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LEKA LÖNNROT

I höst flyttar jag hem till Finland efter att ha levt i exil i 
Sverige i tolv år. Jag firar min hemflytt till Finland genom 
att sätta upp Kalevala på svenska.

Och det känns faktiskt som att flytta hem, vilket Finland 
inte alltid känts för mig. För mig som inte behärskade 
majoritetsspråket blev den bekväma lösningen att efter 
studierna dra till Sverige där jag kunde prata mitt mo-
dersmål. För språket är viktigt. Framförallt i mitt jobb. 

Dock visade sig min finska identitet inte bli svagare av 
flytten. Tvärtom blev den bara starkare och det uppstod 
en längtan att besegra det finska språket. Så jag började 
besöka Finland med jämna mellanrum för att regissera 
på finska. Åh, vad vi skrattade tillsammans med skåde-
spelarna åt mina finska kommandon och regianvisning-
ar. Men i det skrattet försvann en stor skamkänsla. Jag 
trivdes, jag ville tillbaka igen och igen och nu flyttar jag 
så hem till slut.

Det känns därför extra kul att presentera Kalevala med 
en ensemble bestående av lika delar finsk- och svensk-
talande. Vi har blandat språken hejvilt under repetitio-
nerna men framför verket helt på svenska och passar 
därmed på att fira Kalevalas jubileumsår på Finlands 
äldsta teater.

Denna föreställning är ett resultat av en vidareutbildning 
i musik- och dockteater. Föreställningen har därför haft 
en annorlunda och mycket kollektiv skapelseprocess 
vilket varit mycket inspirerande och lärorikt för mig som 
regissör. Vi har inspirerats av gästlärare som undervi-
sat i olika tekniker. Det konstnärliga teamet har skapat 
dockor, redskap, kostym, sånger, scenografi att under-
söka. Tillsammans med ensemblen har vi lekt, sjungit, 
diskuterat och improviserat fram idéer och lösningar. Se-
dan har jag intagit rollen som Lönnrot och flätat samman 
materialet till vår föreställning. 

Så varmt välkomna till vår version av Finlands nationale-
pos. En synnerligen brokig föreställning fylld av scenisk 
poesi och egenartade lösningar som förenar olika stilar-
ter med sann berättarglädje. 

Jakob Höglund
Regi, koreografi, dramatisering

LEIKISTI LÖNNROT

Vaikka en hallitse suomen kieltä täydellisesti, olen oh-
jannut paljon suomeksi. Kieli on tärkeää. Olemme mo-
net kerrat harjoituksissa nauraneet suomenkielisille 
komennoilleni ja ohjeilleni. Kalevalaa tehdessä olemme 
ensemblen kanssa leikkineet, keskustelleet ja improvi-
soineet. Lopuksi olen ottanut Lönnrotin roolin ja punonut 
yhteen materiaalin, josta esityksemme koostuu.

Jakob Höglund
Ohjaus, koreografia, dramatisointi
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Som författare till låttexterna var den stora utmaningen 
att skriva sånger som passade ihop med den talade tex-
ten. Samtidigt ville jag hitta en stil som öppnade upp nya 
infallsvinklar och tolkningar av de kända berättelserna. 
Tillsammans med kompositören Robert Kock beslöt vi 
oss redan i ett tidigt skede för att frångå runometern i 
sångerna och lyckades nästan helt i detta modiga upp-
såt. 

Det är en hisnande känsla att låta dessa mytomspunna 
karaktärer komma till tals och ge dem röst i sångerna. 
Arbetet har varit krävande men samtidigt ett stort privi-
legium. Att få skriva till Robert Kocks fantastiska musik 
och att sedan få se föreställningen väckas till liv av re-
gissör Jakob Höglund och hela arbetsgruppen är lyx - en 
resa i första klass! 

Haastavinta oli kirjoittaa laulujen sanat niin, että ne 
sopivat yhteen puhutun tekstin kanssa. Halusin löytää 
vapaamman tyylin ja tulkinnan tutuille tarinoille. Yhteis-
työ on ollut mahtavaa ja esityksen näkeminen on kuin 
ensimmäisessä luokassa matkustaminen – luksusta!

TOBIAS ZILLIACUS

Som scenograf och kostymdesigner ville jag ge Kale-
valateamet ett scenrum och kostymer som ger plats 
för kreativt skapande och som kan användas på möjli-
gast många vis. Hur skapar man en plats för såväl små 
människor, stora gudar som naturväsen? 

Utgångspunkten var att visualisera finländska naturland-
skap - vida luftiga vyer, skog, sjöar, träsk och fjäll samt 
mänskliga sinneslandskap. 

Alla artister har en likadan stiliserad karelsk folkdräkts-
garderob, bestående av vita och svarta plagg. Idén att 
kombinera en lutande klättervägg med teaterns vridscen 
och ta i beaktande arbetssäkerhet var utmanande. Det 
till synes enkla är ofta svårt att verkställa. Till min förtjus-
ning lyckades det hela genom fint samarbete mellan alla 
avdelningar i huset. 

Lavastajana ja pukusuunnittelijana halusin antaa Kale-
valatiimille luovuutta houkuttelevan tilan ja puvut. Olen 
halunnut visualisoida suomalaista luonnonmaisemaa. 
Ilokseni vino kiipeilyseinä pyörönäyttämölle onnistui yh-
teistyön tuloksena hienosti.

HEIDI WIKAR
Som kompositör har jag försökt ge alla fem akter i före-
ställningen sitt eget sound. Det har varit utmanande att 
komponera så mycket varierande musik, att arrangera 
för kör och att arrangera för ett band där alla musiker är 
multiinstrumentalister.

Jag lämnar gärna en viss frihet och öppenhet i arrange-
mangen. Framförallt ska musikerna kunna känna sig fria 
att improvisera och leka med musiken, det blir att justera 
och ändra ända fram till premiär. Man måste få en chans 
att undersöka musikens möjligheter på scenen.

