Dramatiserad vandring 1893
1890-talet var ett spännande årtionde
i Falkenberg – järnvägen kom till stan,
den nya kyrkan uppfördes, laxfisket
blomstrade och många falkenbergare
sökte lyckan i Amerika. Följ med på en
vandring som tar dig tillbaka till år 1893!

Kalendarium

Juli: 1, 8, 15, 17, 22, 24, 29, 31
Augusti: 5, 7, 12, 14, 19, 26
Samtliga dramavandringar startar
kl. 18.00 vid Falkenbergs museum,
Skepparesträtet 2. Avslutning sker vid
Falkenbergs kyrka.

Pris

Vuxna: 100 kr • Barn (6-18 år): 20 kr

Medverkande

I rollerna som Wilhelm Moberg,
Oscar Dickson och Daniel Heüman:
Malin Clarke/Bengt Svensson
/Anna-Katharina Detert
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Dramavandring

Ångande
tider
Sommaren 2014

I rollerna som Helfrid Elsner,
Madame Holst och Hilma Svensson:
Karolina Stålberg/Anna Larsson/
Karina Larsson

Sommarens övriga
stadsvandringar

Start kl 18 • Pris 60 kr från 19 år

Stadsvandring i Falkenberg
23/7, 6/8
Start: Borgruinen, Tullbron

Stilar bland stadens hus

16/7, 13/8
Start: Fontänen Salami & Zulamit,
Rådhustorget

Sägenvandring

2/7, 20/8
Start: Borgruinen, Tullbron

Ätran till nytta och nöje

9/7, 30/7
Start: Laxbrons fäste, Fajans-sidan

Välkomna
till 1893 års
Falkenberg!

För mer information se museets hemsida:

www.falkenbergsmuseum.se

www.falkenbergsmuseum.se
0346-88 61 25

FALKENBERGS MUSEUM
DESIGNMUSEUM

Wilhelm
Moberg,

48 år, har
sjömanslivet i blodet
och har levt i stort
sett hela sitt liv på
sjön. År 1893 har
han stigit i land för
gott och sadlat om
till emigrantagent. Wilhelm kan dock
inte låta bli att röra sig I trakterna
kring hamnen för att höra senaste nytt.
Där berättar han ofta och gärna om sina
egna äventyr på de sju haven för alla
som vill höra på.

Madame Holst,

50 år, är en kvinna
med många järn i
elden. I stort sett
hela hennes familj
har emigrerat till
Amerika, så nu rår
hon sig själv. Det
sägs att Madame
Holst är synsk och
kan se in i framtiden. Kanske kan hon
skåda just din framtid i kaffesumpen?

Helfrid Elsner,

Elis Heüman,

Oscar Dickson,

Hilma Svensson,

26 år, har året innan
öppnat en fotoateljé
på Nygatan 31
efter att ha gått i
lära hos sin kusin
Engelbrekt. Hon
tar huvud-sakligen
porträttfoton, men
erbjuder även
avbildning av interiörer och lantställen.
Hon är mån om att affärerna ska gå bra
och arbetar därför alla dagar i veckan,
vilket inte ses med blida ögon av alla
stadens invånare.

70 år, är en friherre,
affärsman, träpatron och donator
bosatt i Göteborg.
Han innehar sedan
många år laxarrendet i ån Ätran. Han
brukar låta sina rika
brittiska vänner
komma till Falkenberg och fiska under
sommarmånaderna. Dickson är en
mycket upptagen man och därför händer
det att han då och då glömmer saker.

34 år, är kyrkoherde,
riksdagsman
och en energisk
kyrkobyggare.
Ursprungligen
kommer han från
Orust. Han har
kommit för att
tillträda sin tjänst
som kyrkoherde i Falkenberg. Han tycker
att den gamla kyrkan är ruskig och
Falkenbergarna har märkliga vanor.

19 år, är uppvuxen
på Storgatan
69 (även kallad
Hindströmsgården).
Då utsikterna för
att få arbete i stan
är dåliga ska Hilma
emigrera till Amerika
tillsammans med sin
väninna Hilma Carlson. Hon är lite
nervös inför resan, men tror och hoppas
att allt ska ordna sig så fort de har stigit
på tåget mot Göteborg. Men vad är det
egentligen hon letar så febrilt efter?

