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Mot   jul
Sommeren er borte, dagene korte
Men gjennom mørke, tåke og regn
Langt i det  erne, lyser en stjerne  -
Betlehems-stjernen, det himmelske tegn

Snart skal vi høre, klokkene føre
Budskap om høytid i  hjemmene inn

Klart skal det klinge, inn skal de ringe
Julen for alle  -  i  hjerte og sinn!

Margrethe Munthe

IF Klypetussen 2018
Styre og utval

HOVUDSTYRET
Leiar: Gisle Sellevold

Nestleiar: Tor Arne Sandvik
Kasserar: Elin Samland

Styremedlem: Skjalg Duesund
Styremedlem: Oliv Enge

 

1. Varamedlem  Hararald Måge
2. Varamedlem  Jan Eirik Jensen

Friidrettsgruppa (2 år) 
Ørjan Løhaugen, Leiar
Torbjørn Samland
Rokas Ivanovskis

Ski & Fjellgruppa (2 år)
Terje Håland 
Endre Sævareid
Gunnbjørg Ljusnes

Sykkelgruppa (2 år)
Ansgar Grindheim
Nils Saltnes
Ole Eirik Mæland

Valnemd:
Åshild Gundegjerde                                                                                                                             
Ørjan Løhaugen

Klypeposten:
Gunnbjørg Ljusnes
Sigrid Løvereide
Mona Norheim
Arild Jensen

Revisorar*
Harald Lindevik      
Sigrid Løvereide

Postvegnemnda
Harald Måge                                                               
Jan Eirik Jensen

Etne Idrettsråd
Einar Gisle Sellevold

Langs Åkra orden (2 år)
Tor Arne Sandvik, Leiar, I tillegg stiller 
hovudstyret med 1 ved start og 1 ved mål

2



Julapapire’
Ei lito julaforteljing - frå boka «Heimbygd» av Harald Grønnevik
-Du må ta vare på julapapire’, Harald, sa mor mi eit år.  Me sat oppi det 
heilt til knes.  Eg skulle nett i kjellaren etter ei øskje til å trø alt nedi. – 
Du må ta vare på julapapire’, sa mor mi, og så blei me i staden sitjande 
og leggja det  nt i hop som om det var silkelommeplagg og damaskdu-
kar.  Det er forresten ikkje berre mor mi som har sagt desse kjende ordo.  
Dei  este i vår slekt seier det etter dei har fylt førti, så der er mykje jule-
papir i slekto.  Skulle der bli krisetider og folk manglar papir til pakkane 
sine, kan dei berre komma til oss.                                                                                                                                            

For me samlar ikkje på papir. Me brukar det. Det sirkulerar i slekto.  
Mang ei jul dreg me kjensel på eit papir me har sett før.  Og det er alltid 
gilde stunder, me kan bli sitjande i lange og koselige samtalar utover jul-
a eskvelden.  Då snakkar me om kva år me sende det ifrå oss og lurer på 
alle plassene det har vore innom sidan sist. Enkelte av julepapiro i slekto 
fer til å bli reine klenodier, og somme kan me spora tilbake til åro like 
etter krigen.  Dei har gått mange rundar og er sletne etterkvart.  Små er 
dei og, for særleg etter denne teipen kom i bruk, må me klyppa noko av, 
kvart år.  No eignar dei seg berre til dei minste pakkane. Men det er eit 
kjært gjensyn kvar gong dei dukkar opp.

Særlig eit er eg glad i.  Det har fylgt meg heilt frå den tidlegaste barn-
dommen.  Eg minnest dei  ne, gammeldagse fargane og det småblom-
strete mønsteret.  Men det er lenge sidan eg såg det.  Sist var det veldig 
tynt og lite – og me snakka om at 
det mest skulle vore gjeve til Sunn-
hordland folkemuseum, slik at sei-
nare slekter kunne ha glede av det, 
men eg trur det blei med tanken.  
Så no sit eg og lurer på kor i slekto 
det er nett no – og om det kjem til å 
liggja under eit juletre dette året, og.
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KOR ER DEI NÅ?
Me fortset serien vår frå tidlegare nr., der me snakkar 
med ut  ytta «Klypetussar», kor dei bur nå og kva 
dei driv med.  Denne gongen har me fått eit hyggeleg 
skriv frå Minda Hegerland.

Fikk en koselig melding ein dag fra godeste Gunn-
bjørg  om eg ville skrive noe ord om meg og min 
familie som ut  ytta Klypetussar. Noe eg opplever 
som ei ærefull oppgave.

Klypetussen var en stor del av mitt liv gjennom oppveksten. Noe som har gitt 
meg masse gode minner.  Det sosiale var på høgt nivå og det viktigaste var å 
delta, men siden me er så menneskelige som me er, så var det utruligt deiligt å 
vinne også, eller for den del slå sin egen rekord.  Må og få skryte av alle disse 
som kjørte rundt og plukket oss opp langs vegen, eller blei hentet på døra.  
Alle kakelotteria, loddsalga og tilstelninger osv. Det var en så stor innsats og 
initiativ fra så svært mangen. Høydepunkt var jo Holmenkollstafetten og Grete 
Waitz løpet i Oslo Dette var stas å få væra med på, berre turen i seg sjølv med 
det sosiale, samholdet og overnattingene. Har alltid følt meg ivaretatt og ein av 
gruppa i Klypetussen, noe som er godt å ta med seg videre i livet og ikkje minst 
kor stor betydning dette kan ha for kvar  enkel.

