
H A N G Ö T I D N I N G E N       H A N G O N L E H T I T O R S D A G  4  J U L I  1 01 0    T O R S TA I  4 .  H E I N Ä K U U TA

Sommar vid 
havet

Kom med i
Sommar vid havet!

Upplev den unika sommaren vid havet! Varje sommartisdag 4.6–15.8 
publicerar vi “Sommar vid havet” -annonshelheten i Hufvudstadsbladet, 

Västra Nyland, Borgåbladet, Östra Nyland och Hangötidningen. 
(Obs. Hangötidningen varje torsdag.) 

Du har även möjlighet att utvidga paketet, med en fi nskspråkig 
annons i Loviisan Sanomat.

Ta kontakt med vår annonsservice för mer information,
tfn (09) 1253 558 eller annons@ksfmedia.fi 
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Varvet vevas 
ännu ett varv
BORGÅ Stadsstyrelsen skul-
le avgöra varvsfrågan på västra 
åstranden i går kväll, men så 
gick det inte. Ärendet bordlades
åstranden i går kväll, men så 

och kommer upp på nytt om en 
vecka. 

Styrelsens ordförande Kaj Bär-Kaj Bär
lund (SDP) förklarar att man 
inofficiellt skall diskutera vis-
sa idéer. Inga nya utredningar 
behövs och enligt Bärlund har 
ingenting nytt heller framkom-
mit.

I väntan på stadsstyrelsens be-
slut pågick arbetet nere vid Väs-
tra åstranden som vanligt under 
måndagen. Inne i ett av de röda 
lidren skrapade pensionerade 
båtbyggaren och varvsättling-
en Kaj Wilenius bort överflödigt 

kitt upp på en magnifik mahog-
nybåt, som han själv varit med 
om att bygga på 1960-talet. 

Wilenius är fåordig men be-
rättar att varvet, som grunda-
des av hans far år 1932, i snart
femtiofem års tid fått hanka sig 
fram på korta arrendekontrakt,
då staden velat och tvekat om
tomtens framtid.
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Svenskspråkiga 
elever dyrare
BORGÅ. Svenskspråkiga elever är nå-
got dyrare för Borgå än finskspråkiga. 
Det är ändå inte lönt att stirra på språk-
gränserna – skillnaderna i utgifter-
na är stora också de svenskspråkiga 
skolorna emellan. Enligt utbildnings-
direktör Rikard Lindström kommer 
prisskillnaderna mellan de svensk- 
och finskspråkiga att jämnas ut.

Rättvisare värld 
på missionsfest
BORGÅ. Finska missionssällska-
pet har arbetat för de mänskliga rät-
tigheterna i mera än 150 år. I år vil-
le missionssällskapet särskilt lyfta 
fram arbetet för en rättvisare värld. 
Den svenskspråkiga huvudfesten 
hölls under veckoslutet i Borgå. Till 
gästerna hörde bland juristen Bish-
nu Nepali Gurung från Nepal.

Folkdansare
firade

80
år med fest
i tre dagar

Storkommun
hägrar
i Östnyland

g

ÖSTNYLAND Tvångsfusioner 
väntas inte, men förverkligas 
det nya regeringsprogrammet 
spolas de nuvarande kommun-
gränserna i Östnyland. Reger
p

-r
ingen kräver större enheter och 
det är möjligt att ingen av de 
nuvarande östnyländska kom-
munerna är tillräckligt stor för 
att överleva.

Specialsjukvården överförs 
nu på kommunerna, bara den 
mest krävande vården är utan-
för. En möjlighet är att de nya 

storkommunerna uppstår kring 
sjukvårdsområdena. Också det-
ta talar för en enda kommun på 
våra breddgrader.

Nya ordföranden för SFP:s
riksdagsgrupp Mikaela Nylan-
der påpekar ändå att inga kriteder -
rier för framtiden hittills finns.
Det gäller för kommunerna att 
vänta och se.
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Med van hand och under 
tyst koncentration skrapar 
Kaj Wilenius bort överflö-
digt kitt vid relingen. Den 

magnifika mahognybå-
ten byggde han i mitten av 

1960-talet. FOTO: LAURI ASANTI

Otto Ylöstalo slog 
flera egna rekord
SIBBO. Sibbovargen Otto Ylöstalo 
fick för första gången representera 
Finland bokstavligen på hemmaplan 
då nordiska mästerskapen i mång-
kamp utkämpades i Sibbo. Ylöstalo 
slog flera personliga rekord under de 
två dagarna och tog slutligen silver-rr
medaljen i klassen under 22 år. EM-
gränsen blev ändå för svår.

