me har gjort val som
har gitt eit veldig løft i infrastrukturen, og me har våga å satsa på
viktig utbygging.
I perioden 1995-2011 vart det
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investert for rundt ein halv milliard kroner i Øygarden. Olav
Martin avviser at det har vorte
bygd for dyrt i kommunen - slik
som ofte vert trekt fram i debattar.
– Det fell på steingrunn å seia at
me har bygd for fint og for flott.
Offentlege bygg skal vara i to
manssaldrar - mykje meir enn eit
privat bygg - og då må kvaliteten
vera der etter.
TVØ har samarbeida mest med
KrF - slik dei også gjer no (i tillegg til Frp) - men frå 2007 vart
det inngått samarbeid med Ap.
Då vart fleirbrukshallen på Rong
og ny skule på Tjeldstø planlagd i
samarbeid. Men etter kvart braut
den nye alliansen saman, og Ap
kom i posisjon i 2011 etter å ha
bedt veljarane om støtte til å prioritera skulen på Tjeldstø, som
no er bygd.

– Unødvendig sutring

Den tradisjonelle nord-sør-debatten er framleis levande, opplever
Olav Martin.
– Det er nokon som held det ved
like, og eg opplever det eigentleg
som ei unødvendig sutring. Det
vert hevda at det vert bygd opp
så mykje i sør, men det som er
på Rong kjem heile kommunen
til gode. Og så er det bygd mykje
i nord også, deriblant Alvheim
vassverk og ny skule på Tjeldstø. Likevel, det kjem ned til at
ein må prioritera ressursar der det
bur mest folk.
– Kva hadde skjedd om ein ikkje
hadde bygd opp Rong som senterområde?
– Då hadde dei kommunale
tenestene vore heilt i utakt med
folkeveksten, svarer Olav Martin.
– Men det vert sagt at hvis folk
skal bu i nord, så må det satsast
i nord?
– No er det bygd ny og flott
skule på Tjeldstø, så får me sjå
om det fører til folkevekst.

Mot samanslåing

Både TVØ og Olav Martin er
forkjemparar for at Øygarden
skal forbli ein eigen kommune.
Olav Martin karakteriserer prosessen rundt kommunesamanslåing som eit «magaplask»
foreløpig, og meiner det først og
framst er «slitt prat om robuste
kommunar» som vert løfta fram
som argument.
– Eg har enno til gode å høyra
nokon dokumentera behovet for
at Øygarden skal slå seg saman
med Fjell, Sund eller Bergen.
Men dette er jo ein prosess som
går sin gang, og kanskje er det
greitt om nye politikarar kan
gjera seg opp si meining om
saka. Eg er nok farga av at eg har
vore med på å byggja opp mykje
av det som er her.
– Trur du «byggverket Øygarden» kan rasa saman ved samanslåing?
– Ein skal ikkje underslå kor
viktig kommunen er for senteret
på Rong. Både som leigetakar
og i form av tilsette som legg
att pengar der. Me har heller ingen garantiar når det gjeld skulestruktur eller at me får behalda
sjukeheim/eldresenter i Øygarden ved samanslåing.
Ironisk nok trur Olav Martin
at sentrumsområdet på Rong kan
verta viktigast for dei nord i Øygarden om ei samanslåing skulle
tvinga seg fram.
– Øygarden vert ein utkant, og
folket på Toftøy ser like gjerne til
Ågotnes som til Rong. Me risikerer at alt vert flytta til Ågotnes.

Drit på Facebook

Valet i 2011 markerte slutten på
tida som ordførar for Olav Martin. Ei privilegert tid som kommunens nummer éin var over.
Han ser tilbake på ei tid der han
fekk vera sterkt delaktig i kommunens utvikling, fekk samarbeida med olje- og gassverksemda, samt offentlege organ utanfor
Øygarden. Det var ei innhaldsrik

tid, der han mellom anna opplevde at Rocknes og Server forliste,
noko som sette kommunen på
prøve, ikkje minst med Server.
– Det har vore veldig spennande, og det har vore mange
møte som ikkje vert refererte,
men som har vore viktige for Øygarden sine interesser.
Samarbeid med det han opplever som ein «meget kompetent» kommuneadministrasjon
var også over.
– Før valet fekk me ei kjensle
av at det var eit ønske om skifte,
og det viste seg då Høgre og Ap
gjekk saman (og Otto Harkestad
vart ordførar).
– Korleis var det for deg å ikkje
verta vald på nytt?
– Du må alltid vera budd på det
utfallet, og det var eg. Det som
var vanskeleg menneskeleg sett
var at det var mykje av det eg vil
kalla drit på Facebook og andre
stader. Du er ikkje upåverka når
det vert sagt vonde ting om deg,
sjølv om du ikkje kan la det styra.
Det er litt for lettvint å skriva ting
på nettet, seier Olav Martin.