Efter att först ha sjungit och bandat in demon ensam och 
sen ha övat in sång och stämmor med kören är det jätte-
fint att till sist få höra och se helheten gestaltas på sce-
nen. Tjugofem personer sjunger och spelar min musik!

Jätän mielelläni sovituksiini tilaa vapaudelle ja avoimuu-
delle muusikoita varten. Ensin olen laulanut ja nauhoitta-
nut demon yksin, sitten harjoitellut laulua ja ääniä kuoron 
kanssa ja nyt on aivan mahtavaa nähdä ja kuulla omien 
sävellysten ja esityksen kokonaisuus näyttämöllä. 

ROBERT KOCK

Min första reaktion när jag blev tillfrågad att skapa och 
tillverka dockor till Kalevala var: Nå huh huh, jasså Kale-
vala! Efter första planeringsmötet kändes det redan UN-
DERBART! Vi hittade genast en gemensam melodi. Ka-
levala inspirerar mig och ett skapande flöde kom igång.

Det stora antalet karaktärer var självklart en utmaning 
som jag modigt fick ta tag i. I de olika  dockfigurernas de-
sign ingår flera tekniker, vilket gläder hantverkaren i mig.
 
Det är mycket tillfredsställande att överlåta en docka 
som redskap till en yrkeskunnig dockförare. När dockan 
”släpps fri” på scenen och den blir levande blir ofta till 
och med dess skapare häpen. Det som gläder mig mest 
är den flerstämmiga Kalevalaensemblens hängivenhet, 
kämpaglöd och den goda samarbetsandan.

Suunnitellut nukkeratkaisut sisältävät useita eri teknii-
koita sekä materiaaleja, mikä on ilahduttanut käsityö-
läistä minussa. On erittäin palkitsevaa luovuttaa nukke 
ammattitaitoisille nukettajille työvälineeksi. Lavalle va-
pautetun nuken eloisuus hämmästyttää usein tekijän-
säkin.

HEINI MAARANEN
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Kalevala är en ensembleföreställning där alla aktörer spelar otaliga roller. Vi har bett varje aktör lista tre av sina fa-
voritroller. I händelse av sjukdom träder ensemblens medlemmar in för varandra enligt ett inbördes överenskommet 
system.

Josephine Betschart 
Månen, Untamo och Tuonelakör

Heini Haapaniemi 
Joukahainen, Samposmed, Tuonelaälv

Sonia Haga 
Lemminkäinen, Bastubadare hos Ilmarinen, Trumpet-
fanfarist i Vellamos sal

Juuli Hyttinen 
Solen, Kalervo, Guldkvinnans heta bakgrundsdansare

Julia Högnabba-Lewis 
Marjatta, Vit skvattrande trast, Presentatör av Månen 
och Solen

Unna Kitti 
Ilmarinens stövlar, Galen dansande ko, Kullervos mam-
ma 

Lee Lahikainen 
Tuonelasvanens händer, Räven, Väinämöinens högra 
hand
 
Elina Lajunen 
Kullervos systers saxkropp, Marjatta gravid i tredje mån-
aden, Violinist i Vellamos sal

Jahorina Kolppanen 
Aino, Tuonelakör, Kullervos systers röst

Saara Lehtonen 
Louhi, Violinist i Kalevala, Guldkvinnans heta bak-
grundssångare

Tuulia Lindholm 
Honungsbi, Dansande galen ko, Samposmed   

Heli Lyytikäinen 
Väinämöinen, Guldkvinnans röst, Dansande galen ko  
(spelar också tvärflöjt och gitarr)

Reetta Moilanen 
Kullervo, Guldkvinnans bröst, Lemminkäinens torso
(spelar också ukulele) 

Nanna Mäkinen 
Lilla Kullervos huvud, Marjattas barns fötter, Kullervos 
saxkropp  

Anna Nekrassova 
Dödeling, Lemminkäinens vänstra hand & höft/vänstra 
hand & huvud, Marjattas fötter 

Amanda Nyman 
Pohjas mö, Svävande lamm, Tredje trädet från höger  

Monica Nyman 
Lemminkäinens mamma, Marjattas far, Höna

Elena Rekola 
Björnen, Guldkvinnas vänstra fot, Marjattas barns huvud 
och röst

Riina Tikkanen 
Joukahainens huvud, Haren, Guldkvinnans högra hand  

Sofia Törnqvist 
Ilmarinen, Ainokopia, Lingonbuske 

Lisa Wermelin
Ilmatar, Saariflicka, Lingonbuske 
(spelar också gitarr) 

ENSEMBLE
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Josephine Betschart Heini Haapaniemi Sonia Haga Juuli Hyttinen Julia Högnabba-Lewis

Unna Kitti Lee Lahikainen Elina Lajunen Jahorina Kolppanen Saara Lehtonen

Tuulia Lindholm Heli Lyytikäinen Reetta Moilanen Nanna Mäkinen Anna Nekrassova

Amanda Nyman Monica Nyman Elena Rekola Riina Tikkanen Sofia Törnqvist

Lisa Wermelin Soile Ojala,
Danskapten



AKT 1

Havande    Lisa Wermelin + kör
Björken del 1  Heli Lyytikäinen + kör
Min längtan del 1  Jahorina Kolppanen
Aino gråter  kör
Min längtan del 2  Jahorina Kolppanen + kör
Björken del 2  Heli Lyytikäinen

AKT 2

Kam av ben del 1  Kör + Lisa Wermelin
Lemminkäinens resa kör
Vingedån   Sonia Haga, 
   Saara Lehtonen
Svanesång  Anna Nekrassova, 
   Sonia Haga + kör
Räfsan rafsar del 1  kör
Räfsar rafsar del 2  kör
Kam av ben del 2   Monica Nyman 

