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Krigsturister/Sotaturistit av Laura Ruohonen 
Översättning: Jan Nåls 
 
Pjäsen tar sin utgångspunkt i det faktum att svenska rederier i mitten av 1800-talet anordnade 
turistresor till Krimkriget. De bekvämt lagda resenärerna betraktade striderna på tryggt avstånd från 
sina båtar. De mer äventyrliga kunde gå iland och samla souvenirer från stupade soldater, eller varför 
inte betala extra för att mata en krigsfånge? Laura Ruohonens Drottning K spelades på Dramaten 
2005. 
  

Det blev en flicka! eller Väck inte den slumrande stigen/Tyttö tuli av Otso Kautto 
Översättning: Jan Nåls 
 
”En son borde utmana pappan, en son borde slå pappan så att pappan kunde gå till sin ålderdoms 
vila med lugnt sinne, medveten om att budskapet förs vidare. Men en dotter. Man måste orka vara 
en man ända intill graven.”  
 
En far-dotterrelation är fylld av tusentals små och stora spänningar, öppna och outtalade. Denna pjäs 
granskar dem med känslighet, humor, kraft och framför allt med kärlek. Vi möter fäder och döttrar 
på väg genom Europa, mot okända mål. Somliga pappor är döda, somliga döttrar fick aldrig födas. 
Den odefinierade gränsen mellan flicka och kvinna förvirrar, skrämmer och fascinerar. Papporna 
måste se sina döttrar på ett nytt sätt, ovetande om deras relation någonsin mer kan vara som den en 
gång har varit. Döttrarna måste lära sig självständighet och att klara sig på egen hand, men 
barndomen och hemmet släpper aldrig taget helt och hållet.  
 

Hjärtlandet/Sydänmaa  av Ari-Pekka Lahti 
Översättning: Jan Nåls 

Hjärtlandet är ett mäktigt, rikt familjedrama. I grund och botten rör det sig om en ömsint skildring av 
relationen mellan en bror och en syster. Av deras uppväxt och deras drömmar om något annat och 
något bättre. Samtidigt rör sig texten obehindrat mellan det stora och det lilla, mellan stad och land, 
mellan nutid och dåtid.  

Vi får möta syskonens familj i norra Finland under flera generationer och se hur inbördeskriget, 
kommunismen, väckelsen och Jurij Gagarin alla på olika sätt påverkar deras öden. Tillsammans bildar 
alla dessa trådar en väv som tecknar en bild av hela 1900-talets historia. En berättelse fylld av 
melankoli, mystik, mopedromantik och lite tango.    
 

Liten slant/Pieni Raha av Sirkku Peltola  
Översättning: Janina Orlov 

Liten slant handlar om Jason som har hunnit bli medelålders, men fortfarande bor kvar hemma i byn 
hos sin 75-åriga mamma. Han är, som det heter, lite speciell. Varje vecka ger hans mamma honom 
bankkortet till kontot med deras besparingar, så att han kan åka till stan och handla. Så har det alltid 
varit, inga problem. Men under ett av de där besöken i staden träffar han Mickey och Vanessa. 
Väldigt trevliga är de, tycker Jason som aldrig haft några vänner förut.  Och klart han blir lite stolt 
över att de är så intresserade av hans bankkort… 
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En ödesmättad vardagstragedi i det lilla formatet, en hjärtskärande melodram om vad längtan efter 
gemenskap och lite pengar kan ställa till med. 
 

Remont av Joakim Groth 

Det är midsommarafton. Vi befinner oss i Sivars och Mirjams rustikt renoverade torp på den 

finländska landsbygden. Sivar diskuterar skurgolv och linoljebehandling med sin systers nye sambo, 

medan de förbereder festen. Bastun ska eldas, bord ska dukas, blommor plockas. Sivars syster Hanna 

oroar sig över att hennes före detta man inte ska komma i tid och hämta deras gemensamma 

tonåringar innan festen börjar. Vilket han förstås heller inte gör. Och han håller heller inte löftet om 

att avstå från välkomstdrinken. Så både han och sönerna blir kvar. Och när sedan Sivars och Hannas 

äldste numera helnyktre bror dyker upp med sin nya flickvän och hennes vitsminkade tonårsdotter är 

oddsen för en sansad och välregisserad midsommarfest rätt dåliga. En rapp komedi, där tre 

medelålders syskon och deras partners står i centrum – och där misslyckanden i kärlek, yrkesliv och 

föräldraskap avhandlas under en turbulent midsommarnatt. 

