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ÅU-REDAKTIONENS SOMMARTHRILLER – DEL 6

Kommissarie Rolf Jansson var 
nöjd.Beviset för det låg fram-
för honom i en vit papplåda på 

skrivbordet i polisstationen i Pargas. En 
vaniljmunk, stor som en boboll. Jansson 
hade fem minuter tidigare omsorgsfullt 
valt ut den i Axos café.

Han lyfte andäktigt upp munken till 
ögonhöjd, synade underverket innan 
han långsamt förde den mot sitt vidöpp-
na gap. När käkarna kramade åt mun-
ken strömmade det vita innanmätet ut 
över mungiporna, inte helt olikt våg-
svallet kring fören på en förbindelsebåt 
som nått marschfart.

Men det var inget som kommissarie 
Jansson tänkte på. Däremot kom han 
ihåg en bok som hans modersmålslä-
rarinna Ruth Lassén tvingat klassen 
att läsa i högstadiet. Den handlade om 
en karl som högg in i ett bakverk och 
i samma ögonblick kastades bakåt i en 
virvelvind av barndomsminnen.

Jansson smaskade på vaniljmunken 
och kastades också bakåt i tiden. Inte 
bara till lärarinnan Lassén och högsta-
diet utan framförallt till en händelse 
som låg mycket närmare i tiden. Fak-
tiskt bara en trekvart tillbaka. 

Lokalradions reporter Krille Rödman 
hade dykt upp på polisstationen vid åtta-
tiden på morgonen. Rolf Jansson svor 
inombords medan han log vänligt mot 
reportern och skakade hand. Jansson 
hade totalt förträngt att han lovat stäl-
la upp i programserien ”Dagens don”, 
med direktsändningar från arbetsplatser.

Nu stod Krille Rödman där med sin 
mikrofon, och i en bil utanför fönstret 
satt en tekniker och vred på knappar, 
redo att skicka ut Janssons beskrivning-
ar av polisvardagen i direktsändning 
över Åboland. Överraskningen hade 
inte kunnat komma mer olämpligt. 

Kvällen innan hade Jansson med sin 
gamla militärkompis Stor-Gunnar  – en 
fotbollstokig österbottning och kemist 
på Åbo Akademi – tagit sig till stadion 
i Kuppis i Åbo för att åse en drabbning 
mellan Inter och Jakobstadslaget Jaro. 
Matchen slutade 3–3, och på Hasses 
Pub kunde anhängare av båda lagen i 
samförstånd svinga några bägare efter-
åt. 

På småtimmarna hade Jansson och 
Stor-Gunnar lagt i en högre växel som 
förde dem till en karaokebar där de 
försökte hitta tonerna i soulklassikern 
”Dancing in the Street”.

Det är mot den fonden vi ska förstå 
Janssons tillbakahållna svordom när 
han såg reportern. Dagsformen var helt 
enkelt inte den bästa.

Men intervjun gick bättre än Jansson 
kunnat drömma om. Sändningstekniken 

strulade, och borta i Åbo hade studio-
värden i panik lagt på ”Naguvalsen”, 
vilket åt upp halva intervjutiden.

Och den tid Jansson var i sändning 
fi ck han inga besvärliga frågor. Inget 
om den ouppklarade vågen av inbrott 
i sommarstugor. Inget om hur 17 post-
lådor på kort tid kunnat sprängas i Iniö 
utan att någon gripits.

Jansson fi ck istället lugnt lägga ut tex-
ten om hur Åboland är ett tryggt ställe – 
inte minst på grund av den lokala poli-
sens metodiska och rappa arbete. Han 
hann också fi losofera lite kring polisens 
vision ”Finland 2050”, som var under 
arbete. Sedan tackade Krille Rödman 
för sig.

Tacka gud för manliga reportrar. De 
förstår de stora linjerna, tänkte Rolf 
Jansson, medan han med pekfi ngret 
pressade in den sista biten munk i käf-
ten. En munk med vilken han alltså fi ra-
de morgonens radiosuccé.