AKT 3A

(O)lyckans smed del 1 Josephine Betschart,  
   Juuli Hyttinen 
(O)lyckans smed del 2 Josephine Betschart,  
   Juuli Hyttinen
(O)lyckans smed del 3 Josephine Betschart,  
   Juuli Hyttinen
Inför bröllopet  kör

PAUS

MULTIINSTRUMENTALISTERNA I ORKESTERN:

Sara Puljula  kapellmästare, kontrabas,  
   slagverk, trummor, 
   bakgrundssångare

Sini Palokangas   saxofoner, piano, vibra- 
(till 9.11)   fon, violin, perkussion  
   

AKT 3B

Upptakt   Juuli Hyttinen
Kärlekens sång  Amanda Nyman + kör 
Ond bråd död  Saara Lehtonen + kör
(O)lyckans smed del 4 Sofia Törnqvist + kör
Dröm och glöm  Heli Lyytikäinen + kör

AKT 4

Syskonsjäl del 1  Reetta Moilanen
Taga lifvet (av ett barn) kör + Josephine Betchart
Hämndevals  Reetta Moilanen
Kullervo i blåa strumpor Kör
Syskonsjäl del 2  Jahorina Kolppanen,  
   Reetta Moilanen + kör
Syskonsjäl del 3  Reetta Moilanen

AKT 5

Jag bär del 1  Julia Högnabba
Jag bär del 2  Julia Högnabba + kör
Jag bär del 3  Julia Högnabba 
Jag bär del 4  Julia Högnabba

Mirva Tarvainen  kontrabas, violin, elbas  
 
Senni Valtonen  piano, konsertkantele,  
   nyckelharpa, dragspel,  
   tramporgel, klarinett, 
   mungiga, klockspel, 
   bakgrundssångare

Aili Järvelä  violin, piano 
(från 13.11)   

LÅTLISTA
Som dockinstruktör och lärare i ämnet har jag delat min 
tid mellan yrkeshögskolan och teatersalongen. Jag har 
blivit en whatsapp-regissör, delat reflektioner, kommen-
tarer och tips via mobilen: ”Ibland verkar det som ni tror 
att ni är osynliga, men det är ni inte”,  ”kom ihåg att över-
driva!”

I dockföring vill man uttrycka karaktärens tankar, mål, 
konflikt, reaktion och förändring så tydligt och insiktfullt 
som möjligt.  Storleken i rörelserna är viktig, små rörel-
ser syns inte på en stor scen. Varje kroppsrörelse bör-
jar från en impuls och med en motrörelse, dessa båda 
måste dockorna också få för att se levande ut. Rytm och 
pausering är extremt viktiga, de förmedlar känslor. 

Vi har strävat till att i dockteaterelementen hitta något 
berörande, överraskande och betydelsefullt.

Nukenkäsittelyssä täytyy uskaltaa liioitella. Nukkejen 
täytyy saada impulssi ja vastaliike. Liikkeet täytyy myös 
tauottaa ja jaksottaa selkeästi. Näin nukketeatterillisista 
elementeistä löytyy jotain koskettavaa, yllättävää sekä 
merkityksellistä. 

ARI AHLHOLM

Hela Kalevala-produktionen är kopplad till en specialut-
bildning som började i mars 2019. I den har ingått för-
djupande kurser inom musik- och dockteater. Med hjälp 
av specialiseringskurser ville utbildningen låta de två 
konstformerna mötas, experimentera, smälta samman 
samt undersöka nya former för dock- och musikteater.

Utbildningen har förverkligats i Jakobstad vid Yrkeshög-
skolan Novia, i Åbo vid Turun ammattikorkeakoulu och 
på Åbo Svenska Teater, dit de studerande kom efter 
påsken 2019. Specialutbildningen resulterade i det ny-
skrivna musik- och dockteaterverket Kalevala.

Under åren 2017-2019 stöder Svenska kulturfonden 
skapandet av nya musikteaterverk och Kalevala-sats-
ningen  är ett led i just det skapandet.

Svenska Kulturfondenin tukema Kalevala tuotanto on 
yhdistetty erikoiskoulutukseen, jossa kaksi taidemuotoa 
kohtaavat: musiikkiteatteri ja nukketeatteri. Koulutus 
toteutettiin Pietarsaaressa ammattikorkeakoulu Novias-
sa, Turussa Turun ammattikorkeakoulussa sekä Åbo 
Svenska Teaterissa.
 

SPECIALISERINGSUTBILDNINGENS LÄRARE 
I MUSIK- OCH DOCKTEATER/
MUSIIKKI- JA NUKKETEATTERIN ERIKOISTUMIS-
KOULUTUKSEN OPETTAJAT:

Sång/Laulu  Helena Jonason, 
   Sanna Kurki-Suonio-
   Rueth
Teater/Teatteri   Caroline McSweeney
Dockteater/  Bernard Cauchard, 
Nukketeatteri  Philippe Rodriguez-
   Jorda, 
   Anna Ivanova-
   Brashinskaya, 
   Duda Paiva,
   Thomas Lundqvist
Dans/Tanssi   Jonas Nermyr, 
   Marcus Tari
Ansvariga   Jakob Höglund,
lärare/   Ari Ahlholm
Vastaavat   
opettajat 
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VÄINÄMÖINEN är en av Kalevalas huvudkaraktärer. 
Han är en gammal, vis man redan när han föds. Han har 
magiska krafter och är med om många äventyr när han 
letar efter en hustru. 

JOUKAHAINEN är en självsäker ung man, som anser 
sig vara bättre än den berömde Väinämöinen. Han ut-
manar den gamle i en strid med ord, inte vapen. 