Kor havna eg.... eg bur med familien min på Tau utanfor Stavanger. Me bur 
med landlige utsikter og ser både sauer, hester og kyr. Kan sitte på terrassen å 
sjå på slåtten og skittkøyring, så det er vel ikkje rart eg trives så godt her.
Eg har en kjekke og  inke mann og har 4 fantastiske jenter, der eldste er 22 
og minsta 4. Har og trukket vinnerloddet så eg  kk 2  otte gutter og ei jente 
i gullbonus. Så det er til tider svært triveligt i heimen. Siden dei eldste er blitt 
voksne så er det som regel di på 10-8-4 me har med på aktiviteter. Me er så o e 
me kan enten på sykkeltur, camping i parken. Ellers går di på fotball,  speider, 
turn, drill, kor, venner osv…  Så eg ler litt når folk spør om eg har hobby.... ja 
seier eg da, men stort sett går  tiden til hus og him og barna, det er jo det me 
har investert i, så skal det bli go avkastning så må me jo følge det opp!

Skulle jo lagt ved ett familiebilde, men det er som mangen vet, en neste umulig 
oppgave , enten mangler ein eller  eire.... så legger ved ett fargerikt bilde med 
dei minste, rett og slett fordi det er litt av hverdagen vår.  Har med løyve fra 
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min eldste stolthet, fått lov å dele den fan-
tastiske nyheten om at eg skal bli mormor i 
februar. 
Denne gleden kan ikkje beskrives med ord 
og me føler oss såååå heldige og rike som får 
oppleve dette.

Til slutt så vil eg takke for alt eg  kk væra 
med på, alle årene som aktiv i Klypetussen 
som gav så masse glede. Og eg er imponert 
over alle dei som fremdeles står på og gjer 
at det er liv i idrettslaget og at det fremdeles 
blir gitt ut Klypepost. Stor takk til dåken alle. 

Me er  ytta vekk, men synst det er veldigt kjekt å få oppdateringer om det som 
skjer omkring.

Skulle det være noen som tar turen til Preikestolen eller andre ting på denne 
siden, så er dåken hjertelig velkommen innom på kaffi  .... kanskje det blir nåke 
godt attåt og.

Minda Hegerland

Litt julesnop i ein fei! Kjempegode O’boy-kuler

150 g smør 
2 dl melis 
2dl O’boy sjokolademjølk-pulver 
6 dl havregryn (lettkokte, små) 
1 dl mjølk 

Pynt: 150 g kokos

Bland smelta smør med melis og O’boy. 
Ha i havregryn og mjølk. Rør godt sa-
man og la dette stå i kjøleskåpet i minst 
30 minutt. Då vil havregryna svelle opp 
og gjere massen fastare.  Ha kokos i ei 
 at skål e l . Form små kuler av deigen 

med hendene  og rull dei forsiktig i 
kokos.  Sett O’boy-kulene  på eit brett og 
sett det i kjøleskåpet til kulene har stivna. 
Legg kulene i ein kakeboks eller liknan-
de.  Må oppbevarast kaldt.
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Grasrot-andelen – kva er det?
Dette er eit middel statseigde NORSK TIPPING brukar for å støtta lag og ide-
elle organisasjonar med midlar. Ein prosentsats av det som ein tippar for går til 
det laget du vel å registrera deg for.

Lenge har dette vore 5 % av det du tippar for. I 2018 vart satsen heva til 7 %. 

Betalar/spelar eg for meir då? 
Nei, men det vert registrert kva du spelar for, og kven du har registrert at desse 
7% skal gå til. 
Registrerer du deg for t.d. IF Klypetussen, så betalar Norsk Tipping 
IFK tilbake 7% av det du spelar for.

Kven registrerte IF Klypetussen som Grasrotmotakar?
Olav Samland i 2009, det fyrste året dette tiltaket vart sett i verk.

Blir det noko pengar av desse 5% (no 7%)?
Vel, frå 2009 til midt i november 2018 er det kome inn kr 168.530,-!

Kor mange har registrert seg for IF Klypetussen?
1/1 – 18 var det 48 personar. 
Pr 14. november 2018 er me komne opp i 50!

For nokre år sidan var me oppe i 60. Så no når me restaurerer møterommet 
nede, og skal fornya treningsutstyret, ville det vera ekstra  nt om  eire regis-
trerte seg. Midlane får alle noverande og nye medlemmar nyta godt av.

Korleis registrerer du deg?
Du går til t.d. Kyrping Kro og Bensin, eller Åkra ordtunet og har med deg tip-
pekortet ditt. Du seier at eg vil registrera tippekortet mitt for IF Klypetussen.
Det tek 2-3 minutt.
Organisasjonsnummer  nn dei der, men det er:      984.388.357

Veit leiinga i IF Klypetussen kven som registrerer seg for IFK?    Nei.

