En storslagen musikteaterfest
och ett epos om Skelleftebygden

EFTER P.O. ENQUISTS ROMAN

MUSIKANTERNAS
UTTÅG

PROGRAMBLAD

1

FÖLJ OCH TAGGA OSS:
@vasterbottensteatern
#musikanternasuttåg2021
#skellefteå

2
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Konstnärlig ledare:
Bobo Lundén

Sånginstudering:
Mattias Kågström

VD/Ansvarig utgivare:
Fransesca Quartey

Medverkande: Gunnar Eklund,
Saga Eserstam, Göran Hansson,
Tuuli Heinonen, Mattias Kågström, Thomas Köhler, Sonja
Lindblom, Ellenor Lindgren, Vilgot
Paulsen, Arnaud Spicq och Anna
Söderling
Barnskådespelare: Alice
Elveros, Alwe Hansson, Sigrid
Hedlund, Amelie Ingabire, Florian
Johansson Granqvist och Evan
Rosu Parker
Regiassistent:
Peik von Essen
Barnskådespelaransvarig:
Moa Knaevelsrud

SKELLEFTEÅ TURISTCENTER
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VASTERBOTTENSTEATERN.SE
SPELAS 17 NOV 2021 TILL
15 JAN 2022. SCEN 2 I SARA
KULTURHUS.
LÄNGD: 3 TIM INKL PAUS PRIS: 350
KR, UNG/STUD: 195 KR.

Tack till
Rolf Granstrand, Bure Arkiv.
Gunnar och Marianne
Hedman, Författarbyn
Hjoggböle.
Mattias Johansson,
Västerbottens museum.
Stefan Gelfgren,
Umeå Universitet.
Norrbottensteatern för lån
av ljusbord.

VAD TYCKTE DU OM
PJÄSEN?
SVARA GÄRNA PÅ VÅR
KUNDUNDERSÖKNING!
KLICKA HÄR!

Alla deltagare i vår referensgrupp.
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MEDVERKANDE I
FÖRESTÄLLNINGEN
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Göran Hansson - Faktorn,
Egon Lundgren, arbetare

Thomas Köhler - Johan Sanfrid
Elmblad

Gunnar Eklund - Aron Lindström

Tuuli Heinonen - Eva-Liisa d.ä

Sonja Lindblom - Josefina
Markström

Saga Eserstam - Alfons Lindberg, kontorist, bysmeden i
Sjön, arbetare

Mattias Kågström - K.V. Markström

Ellenor Lindgren - Nicanor
Markström d.ä

Vilgot Paulsen - Tiblad, Prästen, arbetare, burträskare

Alice Elveros - Eva-Liisa d.y,
Anna-Lena Wikström

Amelie Ingabire - Eva-Liisa d.y,
Anna-Lena Wikström

Arnaud Spicq - Konrad Lundström, arbetare, burträskare

Alwe Hansson - Nicanor d.y

Florian Johansson Granqvist Nicanor d.y

Anna Pluck Söderling - Amandus Wikström, Försågaren,
Josefinas syster, burträskare

Sigrid Hedlund - Eva-Liisa d.y,
Anna-Lena Wikström

Evan Rosu Parker - Nicanor d.y
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SÅNGER I
FÖRESTÄLLNINGEN

DET HÄR ÄR DITT LAND
Original: This Land is Your Land
Text och musik: Woody Guthrie
(1940)
Svensk text: Bobo Lundén
MUSIKANTERNA
FRÅN BREMEN
Text: Bobo Lundén
Musik: Cay Nyqvist/Bobo
Lundén
EN CENTIMETER PER ÅR
Text: Tora von Platen efter PO
Enquist
Musik: Mattias Kågström
SKÅDA, SKÅDA NU HÄR ALLA
Original: Schaut, schauet doch
ihr Sünden
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Text: Johann Qvirsfeld (1682),
bygger på Psaltarens psalm 92
Svensk text: Andreas Petri Amnelius (1690) m. fl.
Musik: Thomas Ihre (1690)
I TRO UNDER HIMMELENS
SKYAR
Text: Göran Widmark (1945)
Musik: Emil Törnvall (1902)
MINNS MIG/VI ÄR STUMMA
Text: Tora von Platen efter PO
Enquist
Musik: Mattias Kågström
VI HAR FÅTT NOG
Text: Tora von Platen/Bobo
Lundén efter PO Enquist
Musik: Mattias Kågström

