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MUSIKTEATERN 18

Årets storsatsning på Kulturhuset Karelia, musikteatern ”18”är här. Musikteat-
erföreställningen ”18” med temat Finland 100 år i Svenskfinland genomförs 
som ett samarbetsprojekt med Åbo Svenska Teater. Pjäsen tar avstamp i Anna 
Lindholms bok ”Projekt Ines” som handlar om unga kvinnor under inbörd-
eskriget 1917–1918 i Finland. Tyngdpunkten i Karelias dramatisering är två 
unga kvinnors – en från den röda sidan, en från den vita – äventyr och öden 
åren 1916–1918. Det är en ömsint, brutal och allmängiltig skildring om hur det 
är att hamna in i ett krig just som livet skulle börja och märkas för evigt av det. 
Men mitt i det sorgsna finns ändå plats för livsglädje och hopp.

Musikteatern ”18” har premiär på nyårsafton sö 31.12.2017 kl. 18 och kom-
mer att ges i totalt 18 föreställningar, på Kulturhuset Karelia i Ekenäs och på 
Åbo Svenska Teater. 

Synopsis

Två flickor, som lever i skilda världar i samma land, ser sina liv förändras när 
de politiska spänningarna runt dem briserar och den nya staten Finland under 
sina första månader drabbas av inbördeskrig.

En av dem dansar genom livet från fest till fest, medan den andra skriver, 
agiterar och försöker få till stånd en förändring för de utsatta i landet. Trots 
politiska oroligheter och krig så fortsätter också det vanliga livet med vänskap, 
svek, kärlek och samhällsanalys.

Medan skotten viner runt dem och gamla sanningar rasar för att ge plats för 
en ny verklighet upptäcker båda sig själva och sin omgivning på nytt. Om allt 
är tillåtet i krig och kärlek, vem är vi när kriget är över?



Vägen till Musikteatern Aderton 
- en musikalisk berättelse om två unga kvinnor i inbördeskriget 

Det började för ett par vintrar sedan, då vi funderade över vad Karelia skulle 
ha för ett Finland 100-projekt. Vi tänkte att vi ville göra något eget, något lite 
annorlunda; något som vi själva skulle vilja se på scen, något som vi kanske 
saknat i de här stora berättelserna om Finland under hundra år och alla krigen. 
Och kom då väldigt fort till: kvinnor. 

Det ena gav det andra: ungefär samtidigt utkom Anna Lindholms  ”Projekt 
Ines” om fem finlandssvenska kvinnor i inbördeskriget och jag läste den och 
det var egentligen inte så mycket mer med det: här fanns ju berättelsen - ja i 
boken, som är långt rikare fanns ju berättelserna - och vi kom i kontakt med 
författaren själv och hennes vänner dramatikerna Karin Berglund och Hanna 
Åkerfelt som också hade planer på ett dramatiskt projekt: vi slog påsarna 
ihop och voilá, det var de första stegen mot musikteatern ”Aderton” som har 
premiär idag, på nyårsafton 2017.

Vi - det är Sanna Himmelroos, Annette Ström och undertecknad - har 
jobbat med det konstnärliga utvecklingsarbetet inom Karelia i många år: 
tillsammans har vi tagit fram egenproduktioner efter orginalmanus för Karelia: 
ungdomsmusikalerna Schacki 2014 (som fick Raseborgs kulturpris 2015) och 
Hemlis i syfte att stärka Karelias profil på orten, blanda proffs och amatör, en-
gagera ortens ungdomar… och Aderton - som också blev ett samarbete med 
ÅST - är vårt sista gemensamma Kareliaprojekt. Vi beslöt redan i startgroparna 
att denna gång skulle vi försöka satsa på ett professionellt manus och på en 
helt egen musikvärld. Så blev och resultatet har vi här. Fin teaterkväll alla! 

Monika Fagerholm  
ordförande i Karelias konstnärliga ledningsgrupp 2012–2017



En hälsning från författaren bakom boken Projekt Ines

Under mina tonår i Ekenäs var teater och körsång mina främsta fritidsintressen. 
Karin Berglund och jag gick armkrok mellan alla teater- och sånggrupper som 
vi tillhörde. I december och maj körde det ofta ihop sig då vi skulle uppträda 
på olika jul- och sommaravslutningar. Men vi var ambitiösa unga människor 
som kunde leva på piroger, yoghurt och choko för att hinna i tid till alla övnin-
gar och framträdanden. 

