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Ændå arg
Et oppussingspreget Tresheim var fylt til siste stolr
latterdørene ble åpnet på vidt gap. Publikum fikk va
revyen nådde kokepunktet. Den blir stående blant de 
det siste sjanse til å få med seg årets Tresfjordrevy.

Av Marianne Vikås

Revyen bar preg av velskrevne
sketsjer, gode sanger, skuespil-
lerglede og til dels ekstreme
kostymer. De gamle traverne er
fortsatt eldst, men unge skue-
spillere gir revyen et mangfold
som begge parter syntes å tri-
ves med. Årets friske pust,
Knut Marius Djupvik fra Tom-
refjord, imponerte stort med sin
Elvis-tolkning, og sangstem-
men til Rita Kjersheim er fort-
satt like vakker som i fjor. Sist-
nevnte åpnet revyen med sin
tresfjordske tolkning av sangen
«Sound of music». Det var
startskuddet, og Tresfjordsbyg-
da kunne ønske velkommen til
påskerevy for trettende gang –
til en langt fra trettende revy!

Bærebjelken Øvstedal
Under blomsteroverrekkel-

sen etter premieren overrekte
Einar Baltzersen fra Vestnesre-
vyen blomster til skuespillere,
og det siteres: «Terje e tullinj».
Det er selvsagt snakk om Terje
Øvstedal, og Baltzersen har
helt rett i sitt utsagn. Det fin-
nes ingen hemninger, og han
har en helt særegen evne til å
riste lattermusklene til publi-
kum. I monologen «Dyret»
bryter han med alt man kan for-
vente seg i et gjennomsnittlig
revynummer. Med dyrehorn på
hodet, dyreskinn på en halvna-
ken kropp og resten av krop-
pen tilgriset med blod entrer
bygdedyret scenen til drama-
tisk lyd og lyssetting.

– De e bærre i. De e i so e
bøgdadyre, åpner han. Denne
monologen er et bevis på hvor
enkelt det kan gjøres, og hvor
godt resultatet likevel kan bli.

Lokalstoff
En annen Øvstedal, med

Lasse til fornavn utmerket seg

i årets revy. Imitasjonene av byg-
deorginaler og andre som stik-
ker seg fremfor resten er glim-
rende. Man skulle nesten tro at
det er noe i vannet på Øvsteda-
len, da flere av skuespillerne bor
på rekke og rad der oppe. Det er
i alle fall sikkert at det foregår
mye rart i den øverste delen av
bygda. Det får vi bekreftet i
«Dala-lama», som gir et innblikk
i det harmoniske livet. Skal vi
tro tekstforfatterne, går pyntede
pudler, brekende bekrer og
harmløse hester hånd i hånd.
Siste skrik innen avl skal viss-
nok være spyttende lamaer.

Man bør være rimelig lokal-
kjent for å ta mange av poenge-
ne. Det er et minus for mange.
Mange av revynumrene holder
seg geografisk innenfor bygde-
grensa, med noen søndagsturer
langs den opplyste gangveien på
Daugstad, til Vestnesrevyens idé-
dugnad, til julebordet på Roms-
dal politikammer og selvsagt til
den medieomtalte bygda i nabo-
kommunen.

Sang og musikk
Ved siden av flere gode sket-

sjer står mange bra sanger. Gun-
nar Ødegård gikk inn i rollen
som Hans Rotmo, som i denne
utgaven ikke bare synger om
møringen, men spesifikt om tres-
fjordingen. Det står ikke på ce-
lebre personer som har aner fra
bygda. Petter Solberg kommer
fra Nerheim, der det visstnok går
fort i svingene. Verset som gikk
rett hjem til publikum, var om
Mulla Krekar som kom fra Tom-
refjord, for det er der alle uskyl-
dige bor…

Gunnar og gitaren har vært
med helt siden starten, men nå
er det slutt. Dette proklamerer
han i «Siste viså», et farvel til
Tresfjordsbygda for en stund.Mø-mø: Anne Iversen og Ann Elin Villa med sangen Mø-mø.

Avlasting: Kjerringa (Anne Iversen) er bekymret for kommunen sin fremtid, når pengene skal brukes
til plastikkgress og når bedehusene skal legges ned. Hun vil sende mannen (Halvor Nerheim) på
avlasting, og søker råd hos doktor Elgsås (Eldar Villa).

Purkering: Det ser ut som purkeringa på Nerheim får konkurranse av bøndene på Rypdal. Eldar
Villa, Halvor Nerheim og Terje Øvstedal satser på å dekke hele fylket med sin idé.

Livet på Dala: To na
drikker kaffe og diskut

Elvis: Knut Marius Djupvik fikk på seg Elvis kos-
tymet, noen kilo ekstra, og leverte litt av et show.