SLÄGGAN
Original: If I Had a Hammer
Text och musik: Pete Seeger/
Lee Hays (1949)
Svensk text: Jacob Branting
(1970)
TIDIGT MED SOLEN
Folksång från Västerbotten
Fritt efter Mimmi Wiklund
EN MAN MED STÄNDIG
SMÄRTA
Original: Man of Constant
Sorrow
Text och musik: Trad./Dick
Burnett (1913)
Svensk text: Bobo Lundén
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Foto: Patrick Degerman

VÄGEN FRÅN
ARGENTINA TILL
VÄSTERBOTTEN
Av Tora von Platen

I romanen Musikanternas uttåg
från 1978 återvänder P.O. Enquist till sina rötters Västerbotten, men vägen dit var inte självklar.
I början av 70-talet påbörjar författaren ett roman-projekt om
de svenska arbetare som efter
storstrejken 1909 blev svartlistade hos arbetsgivarna och utvandrade till Sydamerika för att
söka sig ett nytt liv. Enquist söker upp svenskkolonin Misiones
i Argentina för att samla material och skriva. Men författaren
är inte nöjd med vad han åstadkommer. ”Jag förstörde två år av
mitt liv. Det var ett dåligt projekt,
helt enkelt, och det hela slutade
med ett helvetes massa sidor”,
har han senare berättat.
Istället börjar han skriva en slags
prolog, om de utvandrade innan
utvandringen. Han placerar den
i sin egen hembygd – den handlar om arbetarrörelsens första
stapplande steg, men också om
hans egen familj. Så här beskriver han det i självbiografin ”Ett
annat liv:” Han [P.O.] ger hän8

synslöst familjen en annan biografi eller lägger ihop två: det
är dikt men nästan sant ändå.”
Hans far Elof Enquist hade sommartid jobbat som stuvare i Bureå hamn liksom han själv som
ung på Burebolagets träsliperi.
Farfar Per Valfrid Enquist, även
kallad P.V., finns med i boken,
(han är smeden de möter på vägen till Burträsk) och P.O.s mormor Johanna får stå förebild för
bokens stränga familjeöverhuvud Josefina.
Enquist hade forskat i arkiven
kring arbetarrörelsens tidiga
historia för sitt Argentina-projekt. Karaktären Elmblad har en
verklig förlaga i den socialdemokratiske agitatorn Frans Elof
Elmgren, som lämnade efter sig
självbiografin 30 år som agitator.
Där beskrivs en händelse snarlik
den som inleder Musikanternas
uttåg, nämligen Elmblads första
våldsamma möte med Skelleftebygden. Enquist citerar också
ur Bure fristående arbetarförenings verkliga protokollsbok.

Själva titeln Musikanternas uttåg
refererar till Grimm-sagan om en
åsna, hund, katt och tupp som
alla räknats ut och ska slaktas.
De slår sig samman, och flyr mot
Bremen i hopp om ett bättre liv
som stadsmusikanter. P.O.s karaktärer kämpar också mot undergång och förnedring och för
medmänsklighet och ett bättre
liv, i enlighet med sagans och romanens motto: ”Det gives alltid
något bättre än döden”. Boken
skildrar ett avgörande skede i
det svenska samhället, tiden i
början av 1900-talet då vår moderna demokrati tar form under
trycket av de stora folkrörelserna
och utvandringen. Då människor
vaknar upp och ifrågasätter den
rådande ordningen, och identifierar orättvisorna. En viktig del
av vår gemensamma historia.
Jag som fick äran att dramatisera P.O.s berättelse är inte infödd
västerbottning men jag har spenderat mycket tid här de senaste
sju åren tack var mitt arbete som
dramaturg på Västerbottensteatern. En av de saker som slår
en som nykomling är stoltheten

P.O.s farfar och farmor
Per Walfrid och Lovisa
Enquist (f. Hällgren) med
barn på deras nybyggda gård
i Sjön, Hjoggböle år 1908.
Barnen är från vänster Elof, f . 1903
(P.O.s far), Verner, f. 1907, Allida, f. 1898,
Svea, f. 1900 och Valborg, f. 1902.
Kvinnan i bakgrunden är lärarinnan
Hilma Eriksson från Bureå, som tillfälligt
bodde på gården under sin tjänstgöring
på skolan i Östra Hjoggböle.