AINO är Joukahainens syster, en ung vacker flicka. Bro-
dern lovar Aino till Väinämöinen efter att ha förlorat i strid 
mot honom. Aino vill inte ha den gamle Väinämöinen. 

LEMMINKÄINEN är en yngling som suktar efter äventyr, 
strid och kvinnor. Han utsätts för prövningar i sin jakt på 
en hustru. Han ställer till med strid när han vill ha en 
andel i den magiska kvarnen Sampo.

LOUHI är en mäktig kvinna som härskar i Pohjola. Hon 
kallas även Pohjas hagga. Hon har många vackra dött-
rar. Louhi har magiska krafter, hon kan förvandla sig till 
en örn och låser även in både sol och måne i berget.

LEMMINKÄINENS MOR. I Kalevala är mödrarna vik-
tiga, de flesta hjältarna frågar  sina mammor om råd. 
Lemminkäinens mor varnar och råder sin son. När Lem-
minkäinen är styckad i bitar krattar hon upp bitarna ur 
floden och syr ihop dem och väcker sin son till liv.

ILMARINEN är en mytisk smed som smider bland an-
nat himlakroppar. Han letar likt andra efter lycka och en 
hustru. Han lyckas smida den magiska kvarnen sampo.

KULLERVO. Bröderna Kalervo och Untamo råkar i ett 
krigiskt gräl. Kalervosläkten blir slaktad och endast Ka-
lervos gravida hustru besparas. Hon föder sonen Kuller-
vo, som redan som liten är övernaturligt stark. Kullervo 
vill hämnas föräldrarnas död.

MARJATTA är en piga som förekommer i Kalevalas sis-
ta dikt. Hon är ute och  vallar får när ett lingon tilltalar 
henne. Hon äter upp lingonet och blir gravid. Hon föder 
en son som döps till Karelens konung.

KALEVALA FIGURER

VÄINÄMÖINEN on vanha tietäjä ja yksi Kalevalan pää-
hahmoista. Hän joutuu monenlaisiin seikkailuihin et-
siessään itselleen elämänkumppania. Väinämöinen oli 
mukana jo maailman luomisessa.

JOUKAHAINEN on itsevarma nuori mies, joka uskoo 
olevansa parempi tietäjä kuin paljon kehuttu Väinämöi-
nen. Hän haastaa Väinämöisen kaksintaisteluun, jossa 
mitellään miekkojen sijaan sanoilla.

AINO on nuori, kaunis nainen ja Joukahaisen sisko. 
Joukahainen lupaa Ainon vaimoksi Väinämöiselle sen 
jälkeen, kun hän on hävinnyt tietäjälle kaksintaistelussa. 
Aino ei kuitenkaan halua vanhalle ukolle vaimoksi.

LEMMINKÄINEN on seikkailua ja taistelua janoava 
nuorukainen. Hän joutuu kaikenlaisiin koettelemuksiin 
etsiessään itselleen vaimoa. Hän aloittaa taistelun halu-
tessaan osuutensa ihmekone sammosta.

LOUHI, Pohjan akka, on mahtinainen, joka hallitsee 
Pohjolaa. Hänellä on monta kaunista tytärtä. Louhella on 
yliluonnollisia kykyjä: hän osaa esimerkiksi muuntautua 
kotkaksi ja sulkea auringon sekä kuun vuoren sisään.

LEMMINKÄISEN ÄITI. Useimmat sankarit Kalevalassa 
kuuntelevat äitiensä neuvoja. Lemminkäisen äiti va-
roittelee ja neuvoo poikaansa. Kun Lemminkäinen on 
silputtu paloiksi, hänen äitinsä haravoi palaset joesta, 
ompelee ne yhteen ja herättää poikansa henkiin.

ILMARINEN on myyttinen seppä, joka muun muassa 
takoo taivaankappaleita sekä ihmekone sammon. Hän 
tavoittelee muiden tavoin  onnellista elämää ja avio-
kumppania. 

KULLERVO. Veljekset Kalervo ja Untamo ajautuvat so-
taisaan riitaan. Koko Kalervon suku hävitetään, ainoas-
taan Kalervon raskaana oleva vaimo säästyy. Vaimo 
synnyttää Kullervo-pojan, joka uhoaa kostoa vanhem-
piensa puolesta.

MARJATTA-niminen piika esiintyy Kalevalan viimei-
sessä runossa. Hän on paimentamassa lampaita, kun 
puolukka ryhtyy puhuttelemaan häntä. Marjatta syö puo-
lukan, tulee siitä raskaaksi ja synnyttää poikavauvan. 
Poika ristitään Karjalan kuninkaaksi.

KALEVALAN HAHMOT
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PROLOG:

En ensemble står på scenen och funderar över vad de 
ska hitta på. De bestämmer sig för att sjunga gamla 
sånger för sin publik. Såsom sångerna har sjungits men 
också som de aldrig sjungits.

AKT 1: VÄINÄMÖINEN OCH KANTELEN 

Luftens mö Ilmatar föder fram världen och den första 
människan Väinämöinen. Väinämöinen funderar över 
livets mening. Väinämöinen sjunger. Hans sång skapar 
liv på jorden. Folk samlas för att lyssna till hans visdom 
och sång. En ung man, Joukahainen, vill hävda sig 
och utmanar Väinämöinen på sångduell. Väinämöinen 
sjunger ner Joukahainen i ett träsk och rädd för att dö 
lovar Joukahainen bort sin syster Aino till Väinämöinen. 
Aino vägrar gifta sig med en gammal gubbe och flyr ut i 
skogen och drömmer om ett annat liv. Skogens djur trös-
tar Aino men Aino tar sitt liv. Ainos tårar blir ett hav och 
Aino en fisk. Väinämöinen letar efter Aino på havet och 
försöker desperat fiska upp henne. Väinämöinen får upp 
en fisk. Av fiskskelettet gör han en kantele. Väinämöinen 
spelar på kantelen, gråter och är ångerfull.