– Annat är det med den där förbanna-
de Victoria West på tidningen, muttrade 
han för sig själv. Hur fan orkar hon hålla 
på och gräva ner sig i detaljer?

Rolf Janssons bordstelefon ringde. 
Han strök bort en vaniljklutt från sin 
mustasch och svarade.

Det han nu fi ck höra gjorde hans för-
middag kolmörk.

– Det är Victoria West från tidningen. 
Jag står på Mistskär. Här ligger en död 
människa. Och var är du, Jansson?

Nu stod Krille Röd-
man där med sin 
mikrofon, och i en bil 
utanför fönstret satt 
en tekniker och vred 
på knappar, redo att 
skicka ut Janssons 
beskrivningar av 
polisvardagen i 
direktsändning över 
Åboland. 

VAD HAR HÄNT PÅ MISTSKÄR? 
VÅGAR DU GISSA? HÖR GÄRNA 
AV DIG, BERÄTTA VAD DU TYCK-
ER OM VÅR SOMMARDECKARE. 
PÅ TWITTER TILL 
@au_nyheter MED TAGGEN 
#MISTSKÄR ELLER KOMMENTE-
RA PÅ VÅR FACEBOOKSIDA!

”Mio, min Mio” hör till de 
Astrid Lindgren-berättelser 
som fi lmatiserades på åttio-
talet och fi lmversionen har 
etsat sig fast på näthinnan 
hos många. När Raseborgs 
sommarteater tar sig an 
Lindgrens första fantasyepos 
vänder man fi lmens estetik 
ryggen och gör en berörande 

och utmanande uppsättning 
om vänskap och mod.

Blott nioårige Bo Vilhelm 
Olsson (Julia Hellén), före 
detta barnhemsbarn, förs 
bort från en olycklig tillva-
ro i Stockholm till Landet 
i fjärran, där han får träffa 
sin Fader Konungen (Peppe 
Krook) och blir prins Mio. 
Mio måste tillsammans med 
sin bästa vän Jum-Jum (Par-
gasbördige Putte Ruokolah-
ti) besegra den onde Riddar 
Kato (Janne Gustafsson i 

shogun-utstyrsel), som ter-
roriserar Landet i fjärran. 
Här fi nns paralleller till både 
Tolkiens Ringarnas herre 
och till Harry Potter.

Men Raseborgs sommartea-
ters uppsättning av ”Mio, 
min Mio” är inte bara berät-
telsen Mios förvandling och 
hans kamp mot Riddar Kato, 
utan även en kommentar till 
vad teater, särskilt sommar-
teater av amatörer, kan vara 
och kan bli.

I Raseborg rör sig Mio 

Vuxen och 
ambitiös Mio
Jenny Jarlsdotter 
Wikström | jenny.wikstrom@fabsy.fi 

Raseborgs sommarteater utmanar med japanskinspirerad ”Mio, min 
Mio” där Pargasbon Putte Ruokolahti spelar Jum-Jum. 

Sommaren på Kimitoön är inte 
bara sol, badstrand och glass – 
man kan gå på bio också.

Bio Fix sommarfi lmer visas 
med början på onsdag.

Först ut är ”The Lone Ranger” 
med Johnny Depp, fi lmen har 
världspremiär samma dag.

Animerade ”Dumma mig 2” 
visas på fredag och söndag.

Andra nyheter är Pedro 
Almadovars ”Los Amantes 
pasajeros” (19.7 och 23.7), ”The Wolverine” (30.7 och 31.7) och 

”Monsters University” (2.8 och 
4.8).