GRASROTANDELEN – HURRA!!

SENIOR-TRIMMEN PÅ SÆVAREID
Kvar onsdag kl 19.00 til ca kl 20.00. Her kan du sykla, ro, trena med 
vekter, staka med den nye skistake-maskina me kjøpte frå Haugaland 
Toppidretts-senter, eller bruka ei av dei  re tredemøllene me har.

Hjarteleg velkomen!
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Maraton-mannen frå Auastad
Denne gongen skal Klypepost-les-
arane få bli nærare kjent med Leif 
Halleland. Me vil gjerne høyra 
meir om dei  imponerande pre-
stasjonane hans  på idrettsfronten, 
og hans Klypetusse-tid. Så me tek 
turen heim til Auastad.

Saman med Leif og kona Bjørg vert 
me med inn i stova, bygd over ut-
huset som stod på eigedomen dei 
kjøpte i 2000, i tillegg til hovudhu-
set. Her inne er det utruleg kose-
leg,  mange  ne, gamle ting,  bilete 
og mykje historie er samla. Det 
brenn i ein liten Jøtul i hjørnet,  og 
er svært så uneleg.  Leif fortel at 
det stod ei gammal stove på garden 
heime, som vart riven. Materialen 
vart teken vare på, og tømra vart så 
nytta  til veggene her. Breide golv-
bord vart slipte ned og er blitt til 
eit  ott langbord, om lag 3-4 meter langt, og med  ne trebenker rundt.  Her er 
det plass til mange, og Bjørg fortel at dei  samlar heile familien  her 1. juledag .

Me ber Leif først fortelje litt om yrkeslivet sitt:

-Eg har vore bonde og har drive med kyr og sau.  Starta i kontorjobb på meieriet 
i 1969.  Eg  var også mykje postvikar tidlegare, så når det  i 1978 vart ei ledig rute, 
søkte eg og fekk jobben. Ruta eg hadde var Silla – Stødle - Kvamen.  Den vart 
etter kvart utvida med annankvar dag til Øyno.  (HSD hadde dei andre dagane). 
Det var mykje kjøring,  bensintanken heldt i 4 dagar.  Det var ei lang rute, og eg 
måtte stå opp i 5 tida og ta  osen  først,  difor vart  eg o e litt trøtt på heimvegen.  
Då var det godt å kunna stoppa i Solvang og kjøpa sjokolade slik at eg fekk ein 
oppkvikkar på heimturen!  På  denne tida var det postsortering i Etne,  frå 2000 
vart sorteringa  ytta til Ølen. I 1992 overtok sonen vår, Leif Bjarte garden. Då 
vart eg dreng i tillegg til postmann! Eg har alltid vore idrettsinteressert, men som 
bonde og jobb utanom vart det lite tid til å driva aktivt. Eg gjekk litt på ski, og 
lærte også opp kona. Me gjekk mykje på skiturar med borna når dei var yngre.

8



Når vart du med i IF Klypetussen?

-Det var vel midt på åttitalet eg vart 
kjend med Gisle, på postruta mi til Stor-
dalen.  Han fekk meg med i laget.  Eg 
gjekk på nutane, og  mange av desse sta-
dene  var nytt terreng for meg.  Bjørg var 
også med på nutaturane i mange år.  

Har du alltid likt å gå i  ellet?

Ja, men det var den tida då, det var ikkje 
så lett så lenge eg var bonde.  Men etter 
at eg var kommen i kontakt med Gis-
le, starta eg med å samla nuteringar frå 
1985.  Først IFK sine, seinare vart det 
Alle 30.  På Klypetussen sine  nutar har 
eg gått alle kvart år og fått alle utmerkin-
gane: Stav ved 10 år, bronsekjede etter 

15, sølv etter 20 og gull etter 25 år.  No har eg 10 (snart 11) år for Alle 30, så det 
har vorte mange  ne  ellturar opp gjennom åra.

Går du mest åleine på  ellturane?

Før gjekk eg nok ein del åleine, i seinare tid er det døtrene Kristin og Grethe som 
har vore faste turkameratar, gjerne også nokre av barnebarna.  Men eg slit med 
å følgja dei, ler Leif.  -Går det bra? spør dei  undervegs – Å ja då, seier eg!  Bjørg 
har smurt mykje niste til meg opp gjennom åra!                                                                             

Hugsar også at eg i ein periode var oppe tidleg – gjekk til Hå ellet og så heim 
til frukost!

Du har sikkert mange minne frå turar? 

Minnest ein gong då eg gjekk til Åborenuten og skulle henta boka til farande 
fant i -97. Då eg var på toppen der, fekk eg med solnedgangen, då eg kom til 
Hedlestølen kom månen opp. Og i Håheimsskar vart eg mest blenda av ljosa frå 
biltra  kken på E134! Me kan og nemna at Leif har hatt ulike verv i  IFK, han var 
ein solid kasserar frå 1997-2001. Han har og sete i  ellgruppa og i Postvegnem-
nda. Og i den tida IFK hadde grautateltet under Etnemarknaden, stilte han også 
opp på dugnad der
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Du har jo vore aktiv på sykkel og?

