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Årets HÆSTlatter-revy 
fikk gapskratten til å run-
ge i Den Glade Laks denne 
helga. En knakende god 
revy med en herlig miks 
– der aktørene leverer til 
gull.

Den som ikke fikk med seg ver-
ken revypremieren fredag 
kveld, eller den andre og siste 
forestillingen lørdag kveld, gikk 
definitivt glipp av noe. For det-
te var revy på sitt aller beste! 

På forhånd ble vi nærmest 
lovt tidenes beste HÆSTlatter, 
og det fikk vi. Med solide revy-
leveranser fra gjengen gjen-
nom tidligere utgaver av 
HÆSTlatter og VÅRspræll var 
da også forventningene høge 
før premieren ved Thon Hotel 
Surnadal fredag kveld. 

Og vi ble altså ikke skuffet, 

slett ikke! Fra første til siste 
nummer ble gapskratten trig-
get fortløpende og latterdøra 
sto mer eller mindre på vidt 
gap i halvanna time.

Her får vi ta del i både reality-
show, det som trygt kan kalles 
nyskapende kommunesam-
menslåing, en lokalt modifisert 
boksesketsj, små stikk til en 
samfunnsengasjert surnadals-
dame ved navn Dordi, vi får se 
quickstep-dans som vi aldri har 
sett det før, – og vi får servert 
glansnummer og gode revyvi-
ser fra Revyfestivalen på Høy-
landet og Humorfestivalen på 
Hemne. For å nevne noe. At vi 
har sett noe av dette før gjør 
ingen verdens ting. En herlig, 
velfungerende miks som man 
mer enn gjerne ser om og om 
igjen.

I rollene til det som etter hvert 
har blitt kjente og kjære scene-
figurer, som Rusken og Brus-

ken, samt damene i «Hektisk 
etat», overgikk nesten Tove 
Merete Schei og Tove Sundli 
seg sjøl denne gangen. Det er 
derfor vanskelig å ikke trekke 
fram disse to litt ekstra.

Og om Schei og Sundli stor-
spiller som hektiske vikarer, 
kler de minst like godt rollene 
som Rusken og Brusken. Publi-
kum ler så de rister, gapskrat-
ter og tørker tårer. De to 
damene i «Hektisk etat» har et-
ter hvert gått nådd pensjonsal-
der, men har det fortsatt ganske 
så travelt. Nå som hektiske vi-
karer i nystartet firma; «Hektis-
ke vikarer AS». Telefonen 
ringer i ett kjør, hvilket medfø-
rer at de stadig må betjene det 
som omtales som krevende 
kunder. 

Det er også en sann fryd å 
være revypublikum når Rusken 
og Brusken varter opp med rea-
lityshow med ulike gjester. Pri-
ma skikkelser sørger for å åpne 

Med HÆSTlatterdøra på vidt gap

STABILE BOKSERE: Stælken Johannessen og Knerten Hyttebakk.

I STORFORM: Rusken og Brusken (Tove M. Schei og Tove Sundli) var 
som vanlig i storform og serverte realityshow i beste sendetid. 
Disse to forårsaket mang en gapskratt denne kvelden.

TRAVLE DAMER: Tove Merete Schei og Tove Sundli, her som damene 
i «Hektiske vikarer AS», skal ha sin del av æren for at det aldri er 
lange ria mellom latterkulene i denne revyen.

UNGE AKTØRER: Elever fra 10. klasseprosjektet bidro med kokke-
kampnummeret fra årets forestilling.



latterdøra hos hver og en i sa-
len på vidt gap.

Tove og Tove stortrives tyde-
lig i hverandres selskap og har 
et uvanlig godt samspill på sce-
na, der den ene gjør den andre 
god – og omvendt. Litt impro-
visasjon mellom manuslinjene 
gjør det hele bare enda mer 
artig. Til tider hysterisk artig.

Camilla Hyttebakk skuffer heller 
ikke. Hyttebakk er også som 
«veteran» å regne i dette selska-
pet og briljerer som vanlig. 
Denne gang som en miks av 
same, trønder og rindaling, 
Ansgar Granskar, samt bokse-
ren Knerten Hyttebakk.

Et nytt bekjentskap på scena 
er Einhild Johannessen, som vi 
møter i rollen som Stælken Jo-
hannessen. Johannesen skin-
ner også i rollen som 
vaskedame, for øvrig med visse 
likhetstrekk til en viss vaskeda-
me ifra nord ved navn «Mossa». 

Hun er for publikum et nytt 
lyspunkt som vi forhåpentligvis 
får se mer til på revyscena.

Mye mer tåler vi også fra Line 
Indergård og Eirik Nordvik, 
som her spiller både ektepar 
fra Rindal – og ikke minst Jon 
Blunds søsken. For Bettina og 
Bjarne Blund har sin fulle hyre 
med alle de vanskelige oppga-
vene som broren Jon ikke tar 
sjøl, hvilket kan være ganske så 
utfordrende.

Rindalingene Arne og Lars Land-
sem er gjesteartister, og duoen 
bidrar med flere innslag og vi-
ser. Og de to brødrene skjem-
mer på ingen måte laget. Tvert 
imot, helt ubetalelig!

Høstens 10. klasseprosjektet 
ved Surnadal ungdomsskole 
imponerte Kreativt Forum så-
pass at elever herfra også ble 
inviterte med på revyen. I 
nummeret «Mastersjef Surna-
dal» møter vi fem dyktige ung-

dommer, blant andre Tor 
Gjeldnes, som imponerer i rol-
len som mesterkokk Eyvind 
Hellstrøm. Kokkekamp mellom 
lokale ordførere er ingen 
spøk...

I det hele tatt er revyen en 
svært god miks av nye og gamle 
revyaktører og innslag – som 
fungerer aldeles utmerket 
sammen, for å si det forsiktig.

Etter latterbrølene å dømme 
angret nok ingen på at de tok 
turen. 

HÆSTlatter 2018 er definitivt 
en revy av typen som man mer 
enn gjerne skulle sett flere gan-
ger. Undertegnede lo i alle fall 
så det gjorde skikkelig vondt. 
Bokstavelig talt.

GØRAN RØNNING
goran.ronning@driva.no

Med HÆSTlatterdøra på vidt gap
LEVERTE VARENE: Årets HÆSTlatter i regi av Kreativt Forum var mer enn severdig, og revygjengen 
– her under avslutningsnummeret – mottok høyst fortjent stående applaus.

GJESTER: Rindalingene Arne og Lars Landsem er gjesteartister i 
årets revy, og de to brødrene skjemmer på ingen måte laget. Her i 
visa om visarbækrin. 

UTFORDRENDE ARBEID: Line Indergård og Eirik Nordvik som Jon 
Blunds søsken; Bettina og Bjarne Blund.

«PROSENTLAPPEN»: Camilla Hyttebakk.

ARTIGE FIGURER: Einhild Johannessen som rengjøringsassistent, 
og Tor Gjeldnes som mesterkokk Eyvind Hellstrøm.
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