
Utvandrarna 
 

På Dramaten i Stockholm visas nu pjäsen Utvand-

rarna som är baserad på Vilhelm Mobergs roman 

med samma namn från 1949. Boken handlar om en 

grupp människor som bryter upp från sin by i Små-

land och emigrerar till USA på 1850-talet. Anled-

ningen var fattigdom, missväxt, usla arbetsförhål-

landen och religiöst förtryck. Man visste väl inte 

mycket om hur det såg ut i Amerika och naturligtvis inget om vad det innebar 

att resa över Atlanten med den tidens fartyg. Den spännande och gripande 

historien ligger även som grund till en film av Jan Troell och musikalen Kristina 

från Duvemåla av Benny Andersson och Björn Ulveus.  

Föreningens resekommitté arrangerade en resa till Dramaten den 23 mars, och 

46 medlemmar tog tillfället i akt att se kvalitetsteater. Det är ju så bekvämt 

att kliva på bussen i Bålsta och transporteras direkt till Nybroplan, och senare 

resa hem på samma förnämliga sätt.  

Pjäsens huvudroller spelas säkert av Stina Ekblad som Kristina och Rolf Lass-

gård som Karl Oskar. Mats Ek står för regin och broder Niklas Ek spelar bur-

lesk styrman/matros på briggen Charlotta. Det är ett intressant och tankeväck-

ande skådespel med många dansinslag och en scenografi som delvis består av 

videobilder. Publiken får följa med på resan från Småland till målet som visade 

sig vara Stureplan på 2000-

talet. Det är inte svårt att för-

stå symboliken med blinkningen 

till våra tiders utvandrare.  

Den fasansfulla sjöresan på, 

kanske, 30 – 40 dygn illustreras 

tydligt på scenen, och sjukdomar 

och död var vanliga på resan. 

Wilhelm Moberg 



Pjäsen berörde och framför allt var skådespeleriet förnämligt. När så applå-

derna ekat ut, så var det endast för SPF seniorerna från Håbo att gå över trot-

toaren och sätta sig i bussen igen. På detta sätt kan ju även medlemmar med 

t.ex. begränsad rörelseförmåga enkelt delta. Under hemresan tackade ordfö-

rande Yvonne resekommittén och chauffören Johan för väl utförda uppdrag. 

Sverker Jonasson    


