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GRÜNDERNE
n n Stadig færre
etablerer egen virksomhet i Norge,
og Bergen er intet
unntak. BA vil i en
artikkelserie presentere gründere
fra Bergensområdet
som ikke bare har
trosset statistikken, men som gjør
suksess med sin
markedsidé.
Disse har vi presentert
så langt:

SØLVI ROLLAND
MURPHY,
Ole Bull Scene
BERIT GUN
TORKILDSEN,
Netty
MARITIME
COLOURS,
Thorbjørn Gaar
den Hansen,
Jacob Grieg
Eide og Stein
Gunnar Wallevik
Karl Johan
Brusdal,
Nordengros
TROND
KJELLEVOLD,
Escalónrestaurantene
BENTE BORGE
og LINDA
M. MOEN,
Bemanningsbyrået
Vex Gruppen
PETTER GUDIM
og JOHN STIEN,
Gudim og Stien AS

Endre Vik (82)
sin oppdagelse i
plantejord gjør at
han i år omsetter
piller for over fire
millioner kroner.

Tom
sande,
Idésenteret

En jordn
oppfinn

Camilla
andersson,
Fabian Invest

– Jeg samlet kunnskap i
en sylinder. Den dagen jeg fikk
bruk for den, tømte jeg alt ut
på bordet og så hva som kunne
brukes.
Slik forklarer administreren
de direktør Endre Vik i AvantGarden hvordan han tenker at
han har 82 års erfaring, heller
enn år, på baken.

flimmer film, Christer
Fasmer, Lars Børge Løge,
Eivind Tolås og Johnny Magne
Holmvåg

KOSTTILSKUDD: Mannen,

KARI-ANNE
LENVIK,
Essentia
Thorbjørn
Frantzen,
Brun og blid
dyveke
Henschien,
On Off Bemanning

?

som startet gründervirksom
heten lenge etter at de fleste
andre trekker seg ut av arbeids
livet, hevder han har vært frisk
som en fisk helt siden han fant
frem til sin helt spesielle kost
tilskuddsblanding.
– Giktplagene mine forsvant,
og jeg har ikke vært forkjølet
siden 1992, sier Endre Vik.
Han forklarer hvordan veien
frem til det ferdige produktet
Avant-Garden har gått gjennom 
barndommens kjøkkenhage på
Tonningsneset i Bergen.
– Jeg er født og oppvokst i et
gartnermiljø. Det du har vært så
engasjert i hele livet, glemmer
du aldri. Jeg føler dessuten en
plikt til å anvende det jeg kan til
å hjelpe andre, sier den pensjo
nerte landskapsarkitekten.

PATENT: Mer spesifikt kan
oppfinnelsen knyttes til oppda

gelsen Vik gjorde da
han eksperimenterte
med økologiske jordblandinger i
1989. Han merket at planter som 
fikk vokse i en spesiell jordsam
mensetning, ble sterkere og fris
kere enn de som vokste i normal
blomsterjord. Plantene var heller
ikke utsatt for infeksjonene og
sykdommene som vanligvis fore
kommer hos veksthusplanter.
– Jeg undret på om det ville
ha samme effekt for mennesker
og begynte å spise det jeg puttet
i jorden.
Over en toårsperiode ble det
gjennomført en rekke kliniske
tester. Konklusjonen var at tilset
ningsmiddelet, med grønnkål,
tomat, rødbete, sauetang og
plantefiber som hovedingredien
ser, forsterket immunforsvaret

for mennesker
på samme måte

som for planter.
– En slik oppdagelse måtte
det vernes om. Derfor søkte jeg
om patent.
Avant-Garden ble med der
med det første kosttilskuddet
som er patentert i Norge. Kravet
for å få godkjent et slikt middel
av Patentstyret er blant annet
dokumentert effekt.

OPPFINNERPRIS: – I 2002,

da Avant-Garden ble lansert,
ble jeg tildelt Reodorprisen av
SND (i dag Innovasjon Norge)
for oppfinnelsen, sier Vik og
viser stolt frem Reodor Felgen
utskåret i tre og diplom som er
sentralt plassert på kontoret på
Nesttun.

Deretter kommer solskinns
historiene på rekke og rad. Han
forteller hvordan kosttilskuddet
hans har bidratt til å forsterke
immunforsvaret til en lang rek
ke mennesker. Alt fra folk med
helt alminnelige plager som for
kjølelse, influensa, munnsår og
kyssesyke, til Kols- og ME-pasi
enter skal ha merket effekten
og takket ham. På bakgrunn av
dette mener Vik produktet kan
bidra til å bekjempe finanskri
sen, så vel som å redusere syke
fraværet i landet.
– Norge er på verdenstoppen
når det gjelder sykefravær. Tenk
om flere bedrifter ville ta større
ansvar for sine ansatte og plasse
re Avant-Garden på lunsjbordet,
til gratis daglig bruk. Det vil få
ned sykefraværet og redde norsk

M A N D A G

5 .

J A N U A R

15

2 0 0 9

Suksess med kosttilskudd
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PILLESUKSESS: Den
lille
familiebedriften
Avant-Garden på Nesttun gjør suksess med
sitt kosttilskudd. Administrerende
direktør
Endre Vik forteller at
produktet, som ble årets
bestselger i 2007, distribueres til alle helsekostbutikker i Norge.
FOTO: THOMAS HOPLAND









 

  



Fakta
AVANT-GARDEN

arbeidsliv fra finanskrisen. Det
vil skape den optimismen vi tren
ger, sier Vik.
– Hvorfor entreprenør
skap?
– Det har alltid vært naturlig
for meg å ta initiativ for å gjø
re forbedringer. Trolig er det en
konsekvens av min oppdragelse.
Derfor har jeg aldri sett entrepre
nørskap som en hindring for å
engasjere meg i noe som helst,
men har prøvd å holde meg til
det jeg kan og planlegge ut i fra
det, svarer Vik.
– Hvor lang tid tok det før
markedsideen din ga avkast
ning?
– Markedsideen er et vitenska
pelig gjennombrudd til å forster
ke det menneskelige immunfor
svar. Det ga lønnsomhet fra dag

■ Familiebedriften på Nesttun
ble etablert av Endre Vik i 2002
og har fire ansatte.
■ Virksomheten omfatter salg
av patentert kosttilskudd med
dokumentert helseeffekt.
■ Produktet distribueres til alle
landets helsekostforretninger
og på internett.
■ Selger over 50 000 pakninger Avant-Garden årlig.

én, fordi Avant-Garden virker
slik, ved daglig bruk.
– Hvordan driver du nettverks
bygging og markedsføring?
– Jeg har aldri gått over
noen oppgaver med bare en
harelabb og har alltid fulgt
opp mine oppgaver. Da er det
resultatene som teller. Det gir
referanser for nettverksbyg
ging, og det er den beste mar
kedsføring.
STIAN ESPELAND
stian.espeland@ba.no
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