Ja, eg har sykla ein del.  Sandov Lauareid føreslo at eg måtte vera med på Odda- 
Bø.  Då sa eg «Er du galen - Skal de sykla frå Odda til Bø»? Eg trena ein del då, og 
etter kvart vart det 10 deltakingar i dette rittet. Me var ein god gjeng som hadde 
mykje moro! Konene våre var med, dei køyrde følgjebilar. Veret over Haukeli 
kunne vera så ymse, frå varmt og  nt til skikkeleg «kaldveta»  Ein gong me had-
de matpause på Haukelisæter, var det så kaldt at me skalv på handa så kaffi  kop-
pen rista! Me var heldige og kom oss i mål utan dei alvorlege uhella. 

Det var under eit av desse ritta eg vart 
kjend med Oliv Enge.  Ho klarte jam-
men å lokka meg med på Trondheim – 
Oslo!  Det var i 1995, og det var buss 
frå Bergen til Trondheim, den såkalla 
Hordaekspressen.  Me var ca 40 stk. 
Rittet vart greitt gjennomført, og tida 
vart 21.45.  Elles har eg vore med i  eire 
lokale ritt, mellom anna Stord Rundt, i 
Sveio, og Skånevikstranda Rundt.

Dei aller største idrettsbragdene har du 
innan maraton – fortel litt om dette!

Eg vart med på ein del lokale løp.  Trena 
ikkje så mykje, sprang stundom rundt 
Litledalsvatnet.  Då eg runda 50 år, star-
ta eg med halvmaraton.  Maraton vart 
etter kvart «mitt» løp, og min første var 

i Bergen den 22.1. 2000.  Då var eg 58 år. Her vart eg kjend med Hans Jakob 
Berntsen – ein fantastisk person.  Han nytte stor respekt frå mange for arbeidet 
han gjorde for dei som sleit  i samfunnet.  Fekk dei med i idretten og hjelpte 
mange slik. Dette  første året sprang eg 12 maraton.  I den såkalla Norgeskaru-
sellen måtte ein ha 1 maraton i månaden og det klarte eg så. I Bergen vart det 
arrangert 5 maratonløp i året, her deltok eg o e.  Sprang Hardangervidda ma-
raton i  eire år. Elles har eg delteke mange stader rundt om i landet,  som Florø, 
Ålesund, Beitostølen, Jessheim, Oslo, Drammen, Jølster, Hornindal.

Så vart det etter kvart maraton utanlands, i Stockholm,  Helsingfors, Hamburg, 
Berlin, Barcelona. 
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Løp nr. 100 hadde eg i Barcelona, her var 
varmen høg og eg sleit skikkeleg inn mot 
mål. Men så kom døtrene mine sprin-
gande inn på banen og heia meg inn!

Det beste resultatet hadde eg i Drammen, 
der tida vart 3.37.35.  Eg hugsar at eg vart 
slått av ein svenske der, S. Søderstrøm.  
Han tre e eg att i Stockholm seinare, og 
me prata om denne hendinga.  Då sa han 
«Jag tar av mig hatten og bøjer mig i stø-
vet – ursjekta før att jag slog dig».

Til saman har eg 108 maratonløp. I 2001 
vart det berre eit løp for min del, det var 
det året me  ytte ned hit.

Det har vore ei glede å hatt Bjørg med på 
mange av desse turane.  Ho har også vore 
støttande i det eg har drive med opp igjennom åra. Forutan å ta seg av det hei-
me, har ho stelt til mykje god niste med på vegen, og  ho har måtta vaska mykje 
skitne klede når eg har kome heim att!  Elles har døtrene mine vore  eire gonger 
på sidelinja og heia meg fram til mål!

Deltek du ennå i løp?

Nei,  eg slutta med maratonløpa for to og eit halvt år sidan.  Saknar av og til det 
gode miljøet og alle kjekke folka eg traff  og vart kjend med. Så eg har mange  ne 
opplevingar å tenkje tilbake på. Men  ellturane og 
«nutajakt» vil eg nå fortsetje med!

Me spør Bjørg kva ho meiner om «maratonman-
nen» sin – har ho delt denne interessa?

Nei, eg kan nå ikkje seia det, men har likevel alltid 
sett positivt på det. Me har vore gi e i 52 år, og eg 
meiner det er viktig at mann og kone kan få driva 
med sine interesser og vera positive til det sjølv om 
ein ikkje deler interessa hundre prosent. Og eg har nå 
fått vore med på mange kjekke turar til desse løpa og 
fått sett mykje som eg elles ikkje hadde fått høve til.
Det er o e mykje venting og i dei store byane er det 
veldig mykje folk. I Stockholm t.d. var det ca 25.000 
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tilskodarar.  Hugsar også frå eit løp i Hornindal,  der var det ein veldig varme, og 
me som stod og venta visste ikkje kor me skulle  nna ein sval plass. Prøvde  nna 
skygge ved ein hekk.  Då fann eg ut at kyrkja som låg der rett bak stod open.  Eg 
gjekk inn der og fekk «svala» meg i fred og ro, heilt åleine!

