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Bryllup: Vielsen fant sted ute i vakre omgivelser. Historien om familien Holm fortsetter og 
Sanderevyen leverte nok en gang.  alle foto: Svein-ivar pederSen

Sanderevyen klarte 
nok en gang å troll-
binde sine gjester 
med sagaen om den 
historiske familien 
Holm.
Svein-ivar PederSen
redaksjonen@sandeavis.no

Vi husker fra fjorårets bryllup 
da Selma Holm ble arrestert for 
drapet på sin fremtidige sviger-
sønn. Denne gang fikk hun per-
misjon fra fengselet for å følge 
sin datter til alters.

utendørs vielse
Ettersom kirken er under re-
staurering, måtte vielsen fore-
gå utenfor prestegården.

Allerede under vielsen, fikk 
gjestene merke den dårlige 
stemningen mellom Selma og 
hennes fordrukne eksmann, 
Henrik Holm. Pastor Hagan ta-
klet omgivelsene godt og fikk 

viet den høygravide Henriette 
(datter av Selma og Henrik 
Holm) med hennes trolovede 
Jacob Stubberud. Brudefølget 
med gjester fant raskt veien inn 
til selskapslokalet, da fru pastor 
Dorothea Hagan tro til med en 
sang etter vielsen. For å sitere 
en av gjestene: 

– Det burde vært delt ut hør-
selsvern før vielsen.

intrigene ved bordet
Nydelig bryllupsmat med for-
rett, hovedrett og dessert satte 
gjestene i godt humør. 

Aperitiff før maten, vin med 
påfyll til hovedrett, dessertvin 
og kaffe avec, var med på å løfte 
stemningen. Spesielt for Henrik 
Holm, som til stadighet måtte 
løfte et tomt glass, som han selv 
var påpasselig med å fylle opp, 
men hans kommentarer ved 
bordet ble mottatt med applaus 
blant gjestene. Selma Holm 
hadde fortsatt mye på hjertet 
og pastorfrue Dorothea tok det 

ille opp da Henrik Holms kvin-
nelige følge la an på selveste 
pastor Hagan. Også denne gang 
får bryllupsgjestene oppleve 
«Nordlands trompet», den his-
sige kokka, som ikke er skåret 
for tungebånd.

liket i peisen
Dramatikken fortsatte etter at 
gjestene samlet seg i prestegår-
dens stue for kaffe avec.

Pastor Hagan ville fyre opp i 
peisen, som for anledningen 
var pyntet med et nydelig for-
heng til brudeparets ære. Da 
forhenget ble dratt til side ble 
forskrekkelsen stor, i peisen lå 
et lik! Kroppen i peisen var slått 
i hjel. Et tydelig sår i hodet ty-
det på det.

Et kaos med politi, mange 
mistenkte og mange mulige vå-
pen i form av batong, kjevle og 
peisredskaper ble gjenstand for 
etterforskningen. Hvem var 
morderen.

Brura avslørt
Henriette Holm, den høygravi-
de brura, hadde siste halvdel av 
middagen, og i ettertid, vært 
ikledd et sjal over sine skuldre 
og den vakre brudekjolen. Mis-

tanken ble da rettet mot brura, 
som under sjalet hadde tydeli-
ge spor etter aske fra peisen. 
Politimannen som hadde an-
svar med å passe på fengselsfu-
glen Selma Holm, var nå ute og 
for å finne Selma, som hadde 
benyttet anledningen til å stik-
ke av. 

Henrik Holm ble plutselig 
edru. Datteren skulle ikke i 
fengsel. Nå passet han på å til-
stå mordet da politimannen var 
tilbake. Dermed klappet hånd-
jernet over hendene på Henrik 
Holm, som i likhet med Selma 
får noen dager bak lås og slå.

Hva skjer neste år?
Vil sagaen om familien Holm 
fortsette neste år?

Blir det nok en tilstelning 
med dramatisk utgang?

Får både Selma og Henrik 
Holm permisjon fra fengselet ?

– Det har vært en fornøyelse å 
være til stede som gjest under 
dette bryllupet. Man føler seg 

Skremmende godt levert

Ja: De ble gift ved å gi hverandre 
sitt ja, før festen fortsatte inne i 
lokalene. 

Gift: Det nygifte paret forseglet sine løfter med et kyss. 

BeduGGet: En bedugget Henrik Holm. 

død: Pastor Hagan oppdager liket i peisen.
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Skremmende godt levert

tale: Pastor Holm holdt tale til 
brudeparet. 

lyStig: Henrik Holm sin 
kjæreste på fanget til pastor 
Holm. 

Selma: Selma Holm og 
politimannen. 

som en del av skuespillet 
sammen med de dyktige skue-
spillerne fra Sanderevyen, for-
teller Wenche Sandbukt Petter-
sen under en pause fra gjeste-
bordet.

Påskekrim
Smil, latter og applaus preget 
denne fantastiske flotte fore-
stillingen som Sanderevyen de 
siste to årene har invitert til 
rundt påsketider, der vi fores 
med kriminelle fortellinger av 

ulike slag. Sanderevyen har fått 
til en forestilling med både pas-
tor og kriminalitet, i god foren-
ing med en middag der det ser-
veres god mat og godt drikke 
blandet med et og annet mord.

KIWIs Prisløfte

VI GIR OSS ALDRI PÅ PRIS!

PRIS
UK TTUK TK

PRISEKSEMPLER:
6 pk Coca-Cola Zero 1,25 liter. Pr. l 11,87 109,- 89,00
4 pk Coca-Cola Zero 0,33 liter, boks. Pr. l 30,23 49,90 39,90
4 pk Pepsi Max 1,5 liter. Pr. l 14,83 99,00 89,00
Alle halvliteremed sukkerfri brus. Pr. l 39,80 22,90 19,90
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