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Scen 1
Drottning Kristina inviger staden
I mitten av 1600-talet bestämde statsmakten att ge Åhmula 
backe stadsrättigheter. Denna plats på gränsen mellan Norge 
och Sverige var ett utmärkt ställe för handel och smuggling. 
Genom att göra Åhmula backe till en stad trodde man att man 
kunde ta kontrollen på vad som försiggick i området. Åhmula 
backe blev därför staden Åmål.

Scen 2
Karl XII:s död
Året är 1718 och Karl XII har just avlidit i Halden.
Någonstans genom Dalsland går Karl XII:s liktåg tillbaka  
till Stockholm.

Scen 3
Järnvägen kommer
Inget är så betydelsefullt för en stad under 1800-talet som 
järnvägen. 1879 rullar det första tåget in till Åmål. Staden 
firar med parad och tal av Borgmästare Wigelius.

Scen 4
Åmål brinner
Åmål har som många städer härjats av och till av större 
bränder, men ingen har varit så förödande för Åmål 
som branden den 9 maj 1901. En tredjedel av hela 
stadsbebyggelsen lades i aska vid Åmåls kanske största 
katastrof. 59 gårdar brann ner och 1000 invånare blev 
hemlösa. 

Scen 5 
Lort-Sverige
Från huvudstaden reser författaren och journalisten Ludvig 
”Lubbe” Nordström i slutet av 1930-talet runt om i Sverige 
för att kartlägga människors boende och leverne. Så väldigt 
imponerad blev han inte när han kom till Dalsland.

Scen 6
Påskkravallerna 1947
Påsken i Åmål firades och firas fortfarande stort. Åmål 
kallades en tid för påskriternas heliga stad och var vida känt 
för sitt vilda firande. Att kasta påskbrev och skjuta smällare 
tillhörde höjdpunkterna. En påsk utmärkte sig dock då Åmåls 
påskfirande blev riksnyhet. Påskkravallerna 1947.

Paus 30 minuter

Scen 7
Furuhäll
Den mytomspunna folkparken Furuhäll var verksam i 40 år 
med besök av flera stora artister. Kanske dansades det till 
toner från den åmålsfödde Fritz-Gustav, sångtextförfattaren 
som skrev flera av de stora slagdängorna. Så som ”Det ska 
vara en cowboy” och ”Än i dag den gamla spinnrocken 
spinner”.

Scen 8
Margarinresan till Norge
Efter andra världskriget dyker benämningen ”Margarinresor” 
upp. Det var svenskar som for över gränsen till Norge för att 
där köpa billig mat och framför allt margarin, därav namnet. 
Den tillåtna kvoten var15 kilo per person. För att göra en 
ännu bättre affär och kunna köpa mer, tog man därför ofta 
med sig grannens barn. Historier finns om hur man handlade 
på norska sidan, åkte tillbaka till den svenska, bytte kläder 
och reste tillbaka till Norge igen för att handla mer. 

Scen 9
Konditori Jarl/Epa öppnar
Vid Åmålsån låg Konditori Jarl. Det var ett elegant café som 
hade sitt eget bageri på gården och uteservering över vattnet. 
Konditoriet var öppet ända till 23.00 på sommarkvällarna och 
var i regel fullsatt. 1961 öppnas även portarna till varuhuset 
Epa. Epa i Åmål hade 65 anställda och 12 000 artiklar i sitt 
sortiment. Något sådant fantastiskt hade man aldrig beskådat 
i Åmål tidigare.

Scen 10 
Saints
1962 spelade fyra killar upp tills dans i Arbetareföreningens 
B-sal i Åmål. De kallade sig Saints och blev under 1960 och 
70-talet ett firat dansband. 1973 hade bandet upp till 200 
spelningar per år.

Scen 11 
Fucking Åmål 
1997 kommer filmen ”Fucking Åmål”. Filmen handlar om 
vänskapen mellan Agnes och Elin, men även om att växa upp 
i en liten svensk stad. Namnet på filmen chockade många, 
men filmen satte Åmål på kartan och gör det fortfarande.

Scen 12 
Åmåls´s Blues Fest 
Sedan 1992 fylls Åmåls stad under 4 dagar på sommaren av 
bluesmusik. Åmåls bluesfestival gästas av internationella 
artister och många återkommande och nya besökare från hela 
Sverige. 

