
 
 
 
 
Den sympatiska pjäsen EINAR pressmeddelande ÅBO SVENSKA TEATER 
 
 
"Edith! Under vintern hade små kullar vuxit fram under blusen. Jag gick fram till 
henne. Jag visste inte vad man ska säga till en flicka så jag sa: Du har stor mun! Hon 
spottade mig i ansiktet. Jag blev kär direkt!" 
 
Einar är en varm berättelse om en äldre man på ett servicehem. Han väntar på sin 
son och under tiden går han igenom sitt liv. 
Einar har minnesproblem och försöker komma ihåg hur allt gick till. För om han 
tappar bort sina minnen, vem är han då? 
 
Jukka Aaltonen som regisserar pjäsen har också skrivit den. Åbo Svenska Teaters 
dramaturg Pekka Sonck har översatt pjäsen till svenska. 
Jukka Aaltonen har tidigare skrivit och regisserat pjäsen AILI (hade premiär i april  
2014). Det är en liknande pjäs som Einar och som handlar om Einars kärlek Aili. Den 
pjäsen spelas på finska och är Åbo Stadsteaters turnépjäs. 
Aaltonen skrev AILI när han gick igenom och läste brevväxlingen mellan sin egen 
mormor och mormorsmor från åren 1905-1948. 
 
Einars berättelse ger många beröringspunkter till publiken, t ex kriget, emigration från  
landsbygden till staden och från Finland till Sverige osv. Aaltonen hoppas att 
föreställningen återkallar egna minnen hos publiken och kan utgöra grund för 
diskussioner efteråt. Båda pjäserna beskriver ett helt människoliv. 
 
I rollerna ser vi Bror Österlund och Daniela Franzell. 
 
Premiär: 14.4.2015 på Studio 
Scen: Studioscenen / Turné bl a på servicehem både för boende och personal 
Längd: ca 50 min. 
Sceneriet kräver ett utrymme på 6x4 meter. Max. antal åskådare: 60 personer. 
EINAR pressbilder WWW.ABOSVENSKATEATER.FI -> PRESS 
 
Ytterligare information:/Lisätiedot: 
Maria Olin 
Informatör/Tiedottaja 
tfn./puh. 045 650 46 08 
maria.olin@abosvenskateater.fi 
  

http://webmail.abosvenskateater.fi/horde/imp/message.php?index=21849


 
 
 
 
Sympaattinen näytelmä EINAR lehdistötiedote ÅBO SVENSKA TEATER 
 
 
”Edith! Talven aikana hänen puseronsa alle oli ilmaantunut kaksi pientä kumpua. 
Menin hänen luokseen. Koska en tiennyt mitä tytölle kuuluisi sanoa, sanoin: Sinulla 
on suuri suu! Hän sylkäisi minua kasvoihin. Minä rakastuin häneen heti!” 
 
Einar on lämminhenkinen kertomus palvelutalossa asuvasta vanhemmasta miehestä.  
Odottaessaan poikaansa hän käy läpi elämäänsä. 
Einar kärsii muistihäiriöistä ja yrittää muistaa kuinka kaikki tapahtui. Jos hän hukkaa  
muistonsa, kuka hän silloin on? 
 
Jukka Aaltonen ohjaa esityksen ja on myös kirjoittanut sen. Åbo Svenska Teaterin  
dramaturgi Pekka Sonck on kääntänyt näytelmän ruotsiksi. 
Jukka Aaltonen on aiemmin kirjoittanut ja ohjannut AILI-näytelmän (ensi-ilta 
huhtikuussa 2014). Näytelmä on samankaltainen kuin Einar ja kertoo Einarin 
rakastetusta Ailista. Aili esitetään suomeksi ja se on Turun Kaupunginteatterin 
kiertuenäytelmä. 
Aaltonen kirjoitti AILIN kun hän kävi läpi oman isoäitinsä ja tämä äidin (eli isoisoäidin) 
välistä kirjeenvaihtoa vuosilta 1905-1948. 
 
Einarin tarinassa yleisö voi löytää monta liittymäkohtaa, esim sota, muuttoliike maalta  
kaupunkiin, Suomesta Ruotsiin jne. Aaltonen toivoo, että yleisölle tulisi esityksen 
myötä omat muistot mieleen ja niistä voisi keskustella esityksen jälkeen. 
Kummatkin näytelmät kertovat ihmisen koko elinkaaresta. 
 
Rooleissa ovat Daniela Franzell ja Bror Österlund. 
 
Ensi-ilta: 14.4. 2015 Studionäyttämöllä 
Näyttämö: Studio/Kiertue mm palvelutaloissa sekä asukkaille että henkilökunnalle. 
Pituus: noin 50 minuuttia. 
Tilan tarve noin 6x4 metriä. Maksimi yleisö: 60 henkilöä. 
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