som finns här och hur historien
aktivt hålls vid liv genom berättelserna. Att förvalta det rika berättararvet är en självklarhet och
en hederssak.
Drömmen om att sätta upp Musikanternas uttåg har levt länge
på vår teater, men har av olika
skäl inte tidigare blivit verklighet. Bland annat har P.O. sagt
nej. Också förslag om att filmatisera boken avböjde han. När
beskedet kom att vi skulle få nya,
större lokaler i och med bygget
av Sara kulturhus, ställdes frågan igen av Bobo Lundén, som
är teaterns konstnärliga ledare
sedan 2018. Till en början var
P.O. milt skeptisk; ”jaja, det är
många som velat göra den...” var
hans första svar. Varför han till
slut gav sitt godkännande kan
vi bara spekulera kring, men vi
vill gärna tro att det spelade viss
roll för honom att det var just i
Västerbotten och av länsteatern
som den skulle bli iscensatt.
I samband med författarens
80-årsdag spelade vi på teatern
en hyllningsföreställning som
blev mycket uppskattad, också

av födelsedagsbarnet tillika hedersgästen själv. Det hade varit
fantastiskt om P.O. var här också
denna gång för att bevittna vår
urpremiär av hans Skellefteepos
i Sara kulturhus. Nu blir det istället en hyllning till honom, och den
bygd som formade honom.

Tora von Platen, född 1978 i Stock-

Per Olov Enquist är en av våra

holm, är dramatiker och dramaturg

främsta svenska författare och dra-

med uppdrag för bl a Dramaten,

matiker, översatt i minst 40 länder

Riksteatern och Nationaltheatret i

och mångfaldigt prisbelönad. Han

Oslo. Sendan 2015 är hon Väster-

föddes 1934 i Hjoggböle, Västerbot-

bottensteaterns husdramaturg.

ten och gick bort i april 2020.
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APROPÅ DESSA
BURTRÄSKARE
Av Thomas Andersson

Morfar brukade berätta för min
mamma och hennes syskon om
hur det gick till att burträskarna fick rykte om sig att ha en
tveksam moral, vilket ju också
kommer fram tydligt i bokversionen av Musikanternas uttåg.
Det här hände den gången då
Burträsk skulle bilda egen socken:
Alla byamän från byarna som var
tänkta att ingå i den nya socknen
hade räknat ut att där kyrkan nu
byggs, kommer sockencentrum
att förbli i evig tid och alla ansåg

”Dom hadd sönder dasse vårt!”.
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Foto: Patrick Degerman

också givetvis att just deras by
var mest lämpad. Byarna jämfördes. Glömda orättfärdigheter fick nytt liv och diskussionen
blev stundtals hätsk. Burträskarna hade många starka argument
för sin by, inte minst att den var
störst. Men, byamännen från
Kvarnbyn och Bygdeträsk kallade
alla till möte. - ”Då ska vi visa var
kyrkan kommer att ska stå”, sade
de självsäkert. De andra hånskrattade visserligen men mötte ändå upp på avtalad dag och
plats och stund. Samlingen skedde i Kvarnbyn. Sällskapet gick

upp på Häraberget där de blev
förevisade något som skapade
både häpnad och förskräckelse:
ett kristet kors ”icke av människohand skapat” som morfar tydligen uttryckt det.
Byamännen greps av religiös ödmjukhet, föll på knä, sjöng psalmer och bad böner. Detta var
ett tecken från Den Högste som
tydligen ansåg att sockenkyrkan
skulle placeras här på Häraberget. Till och med Burträskarna
blev ödmjuka, vilket enligt min
mamma: ”aldrig har hänt varken

förr eller sedan.” Men om natten hade Burträskarna kört med
hästar och vagnar i lyktans sken
in på Häraberget, lastat upp korset på vagnarna och kört till den
plats där kyrkan i Burträsk står i
dag, lastat av och arrangerat korset så att det skulle se ”som naturligt ut ” och sedan på morgonsidan av natten tittat på korset
och med spelad förvåning sagt:
”men hördu, jag tror att Vår Herre visst har flyttat korset i natt!!!
Tala om tecken!!!”

Mamma, morfar och hela släkten räknade sig som Bygdeträskare, så historien är mest att betrakta som en partsinlaga i den
ständigt pågående striden mellan centrum och periferi. Den
första kyrkan i Burträsk invigdes
1605 så sägnen kan således ha
vandrat omkring bland människorna, åtminstone i Kvarnbyn och
Bygdeträsk, i dryga 400 år.
Thomas Andersson
Spelman och muntlig berättare.
Och Burträskare.