”Fast & Furious 6” (12.7) och 

Sommarbio på 
Kimitoön

”The Lone Ranger”.
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PJÄSEN
MIO MIN MIO
RASEBORGS
SOMMARTEATER

Regi och manus Bobo Lun-
dén 
efter text Astrid Lindgren 
kapellmästare Lotta Ahlbeck 
scenografi Petri Horttana m.
fl. 
ljud- och ljus Baba Sjöblom
kostym Anna Idman och 
Lotta Lerviks
I rollerna Julia Hellén, Putte 
Ruokolahti, Jennifer Karlsson, 
Peppe Krook, Kåre Collin, 
Janne Gustafsson, Dan 
Idman, Katti Riski m.fl.

Brunnen som viskar. Mio 
(Julia Hellén i rött) och 
Jum-Jum (Putte Ruoko-
lahti, till höger i blått) 
lyssnar på Brunnen som 
viskar i natten tillsam-
mans med Jiri (Catrine 
Krusberg, t.v.) och hen-
nes syskon. Brunnen, 
liksom riddar Katos 
borg, består av medlem-
mar av berättarkören. 
Foto: Chris Senn

och Jum-Jum på en nybyggd, 
minimalistiskt vacker scen 
med en kör som följeslaga-
re och Raseborgs ruiner i 
fonden. Berättarkören är ett 
riktigt smart drag av konst-
närlige ledaren och regis-
sören Bobo Lundén, känd 
som sommar-Pargasbo och 
Teaterboulage-regissör. De 
sammanlagt elva gråkläd-
da berättarna får med krop-
par och röster forma moln, 
hästen Miramis, vågor, berg, 
Riddar Katos borg, de bort-
rövade barnen och myck-
et mer. Dessutom uttrycker 
kören på ett gammalgrekiskt 
vis Mios inre monolog och 
beskriver dessutom vad han 
och Jum-Jum ser och upple-
ver.

Jag imponeras särskilt av hur 
den japanskinspirerade sce-
nografin (av Lundén och 
Petri Horttana m.fl .) och 
berättandet stöder varandra. 
När teater är som bäst låter 
den åskådaren projicera ett 
färggrant fantasilandskap på 
en nästan tom scen. Så sker 
i ”Mio, min Mio”. Många i 

publiken kan berättelsen från 
förut och har redan en egen 
bild av Landet i fjärran, Döda 
skogen, Landet utanför och 
Katos svarta, svarta borg. På 
det här sättet får åskådaren 
behålla sitt eget fantasiland-
skap – eller skapa ett.

Kapellmästare Lotta Ahl-
beck och teaterorkestern 
Øs förtjänar särskilt beröm. 
Musiken består av nord-
isk folkmusik, Ale Möller, 
Värttinä och Israel Kolmo-
dins sommarpsalm får skapa 
det musikaliska landskapet. 
Arrangemangen är snärti-
ga och det nya ljudsystemet 
får musiken att låta sugges-
tiv och bra. Balansen mel-
lan musik och dialog fl yter 
mödolöst.

”Mio, min Mio” tar risker, 
sticker ut hakan. Sommar-
teater gjord av amatörer 
kan vara en byalek där före-
ställningarna handlar om att 
se gamla bekanta i nya skå-
despelarkläder, men den 
dimensionen utesluter abso-
lut inte konstnärlig ambition. 

I bästa fall uppmuntrar ama-
törteaterns genomsläpplig-
het till dialog och förnyelse.

Risken som den här upp-
sättningen av ”Mio, min Mio” 
tar är stor – publiken måste 
gå med på att berättarkören 
byter form och blir hästen 
Miramis för att sedan bli till 
vågor nästa minut. Publiken 
måste också gå med på det 
långsamma berättartempot, 
de klassiska Lindgrenska 
upprepningarna och även 
acceptera det faktum att Mio 
och Jum-Jum faktiskt är barn 
– inte tonåringar eller unga 
vuxna. Men det är just det 
som är poängen med fanta-
sy – att spränga gränser och 
kullkasta förväntningar.

I en ÅU-intervju för ett antal år 
sedan sade regissören Bobo 
Lundén att teater är lek på 
blodigt allvar. Det samman-
fattar intrycket av ”Mio, min 
Mio”. Bra teater tar risker.