FOTO: LAURI ASANTI

Läs tidningen digitalt
- när du vill, där du vill

➛ ➛ Astrid Lindgren hade kanske 
inte använt termen fantasy när hon 
skrev Mio, min Mio. Just nu upplever 
genren emellertid en verklig boom. 
Raseborgs Sommarteaters pjäs-
val sitter som hand i handske. Om 
vuxna har vant sig att betrakta be-
rättelsen om Mio som en barnbok, 
så fyller Bobo Lundéns (teaterns 
konstnärlige ledare även under de 
två kommande åren) dramatisering 
och regi alla åldrars förväntningar 
på spännande och hemska äventyr. 
Så ruskiga att familjens allra minsta 
kanske bör lämnas hemma.

Sagan är arketypisk: hjälten är 
klen och liten, först omedveten om 
sin enorma uppgift – att besegra det 
onda. Tack vare sitt rena hjärta och 
genom att övervinna sin fruktan och 
vara beredd att offra livet besegrar 
hjälten till slut ondskan, här per-
sonifi erad av en ohygglig riddare. 
Den skräckinjagande Kato spelas av 
den väldige och monstermaskerade 
VNUR-ordföranden Janne Gustafs-
son i en av sina riktigt hemska rol-
ler. Julia Hellén som Mio har en 
mimik och plastik som omfattar 
hela känsloregistret. Samspelet med 
Putte Ruokolahtis Jum-Jum är tro-
värdigt pjäsen igenom.

De vuxna männen i sagan kon-
trasterar med sina blotta kropps-
hyddor mot de små hjältarna. Mios 
fader konungen spelas av en frodig 
Peppe Krook, den underjordiske 
svärdsmidaren, en hefaistosfi gur i 
läderhosor och kedjor, av en ännu 
frodigare Kåre Collin. Det är bara 
Dan Idman som ålar sig fram som 
utsvulten, Gollum-aktig fånge i Ka-
tos svarta rike, en biroll som han till 
publikens förtjusning tar ut allt av.

Publiken har genom åren blivit 
bortskämd med proffsiga skådespe-
larinsatser. Redan vid premiären 
förra veckan satt alla insatser som 
de skulle. Man har också vant sig vid 
att Raseborgsteaterns uppsättningar 
vågar ta och också klarar av otroliga 
dramaturgiska och scentekniska ut-
maningar, som t.ex. när jätten i Äp-
pelkriget släckte slottsbranden ge-
nom att kissa på den. Ofta har man 
på ett eller annat sätt inkluderat 
slottsruinen i fonden.

I Mio, min Mio bygger hjältarnas 
färd genom skog och sjö till Katos 
land på en hel massa fi nurliga lös-
ningar (och på de faciliteter som den 
splittnya scenen bjuder på). Petri 

Mio, min Mio: hemsk men samtidigt 
Horttanas avskalade scenografi 
(håll ett öga på träden!), den stili-
serade rekvisitan, men allra mest de 
fi ffi ga och fantasirika förvandlings-
numren hos Berättarna skapar illu-
sionen av en lång resa med många 
överraskningar. Förvandlingsnum-
ren hos gruppen som påminner om 
kören i antikens dramer visar vad 
som händer och var på resan vi be-
fi nner oss. Aldrig har väl en häst av 
detta slag förekommit på en teater-
scen!

Det händer så mycket samtidigt 
att man får skärpa sig för att hin-
na uppfatta alla fi nesser, inte minst 
Jennifer Karlssons koreografi  där 
hon dansar som Sorgfågeln i sin sti-
liga fågelhamn.

Musiken är en omistlig del av 
uppsättningen, understryker hän-
delseförloppet och stegrar spänning-
en i de våldsamma kampscenerna. 
Lotta Ahlbäck har för akustiska 
ensemblen Øs arrangerat folkmusik 
från olika håll: svensk, fi nskugrisk, 
ja man uppfattar på ett ställe typiskt 
irländska tongångar. Ett så ovan-
ligt folkinstrument som ”jouhik-
ko” (stråkharpa, ett gammalt tagel-
strängat instrument) skymtar i or-
kesterbåset. Musikvalet ökar den ar-
kaiska sagokänslan. Men det sjungs 
också mycket och väl, precis som vi 
har vant oss vid i teaterns uppsätt-
ningar.

Lotta Lerviks dräkter är allt från 
fasaväckande goth med kedjor och 
klor till överdådiga fantasiskapelser, 
t.ex. Väverskans (hon spelas f.ö. av 
producenten Katti Riski) jättekri-
nolin.