”Så gick det till att kyrkan hamnade i Burträsk” fastslog mamma med viss emfas. ”Å he ska ni
veta” fortsatte hon ”att de här
folkprate om att burträskara
vara räkne tjuvakti, att dem hava
håre under föttren se att dem
ska kunna smyg å stjäla om nättren utan att he hörs, he härrör
sig från den här gånga in på Häraberget.”

”Du jer sätt stå därna”.
Foto: Patrick Degerman
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EN KATALOG ÖVER
MISSLYCKANDE,
NEDERLAG OCH
FELSLAGNA FÖRHOPPNINGAR
Av Per Olov Enquist

”Elmblad ska alltid säga
sanninga som he jer. Annars följ jag int med.”
Foto: Patrick Degerman.

12

Arbetsstyrkan vid Bure såg. (Årtal okänt men troligen något senare än när
pjäsen utspelar sig) Foto ur Skellefteå museums arkiv

Lördagen den 23 maj 1914 kom
den socialdemokratiske agitatorn F E Elmgren till Bureå. Han
höll tal vid ”korsvägen” eftersom
ingen lokal kunde anskaffas. Dagen efteråt bildades Bureå Arbetarkommun.
Elmgren borde ha varit nöjd. Det
hade tagit lång tid för honom att
åstadkomma detta, men nu var
han framme. Lång tid för honom
och för alla de andra som försökt
organisera den fackliga och politiska arbetarrörelsen i skelleftebygden.
Den fyrkantige, mustaschprydde och trofaste Elmgren hade
gjort sitt första försök att nå
fram med sitt socialistiska budskap till Bureås arbetare 1899,
men det gick inte så bra.
Ändå var det nödvändigt att gå
in just här vid industrierna efter över norrlandskusten, för
att skapa en facklig basorgani-

sation. Det fanns också många
goda politiska skäl till detta.
90-talets kamp för den allmänna
rösträtten hade ännu gett obetydliga resultat och tanken på
den ”politiska generalstrejken”
som medel att bryta de härskande klassernas motstånd mot
rösträttsrörelsen diskuterades
ivrigt. Problemet med de oorganiserade norrlandsarbetarna
blev där centralt.
Frans Elof Elmgren kom i en tid
när den svenska fackföreningsrörelsen befann sig i en explosiv utveckling; året innan hade
landsorganisationen
bildats.
Den fackliga kampen rasade häftigt och 1899 kom den ökända
”Åkarpslagen” som straffbelade
försök att tvinga någon till arbetsnedläggelse – i praktiken en
lagstiftning till strejkbrytarnas
skydd. Nu organiserade sig också strejkbrytarna i bl a Svenska
Arbetareförbundet, en kampor-

ganisation mot den organiserade arbetarrörelsen. ”Gule Josef”
och hans strejkbrytare hade inte
minst i pitebygden ett av sina
starkaste fästen. Ett trist faktum som gång på gång skulle bli
plågsamt uppenbart under de
kommande fackliga konflikterna
i Västerbottens kustland och på
arbetsplatserna där.
I skelleftebygden med dess traditionellt starka religiositet, fick
motsättningen speciellt negativa konsekvenser. Marken var
ytterst tungarbetad, både för de
fackligt och politiskt medvetna
arbetarna på platsen och för de
agitatorer som kom utifrån.
Inte minst försvårades det fackliga organisationsarbetet av den
speciella sociala struktur som
fanns här i Norrlands kustband.
Situationen var ju likadan, om
inte värre, uppe i Norrbotten.
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om att det var en Gudi behaglig
gärning att sabotera socialisterna.
De kringresande socialdemokratiska agitatorerna gav dock aldrig
upp hoppet om Bureå. De visste
ju att det här i Bureå funnits och
fortfarande fanns en kärntrupp
av ideologiskt och fackligt medvetna arbetare. Alltså försökte
de med jämna mellanrum så nya
korn på denna av arbetsgivarvälde och socialistskräck så tungarbetade och magra mark.
Frans Elof Elmgren. Från självbiografin ”30 år som agitator”

Möjligheterna att företa effektiva fackliga stridsåtgärder, t ex
i form av strejk, blev ju kraftigt
reducerade när de byar som låg
runt omkring industrierna var
fulla av potentiella strejkbrytare,
entusiastiska inför möjligheten
att dryga ut småbrukarinkomsterna med tillfälligt extraarbete, dessutom lyckligt övertygade