AKT 2: LEMMINKÄINEN OCH KAMMEN 

En mor bygger sig en son. Pojken är bra i alla avse-
enden utom ett. Kvinnor är nämligen hans största nöje. 
Lemminkäinen möter kvinnorna i Saari men lyckas inte 
förföra Kyllikki. Lemminkäinen är ursinnig och reser mot 
sin mors vilja upp till norr för att kriga och finna sig en 
brud i Pohja. Lemminkäinen möter Pohjolas härskarinna 
Louhi och kräver att hon ska ge ifrån sig sin vackraste 
dotter. I gengäld vill Louhi att Lemminkäinen dödar Tuo-
nelas svan. I Tuonela förförs Lemminkäinen av Svanen. 
Lemminkäinen slits i stycken. Moderns kam börjar blöda 
och hon förstår att det gått illa för hennes son. Hon reser 
till Pohja och gör allt för att hitta honom. Av Louhi får 
hon veta vart Lemminkäinen begett sig. Mamman räfsar 
ihop delarna av sin son i Tuonela och med hjälp av en 
svärm honungsbin lappar hon ihop honom. Lemminkäi-
nen gråter i sin mors armar och saknar sitt hjärta som 
fortfarande ligger kvar i Tuonela.

AKT 3A: ILMARINEN OCH SAMPO

Ilmarinen är den skickligaste av smeder: han skapar 
såväl smycken som vapen men också himlavalvet där 
solen och månen hänger. Samtidigt är Ilmarinen ensam 
om natten och saknar mening i livet. Han besluter sig 
för att smida en kvinna utav guld men hon är alldeles för 
het. Solen och månen råder Ilmarinen att åka till Poh-
ja för att fria till Pohjas mö. Ilmarinen reser genom snö 
och is för att slutligen få syn på Pohjas mö sittande på 
himlavalvet. Pohjas mö verkar först mer intresserad av 
fåglar än av Ilmarinen. Men Louhi lovar att ge Ilmarinen 
sin dotter om han kan smida henne en sampo. Ilmarinen 
arbetar dag som natt och slutligen har han smitt sampo 
färdig. Ilmarinen får Pohjas mö och publiken bjuds in till 
bröllop.

PAUS: BRÖLLOP

Under pausen pågår bröllop i dagarna fem. Tjurar slak-
tas och öl bryggs. Sånger sjungs och tal hålls. Så små-
ningom kallas publiken in till bröllopsceremoni.

AKT 3B: ILMARINEN OCH SAMPO FORTSÄTTNING

Bröllopsceremonin mellan Pohjas mö och Ilmarinen av-
bryts av Lemminkäinen som kommit för att få en del av 
sampo. Louhi vägrar dela sampo och bråk uppstår. Sam-
po slits i bitar. Louhi förvandlas till en örn och hämnas 
genom att stänga in solen och månen i berget. Folket är 
förtvivlat och kräver att Ilmarinen smider en ny måne och 
sol. Ilmarinen lyckas inte smida en sol och måne som 
lyser. När allt är som mörkast vaknar Guldkvinnan till liv 
och tröstar Ilmarinen med sin sång.

AKTFÖRDELNING

AKT 4: KULLERVO OCH KNIVEN

Mörker. Det råder krig mellan Untamoinen och Kalervoi-
nen. Untamoinens släkt tar livet av hela Kalervosläktet. 
Den enda som får leva är en gravid kvinna som föder 
Kullervo. Kullervo hittar sin faders kniv och svär på att 
hämnas. Untamoinens släkt försöker ta livet av Kuller-
vo utan att lyckas. Kullervo sänds ut i skogen för att 
vakta boskap. I skogen går pappans kniv sönder och 
Kullervo besluter sig för att hämnas. Med sin sång för-
vandlar han boskapen till vilddjur som tar livet av hela 
Untamosläkten. Kullervo irrar runt i skogen och skriker 
ut sin ångest. Plötsligt möter han en kvinna i skogen. De 
har ett kärleksmöte. Efteråt förstår de att de är syskon 
och Kullervos syster tar sitt liv. Kullervo är ensam och 
tröstas av sin döda mor i skogen för att sedan ta sitt liv.

AKT 5: MARJATTA OCH LINGONET

Fortfarande mörker. Marjatta är den yngsta i en familj. 
Marjatta är inte som de andra. Hon har valt att vara flicka 
och vägrar gifta sig. Marjatta sänds ut i skogen för att 
vakta får. Där möter hon ett lingon som vill bli plockat. 
Lingonet rullar in i Marjattas mun. Marjatta blir gravid 
och föder ett barn och i detsamma återvänder solen och 
månen till sina forna platser. Barnet finner en kantele 
och spelar så vackert att alla skogens varelser kommer 
för att lyssna. Haren berättar att en ny ledare fötts.  Väi-
nämöinen ger sig av för gott men lämnar kvar kantelen 
till Finlands folk. 

EPILOG:

Hela ensemblen får varsin kantele och spelar tillsam-
mans under ledning av det lilla barnet. Ensemblen 
beslutar sig för att det sjungits nog. Inga fler sånger. 
Ensemblen är nöjd över hur de framfört sångerna och 
avslutar med en bugning.

OM ATT TEXTA KALEVALA PÅ FINSKA

Vi har tagit oss an en inte så lätt uppgift. Lönnrots Ka-
levala på finska, blev Lars och Mats Huldéns Kalevala 
på svenska, som blev Jakob Höglunds dramatisering på 
svenska till vår scen och som blev översatt till finska för 
textning. Vi gjorde ett medvetet val att inte återvända till 
Lönnrots finska, utan har använt oss av en fri stil så att 
textningen fungerar som ett stöd till föreställningen. 