När Monika Fagerholm hörde av sig till mig med frågan om att skriva 
musikteater utifrån Projekt Ines, med och för ungdomar, slängde jag händerna 
i luften och ropade “men ja såklart”! Karin och Hanna Åkerfelt hade då redan 
börjat planera teater av boken så jag tussade ihop dem alla tre.

I november lade Emilia Ekström, som spelar Ebba, upp en Instagram-selfie 
i scenkläder och då blev Aderton för första gången på riktigt för mig. Det gör 
mig varm i hjärtat att tänka att vår tids unga människor gestaltar roller base-
rade på Anita Topelius och Anna Forsström, Ella och Ebba i pjäsen.

Anita är en ung engagerad kvinna 1917–1918. Skolveckorna tillbringar hon 
på internatskola i Grankulla tillsammans med sina bästa vänner och sin föräl-
skelse Tönne. Innan inbördeskriget handlar Anitas dagbok mest om Tönne. 
De är ett par några veckor men sen blir det en trasslig historia och Anita blir 
så olycklig att hon slutar skriva dagbok. Först när kejsaren är avsatt i Ryssland 
börjar hon skriva igen. Sen fylls dagboken med politik och vintern 1918 skriver 
hon om sin flykt under inbördeskriget. Anita är på vita sidan och för henne är 
de röda odjur. 

Anna däremot är en aktiv och engagerad röd. Även hennes dagbok handlar 
om såväl kärlek som politik. Hon är dödsförälskad i socialdemokraten KH Wiik 
och då han dyker upp i samma rum som Anna blir hon så till sig att hon inte får 
ett ord sagt. Dagboken är ett ypperligt exempel på att vi människor kan vara 
lika galet förälskade som intellektuellt skarpa. Anna skriver analytiskt om vad 
som sker i Helsingfors 1918 och hela den röda sidans kamp. 

Anita och Anna ser kriget på nära håll då tyskarna kommer till Helsingfors 
men de har vitt skilda perspektiv på det som sker. “Hela luften andas glädje”, 
skriver Anita i sin dagbok i maj. För Anna däremot planteras en fruktansvärd 
ångest inom henne som stiger i takt med att tyskarna invaderar huvudstaden.  

Två veckor innan premiären besökte jag repetitionerna på Karelia och jag 
blev oerhört rörd av att få se Karin och ungdomarna in action. Med min bok 
ville jag skriva historia för en ung målgrupp och inte för de redan insatta. Jag 
vill att fler än äldre män ska få höras i böckerna och samtalen om Finlands his-
toria. Därför är det fantastiskt att ungdomar gestaltar och levandegör händel-
serna 1917–1918. Aderton är en perfekt fortsättning på mitt projekt Ines. 

Anna Lindholm, december 2017



En nyskriven pjäs producerad igen

En ny pjäs, ett nytt produktionsteam och ett ny grupp av talanger som tillsam-
mans vill skapa något nytt, annorlunda och inspirerande. 

Men denna resa började inte igår. Vår resa har pågått enda sedan föregån-
garen Musikalen Hemlis tog slut. En historisk pjäs om generationer, mormor, 
barnbarn, krigshändelser var teman som dök upp på Kulturfondens seminar-
ium (våren 2015) där det diskuterades möjligheterna till extra finansiering för 
olika projekt under Finland100 året. 100 år sedan Finlands självständighet är 
ett bra tema eftersom det är något vi ska vara stolta för…

Efter ett tag kom idén om att göra en pjäs på basen av en redan befintlig 
bok, dvs boken: Projekt Ines. Fem kvinnor i inbördeskriget 1918, skriven av 
fd. Ekenäsbon Anna Lindholm. Monika Fagerholm anlitades tillsammans 
med Hanna Åkerfelt för att skriva manuset,  Sanna Himmelroos skulle ta fram 
musiken, Karin Berglund och Marianne Maans vidtalades som regissör respek-
tive kapellmästare. Under våren gjordes avtal med Åbo Svenska Teater som 
denna produktions görs i samarbete med, vilket även betyder att det här är 
den första av Karelias egna föreställningar som ska på turné. Manuset blev 
klart, auditionen gick av stapeln sö 10.9. Vi har haft en höst fylld av övningar, 
workshops, nu en sista slutspurt för att hinna bli klara till premiären som hålls 
på nyårsaftonen.

Namnet Aderton eller ”18” som ni sett i annonserna kommer naturligtvis 
från årtalet 1918, men även huvudkaraktärerna i pjäsen är 18-åringar liksom 
de flesta av skådespelarna. Vi har 18 ungdomar med och premiär kl. 18, så det 
blev en hel del ”18” här…

Vi har haft turen att hitta ett underbart och samstämt gäng. Alla är så be-
gåvade och duktiga. För en del är det här första gången på en teaterscen -tro 
det eller ej!

