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og ausa dei opp, men eg trekk meg kjapt 
unna, sa Zelveste.

Før konkurransen tok til skulle ein 
nesten tru at dei berre tulla, og dei var 
kjappe til å tøya fingrane slik at ein 
ikkje gjekk på ein mjølkesyresmell etter 
start. Sjølve oppgåva var enkel – det 
gjaldt å pitla om lag 250 gram reker og 
laga til eit rekesmørbrød. Dei hadde 
sjølvsagt loff, sitron, majones og smør 

til å hjelpa seg med. Vinnaren vart kåra 
ved å vera raskast og kreera det mest 
appetittvekkande smørbrødet. 

Pitling og preik
Når Kvinnheringen sin utsendte talde ned 
og startskotet gjekk fekk ein kjapt bevist 
at rekepitling ikkje er noko halsnøy-
buen konkurrerer i, men heller tek med 
knusande ro. Om ikkje praten hadde gått 

i roleg og behageleg tempo tidlegare så 
gjekk den i alle fall det no. Men dei var 
ikkje nådige i kritikken over rekene.

– Dei har jo vore frosne, farr! Då vert 
det verre å ta tak i skalet, kom det frå 
Zelveste, som fekk anerkjennande nikk 
frå ordføraren.

Begge heldt den gode praten gåande 
heile tida, men det spørs om ikkje 
dei vel 30 åra med pitling og preik gav 
borgarmeistaren ein liten fordel. Sjølv 
om begge hadde teknikken på plass, 
fossa Zelveste raskt forbi Peder og var 
kjapt ferdig å pitla rekene. Likevel tok 
han det med knusande ro før han byrja 
å dandera. Då kom rekene på skjeva, 
med eit svært generøst lag med Brelett 
under. Dei vart sirleg lagde, og pynta med 
små majonesklumpar inni kvar reke. Så 
dandert med ein god klump majones oppå 
der igjen, og toppa med enno fleire reker.

– I ekte halsnøystil
Når så dette berget med reker var ferdig-
bygd kom det ei sitronskive på toppen. 

– Høgt er godt! Også må ein jo ha 
sitronskivene forma som segl på topp, i 
ekte halsnøystil, konstaterte Zelveste då 
han plasserte skiva.

Der han hadde vore svært gåvmild 
med Brelett var bakaren Peder heller 
krass i kritikken.

– Vi skulle verkeleg hatt meierismør 
til dette. Brelett har ein beisk smak så 
eg tek ikkje så mykje av det på, og eg 
et det ikkje sjølv. Heime må vi ha to 
smørtypar; ein til kjærasten og ein til 
meg.

Peder gjekk for ei heller enkel 
utforming, med ein god haug reker, 
sitronskiva på toppen og ein ring av 
majones. 

– Sluttar meg til resultatet
Zelveste slo Peder ned i støvlane på tida 
og laga òg eit meir estetisk tilfreds-
stillande smørbrød, og stakk difor av med 
sigeren samt heider og ære. 

– Eg rekna i grunn med å sigra i dette, 
og i utgangspunktet tenkte eg at dette 
var det einaste eg hadde sjanse til å 
slå Peder i, kom det frå den fornøgde 
vinnaren.

– Det må seiast at eg trur vi kunne fått 
svært gode pengar for eit smørbrød som 
dette på Aker Brygge, la han til.

Peder sjølv var ikkje overraska over å 
ha kome på andre plass i konkurransen.

– Eg har blitt utfordra til mykje som 
ordførar, men aldri vunne noko som 
helst. Eg vann valet, og det får halda, 
men eg sluttar meg heilt til resultatet. 
Zelveste får pitla reker, så får eg heller 
styra kommunen, slutta Peder.

S kal vi tru Wikipedia sin defini-
sjon av derby, «eit derbyoppgjer 
vekkjer særleg stort engasjement, 
store tilskodertal og sterke 

kjensler, til dels også slosskampar mellom 
dei ulike supporterane» var alt klart for 
eit heftig oppgjer i Sæbøvik denne veka. 
Kvinnheringen utfordra nemlig ordfø-
rar og borgarmeistar til å konkurrera i 
den tradisjonsrike sporten rekepitling, ei 
utfordring dei tok på halvvegs strak arm. 
Litt overtaling måtte til, men til slutt let 
dei seg overtala. Stadion for dagen vart 
like ved den nye båthamna i Sæbøvik, kor 
deltakarane var omkransa av fargerike 
steinar og med ein lett bris strategisk 
plassert rett i fleisen.

– Eg har pitla reker med jamne 
mellomrom gjennom heile oppveksten, 
men i år har det blitt svært lite av det. 
Zelveste har nok gjerne pitla reker  30 år 
før mi tid, så det spørs korleis dette går, 
sa Peder før start.

– Eg har nok pitla reker før du var rogn, 
men eg er ikkje heilt sikker på sigeren 
likevel, lo Zelveste.

Ferdig kalibrert
Før startskotet gjekk var det naturleg å 
høyra om kor mange tonn reker dei to 
hadde fått i seg i løpet av sommaren. Ein 
skulle kanskje forventa at to store søner 

av Halsnøy hadde gafla innpå, men der 
var det heller tynt.

– Eg har ete svært lite reker i sommar, 
men det har gått nedpå ein god del 
blåskjel i staden, kunne Peder fortelja.

– Det har blitt svært lite reker på 
meg òg. Tilgangen på ferske reker er 
avgjerande og den har vore heller dårleg 
i år. Men eg har no ete mykje likevel, sa 
Zelveste.

Medan Peder hadde nytt tre veker 
ferie, ei av dei i varmare strøk, og no var 
«ferdig kalibrert for sesongen» var det 
heller dårleg med ferie for butikkeigar 
og borgarmeisteren.

– Eg har jobba kvar einaste dag, men 
det har vore mange gamle kjente som 
har vore med båt til den nye båthamna, 
så det har vore veldig kjekke dagar. 

Låge skuldrer og kos
Der det mangla på rekekonsumet, 
mangla det òg på konkurranseinstink-
tet hjå begge to. Noko som jo lova godt 
for det brennande engasjementet som 
vert forventa frå eit lokalderby.

– Eg likar låge skuldrer og kos, og eig 
ikkje konkurranseinstinkt. Også skal 
ein jo preika undervegs og ha det triveleg 
når ein pitlar reker, fortalde Peder.

– Det same gjeld med meg. Eg kan 
gjerne få folk i gang til ein konkurranse 

Duell i:   Rekepitling og 
presentasjon.

Kven:  Borgarmeister Zelveste 
Tvedten og ordførar  
Peder Sjo Slettebø. 

Kor:  Halsnøy, sjølvsagt.

Reglar:  Pitla 250 gram reker 
fortast mogleg 
og presentera 
rekesmørbrødet 
vakrast mogleg. 

Det var duka for dei verkeleg store kjenslene då 
ordførar Peder Sjo Slettebø møtte borgarmeister 
Zelveste Jostein Tvedten til eit retteleg lokaloppgjer 
på Halsnøy denne veka. Men det enda med låge 
skuldrer og krass kritikk av konkurransen. 

TORSTEIN LUND EIK
torstein@kvinnheringen.no

MÅKER I SVING: At det har vore dårleg med reker på Halsnøy i sommar 
kan forklara dei ivrige måkene som kjapt sirkla rundt Sæbøvik.
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