Vurderer comeback

Dermed venta fire år i opposisjon
for Olav Martin og TVØ. For to
år sidan bestemte han seg for å gi
seg.
– Alt har si tid. Det å vera ordførar er ein livsstil, og no var det
slutt for meg.
– Tenkjer du det sjølv om TVØ
vann valet i år?
– Det er nokon som seier: «No
ser du». Men eg gler meg over at
det er nye menneske som no skal
ta prosjektet vidare.
– Kva tenkjer du om Børge
Haugetun, vår nye ordførar?
– Børge har lang politisk erfaring og er utruleg godt utdanna.
Han har vore nestleiar lenge og
har vore veldig engasjert. No
må han gjera ting på sin måte
framover.
For Toftøy er bygging av ny
idrettsbane viktig. Den bana

beskriv Olav Martin som eit
klassisk TVØ-prosjekt.
– Veljarane har gitt TVØ tillit, og det er den tilliten som
har gjort at me har våga å satsa
på dei prosjekta me har gått inn
for. Me har fått eit oppdrag frå
folket. Slik ser eg på det.
Men folket i Øygarden har ikkje nødvendigvis sett det siste av
Olav Martin i kommunestyret.
Øygardspolitikken har sett
fleire comeback dei siste åra,
mellom anna frå Otto Harkestad og Ottar Vik. Olav Martin
vurderer det same.
– Det kan vera at dette berre
er ein pause for meg. Dersom
helsa og tanken held fram med
å vera i god stand, er det ingenting som tilseier at eg ikkje
skulle kunna koma tilbake om
det skulle verta aktuelt.

Mange fiskarar
i Vikavågen
I september var det mange
sjarker som besøkte Vik.
Fiskarane brukte Vikavågen
som hamn mellom øktene.
Båtane kom frå Agder og Rogaland og var i vårt strøk for
å fiska makrell. Dei fiska ved
dorging, og kunne få fem-ti
tonn makrell pr. natt.

Julemarknad
Ein del unge damer frå Vik inviterer til Julemarknad måndag
16.november kl 19. på Vik bedehus. Mykje fint å få kjøpt!
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Returadresse: Vikaskarven
		
Norvald Vik
		
5337 Rong
Læro om attebæro - i Sveljen

Vellukka
misjonsmesse
Den årlige misjonsmessa til
Norsk Luthersk Misjonssamband i august hadde
stor oppslutning. Mange
nytta høvet til å ta lørdagsgrauten på bedehuset og
kjøpte lodd. Det kom inn
76.000 kroner til misjonen
sitt arbeid.

Ivrig
krabbefiskar
Martin
Torsvik
fiskar
mykje, og har hatt ein god
krabbesesong i sommar.
Spesielt trekket med å satsa
på klør har lukkast. – Salget
går strykande, smiler den
unge krabbefiskaren.

Den nye 1. klassen ved Toftøy skule

Bak frå venstre: Markus, Nicoline, Emma, Maximillian, Håvard, Benjamin, Ketil Andre,
Celine, Aurora og Bjørn-Terje.
Framme frå venstre: Oliver, Lilje, Ruben, Keylinn, Daniel, Adrian, Alexandra, Linea,
Stine, Naemi, Linnea, Sara, Emmeline og Anine.

Grinda og steingaren
Grinda er borte men garen den står,
ein gong stengsle mellom kreatur og får.
No kan den om fortida oss minna,
og hjelpa turfolket vegen å finna.
Dei som bygde, bar steinen på rygg og i fang,
sikkert eit slit, for vegen var ofte lang.
Dei er alle borte no, berre minnet er att,
tenk sjølv kor mange vender du måtte hatt.

Vikaskarven
Redaktør:
Øystein Vik
I redaksjonen:
Norvald Vik
Ottar Vik
Thora Vik
Rolf Vik
Internett og e-post:
www.vikaskarven.net
oystein.vik@gmail.com

Grinda var av tre, det forvitrer no fort,
men gråsteinen også ein gong svinn bort.
For det er no slik, i det heila og stora,
at alt ein gong vert jevna med jorda.

Rolf Vik

Vi formidlar blomster til innland og utland

Fire nummer pr. år.
Trykkeri: Bodoni AS
Rong Senter
Telefon:56 38 92 65
Postboks 107, 5331 Rong

