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Pussas på riktigt 
Teater Taimines nyskrivna daghems-
föreställning för barn i ålder 2–6 år. 
Manus: Lena Frölander-Ulf. 
Regi: C-G Wentzel. 
I alla roller: Mikael Strömberg. 
Handdocka: Fanny Lieto. 
Premiär: Den 14.9.  
Spelplan: Turnerar under hösten i 
daghem i Svenskfinland. Passar för 
barn som är 2 år och äldre. 
Biljetter: 10/8 euro. 
Speltid: cirka 45 min.

Teater Taimine känner sin publik ef-
ter att i femton års tid ha gjort teater 
specifikt för barn och unga i en fin-
ländsk verklighet. Det märks också 
på den nyaste pjäsen i teatergruppens 
dramabatteri, Pussas på riktigt – en 
riktig baddare till berättelse med hög 
igenkänningsfaktor, det måste man 
säga direkt om Lena Frölander-Ulfs-
medryckande manus.

Upplägget torde vara bekant för 
de flesta mindre barn. Det är vardag, 
man blir sjuk och kan inte gå till da-
gis utan måste tillbringa dagen hos 
mor- eller farföräldrarna då mamma 
och pappa är på jobbet. Precis så är 
det för Lukas (Mikael Strömberg) i 
Pussas på riktigt. Han har såååå trå-
kigt hos mormor och morfar. Kex och 
Jaffa får han nog men underhålla sig 
med mofas pekplatta får han inte. Och 
inte leker någon med honom heller.

Se där. Plötsligt dyker en propert 
klädd kaninfarbror upp som gubben 
ur lådan och tristessen är som bort-
blåst. Det visar sig att långörat är mor-
fars gamla gosedjur Herr Kanin och 
den gränsöverskridande leken mel-
lan generationerna kan börja. ”Har 
du aldrig frågat dem någonting alls?” 
undrar kaninen och berättelsen om 
de bästa vännerna, morfar Gunnar 
och mormor Nea, kan börja.

Äventyrlig form
Det hela formar sig som ett klassiskt 
äventyr där lådbilar – också det något 
för dagens barn att begrunda – och 
ett hisnande lådbilsrace ramar in den 
viktigaste delen av berättelsen, den 
som handlar om att tycka om en an-
nan och våga säga det: Alla älskar ju 
att höra snälla saker.

Förstås kan man också visa sina 
känslor utan att pussas, och till exem-
pel göra som unge Gunnar. Han lånar 
både lådbil och flygarmössa (special-
prydd med en vacker fjäder) åt tuffa 
Nea som svischar förbi kvarterets tuf-
faste grabb och vinner lådbilsloppet. 
Den unga publiken lever med i hand-
lingen till max och applåderar spon-
tant – också då vinsten förseglas med 
en försiktig puss. 

Här ligger också föreställningens 
stora styrka. Det är lätt för barnen att 
relatera till pjäsens innehåll både på 
ett innehållsmässigt och ett känslo-
mässigt plan. 

Välspelat
Mikael Strömberg glider smidigt mel-
lan de olika rollerna som liten tro-
skyldig grabb, gubbig kanin (som fö-

redömligt fördomsfritt har en nalle-
herreman som han vill pussas med), 
knarrig morfar samt som Gunnar och 
Nea, det vill säga mormor och mor-
far som barn. 

Den enkla scendekoren gör att de 
olika karaktärerna framträder tyd-
ligt och ger fantasin fritt spelrum. Det 
är inte lätt att hantera känslor men 
Teater Taimine har via Herr Kanin, 
den sympatiska handdockan skapad 
av Fanny Lieto, hittat en lekfull och 
godhjärtad väg att närma sig fråge-
ställningen.

Tuggmotstånd ger Frölander-Ulfs 
tricksiga text med många ordkuller-
byttor och fantasieggande, figurati-
va formuleringar. Också en del ålder-
domliga uttryck och talesätt finns in-
smugna i texten, och åtminstone 
barnpubliken i helsvenska Immersby, 
Sibbo, uppfattade många av de tids-

skiftande nyanserna i språket.
Det kan hända att mor- och farför-

äldrar får en del oväntade frågor den 
närmaste tiden. Som vem är Johnny 
Weissmüller, varför cabaret är coola-
re än både Netflix och Frozen, och vad 
det riktigt betyder att dilla om någon-
ting. Kaninfarbrorns fotoalbum – ”nu 
klickar man bara på telefoner men 
förr i tiden fick man vänta på sina fo-
ton och sedan limma in dem i album” 
– vittnar också om en svunnen tid.