Mio, min Mio spelas fram till den 
4 augusti och kommer förmodligen 
att dra en stor publik eftersom den 
passar så bra för alla åldrar. Ytterli-
gare förbättrad ljudteknik och vissa 
omdisponeringar av åskådarläkta-
ren gynnar publiken. 

Redan vid premiären kunde man 
notera att Raseborgs Sommarteater 
också har en trogen fi nskspråkig pu-
blik. Detta har beaktats i program-
bladet, där det fi nns ett fi nsksprå-
kigt sammandrag av intrigen.

Ingrid Sandman

➛ ➛ Astrid Lindgren tuskin käyt-
ti fantasy-nimikettä kirjoittaessaan 
tarinansa Miosta. Parhaillaan fan-
tasy-genre kokee valtavan buumin. 
Raseborgs Sommarteaterin näytel-
mävalinta osuukin nappiin. 

Aikuiset ovat ehkä tottuneet pi-
tämään Mioa lasten kirjana. Bobo 
Lundénin (joka on valittu teatterin 
taiteelliseksi johtajaksi myös kah-
den tulevan vuoden ajaksi) drama-
tisointi ja ohjaus toteuttavat kaiken-
ikäisten toiveet jännittävän hurjas-
ta seikkailusta. Tapahtumat äityvät 
paikka paikoin niin pelottaviksi, 
että perheen pienimmät kannattaa 
jättää kotiin.

Itse tarina on arkkityyppisen kaa-
vamainen: pieni ja heikko sankari 
ei aluksi edes aavista hänelle lan-
keavaa suurta tehtävää – pahuuden 
kukistamista. Kiitos puhtaan sydä-
mensä,  voittamalla pelkonsa ja ole-
malla valmis jopa uhrikuolemaan 
hän tietenkin selättää pahan vas-
tustajansa. 

Tässä kertomuksessa pahuus 

Mio, min Mio: karmaisevan kaunis  
esiintyy karmean ritari Katon hah-
mossa. Ritaria näyttelee kookas, 
hirviöksi maskeerattu Janne Gus-
tafsson (Länsi-Uudenmaan nuori-
soseurojen kattojärjestön VNUR:in 
puheenjohtaja). Mio-poikaa esittä-
vä Julia Hellén jaksaa koko pitkän 
näytelmän ajan ylläpitää vahvaa 
läsnäoloa ja hän näyttelee ilmeik-
käästi ja hän hallitsee kehonkielen-
kin. Yhteispeli Putte Ruokolahden 
Jum-Jumin kanssa sujuu moitteetto-
masti.

Esityksen aikuiset mieshahmot 
muodostavat vaikuttavan vastakoh-
dan pikkuisille sankareille. Mion 
isää kuningasta esittää rehevän hy-
väntuulinen Peppe Krook, maan-
alaista miekkaseppää, nahkahou-
suihin ja ketjuihin pukeutunutta 
hefaistos-hahmoa vieläkin reheväm-
pi Kåre Collin. Mutta hintelän Dan 
Idmanin nälkiintynyt, Klonkusta 
mallia ottanut vanki tekee sivuosas-
taan yleisöä suuresti naurattavan 
poikkeuksen.

Olemme vuosien varrella tottu-
neet näkemään ammattimaisen hy-
vää näyttelemistä Raseborgs Som-
marteaterissa. Tämän kesän ensi-
illassa suoritukset olivat jo loppuun 
hiottuja. On myös totuttu, että Raa-
seporissa uskalletaan ottaa vas-
taan suuriakin näyttämöteknillisiä 
haasteita; ulkoilmateatterissahan ei 
ole laitosteatterin kaikkia varustei-
ta. Mutta vain mielikuvitus asettaa 
Raaseporissa rajoja ja monissakin 
produktioissa taustan linnanrauni-
oita on hyödynnetty; niin tänäkin 
kesänä.

Mio, min Miossa sankarien reit-
ti läpi metsien ja vetten aina Katon 
mustaan valtakuntaan kuvataan 
ovelin ratkaisuin (uudistettu näyt-
tämö tarjoaa uusia mahdollisuuk-
sia). Petri Horttanan pelkistetty 
lavastus (katso esimerkiksi paljaita, 
maalattuja puunrunkoja!) ja kreik-
kalaisen Kuoron monimuotoinen 
käyttö – onkohan näyttämöllä kos-
kaan ennen nähty tuollaista hevosta 
– suovat illuusion pitkästä ja vaaral-

Julia Helléns Mio tar till svärdet. Kato spelas   
Julia Hellén vakuuttaa myös miekan varressa  


