
Roing: Fra småbåthavna på Moldøen i Måløy måtte Rasmus og Lars først
ta i bruk årene, før de kunne sette seil. (Foto: Kari Midtgård Råsberg)

n over 
et Oppoverbakke: Lars Ehrenberg, Rasmus

Erlandsson og Gunnel Ehrlien på vei opp
fra Leikanger med båten Karsk. (Foto:

privat)

Under årets måløyda-
ger får vi reprise på et
innslag som var utro-
lig populært på 80-
tallet, nemlig vares-
howet. Her ligger det
an til både stor spen-
ning og ellevill jubel,
med komikeren Ole
Johannes Øvretveit
som vert.

Kari Midtgård Råsberg
kari.raasberg@fjt.no
telefon 958 94 333

Vareshowene på Måløydagene
for rundt 20 år siden dro mye
publikum, og enkelte gjorde et
skikkelig kupp. 
På ei scene eller en trailer var
det fylt opp
med en
mengde va-
rer av alle
slag fra bu-
tikkene i Måløy. En konferansi-
er kasta en tilfeldig vare ut
blant publikum, og det var om å
gjøre å få tak i denne. 

Den heldige som fikk fatt i
det som blei kasta ut, enten det
nå var en rull toalettpapir eller
en klase bananer, blei invitert
opp på scenen. Der fikk han el-
ler hun ei viss tid til rådighet og
kunne plukke med seg så
mange varer som mulig på den-
ne tida. 

Slikt blir det kaos, spenning

og komikk av, og det er minst
like morsomt for publikum
som for den som er oppe og
«handler» - mens klokka tikker
og går.

I år tar handelsforeninga opp
igjen denne ideen, men med en
ny vri. Showet blir på hoved-
scenen på Torget/i Sjøgata.

– Vi har laga et skjema med
seks enkle spørsmål, hvert med
tre svaralternativer. Spørreskje-
maet ligger ute i alle butikkene
i Måløy. De som ønsker å være
med på scenen på vareshowet
må besvare spørsmålene og le-
vere inn skjemaet i en av butik-
kene, sier Knut Reed i komite-
en for Måløydagene.

Som vert for showet, som skal
være lørdag den 30. juni om
ettermiddagen, har komiteen

fått komi-
keren og
underhold-
ningsartis-
ten Ole Jo-

hannes Øvretveit. Han kommer
til å trekke ut deltakere til sho-
wet blant alle som har levert inn
svar på spørsmålene.

– De han trekker ut får kom-
me opp på scenen og plukke
med seg så mye de klarer i løpet
av 15 sekund. De må kunne
bære sakene med seg i hen-
dene, uten noen hjelpemiddel.
Vi ønsker å få med så mange
deltakere som mulig, og holder
showet gående til det er tomt
for varer, sier Reed.

2007-1. juli
29. juni

Fullt lass: Denne karen
var en av deltakerne på
vareshowet under Mål-
øydagene i 1987.
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Øvretveit kan
du forøvrig også
oppleve ved
flere andre an-
ledninger under
Måløydagene,
for han skal
være med på
flere program-
poster og «være
litt her og der»
ifølge han sjøl. 

n n Etter vareshowet blir det hit-
tegodsauksjon på torgscenen. Den
er det lensmann Tormod Hvattum
som står for. Han vil auksjonere
bort gjenstander som er innlevert
til politiet som hittegods, og som
det ikke har meldt seg noen eiere
til. 

ØØvvrreettvveeiitt  lleeddeerr
vvaarreesshhoowweett

Ole Johannes
Øvretveit
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