Elmgren kom tillbaka, femton år
efter hans första besök. Nu hade
han något som inte fanns det
året (1899); han hade kontaktmän på platsen, han hade hjälp
och människor som förberedde
hans ankomst. Den 24 maj 1914
bildades Bureå arbetarkommun.

och konsolideringsperioden för
Bureås fackliga organisationer är
förbi. Den första generationen av
fackliga ledare hade under segt
motstånd lyckats skapa de första fackliga basorganisationerna.
Berättelsen om hur det gick till
kanske verkar deprimerande, det
tycks vara en katalog över misslyckande, nederlag och felslagna
förhoppningar. Dock var arbetet
nödvändigt och grundläggande.
20-talet skulle för Bureås del bli
de stora och avgörande fackliga
konflikternas tid. Organisationen
stod då färdig, kunde ta en strid
och vinna den.
Detta är en förkortad version av
texten ”En lifsfråga af första rang
- Anteckningar från Bureå arbetarkommuns första tid” som ingår
i boken ”Hur arbetarrörelsen kom
till Skelleftebygden” utgiven 1978
av ABF.

Ännu var det långt kvar tills alla
Bureås arbetare stod fast förenade i en stark facklig organisation. Ändå innebär 20-talets
inbrott att den första tillkomst-

”Vi har fått nog!”
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Foto: Patrick Degerman.

”Et opp masken!”
Foto: Patrick Degerman.
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VÄCKELSEN FOLKRÖRELSEN
SOM VAR FÖRST PÅ
BANAN
Av Tora von Platen

NÅGRA FRÅGOR TILL STEFAN
GELFGREN, DOCENT I
RELIGIONSSOCIOLOGI:
”När rörelsen kom var rörelsen
redan där”, skriver P.O. Enquist
i Musikanternas uttåg. Vad
menar han?
Väckelserörelsen var ju först på
banan här av folkrörelserna –
det så kallade Norrlandsläseriet
startade redan runt strax efter
sekelskiftet 1800. Det var, som
namnet antyder, en läsande rörelse: man läste både bibeln och
annan kristen litteratur. Förutom
att folk lärde sig att läsa så lärde
de sig att tillägna sig text på ett
nytt sätt - att fundera kring den
och att diskutera, argumentera.
De lärde sig också föreningsliv
och demokratins spelregler, att
organisera sig och driva en organisation kollektivt.
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”Fall oppå knä och taga
till er budskapet!”
Foto: Patrick Degerman

”n’fliirmarkström”
Foto: Patrick Degerman.

Hur påverkade väckelsen
människorna och livet i
Västerbotten?

Varför blev det motsättningar
mellan väckelse - och arbetarrörelsen?

Det är ju svårt att säga då det
finns så många faktorer som
spelar in. Men med Bibeln som
stöd kunde man, i de fall man
fann det berättigat, argumentera emot den svenska kyrkan och
dess prästerskap. Om man själv
hade krav på sig att leva moraliskt under fattiga omständigheter så kunde man exempelvis reagera och opponera sig emot de
fall då präster inte levde upp till
Bibelns krav på moral och rättrådighet. Genom bibelläsningen
blir man bemyndigad, och kan
kritisera och sätta sig upp emot
överheten, för man vet att man
har gud på sin sida. Man vill ha
ett rättvist liv, och hämtar argument som att alla är jämlika från
bibeln.

Delar av arbetarrörelsen var uttalat anti-religiös och det reagerade man ju på. Från Skellefteåtrakten har jag till exempel hört
– ”röst ve högern, röst ve gud”,
även om det är ett mer sentida
uttryck. Högern uppfattades
som det mer gudspräglade alternativet. Väckelsefolket var till
delar också avogt inställt till nykterhetsrörelsen, som man ansåg höll på med ritualer och ett
hemlighetsmakeri man inte ville
kännas vid. Samtidigt delade
man många ideal med de andra
folkrörelserna: att vara skötsam,
inte supa, ljuga eller svära, och
att ta hand om andra - solidaritetstanken. Där fanns också idén

om att vara ödmjuk, inte förhäva
sig eller tro sig vara förmer, men
också en stolthet – att man ska
inte komma och trampa på oss.
Vi kan stå rakryggade för vi är
rättrådiga hederliga och har gud
med oss.