Jukka Aaltonen och Maria Olin
Kalevalas textning från svenska till finska
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PROLOGI:

Ensemblen jäsenet miettivät näyttämöllä mitä tekisivät. 
He päättävät ruveta laulamaan vanhoja lauluja yleisöl-
leen, kuten niitä on laulettu ennen, mutta myös uudella 
tavalla.

1. NÄYTÖS: VÄINÄMÖINEN JA KANTELE

Ilman jumalatar Ilmatar synnyttää maailman sekä en-
simmäisen ihmisen, Väinämöisen. Väinömöinen pohtii 
elämän tarkoitusta. Väinämöinen laulaa. Hänen lau-
lunsa luo maanpäällistä elämää. Kansa kokoontuu 
kuuntelemaan hänen viisauksiaan ja lauluaan. Nuori 
Joukahainen haluaa menestyä ja haastaa Väinämöi-
sen laululliseen kaksintaisteluun. Väinämöinen laulaa 
Joukahaisen suohon ja kuoleman pelossa nuorukainen 
lupaa siskonsa Ainon Väinämöiselle. Aino kieltäytyy me-
nemästä naimisiin vanhuksen kanssa ja hän pakenee 
metsään unelmoimaan toisenlaisesta elämästä. Metsän 
eläimet lohduttavat Ainoa, mutta Aino tappaa itsensä. 
Ainon kyyneleet muuttuvat mereksi ja Aino kalaksi. Väi-
nämöinen etsii Ainoa merestä ja yrittää epätoivoisesti 
kalastaa Ainon. Väinämöinen saa saaliksi kalan, jonka 
ruodosta hän tekee kanteleen. Väinämöinen soittaa 
kanteleella, itkee ja katuu. 

2. NÄYTÖS: LEMMINKÄINEN JA KAMPA

Äiti tekee itselleen pojan. Poika on kaikin tavoin hyvä, 
mutta yksi heikkous hänellä kuitenkin on: naiset ovat hä-
nen suurin huvinsa. Lemminkäinen viettelee kaikki nai-
set, jotka hän tavoittaa sekä yleisössä istuvat että kaikki 
Saaren naiset. Mutta hän ei onnistu viettelemään Kyl-
likkiä. Lemminkäinen on raivoissaan ja matkaa vasten 
äitinsä tahtoa pohjoiseen sotimaan ja etsimään itselleen 
morsiamen Pohjasta. Lemminkäinen on töykeä kaikille, 
jotka hän kohtaa matkallaan. Lopuksi hän kohtaa Poh-
jan akan Louhen ja vaatii häneltä kauneinta tytärtään. 
Louhi puolestaan vaatii ensin Lemminkäistä ampumaan 
Tuonelan joutsenen. Tuonelassa joutsen viettelee Lem-
minkäisen, joka revitään kappaleiksi. Kun äidin kampa 
vuotaa verta, hän tietää että pojan on käynyt huonosti. 
Äiti matkaa Pohjolaan ja tekee kaikkensa löytääkseen 
poikansa. Louhi paljastaa äidille missä Lemminkäinen 
on. 

Äiti haravoi pojan raajat Tuonelan joesta ja hunajamehi-
läisten avulla hän ompelee palaset yhteen. Lemminkäi-
nen itkee äitinsä sylissä ja kaipaa sydäntään, joka vielä 
jäi Tuonelaan.

 3A. NÄYTÖS: ILMARINEN JA SAMPO

Ilmarinen on sepistä kaikkein etevin: hän valmistaa sekä 
koruja että aseita, mutta luo myös taivaankannen, jolla 
aurinko ja kuu roikkuvat. Samaan aikaan Ilmarinen on 
yksinäinen öisin ja kaipaa elämälleen tarkoitusta. Hän 
päättää takoa itselleen kultaisen naisen. Mutta nainen 
on kylmä ja hänen kanssaan on toivotonta elää. Aurinko 
ja kuu neuvovat Ilmarista lähtemään Pohjaan kosimaan 
Pohjan neitoa. Ilmarinen matkaa jään ja lumen läpi 
kohdatakseen lopulta taivaankannella istuvan Pohjan 
neidon. Aluksi Pohjan neito vaikuttaa enemmän kiinnos-
tuneen linnuista kuin Ilmarisesta, mutta Louhi lupaa tyt-
tärensä Ilmariselle, jos tämä takoo akalle sammon. Ilma-
rinen takoo yötä päivää ja saa lopulta sammon valmiiksi. 
Ilmarinen saa Pohjan neidon ja yleisö kutsutaan häihin.

VÄLIAIKA: HÄÄT

Väliajalla vietetään viiden päivän häitä. Karjaa teuras-
tetaan ja olutta pannaan. Lauluja lauletaan ja pidetään 
puheita. Vähitellen yleisö kutsutaan seuraamaan vihki-
mistä.

3B. NÄYTÖS: ILMARINEN JA SAMPO JATKUU

Lemminkäinen keskeyttää Ilmarisen ja Pohjan neidon 
vihkiseremonian. Hän on tullut ottaakseen osan sam-
mosta. Louhi ei halua jakaa sampoa ja syntyy tappelu, 
jossa sampo menee rikki. Louhi muuttuu kotkaksi ja kos-
taa sulkemalla auringon sekä kuun vuoren sisään. Epä-
toivoinen kansa vaatii Ilmarista takomaan uuden Kuun ja 
Auringon. Ilmarinen ei onnistu takomaan loistoa kuuhun 
ja aurinkoon. Pimeimpänä hetkenä Kultanainen herää 
eloon ja lohduttaa Ilmarista laulullaan.
 