”Dumma mig 2”.

”Hangover 3” (16.7) som hör till de 
populäraste fi lmerna i Finland just nu 

visas också under sommaren, liksom 
animerade ”Epic” (14.7 och 21.7).

Iza-Maria Mickelsson ställer för nionde gången 
ut sin konst, denna gång på restaurang Hjalmar’s 
i Korpo. Akvarellutställningen fi nns att beundra i 
kabinetten fram till 30.8.

Mickelsson har inspirerats av bland annat foto-
grafi er hon tagit under åren. Motiven är landskap i 
skärgården och detaljer ur skärgårdslivet. 

Akvarellerna kan köpas som så eller med pas-
separtout.

Akvareller på Hjalmar’s

Vackra motiv. Iza-Maria Mickelsson 
ställer ut i Korpo. Foto: privat.

Anna Pusa

KONST I KORPO

I år kommer Skärgårdstea-
tern seglande med komedin 
”Sjunde Budet – Stjäl lite 
mindre!”. Början av turnén 
är avklarad med bil i östra 
Nyland och på söndag seg-
lar besättningen iväg med 
M/S Sälö. I år medverkar 
tolv studerande från Tea-
terhögskolan. Turnén når 
Åboland på tisdag när de 
uppträder på Högsåra.

– Stämningen är på topp. 
Vi alla längtar till havet, 
berättar skådespelaren Tom 
Rejström.

Pjäsen ”Sjunde Budet – Stjäl 
lite mindre!” är skriven av 
den italienska nobelpris-
tagaren Dario Fo år 1968. 
Den handlar om den blå-
ögda dödgräverskan Enea, 
som tillsammans med en 
affärsman dras in i en kor-
ruptionshärva. 

Fos utgångspunkt när han 
skrev pjäsen var spänning-
arna och maktförhållandena 

mellan USA och Sovjetunio-
nen under kalla kriget, men 
temat har moderniserats för 
att behandla dagens makt-
förhållanden och maktmiss-
bruk. Som ett resultat är ett 
av pjäsens bärande teman 
korruption och samhällets 
korrupta maktstrukturer.

– Det fi na med Dario Fo är 
att han kommer med stora 
budskap och förmedlar dem 
via humor, berättar Rej-
ström. Pjäsen handlar om 
stora saker men tar även 
fasta på det lilla.

Den respons som publiken 
har gett är att pjäsen är rolig 
och att den samtidigt väcker 
tankar.

– Folk har sagt att de skrat-
tade, men att skrattet ibland 
fastnade i halsen.

Vädermässigt har de klarat 
sig bra hittills, även om reg-
net komplicerade arrang-
emangen under föreställ-
ningen i Lill-Pellinge.

– En del av charmen med 
skärgårdsteater är att det 
ska vara lite svårt, för då 
blir det roligare också, säger 
Rejström.

Skärgårdsteatern 
bjuder på politisk fars

2.7 kl. 19 Sunnanland, Högsåra
4.7 kl. 19 Framnäs, Nagu
5.7 kl. 19 Kultursalen i PIUG, Par-
gas
16.7 kl. 19 Hembygdsgården, Utö
17.7 kl. 19 havsborg, Nötö
19.7 kl. 19 Vikingaborg, Rosala

Manus: Dario Fo
Regi: Dick Idman
Scenografi: Lasse Idman
Skådespelare: Emil Grudemo El 
Hayek, Jon Henriksen, Peter Hil-
dén, Mari-Helen Hyvärinen, Julia 
Högnabba, Samuel Karlsson, 
Stella Laine, Elisa Makarevitch, 
Dennis Nylund, Amanda Nyman, 
Lilian Pettersson och Tom Rej-
ström.

FAKTA
Skärgårdsteatern
och Åboland

Komedi med politisk underton. Lilian Pettersson och Samuel Karlsson medverkar. 
Foto: Magnus Lindholm.

Anna Pusa

Snart når turnén 
Åboland.