Annette Ström, producent

M-Centrum 
Skillnadsg. 13, Ekenäs
Matbutiken mitt i stan!

Sound Light Rigging



Anna Malmsten 
Ella 

Andrea Degerlund 
Fanny

Elvira Niemi 
Åsa & vit soldat 

Felix Lönnqvist 
Ernst

Emilia Ekström 
Ebba 

Karin Westerlund 
Alice

Wilma Westerlund 
Vilja & Nappes kamrat

Riku Guttesen 
Herbert

Linus Mäkelä 
Ivar & Jan 

Anna Wasström 
Medina & sårad röd

Karin Karlsson 
Linnea

Vide Lerviks 
Nappe

Birk Lerviks
Tönne

Anna-Matilda 
Rosendal, Else

John Voutila 
Nils & vit soldat

Hanna Rautiainen 
Algot



Sanna Himmelroos 
Nonette & Taimi

Anna Idman 
Nonette

Annette Ström 
producent

Lotta Lerviks 
Nonette & Lonne

Marica Hedman 
Nonette

Karin Berglund 
regissör

Jessica Westerholm 
Nonette & Tyra 

Robin Holmberg 
Röd/vit trummare

Hanne Horte-
Garner, scenograf

Helena Fagerholm 
Nonette

Marianne Maans 
kapellmästare

Annatuuli Saine 
koreograf



Teamet bakom Musikteatern “18”

Karin Berglund, regissör 
Annette Ström, producent
Monika Fagerholm, manus 
Hanna Åkerfelt, manus
Sanna Himmelroos, låtskrivare & musikansvarig
Marianne Maans, kapellmästare
Nina Hanson, produktionsledare på Karelia
Jan Lindroos, regionteaterchef Åbo Svenska Teater
Hanne Horte-Garner, scenografi, rekvisita och kostymer
Annatuuli Saine, koreograf
Chris Senn, fotograf
Sebastian “Baba” Sjöblom (Bitoz), ljud & ljus design, Projection mapping 
Jonatan Flinck (Flinck Audio) - Audio Edit 
New Land Pictures - Video Edit 
Theo Sandström, Felone Graphics, grafik 
Julian Garner, bygg 
Stina Berglund, sömnad 
Vokalgruppen Nonette, ”bandet” med sina röster 

Produktionsteamet med Annette Ström, Karin Berglund, Marianne Maans, Sanna Himmel-
roos och Hanne Horte-Garner.



Låtlista
Studentsången
Text och musik: Prins Gustaf 
Arr: Marianne Maans

Ouvertyr
Musik: Trad., S. Himmelroos, Mari-
anne Maans, Oskar Merikanto.
Text: Trad., Monika Fagerholm,  
Sanna Himmelroos, Hanna Åkerfelt, 
Ture Jansson 
Arr: Marianne Maans

Vagabondsången
Musik: Sanna Himmelroos 
Text: Monika Fagerholm,  
Sanna Himmelroos
Arr: Marianne Maans

Violinkungen
ur “Der Zigeunerprimás” av Julius 
Wilhelm och Fritz Grünbaum
Musik: Emmerich Kálmán
Arr: Marianne Maans

Konvaljens avsked
Text och musik: Otto Lindwall 
Arr: Marianne Maans

Månskensvalsen
Musik och text: Sanna Himmelroos 
Arr: Marianne Maans

Ebba skriver
Musik: Marianne Maans
Text: Karin Berglund,  
Sanna Himmelroos, Hanna Åkerfelt 

Hej säg
Musik och text: Trad. 
Arr: Marianne Maans

Finland är fritt - Festyra
Musik: Okänd/Oskar Merikanto 
Text:  Trad./Ture Jansson/Zacharias 
Topelius 
Arr: Marianne Maans

Polska - Ebba och Herbert  
dansar
Musik: Marianne Maans/Trad.
Arr: Marianne Maans

Ebbas förtvivlan
Musik: Marianne Maans
Text: Karin Berglund, Sanna  
Himmelroos, Hanna Åkerfelt

Arbetarnas marsch
Musik: Oskar Merikanto 
Svensk text:  Ture Jansson
Arr: Marianne Maans