Ordet remont är finlandssvenska och betyder reparation. Remont är skriven på 

svenska/finlandssvenska. 

   

Mobile Horror av Juha Jokelas 

Terhi, verkställande direktör för Dacutec, ett mobiltelefonunderhållningsföretag, har återhämtat sig 

från ett nervöst sammanbrott och återvänder nu till arbetet full av nya idéer. Hon vill tänka om kring 

företagets värderingar och bara marknadsföra de typer av produkter hon själv kan stå bakom. Med 

Gandhi som modell, vill hon föra glädje och kärleksfull grannsämja till mobiltelefonverksamheten. 

Terhis värderingar sätts snabbt på prov, när hotet om en fusion hänger över Dacutec, och de behöver 

utveckla en ny, framgångsrik produkt på två veckor. Finns det en plats för dessa nya, mjuka värden 

när deras arbetstillfällen står på spel?  

Juha Jokelas framgångsrika komedi undersöker med spetsig dialog och knivskarp humor näringslivets 

oförsonliga tempo och mördande konkurrens. Samtidigt behandlar pjäsen värden i livet mer 

generellt, och undersöker hur dessa värden i slutändan måste förverkligas i vardagen, om så bara 

genom små gärningar. 

 

Broken Heart Story av Saara Turunen 

Broken Heart Story är en berättelse om konst och kärlek. Utifrån två karaktärer, den manhaftiga 

författaren och hennes fåfänga själ, samt ett galleri av karaktärer runt dem, utforskar pjäsen frågor 

om identitet, val, och hur man lever för att uppnå lycka. Pjäsen erbjuder inte svar eller vägledning. 

Istället målar den upp ett poetiskt, absurt landskap överfyllda med frågor. ”Att vara ett subjekt eller 

ett objekt?” undrar en skäggig kvinna med en kattskalle i handen.  

 

 

 

 



Pjäser inom FINNDrama 

Någonting av dig av Heidi Köngäs 

 

Finndrama med Uusi Teatteri, Dramaten och Riksteatern. Live radio teater. Smakprov från Sisuradios 

kommande följetong i höst som är baserad på Heidi Köngäs roman Någonting av dig och handlar om 

en familjs flytt mellan Finland och Sverige.  

 

The bunny girl av Saara Turunen 

En kvinna sitter ensam på en restaurang. Bilderna flimrar framför hennes ögon. Hela hennes liv har 

hon velat vara något annat: en söt, ren liten flicka, en sexbomb, en attraktiv fru. Någon värd att älska. 

Men det finns alltid något fel på henne, hon vet inte hur man ska agera, hur en kvinna ska vara. 

Samtidigt som en väldig vrede växer i henne och tar sig i uttryck av utbrott i våldsamma och blodiga 

visioner. Ikväll måste hon välja en ny riktning eller möta den slutgiltiga återvändsgränden. 

Pjäsen har översatts till engelska, tyska, ungerska, slovakiska, spanska, danska, polska, italienska, 

ryska och nu svenska. 

 

Expedition kyla av Leea Klemola 

Marja-Terttu driver världens nordligaste grill på Grönland och längtar efter ännu kyligare trakter. En 

expedition ledd av Piano Larsson är på väg att etablera ett samhälle tillsammans med världens sista 

kvarvarande neandertalare och Pianos mormor, en 78-årig prostituerad. Men ingenstans är det så 

kallt att inte känslorna skulle kunna brinna, och snart är det inte bara isen, utan även gruppen som 

börjar brytas isär. 

Expedition kyla är andra delen av Leea Klemolas Kokkola-trilogi.  