Me takkar for oss, for god servering og ei hyggeleg pratestund i den lune, kosele-
ge stova deira. Og ønskjer Leif og Bjørg mange gode år framover!

Vinterdag på Rame, foto Gurine & Jon Magnar Jensen
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Gro`s   muntre hjørne
Julebord i enkeltmannsforetaket

Bedri a var samla, det var meg og eg.
Eg var der som tilsett, og sjefen var meg.
Så drakk me og åt, sjefen og eg,
Eg las et dikt, då kosa eg meg.
Sjefen heldt tale og skrøyte fekk eg,
eg takka får året og gav blomar til meg.
Etter desserten gjekk eg frå bordet,
eg drog med meg sjefen inn på kontoret.
Eg såg meg i augo, kviskra sjefen i øyra,
sjefen han smilte, det er slikt han vil høyra.
Eg er nokså lur, eg veit kva som trengs,
Eg gjekk opp i lønn og fekk sjefen til sengs.

To hunder gikk gjennom ørkenen. Plutselig sier den ene: Hvis vi ikke 
kommer til et tre snart, så pisser jeg meg ut-!

En bergenser ville drive gjøn med ekspeditrisen i en skobutikk:
-Har dåkker innleggsåler til juletreføtter-?
-Nei dessverre, men vi har hæljern til drittstøvler-!

- Se, der går en nudist, sa den ene paraplyen til den andre da de møtte en 
spaserstokk.

Og så var det hun som var blitt forlovet med en bonde. Hun sa til sin 
beste venninne: -Og vet du, jeg visste ikke hva en gris var før jeg møtte 
Ola-!
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FRAMLEIS FROKOST-SUKSESS
«Frukost ved  orden» er gått inn i sin 7. sesong på Åkra ordtunet.
Kvar onsdag frå oktober og ut mars, samlast mykje folk til ein herleg 
frokost-buff et med ein halvtime kulturelt innslag av ulike slag.

Når dørene opnast kl 09.00 står det mange  otte, forventningsfulle per-
sonar utanføre. Kl 10.00 startar det kulturelle innslaget. 

Etter sju frokostar i oktober/november er snitt-besøket over 50 personar. 
«Etne ellene i bilder», «Til fots langs Åkra orden», «Gamle ord og 
uttrykk» og om husmannsplassen Bjønnstigen i Vikedal er nokre av dei 
spennande temaa me har fått høyra om. 

Mykje  ott program er sikra framover også. Ja, alle datoane fram til og 
med siste onsdag i mars, har alt fått kultur-ja.
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Dette skjer i grendene…….
Stordalen & Sævareid ungdomslag:
Julekvelds m bingo ein kveld oppunder jul (blir annonsert på FB/plakat 
på Kroa)
Årsmøte i månadsski e feb./mars 
Den årlege påskebasaren fredag 12. april 

Stordalen & Sævareid grendahus:
Vinterbasar i slutten av januar, evt. i starten av februar
Bingo ein søndag før påske 
(Datoane er ikkje klare ennå, annonsering på FB, plakatar/lappar i post-
kassen kjem ut i god tid på førehand.)

Frette bedehus
Julegudsteneste 24. desember kl. 13.00
Juletrefest fredag 28. desember – program vert lagt i postkassane 

Krydderkake – oppskrift

3 ½ dl kveitemjøl
3 dl sukker 
2 ts kanel 
2 ts ingefær 
½ ts nellik 
2 ts bakepulver 
1 ½ dl mjølk 
2 ss smelta smør 
1 egg 

Glasur: 200 gr kremost naturell, 
100 gr smør, 1 ts vaniljesukker, 3 
dl melis.

Bland alt det tørre, tilsett smelta 
smør, mjølk og egg. Rør til klump-
fri røre, ha i smurt form og steik v 
180 gr. midt i ovnen. 

Avkjøl i forma, ha så på glasuren. 
Pynt med raspa sjokolade over. 
Kaka held seg godt eit par dagar i 
kjøleskapet. 
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Kvernane i Slåkabekken på Frette.
Her kjem andre delen av stykket som er skrive av Reinert Frette.
Regler og rim.
Kverna mol seint. På ei vanleg vasskvern kunne ein mala omlag to tønner korn 
i døgeret. Men kverna gjekk dagen lang, og langt utover kveldane. Haustkvel-
dane var mørke, og ein hadde berre ei  øslykt til å lysa opp.- Kvednakadlen og 
steinen sveiv rundt og rundt og laga lydar. Og fossen laga sine lydar. Og mjøl-
støvet rauk. Stemningen var trolsk. Det er ikkje til undrast over at folk både såg 
og høyrde overnaturlege ting, der dei sat og vakta på kverna.