I bästa fall lockar Pussas på rik-
tig fram goda diskussioner mellan 
generationerna, om både ett och an-
nat som var annorlunda förr och för 
fram det som kanske inte alla gång-
er är självklart: alla stora har någon 
gång varit lika små som du och din 
dagiskompis.
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Lurvigt långöra väcker 
berättelsens magi

ROSETT. Mikael Strömberg glider smidigt mellan rollerna och bjuder upp 
den unga publiken till en fantasieggande lek över generationerna. Tänk att 
morfar varit liten och blyg och utan hårtofsar i öronen, och mormor en tuff 
tjej. 

Teater Taimine sätter sin tillit till berättelsen kraft i nyskrivna  
daghemsföreställningen Pussas på riktigt. 

VARMHJÄRTAD. Teater Taimine, 
som spelar endast nyskriven fin-
landssvensk dramatik för barn och 
unga, firar femton år i år. Pussas 
på riktigt med Mikael Strömberg i 
huvudrollen är en daghemspjäs för 
barn i åldern 2 år och uppåt.

Författaren Christer Kihlman 
flyttade ut från Diktarhemmet 
i våras, nu söker Svenska litte-
ratursällskapet i Finland en ny 
författare som får rätten att 
bo i det korallröda huset intill 
Domkyrkan i Borgå. 

Diktarhemmets nya invånare utses 
av en kommitté utsedd av Svenska 
litteratursällskapet i Finland och 
Finlands svenska författarefören-
ing. Nu ber kommittén om fritt for-
mulerade förslag av envar på förfat-
tare som kunde bo i Diktarhemmet. 
Kommittén tar också emot intresse-
anmälningar av författare som anser 
att de själva uppfyller kriterierna för 
att bo i Diktarhemmet.

Den nya författaren kan flytta in 
Diktarhemmet tidigast den 1 janua-

ri 2018. Författaren i fråga ”förvän-
tas vara aktiv inom den svenska lit-
teraturen i Finland”, och hen får bo 
kostnadsfritt i Diktarhemmet. 

Holger och Mathilda Schildt 
skänkteDiktarhemmet i Borgå till 
Finlands svenska författarfören-
ing år 1921 för att användas som ett 
svenskt författarhem. I Diktarhem-
met, byggt på 1760-talet, har sedan 
dess bott sju författare. 

Finlands svenska författareför-
ening överlät år 2001 Diktarhem-
met till Svenska litteratursällska-
pet i Finland.

Förslag och intresseanmälningar 
kan inom oktober månad sändas till 
diktarhemmet@sls.fi eller per post 
till Finlands svenska författareför-
enings kansli i Helsingfors.

DIKTARHEMMET, FÖRFATTARE, BORGÅ

Vilken författare vill 
du se i Diktarhemmet?

FÖRFATTARE SÖKES. Svenska litteratursällskapet i Finland söker nu en ny 
författare som får rätten att bo i Diktarhemmet. Fritt formulerade förslag tas 
emot, liksom direkta intresseanmälningar av författare. FOTO:KRISTOFFER ÅBERG

DET HÄNDER PÅ GRAND 
7.10 Kamera-67 50års jubileumsseminarium
8.10 Kuinka ÄKÄPUSSI kesytetään
13.10 En kväll med Lill-Babs
14.10 Anna&Klaus
15.10 Idän ja lännen tiet
29.10 Borgånejdens Dragspelsklubb

Kom ihåg att Grand även erbjuder fina utrymmen 
för möten, konferenser, familjefester 

allt från 4-290 personer
Biskopsgatan 28          www.grand.fi           019-582002          luckan@grand.fi

FONDER, DIREKTÖR, SVENSKFINLAND

Kulturfonden söker vd
Kontraktet med Svenska kulturfondens nuvarande direktör löper 
ut våren 2018 och nu söks en verkställande direktör till kansliet i 
Helsingfors.

Styrelseordförande Stefan Wallin beskriver arbetet som verkställande di-
rektör för Kulturfonden som ett av de attraktivaste jobben i hela Svenskfin-
land. Av de sökande förväntas bland annat god ledarskapserfarenhet, bred 
kunskap om och intresse för utbildning och kultur i Svenskfinland samt för-
måga till visionärt och strategiskt tänkande.

Kulturfonden delar varje år ut omkring 36 miljoner euro för utbildning, 
kultur och samhällelig verksamhet på svenska i Finland och får cirka 8 000 
ansökningar. Utnämningen som vd för Svenska kulturfonden är på fem år 
med möjlighet till förlängning. Sista ansökningsdag är de 23 oktober. ÖN


