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Krambumusikalen
Den stolte ytterøyningen Jon Jonson har alltid ønsket å oppnå noe 
stort! Etter en Levangstur i 1931 blir han inspirert til å starte sin helt 
egne forretning på Ytterøya. Han setter opp Krambua, og driver den 
sammen med sin gammelonkel Fritz. Men det er ikke alle som er like 
glade for Jons satsingsprosjekt. Bygdas selvutnevnte overhode prest 
Myrdenvold liker ikke folk som stikker seg fram og tror de er noe. I til-
legg har datteren hans, Maria forelsket seg i fi skersønnen Torskild Hyse 
Garnspretten, noe som ikke gjør han noe blidere. Hun er nemlig lovet 
bort til prestesønnen i Mosvika. Midt i kaoset fi nner Harda Sleipstad sin 
vei til krambua. Hun er utfl yttet ytterøyning, i ny jobb som spesialist på 
nedleggelser av utkantstrøk i fylkeskommunen. På grunn av barndoms-
traumer har hun ikke noe godt å si om øya, og prøver sitt ytterste å fi nne 
noe å sette fi ngeren på.

I dette musikkteateret møter vi ytterøyninger og bygdeorginaler i 
alle former og fasonger blandet med en god dose sang og musikk i alle 
sjangre. Her er både lensmann, postmann, bondekone og prest i skjønn 
forening.



Aktører på scenen:
Jon Jonson: Gunnar Jørstad - Åpner krambu i barndomsgrenda si. Har store 
ambisjoner om å sette øya på kartet og ønsker å oppnå noe stort.

Fritz Grus: Steinar Vandsvik - Lagersjef på krambua. En gammelonkel av Jon 
som hjelper han å drive forretningen. 

Harda Sleipstad: Berit Nøst  - Får utdelt oppgaven å legge ned krambua til 
Jon, da fylkeskommunen vil spare penger og derfor ikke ønsker å ha folk i ut-
kantsstrøk. Oppgaven tar hun med glede, da hun har mye imot Ytterøya. Hun 
er opprinnelig Ytterøyning, men fl yttet ut sammen med moren da hun dro fra 
faren. Søsteren Inger Dora ble igjen, og de har vært bitre fi ender siden den gang.

Inger Dora Yste: Elin Søtvik Johannessen  -  Tvang mannen sin, Ulf Yste 
til å ta over hennes hjemgård. Lar stort sett han gjøre det meste mens hun 
fyker avgårde på husfl idsmøter i tide og utide. Jobber iherdig for Ytterøya og 
bygdesamfunnet. Er trett og lei av utallige konfrontasjoner med kommunen. 
Leder for Ytterøyutvalget.

Ulf Yste: Erling Daae Forberg - Trett av det harde liv. Drømmer om stort, fl ott 
hus i byen der han kan drive forretning og røke med en kompisgjeng på kveldene.

Prest Myrdenvold: Ståle Grande - Bygdas selvutnevnte overhode, fryktet av 
alle. Har mye imot folk som stikker seg fram og forsøker derfor å stanse Jons 
planer.

Prestedatter Maria: Ingvild Marie Nøst - Underkuet av sin far. Følger ordre 
og hans ønsker. Kommer i konfl ikt med seg selv og familien da hun går hen og 
forelsker seg i en fi skersønn.

Torskild Hyse Garnspretten: Kevin Grande - Vokst opp i fj æra blant tang og 
tare. Vant til å bli behandlet som skitt under skoen av øvrigheta. Ydmyk og etter-
givende, men går i opprør når han ikke får den han elsker. Forsøker alt han kan å 
komme i god jord hos presten.

Postmann Leif Just Udde: Martin Steinvik  -  En surregjøk som stort sett 
leverer både feil og mangelfullt. Har vokst opp på en husmannsplass der det 
manglet både dyr og omsorg. Har vanskelig for å konsentrere seg og dupper lett 
av dersom samtalen blir for omfattende.

Telefonsentralborddame fru Udde: Dordi Hagen  -  Gift med postmann. 
Gammel kjerring som jobber på telefonsentralen, og plukker opp et og annet 
om folk og fe i løpet av en arbeidsdag.



Gerd Anna Mo: Ragnhild Hammersmark Sandstad – Stor tro på at hun er 
bygdas midtpunkt. Forstår ikke at når folk prater om henne er det stort sett ikke 
positivt. Folk forsøker med hensikt å unngå å inkludere henne. Hun er trofast 
medlem av koret, men de har med fullt overlegg aldri varslet henne om når 
korøvelsene er.

Julla Vigeland: Eli Vandsvik - Småstressa og blid som ei lerke. Alltid positiv 
uansett hvor sure toner koret produserer.

Tor Råne Bog: Erik Mathias Steinvik  -  En gammel grisbonde som er godt 
kjent i bygda. Han er stort sett venner med alle, og bruker enhver anledning på 
å fremme sitt stolte yrke. 

Lensmann Toril Libakken: Laila Dahlstrø - Barndomskompis av Jon. Med sin 
distre væremåte forsøker hun å hjelpe Jon med sine juridiske kunnskaper. Men 
det er lenge siden hun ble utdannet og det meste hun kommer med er feil-
informasjon.

Lærerinne Elsa Frydenlund: Kaja Barstad - Nyutdannet lærerinne som nett-
opp har blitt ansatt i ny stilling på øya. Moderne og verdensvant, oppvokst i 
Verrabotn som hun er.

Vaskekjerringa Bygda Rundt: Eva Tyholt Holmli - Gammel bakste- og vaske-
kjerring. Svært nysgjerrig, sier ikke mye men legger merke til alt. 

Manus: Ingvild Marie Nøst

Produksjonsgruppa: Berit Nøst, Ståle Grande, Kevin Grande, Per Nøst, Tore Nøst 
og Ingvild Nøst
Su�  ør: Ingrid Saltvik
Instruktører: Berit Nøst, Ingvild Nøst og Erlend Engan

Teknisk:
Lydtekniker: Filip Grande og Stig Rune Skauge
Lystekniker: Linda Grande Stavran 

Band:
Piano: Erling Daae Forberg
Bassgitar: Arve Karlsen
El- gitar: Runar Nøst
Trommer: Per Nøst
Piano/trekkspill og saksofon: Tore Nøst
Scene: Hilde Grande, Monica Bjørvik og Wenche Skauge
Sminke: Eline Vandsvik, Anne Katrine Lehne og Vilde Lønvik
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