Felespelarane kunne fanga inn tonane frå fosseduren. Og kanskje det var lett å 
koma på skrøner, og laga dikt og stev når ein sat slik.
Bestemor mi, Asgjerd Flokketvedt, f. Stødle, kunne mange regler og rim. Det er 
ei regle som handlar om kverna, og her er slik eg hugsar den : “Stubbestakkjen 
danste på kvittolakvad. Litlagjento kom itte og spurde ka det va”.
(Denne har eg seinare sett på trykk frå annan kant av landet, og då lyder den 
slik: ”Stubbe-stakken dansa og Kvintola kvad, etter kom Rysserova, spurde kva 
det va-a-a”). 

Frå enno ein annan kant av landet heiter det "stuttestakken". og i staden for 
Rysserova er det kalla "långaslør". 
Tolkinga er denne: Stuttestakken / stubbestakken er kvernkallen. Kvittola / 
Kvintola er kvernsteinen. Og Litlagjento / Rysserova / Långaslør er vatnet som 
berre renn etter slåket, og lest som det ikkje veit noken ting.- - Men eg trur at 
forklaringa er litt annleis: På veggen inne i kvernhuset hang den traktforma 
"kornteina" som dei fylte kornet oppi. Til "teina" var det laga ein mekanisme 
der det stod ein liten stav eller tein som sto nedpå kvernsteinen. Denne tei-
nen er o e kalla "ristelteinen", og denne laga då vibrasjonar som vart overført 
til "teina", slik at der vart mata høveleg med korn som gjekk inn i "auga" på 
oversteinen. Det viser seg at denne teinen også er blitt kalla "stubbestakjen". Og 
denne dansar heile tida oppå den kvitmjøla oversteinen.

Og så var det ei regle (gåte) om kvednakadlen: “Ti søstre sat på ei nål og drakk 
av ei skål,- dei kan sjåast men ikkje nåast”.
Kvernane i Slåkabekken og andre stader kom etter kvart ut av bruk, dei forfall, 
og berre murar og kvernrestar viser att. Den kjende haugianarhøvdingen på 
Frette, Gotskalk Hushaugen var den som heldt lengst på med maling, både til 
seg sjølv og andre. Abel Stålesen,1907 - 1991, fortalde meg at han hugsa godt at 
Hushaugen dreiv og mol om haustane. Då dei var gutungar tykte dei at det var 
gildt å sjå på den gamle mannen som dreiv på der inne i kvernhuset. Ein gong 
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kom dei svært beleilig: Gotskalk hadde eit langt sjerf rundt halsen, og dette 
hadde vasa seg inn i kverna. Han heldt på å bli kvelt, men kjempa imot det han 
kunne. Men så kom Abel og nokre andre gutungar og fekk sjå dette. Dei steng-
de av vatnet, og alt ordna seg. 
(Gotskalk Hushaugen døde i 1918, og etter den tid har det ikkje vore nokon 
aktivitet i Slåkabekken.
( Anders Huglen,- i bygdebok for Skåre: ein leigemalar kunne tena frå 48 skil-
ling til to spesidalar i året).

Kor kom kvernsteinane ifrå?
Eg har sendt inn brot av to steinar til geologar for å  nna svar på kor steinane 
kom ifrå.. Og svaret eg fekk var overraskande.

Stein A var ein lys, sølvaktig og glimmerrik stein med isprengde krystal-
lar. Denne likna veldig på granatglimmerskiferen som er i kvernsteinar 
som er hogde på Hyllestad i Sogn.- Men det viste seg at denne kom heilt frå 
Brønnøysund. Geologane rekna med at denne hadde kome sjøvegen til Etne 
med jektefarten på Nord-Norge.

Stein B var ein  nkorna, hard stein med tett struktur. Denne var produsert i 
Vågå i Gudbrandsdalen.
Så kvernsteinane i Slåkabekken har hatt ei lang reise. 

Teikn og merke på årsvekst.
I dag forstår me ikkje heilt alt strevet folk hadde før i tida for å livberga seg. 
Men det var sjølvberging som gjaldt den gongen. Heimegarden vart stort sett 
brukt til å hausta menneskeføde. Fór til dyra henta dei i utmarka og på  ellet. 
Folk la seg på minne alle teikn og merke på korleis året og årsveksten kom til å 
bli. Her i Stordalen er det fortalt at dei alt på ettervinteren la merke til når isen 
løyste seg opp og forsvann. Dersom isen vart skyvd innover mot Fretsland, vart 
det tatt som teikn på eit godt kornår. Dersom det snøa på Gudmundsdag ( 16. 
Mars ), var det eit varsel om ein god kornhaust..