Och äpplena de växa
Musik: Trad.
Text: Okänd
Arr: Marianne Maans

Nu är det jul och nu ska vi roa oss
Musik: Trad.
Text: Trad.
Arr: Marianne Maans

Krigslandskap
Musik: Marianne Maans
Med textfraser av Hanna Åkerfelt

Vi sätta oss med tårar stilla,  
Koral ur Matteuspassionen
Musik: J. S. Bach
Svensk text: Åke V. Ström
Med tilläggsstämma av Marianne 
Maans

Det finska rytteriets marsch  
i 30-åriga kriget
Musik: Trad.
Text: Zacharias Topelius 
Arr: Marianne Maans

Ett, två, tre och fyra
Text: Trad.
Musik: Trad.
Arr: Marianne Maans



Regissörens hälsning

När jag 2006 besökte Sydafrika och Robben Island i samband med ett teater-
projekt drabbades jag av en svindlande känsla när jag insåg storheten i den 
försoning som sydafrikanerna, med Nelson Mandela i spetsen, genomgått 
på en så oerhört kort tid. Hur var den överhuvudtaget möjlig? Den tedde sig 
närmast som ett mirakel i skenet av apartheids ondska. Länge efter mitt besök 
i Kapstaden gick jag runt och tänkte på vilken oerhörd kraft som finns i förlå-
telsen. Inte en sekund av dessa tankar ägnade jag åt den förlåtelse som krävts 
av oss finländare efter inbördeskriget 1918. Inte ett ögonblick av min beun-
dran riktade jag mot det faktum att mina föräldrar som är födda 20 år efter 
inbördeskriget och vars familjer stod på olika sidor, kunde förälska sig, gifta sig 
och skapa sig ett liv tillsammans. Liksom ni, kära pubik, är jag resultatet av en 
försoning som hela Finland genomlevt under våra 100 år av självständighet.

Tack Anna för att du gav mig den insikten hösten 2014 när jag fick läsa ett 
utkast av Projekt Ines -fem kvinnor i inbördeskriget 1918. Du lät mig äntligen 
förstå att den här berättelsen också är vår berättelse. Också kvinnornas berät-
telse. Också de ungas berättelse, då som nu. 

Tack Hanna och Monika för att ni gav mig skrämselhicka med ert manus, jag 
visste inte att jag kunde regissera 24 personer på en gång (och få dem att rym-
mas på Karelias scen!) utgående från ett manus som inte skyggar för någon 
endaste hemskhet eller komplexitet i berättelsen om vårt lands tillkomst. 

Tack Sanna och Marianne för all fantastisk musik som lindrar, förgör och för-
löser. Och för att ni funnits där och stöttat hela den långa vägen mot premiär. 
Tack Hanne, Annatuuli och Baba för att ni bidragit med er kunskap och kreativ-
itet och lyft den här föreställningen till en nivå jag knappt hade vågat hoppas 
på. 

Tack Annette och Karelia. Tack Jan och Åbo Svenska Teater för gott samar-
bete, vi ser mycket fram emot att gästspela hos er i februari!

Och slutligen, tack till alla skådespelare och sångare. Ni har gjort stort 
intryck på mig från första stund och är orsaken till att jag varje gång det under 
processen känts motigt velat jobba vidare och skapa någonting storslaget 
tillsammans med er. Det som gör mig varm i hjärtat, utöver den teaterupplev-
else ni nu är redo att bjuda vår publik på, är att jag i er har fått så många nya 
vänner. Det bär jag med mig och ser förväntansfullt fram emot stöta på er på 
små gator och stora scener i framtiden! 

Karin Berglund, regissör



Musiken växte fram

Det fanns en bok, det fanns tankar och idéer. Det fanns en tidsenlighet, det 
fanns en röd tråd. Det var möten, diskussioner, inspirationsbesök. Musikteat-
erns musik ska präglas av folkmusik, tidsenlig dans och det mest intressanta - 
“bandet” ska bestå av röster. Min egen vokalgrupp Nonette ska agera band.

När den för mej bästa tänkbara kapellmästaren och folkmusikern Marianne 
Maans genast från första samtal var positiv till sin medverkan i det här pro-
jektet började en lång process där pusselbitarna sakta skulle komma att falla 
på plats. Nonette och Marianne började jobba ihop redan hösten 2016. För 
att få mera intryck av det mycket vida begreppet folkmusik åkte hela Nonette 
för första gången på en Folklandia-kryssning, en kryssning med flera tusen 
folkmusiker som ger och får 24 folkmusik-späckade timmar. Där stötte jag på 
en mycket vacker gammal finsk visa “Lampaanpolska”, den lite konstiga finska 
texten förklarades av att ursprungstexten är på svenska. I Mariannes arrange-
mang utgör den med Andreas tolkning något av det mest berörande jag 
nånsin varit med om. 