KOHTAUKSET

4. NÄYTÖS: KULLERVO JA VEITSI

Pimeys. Kahden suvun, Untamoisen ja Kalervoisen, 
välillä vallitsee sota. Untamoisen suku tappaa koko 
Kalervon suvun. Ainoa eloon jätetty on raskaana oleva 
nainen, joka synnyttää Kullervon. Kullervo löytää isän-
sä veitsen ja vannoo kostoa. Untamoisen suku yrittää 
saada Kullervon hengiltä, siinä kuitenkaan onnistumat-
ta. Kullervo lähetetään metsään vahtimaan karjaa. Met-
sässä isän veitsi menee rikki ja Kullervo päättää kostaa. 
Laulullaan hän muuttaa karjan villieläimiksi, jotka tappa-
vat koko Untamoisen suvun. Kullervo harhailee metsäs-
sä ja huutaa ahdistustaan. Yhtäkkiä hän kohtaa naisen 
metsässä ja he rakastelevat. Jälkeenpäin he tajuavat 
olevansa sisarukset ja Kullervon sisko tappaa itsensä. 
Kullervon kuollut äiti lohduttaa yksin jäänyttä poikaansa, 
joka lopuksi riistää itseltään hengen.  

5. NÄYTÖS: MARJATTA JA PUOLUKKA

Pimeys jatkuu. Marjatta on erään perheen nuorin lapsi. 
Marjatta ei ole kuin muut. Hän on valinnut neitsyyden 
eikä tahdo naimisiin. Marjatta lähetetään metsään pai-
mentamaan lampaita. Siellä hän tapaa puolukan, joka 
haluaa tulla poimituksi. Puolukka vierii Marjatan suuhun. 
Marjatta tulee raskaaksi ja synnyttää lapsen. Samalla 
aurinko ja kuu palaavat entisille paikoilleen. Lapsi löy-
tää kanteleen ja soittaa niin kauniisti, että kaikki metsän 
olennot tulevat kuuntelemaan. Jänis kertoo, että uusi 
johtaja on syntynyt. Väinämöinen poistuu ikiajoiksi, mut-
ta jättää kanteleen Suomen kansalle.

EPILOGI:

Kaikki ensemblessa saavat omat kanteleensa ja pieni 
lapsi johtaa soittoa. Ensemblen mielestä laulut on nyt 
laulettu. Ensemble on tyytyväinen esitettyihin lauluihin 
ja lopettaa kumarrukseen. 
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SAATESANAT KALEVALAN 
SUOMENKIELISEEN OSUUTEEN

Keräsi kansalta Lönruutti,
riimit evästi eepokseksi.
Huldénit takoivat taidolla
ruotsiksi runot roihuavat.

Sukelsin saappaisiin suuriin,
seuraan suurten sävelniekkojen,
linkiksi loputtomain laulajain.

Haparoin, hukuin,
vaivalla viimein valmistuin.

Jukka Aaltonen ja Maria Olin

Kalevalan tekstiosuuksien sekä 
lauluosuuksien kääntäjät ruotsista suomeksi
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I år fyller nya Kalevala 170 år men Kalevalas kvinno-
berättelser är fortfarande aktuella. Kvinnorna i Kaleva-
la visar hur man anpassar sig till förändringar och hur 
man klarar sig igenom dem, ibland med hjälp av rätt så 
fantasifulla och radikala lösningar. 

I början av eposet vill unga Aino inte gifta sig med gamla 
Väinämöinen och hon drunkar i sin sorg, men i havets 
vågor återföds hon som Vellamos ungmö – simmar 
hon mot en ny och mera jämställd värld?  Den mäktiga 
Louhi, Pohjas värdinna, förvandlas till en krigsörn när 
hon försvarar sampo - är hon ett exempel på en kvinna 
som inte underkastar sig  bakåtsträvande könsroller? 
Kalevalas andra starka kvinna, Lemminkäinens mor 
med shamanistiska krafter, letar upp sitt barn i Tuonelas 
älv och väcker honom till liv - hoppas hon på att hennes 
explosiva son ska få vett i skallen efter den plågsamma 
erfarenheten och bli en shaman, likt sin mor?

Kalevala har ansetts vara ett feministiskt epos, kvinno-
berättelserna stöder den tolkningen och detsamma kan 
man säga om eposets slut. I den sista dikten talar ett 
lingon till Marjatta, hon blir gravid av lingonet och föder 
ett barn. Väinämöinen kallas in som domare åt oäkting-
en och den hårda domen ljuder att gossen ”ska föras till 
kärret och slås med klubba i huvudet”. Gossen påmin-
ner då Väinämöinen om att inte heller han blev dömd 
när han åtrådde Aino och med våld ville äga henne. Nu 
inser Väinämöinen hur fel han handlat, skäms och ger 
sig av från Kalevalas marker och bereder väg för den 
nya kungen. 

Den här vändpunkten har traditionellt tolkats som kris-
tendomens antågande, men vore det dags för en mo-
dernare tolkning? Kanske Väinämöinen inte bereder 
väg endast för kristendomen utan också för en ny tid, en 
mera jämställd tid? En tid där unga kvinnor inte längre 
behandlas som handelsvaror och där kvinnors röst hörs 
starkare än tidigare? 

Tiina Piilola 
Författare och filosofie doktor, som disputerat och skrivit 
en faktabok om kvinnorna i Kalevala

KALEVALAS KVINNOR ÄR 
SOM TRANSFORMERS 

Uusi Kalevala täyttää tänä vuonna 170 vuotta, mutta sen 
naisten tarinat ovat yhä vain ajankohtaisia. Ensinnäkin 
ne näyttävät, miten muutoksiin sopeudutaan ja niistä 
selvitään, joskus varsin luovilla ja radikaaleillakin ratkai-
suilla. 