Dei var nøye på såtidspunktet. Når det var ein viss storleik på spesielle snøfen-
ner i  ellet, kunne det vera eit merke. Når det var kome “musøyrer” på bjørke-
trea, var eit anna tidspunkt. “Når ugraset spirer er det såtid,” var også ein god 
regel, vil eg tru. Og ein burde ikke venta med å så; det kunne røyna på med å få 
kornet moge om hausten. Ein dag om våren utgjorde ei veke om hausten, vart 
det sagt. Og det var høgtidsamt med såinga. Eg kan hugsa at bonden tok av seg 
hovudplagget når han sådde. Og kornet skulle ikkje “hyttast” mot jorda, men 
kastast i  n vi eformasjon. Og det måtte såast i høvelege mengder. Omlag fem 
korn i avtrykket etter hestehoven, var brukt som eit mål sume stader.
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Spansteigen er eit gamalt stadnamn. Me  nn det på Vinja, og elles veit eg at dei 
har det bl.a. på  Tjelmeland, på Voss, i Haugesund, og i Kvinesdal. Det er blitt 
forklart at dette har med storleiken på ein åker å gjera, det er nok såkorn til å 
fara over heile åkeren med eit spann korn. ( eit spann er ca. 12 liter ).

Folk la mykje omtanke i korndyrkinga alt frå dei sådde og til kornet kom i hus. 
Men kornet var ikkje berga sjølv om det var kome i hus. Inne i løa var det fugl, 
mus og rotter som ville ha sin part av kornhausten. Kornbanda vart lødde med 
omtanke, slik at ikkje skadedyra skulle koma til. Men ein var ikkje trygg før 
kornet var turka og male og kome oppi mjølkista.

Utsikta mot nord frå Sauanuten, Foto: Arild Jensen, November 18
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Pernilla og Okubamichael knuste gamle 
rekordar i Langs Åkra orden

Begge gullvinnarane på 10.000 
m i NM i Byrkjelo sist søndag 
var på startstreken då Langs 
Åkra orden gjekk på lør-
dag. Løpet med sine 11 sterkt 
kuperte og vakre km på gamle 
E-76 langs Åkra orden i Etne 
kommune i Hordaland gjekk 
for 16. gong. 145 deltakarar var 
oppgang for andre år på rad. 
Ekstra gledeleg var det med så 
høgt nivå på dei raskaste.

Rett frå NM-gull til løyperekordar i Langs Åkra orden

Både Okubamichael Fissehatsion og Pernilla Epland, som begge vann 10 
000 m i NM i Byrkjelo for ei veke sidan, sprang seg inn til nye løypere-
kordar i det 11 km lange løpet langs vakre Åkra orden.

Okubamichael starta styggfort, og løypas høgaste punkt (3 km) passerte 
han på 9.55 min. Dette var ny passeringsrekord på toppen, og han var 
23 sek føre Laban Siro sitt rekordløp frå 2011. Innover mot mål krympa 
forspranget, men han klarte å henta seg inn mot slutten, og klarte ny 
løyperekord med 16 sek. 33,19 min. 

Pernilla Epland gjorde eit jamt godt løp, og leda med litt over eit minutt 
på toppen. Derfra og nedover til Rafdal og inn til mål tok Pernilla 22 
sek nye sek på den gamle rekordhaldaren, Maryna Novik. I mål skilte 
det 1 min 30 sek. Det var meldt litt regn under løpet, men dette kom når 
turgåarane starta litt tidlegare på dagen. Slik at under løpet var det bort-
imot perfekte løpsforhold. Det viste igjen på resultatlista, svært mange 
fekk nye personlege rekordar, og gleda seg over den  otte dagen.

Det var ei  n auke av trimmarar som gjekk eller sykla dei 11 km inno-
ver til Teigland. Både med og utan barnevogner. I tillegg var det 19 som 
sprang barneløp inne i målområdet. 
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Totalt var det 145 som deltok på løpet, og 
kanskje den lykkelegaste var John Børge 
Garvik som vann trekkjepremien på kr 
6000,-. Han har gjennomført alle dei tidle-
gare 15 løpa langs Åkra orden, og må seiast 
å vera fullt fortent." 

Store premiar for rask løping

Pernilla Eugenie Epland viste med eit 
veldig  ott løp at få i Noreg kan måla seg 
med noregsmeisteren på 10000 m. Maryna 
Novik sin løyperekord frå 2014 vart senka 
frå 40.33 til 39.19. Grunna ekstrapremie til 
fyrste jente som klarte å springa dei 11 tøff e 
km under 40.00, vanka det kr 9500,- i 1. premie saman med løypere-
korbonus og under 40.00 bonus. Pernilla kjem frå Tysnes og spring for 
Stord IL.

IL Gro er den lokale klubben der målgang er. I år sprang Silje Lundal 
Eintveit som fyrste jente frå denne klubben. Ho sprang på pene 57.57. 
Like bak var ein annan lokal løpar, Idun Øvernes på 58.10. Raskast av 
jentene frå Etne var Mariann Vevatne, Sport 1- Etne på gode 48.13. 
Kristine Vik Ekornrud, Etne IL løp på 56.10 og gjorde at tre av dei lokale 
klubbane kom på resultatlista for jentene.