Akt 1 Akt 2



Scene 1
Queen Kristina Inaugurates a  
New Town
It is mid-1600s and Åhmula hill is given city rights. Situated 
on the border between Norway and Sweden, it is a perfect 
location for both trade and smuggling. By making Åhmula 
hill a town, control can be taken over all the activities that are 
going on in the area. Åhmula hill becomes the town of Åmål.

Scene 2
Karl XII is Dead
It is 1718 and Karl XII has just died in Halden, Norway.
The funeral procession goes through Dalsland on its way 
back to Stockholm.

Scene 3
The Railroad Comes to Town
Nothing is more important than the railroad for a town in 
the 1800s. In 1879 the first train rolls into Åmål. The town 
celebrates with a parade and a speech by Mayor Wigelius.

Scene 4
Åmål is Burning
Åmål has its share of fires throughout history, but nothing 
as devastating as the great fire of May 9, 1901. One-third of 
the town is reduced to ashes in what is considered the worst 
catastrophe in the history of Åmål. 59 buildings burned down 
and 1 000 inhabitants are homeless. 

Scene 5 
Filthy Sweden
At the end of the 1930s Ludvig “Lubbe” Nordström travels 
around Sweden to record the living conditions of Swedes. He 
is not very impressed with what he sees when he arrives in 
Dalsland.

Scene 6
Easter Riots 1947
Easter in Åmål has always been celebrated in a big way and 
Åmål is well known for its wild festivities. Throwing Easter 
letters into friends’ houses and setting off fireworks are still 
high points of the celebration today. But one Easter the wild 
celebrations became national news. The Easter riots of 1947.

Paused 30 minutes

Scene 7
Furuhäll
The mythical folk park Furuhäll is open for 40 years featuring 
many great musical artists. Many dance to the tones of Fritz-
Gustav from Åmål, a song-writer who wrote several big hits, 
such as ”It Will Be a Cowboy” and ”One More Day in the 
Old Spinning Wheel Spinner.” 

Scene 8
Margarine Trips to Norway
After World War II ”Margarine Trips” to Norway are very 
popular. Swedes cross the border to Norway to shop because 
food was much cheaper there, especially margarine. The 
quota is 15 kilos per person, so to be able to buy more it is 
common to take along the neighbor’s children. Stories say 
that it was common to shop in Norway, cross the border to 
Sweden, change clothes and then go back to Norway to buy 
more. 

Scene 9
The Bakery Jarl/Epa Opens
Jarl’s Café is located on the Åmål river.  It is an elegant café 
with its own bakery and outdoor seating overlooking the 
water. On summer evenings it is open until 11:00 pm and 
is always crowded. In 1961 EPA department store opens its 
doors. EPA in Åmål has 65 employees and 12 000 articles. 
Nothing this big has ever been seen in Åmål before.

Scene 10 
Saints
In 1962 a band with four guys play at a dance at the Worker’s 
Association in Åmål. They call themselves the Saints and are 
a wildly popular dance band during the 60s and 70s. By 1973 
they have up to 200 bookings per year. 

Scene 11 
Fucking Åmål 
In 1997 ”Fucking Åmål” comes to town. The award winning 
film depicts the friendship between Agnes and Elin as well 
as what it is like to grow up in a small town. The shocking 
name of the film put Åmål on the map and continues to get 
reactions today when you say you are from Åmål.

Scene 12 
Åmåls Blues Festival
Every summer since 1992 the streets of Åmål are filled with 
blues music for four days.  International blues musicians and 
blues fans from Sweden and neighboring countries chill out at 
Åmåls Blues Festival.  
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Johanna Fernqvist
Johanna Fernqvist är uppvuxen i Åmål 
men bor numera i Linköping. Hon är 
utbildad i sång, musik och teater i Sverige 
och England och har arbetat mycket 
med musikalprojekt både på och bakom 
scen. Förutom detta har hon studerat 
historia och bland annat skrivit om Åmåls 
påskfirande. Ett stort är intresse är även 
dräkthistoria. 

Tillsammans med övriga medverkande 
vill hon med denna föreställning skapa 
levande fotografier och minnesbilder av 
Åmåls historia. Händelser som alla har 
skapat Åmåls identitet. 