Eepoksen alussa nuori Aino ei halua vanhan Väinä-
möisen vaimoksi ja hukkuu murheissaan, mutta su-
keutuu aalloissa Vellamon neidoksi – uiko hän uuteen 
ja tasa-arvoisempaan maailmaan? Mahtava Pohjolan 
emäntä Louhi taas muuttuu sampoa puolustaessaan 
sotakotkaksi – onko tämä kuva naisesta, joka ei alistu 
sukupuolisesti taantumukselliseen muottiin? Kaleva-
lan toinen vanha nainen, shamaanin kykyjä omaava 
Lemminkäisen äiti taas hakee Tuonelan tuvilta oman 
lapsensa ja herättää tämän henkiin – toivooko hän, että 
kuohahteleva poika viisastuisi kovasta kokemuksesta ja 
tulisi äitinsä veroiseksi shamaaniksi?

Kalevalaa on sanottu feministiseksi eepokseksi, ja sen 
naishahmojen tarinat tukevat tätä tulkintaa, ja samaa 
voi sanoa eepoksen lopetuksesta. Viimeisessä runossa 
nuori Marjatta kuulee puolukan kutsun, tulee marjasta 
raskaaksi ja synnyttää lapsen. Väinämöinen kutsutaan 
äpärälle tuomariksi, ja tyly tuomio kuuluu, että poika 
”suolle vietäköhön tai puulla päähän lyötäköhön”. Silloin 
poika muistuttaa Väinämöistä siitä, ettei tätä itseään-
kään tuomittu kun hän havitteli Ainoa väkivalloin itsel-
leen. Nyt Väinämöinen ymmärtää väärän tekonsa, hä-
peää ja poistuu Kalevalan kankailta tehden tietä uudelle 
kuninkaalle. 

Käänne on nähty perinteisesti kuvauksena kristinuskon 
tulosta, mutta olisiko aika tulkita se nykyaikaisemmin? 
Ehkä Väinämöinen ei tee tietä vain kristinuskolle uudel-
le vaan myös tasa-arvoisemmalle ajalle? Ajalle, jossa 
nuoria neitoja ei enää kohdella kauppatavarana ja jossa 
naisten ääni kuuluu aiempaa voimakkaammin?

Tiina Piilola 
Kirjailija ja filosofian tohtori, joka on väitellyt Kalevalan 
naisista. 

KALEVALAN MUOTOAAN 
MUUTTAVAT NAISET
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NÖJE PÅ 
PARADPLATS.

Allt från rock till schlager – boka din
nöjeskryssning med Röda båtarna.

E R I N  O L AV I  U U S I V I R TA  N E L L I  M AT U L A 
D I A N D R A  V I L M A  A L I N A  H A P P O R A D I O 
A B R E U  P O P E D A  P E T E  P A R K K O N E N 
S T E V E  ‘ N ’  S E A G U L L S  M A T T  S I M O N S 
J V G  A N T T I  S A R P I L A  C L A S S I C  J A Z Z 
C H I S U  R O O P E  S A L M I N E N  &  K O I R A T 
R E I N O  N O R D I N . . . .

Viking Grace:

Alltid lägsta pris online. Boka på vikingline.fi/noje eller ring 0600 41 577 
(2,01 €/besvarat samtal + lna/msa). Begränsat antal platser. 
Rätten till ändringar förbehålls.
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Ålandsbanken balticseaproject card

Standard

MeMber 543211

OrrOW TOM

MeMber 543211

OrrOW TOM

Credit/Debit

Ålandsbanken + 358 204 29011, Gemalto sGP - U0000000a - 06/15 

5412  1234  5678  9102

12/19
DebiT

seCuriTy 
CODe

ValiD
THru

5412 1234 5678 1234

123
456

OrrOW TOM

Credit/Debit

Ålandsbanken + 358 204 29011, Gemalto sGP - U0000000a - 06/15 

5412  1234  5678  9102

12/19
DebiT

seCuriTy 
CODe

ValiD
THru

5412 1234 5678 1234

123
456

OrrOW TOM

VÄLJ BETALKORTET 
FÖR ÖSTERSJÖNS 
BÄSTA

Läs mer om kortet och hur du kan beställa det på 
www.alandsbanken.fi/sv eller ring oss 0204 29 011*

* Samtalsavgift 8,35 cent/samtal 
 + 16,69 cent/minut (moms 24 %).  
 Samtalen bandas.



SERVICEN ÄR 
BÄTTRE PÅ 

ANDRA SIDAN.
Vi ger den bästa servicen åt mindre företag 

– kunderna har röstat Veritas till det bäst 

betjänande pensionsbolaget flera år i rad.

ALLT SOM ÄR UNDERBART 
av Duncan Macmillan

En humoristisk och gripande monolog 
med teaterns publikfavorit

Bror “Boysi” Österlund

PREMIÄR 3.10.2019
SPELAS SPELÅRET 2019-2020

KVINNOR 3 
av Jessica Edén

Om livslögn, om insikt 
och om att hitta en ny riktning.

Tre kvinnor heter 19, 43 och 70 i enlighet 
med hur gamla de är. De befinner sig i 

varsin komplicerad livssituation. Vi får en 
inblick i tre olika liv. Snart börjar vi ana 
att de ändå har inbördes relationer till 

varandra. Det går att öppna sedan länge 
stängda dörrar inom sig - livet blir mer 
meningsfullt om man vågar vara sann 

eller åtminstone vågar undersöka gamla 
sanningar.

PREMIÄR 11.1.2020

PÅ STUDION OCH PÅ TURNE:



HURDANT ÄR ETT LYCKLIGT SINNE?
JO, EN MUNTER MÄNSKAS TANKAR
OCH ETT GLATT OCH LYCKLIGT SINNE
ÄR SOM KLUCKANDET AV VÅGOR,
SOM ETT STILLA SKVALP I DAMMEN.

HURDANT ÄR DEN SORGSNES SINNE? 
JO, ETT SORGSET MÄNSKOSINNE
ÄR SOM SNÖ I STÄNDIG SKUGGA
OCH SOM DJUPA BRUNNARS VATTEN.