Alle foto: Olav Samland
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Menneskekroppen og sjukdommar.
(OVERTRU) Dialektnamn, samla inn av Reinert Frette
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Sunnhordaland frå Hålandshovda, nov. 18, Foto Arild Jensen
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Farande Fant  2019  IF Klypetussen
For tursesongen 2019  nn du IF Klypetussen sin «Farande Fant» på 
Smørnut, 725 moh.  Denne ligg aust for Hodlestadnuten.  
Ta av frå E 134   mot Litledalen, kjør opp til Berge  for parkering. Trak-
torveg forbi gardstunet, så stien opp til Hodlestadnuten. Vidare innover 
til neste topp som er Smørnuten.
Her har du  nt utsyn over Stordalen. Og om du går ennå litt lenger, til 
neste topp, ser du heilt til Øyno !

Farande Fant 2019 Fjæra/Rullestad IL
Fjæratoppen 713 moh.

Ta av frå E 134 og parker v/ 
Rullestad Camping.

Følg gamlevegen over første 
brua. Ta av på veg langs elva 
opp mot E134 og gå under-
gangen bak løa. Gå tilbake 
over elva på andre sida av 
vegen, og opp langs elva i 
beite. 

Oppe i furuskogen er turen merka med raude merke. Vegen er bratt, 
men går i slyng opp gjennom lia. Oppe mot Svenuten  atar det ut. Her 
ligg ein støl, frå her er det ikkje lenger raude merke, men små vardar 
vidare.

Ikkje så tydeleg sti, men lett å gå, mykje berg. Ein skal også gå i samme 
retning heile vegen mot toppen. Kjem forbi nokre små vatn, går sør for 
desse. Rett før toppen kjem ein frampå og har ein  ott utsikt utover 
 orden.

Turinformasjonen har KP fått av Vegard Havrevoll, ein ivrig «nutafant» .

Han har ei  ott heimeside som du bør sjekke ut: 
http:/www.Nutafant/alle30Etne

Fjellgruppa ynskjer alle mange  ne turar!
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For dei minste
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”Før i tio” frå dagleglivet i Åkra orden
Haldor Rafdal 
passar geite-

 okken i Nedre 
Rafdal

Bilete frå Jon Magnar Jensen

Kåre Rafdal, Åge Markhus og 
i masta Jon Inge Markhus

Ingvald ”Nitte” 
Markhus & 

Kåre Rafdal i 
styrehuset på 

Erlen

Erlen, ått av Markhus
Notlag ved Nils & Tollef

Vegbygging i Åkra orden, fv. Auesta, ukjent 
frå Utåker, Haldor Rafdal & Askel Rafdal
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Song til Åkra orden
Me veit oss ein heim, den er kjærast på jord
Blant stupbratte  ell ligg han , vår Åkra ord
Med vikar og nes, heilt frå Fjæra til Sus
Med skjellgrodde steinbryggjer, båtnaust og hus.
Me ser desse liene!- Stuper frå topp
Høyr! Fjelltoppar ber oss klatra hit opp!
Dei peikar på verda me herfrå kan sjå
Sjå! Sjøen er grønare! Himlen meir blå.

Sjå! Fossane nedetter steilaste li
Me høyrer dei susar og fossar forbi
Dei syng denne ville og eggjande song
den same som fedrane høyrde eingong
Sjå!-åkrane som gav si grøde kvar haust
Sjå!-beitet der krøttera kunne gå laust
Sjå!-utløer, slåtter, kvar einaste støl
Budeia som kinnar og yster alt sjølv.

Og  ella dei peikar på vikar langs land
Sjå!-båtnaust som  skaren gjorde i stand
Sjå!-alle små skogteigar, øksar som hogg
Høyr!-stuttorven kvistar i  n slottedogg
Me ser deg du Åkra ord, vårsola renn
Og stryk deg på nordsida, mildt som ein venn.
Me ser deg som  ella kan spegla seg i
Sjå! -kveldsola, snart er ein ny dag forbi.

Me ser, kjære Åkra ord, din vinterdrakt
ser  ella i måneskinn viser sin prakt
Ser Karlsvogna styrer mot Alvannsnut.
Då glitrar ei tåre hjå jente og gut!
Slik var du bestandig, og slik vil du bli.
Du endrar deg aldri, det gjer berre vi.
Men aldri kan sløkkjast den kjærleikens eld,
som brenn for deg Åkra ord, til siste kveld.
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Me takkar deg for kvar ein løyndom du bar,
gav draumar og håp til vår mor og vår far.
Med sorg og med gleda, du prøvde dei støtt.
Me maken til Åkra ord aldri har møtt
Det karrige landet, her alt er så bratt
I verda sitt mylder, me kjenner deg att
Du kan vera streng, men kan og vera mild
Så leve vår Åkra ord, vakker og vill!

Tekst: Johannes Markhus / Melodi: Åge Johan Markhus 

Åkra orden sett frå Strondahaugane, Skånevik, nov.18. Foto Arild Jensen
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Eivind Selland
Maskin 

&
 Anleggsservice

Sævareid
maskin
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www.facebook.com/
kyrpingkroogbensinstasjon/

www.facebook.com/etneelag/
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Etne Blomster

Jorunn og Joanas 
Blomsterverksted 
Etne Senter, tlf 53756990

Kvalitet og krativitet sidan 1994
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