Stefan Gelfgren är docent i religionssociologi och lektor i religionsdidaktik på Umeå universitet.
Hans avhandling från 2003 handlar om den svenska inomkyrkliga
väckelserörelsen Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS), det starkaste väckelsesamfundet i Skelleftetrakten, mellan 1856-1910.
Stefan är själv uppvuxen inom EFS
och forskar nu om sociala medier
och kyrka, samt sammanställer en
karta över alla bönhus och kyrkor i
Lule stift, ca 1200 stycken.
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MUSIKANTERNAS
VERKLIGA BAKGRUND
I ARKIVEN
Av Rolf Granstrand, ordförande, Bure Arkiv

Musikanternas uttåg utspelar
sig under de dramatiska åren
efter förra sekelskiftet, då
sågarbetarna i Bureå - liksom
arbetarna på andra håll - organiserar sig i kamp för anständiga levnadsvillkor.
Bureå fristående arbetarförening bildas på våren 1907 men
tvingas till upplösning efter mindre än två år till följd av bolagets
oförsonliga motstånd. Strax därefter bildar man i stället en regelrätt fackförening, avdelning 238
av Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet, som står i ledningen när arbetarna i början av
augusti går ut i den landsomfattande ”storstrejken”.
Men efter någon månad med
ytterst begränsat strejkunderstöd, sker successiv återgång till
arbetet och i slutet av september
kvarstår endast ett tjugotal av
18

de mest fackligt medvetna. Fackföreningen i Bureå - liksom
på otaliga andra platser i landet
- får erkänna sig besegrad och
läggs ned. Och eftersom arbetsgivarna upprättade ”svarta listor” över de fackligt aktiva som
”ej hade att vänta arbete i större utsträckning”, så återstod för
dessa att söka arbete på annat
håll eller att emigrera - till USA
eller Brasilien/Argentina.
Protokollsböcker och medlemsförteckningar från dessa år som
finns bevarade på Folkrörelsearkivet i Västerbotten, på Nordanå
i Skellefteå och det var där som
P.O. Enquist vid mitten av sjuttiotalet genom noggranna studier
hämtade inspiration och bakgrundsfakta till ”Musikanternas
uttåg”. Den beryktade ”svarta
listan” borde återfinnas i Bure
AB:s arkiv, (numera Bure Arkiv),
men där har den aldrig påträf-

fats, trots ivrigt sökande. Där
finns däremot en hel del annat
arkiv-material från dessa år: protokoll från bolagsstämmor och
styrelsemöten, ledningens korrespondens, lönejournaler för
samtliga anställda, enskilda familjers inköp och skuldsättning
i bolagsboden samt - inte minst
- många hundra fotografier.

Bure ångsågverk uppfört 1875.
Foto ur Skellefteå museums arkiv

Bure Arkiv finns i Bure AB:s tidigare
kontor alldeles invid sågverks- och
industriområdet nere vid havsviken och är ett av Sveriges bäst
bevarade företagsarkiv, öppet för
forskare och allmänhet efter tidsbokning. Byggnaden innehåller
dessutom en omfattande utställning, som belyser Bure AB:s tvåhundraåriga historia med modeller, foton, texter och föremål.
Folkrörelsearkivet Folkrörelsearkivet i Västerbotten är ett länsarkiv och regional kulturverksamhet
med uppgift att bevara och förmedla västerbottnisk folkrörelseoch föreningshistoria. Arkiv- och
forskarservice, visningar, föreläsningar och skolprogram är en del
av verksamheten. Lokaler och arkiv finns i Umeå och Skellefteå och
är öppna för besök genom Forskarrum Nordanå.

Protokollsboken som P.O. använde
i arbetet. Ur arkivet för Bureå fristående arbetareförening hos Folkrörelsearkivet i Västerbotten på Nordanå i
Skellefteå. Fotograf Krister Hägglund.
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Foto: Patrick Degerman

ETT ÄVENTYR
FÖR ALLA ÅLDRAR!
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MUSIKAL I MEDLEFORSPARKEN SOMMAREN 2022
OCH 2023! BILJETTER UTE NU!
ES

Foto: LisaLove Bäckman

WENDY &
PETER PAN

2000 U M

EN BITTERLJUV DRAMAKOMEDI
I REGI AV JULIA MARKO NORD

AV JON BRITTAIN

HUR HAMNADE VI HÄR?
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PREMIÄR 9 MARS PÅ SARA KULTURHUS! BILJETTER UTE NU!
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Foto: LisaLove Bäckman

ROTTERDAM