“I haven’t seen anything this explosively crazy as far as I can remember – if ever. I surrender. This 

commedia dell’arte of polar glaziers draws directly from the marrow of carnevalism. The stage is 

flooded with Klemola’s inexhaustible fantasy. The gallery of characters, both human and canine, is 

dizzying…”  (Kirsikka Moring, Helsingin Sanomat) 

 

Jessikas unge av Leea Klemola 

Översättning: Anna Simberg 

Jessika Timmerbacka har hyrt en teater för att inför publik gestalta då familjen förlorade kontakten 

med sin son Ilves. Med sig har hon sin terapihund, sin 65-åriga mor Eija (som ska spela sonen) och sin 

maniskt dokumenterande man Jari. Allt med en förhoppning om att den hemmasittande Ilves ska se 

det hela på internet och då både förstå och förlåta. 

 

När duvorna försvann av Sofi Oksanen 

Handlingen utspelar sig i Estland under den tyska ockupationen under andra världskriget samt det 

sovjetstyrda 1960-talet.  
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Huvudpersonen Edgar är en person som lever för att bli accepterad, vilket driver honom till att vid 

olika tillfällen bära nazistuniform och spionera för KGB. Det handlar om att överleva, äta eller ätas, 

och hur krig och ockupation förvandlar människor till medlöpare och kameleonter. Efter att tidigare 

skildrat förtryckets offer, ger Oksanen här istället röst åt förtryckarna för att visa att även de är 

vanliga människor. 

Sofi Oksanen är författare och dramatiker som fick sitt stora genombrott med romanen Utrensning, 

som blivit en internationell storsäljare och bland annat belönats med Nordiska rådets litteraturpris, 

Finlandiapriset och Runebergpriset.  

 

Nazifruar av Gunilla Hemming 

Pjäsen Nazifruar bygger på sanna historier om kvinnor gifta med män i SS, historier om hur deras liv 

tedde sig under nazitiden och om priset de fick betala efter kriget - om de alls behövde stå till svars.  

För vad visste egentligen de högt uppsatta nazisternas fruar om vad deras män gjorde i Förintelsens 

tjänst? Var de själva nazister eller valde de att blunda för sina makars verksamhet? I många fall var 

deras närvaro det som fick SS-officerarna att stå ut, det visste Himmler och därför inrättades livet 

utanför koncentrationslägret som ett ”paradis” för de anhöriga till SS-styrkorna. 

 

Orkestern av Okko Leo 

Orkestern är en rolig men samtidigt allvarlig pjäs om ett band som hade en stor hit på 90-talet men 

numera främst spelar på bröllop. Oförmågan att gå vidare påverkar gruppens spelglädje negativt och 

oenigheter och svartsjuka hotar lagandan. Men så öppnar sig en möjlighet till nystart genom att 

bandets sångare och förgrundsfigur förmår vinnaren av TV-programmet Idol att gå med i bandet. Kan 

de hitta tillbaka till varandra, eller är solidaritet ett främmande ord för bandmedlemmarna? Pjäsen 

utspelar sig i en skrubb under en bröllopsspelning.  

 

 

Öppningen av Salla Vikka 
 
Öppningen omskrevs i Hufvudstadsbladet som en rolig och nattsvart feministisk komedi med 
katharsisk effekt."Aukko (Öppningen) är en hyllning till kulturtanten... Pjästitelns "öppning" syftar på 
de Alice i Underlandet-aktiga kaninhål som erbjuder utväg ur verkligheten när allt är förlorat."  
Hufvudstadsbladet i sin recension om pjäsen 
 
 

Underbara människor av Antti Hietala  

Föreställningen kretsar kring ett gift par som är oerhört självcentrerade och fruktansvärt uttråkade. På impuls 

köper de en resa till Vietnam - bara för att något ska hända, vad som helst. Dagen innan de ska åka träffar de 

en ung kvinna på en bar och hon följer med dem hem på efterfest. Det blir en vild natt med ett minst sagt 

abrupt slut. 
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Pjäsen är som en thriller där scenerna bryts upp och spelas om, varje gång med lite annorlunda innehåll, som 

om de olika karaktärerna minns lite olika. Så vad är egentligen sant? Vad är det som har hänt?  

Manuset tilldelades det finska Lea-priset för bästa pjästext år 2014. 

 

 