Flera av sångerna kom till mej på ett eller annat sätt under min tjänstledi-
ghet i april och maj då jag på heltid kunde ringa runt, maila, googla och sitta 
på Sibeliusakademins bibliotek och bläddra i noter och främst i tidsenliga 
repertoarlistor. Där blev jag bland annat kär i “Konvaljens avsked”. “Polskan”, 
som enbart var instrumental eller rättare sagt vokal hade Marianne kommit 
med redan under hösten. Den skulle bli Ebbas tema, att den skulle bli en 
fantastisk solosång visste vi inte förrän i höstas när vi märkte hur mycket Ebba 
hade att säga, vilket Emilia i sin tur mästerligt tolkar. 

Vi har alla ett musikbagage vi går och bär på. I mitt bagage finns Bachs 
Matteuspassionen. Vi gjorde den under min studietid i Jakobstad. En ung 
mänskas begravning är svår men i orden “Vila stilla, vila väl” finns ett hopp, ett 
lugn, en tröst, därför kom en förkortad och vokal version av verkets sista Koral 
med. Till sist vill jag nämna Månskensvalsen. Den kom till i en lägenhet som 
jag fick låna för att sitta ostört och skriva i mitt i centralaste Helsingfors. Det 
var den 10 maj och stora snöflingor föll över Esplanadparken. Det blev en en-
kel vals med lite räknande i texten, ett fruset blad, två raka stammar, tre diken, 
fyra händer osv. När Anna och Birk sjöng och dansade till den på en övning för 
första gången blev jag mycket rörd.

Hoppas resultatet av vårt arbete med denna produktion berör dej lika my-
cket som den berört oss.

Ett speciellt tack till den modiga, innovativa och fantastiska föreningen som 
under tio år byggt upp Kulturhuset Karelia.

Sanna Himmelroos, låtskrivare och musikansvarig





Tack till våra bidragsgivare, sponsorer och  
samarbetspartner! 

Finland 100, Svenska kulturfonden, Raseborgs stad,  
Konstsamfundet, Svenska Folkskolans vänner, Sophie von Julins 
stiftelse, Karis-Pojo Sparbanksstiftelse, Aktia stiftelsen i Ekenäs, 
Brita Maria Renlunds stiftelse, Otto A. Malms stiftelse,  
Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Västnyländska  
Ungdomsringen och Åbo Svenska Teater.

Helsingfors stadsmuseum för bilder.





Må-to 11–21, Fre 11–00, Lö 12–00, Sö 12–17
Högbergsgatan 12, Karis, tfn 044 754 98 42
www.restaurangkw.com • Följ oss på Facebook!

KW, Restaurangen med den 
goda maten och den glada 
servicen!
Äntligen! P.g.a. stor efter-
frågan har vi nu också  
öppet på söndagar!

Vokalgruppen Nonette, ”bandet” med sina röster. Lotta Lerviks, Jessica Westerholm, Anna Idman, Marica 
Hedman, Helena Fagerholm och Sanna Himmelroos. 
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Vårens repertoar 2018
JANUARI
18–20.1, Ekenäs filmfest
fre 19.1 Paneldebatt om kulturen i Västnyland
lö 27.1 kl. 15, Diskussionspanel kring inbördeskriget med  
Maarit Feldt-Ranta samt forskare Matias Kaihovirta. Arr: Arbetarbladet

FEBRUARI
Musikteatern “18”, 31.12.2017–10.2.2018.  
OBS! lö 10.2 kl. 13 & 18 turnéföreställningar på ÅST i Åbo, Studion
ons 7.2 kl. 18 & kl. 20 “var inte rädda” - Henrik Schyffert - SLUTSÅLD!
to 8.2 kl. 19 ÅST: Sista Cigarren
lö 10.2 kl. 19 Stage Night
to 15.2 Trickbag

MARS
to 1.3 Wine bar with Open Stage
ons 7.3 Mikaelskolans elevproduktion
to 8.3 Kvinnodagskonsert
lö 17.3 Luckans kalaslördag
24.3 Mandys Nyckel konsert
Vi förbehåller oss rätten till ändringar!

Skillnadsgatan 11, 10600 EKENÄS 
tfn 044 355 60 60 eller info@karelia.huset.fi

Biljettluckan är öppen vardagar 12-17, samt 1h före föreställning. 
Biljetter fås också från Luckan i Karis, samt www.netticket.fi

karelia.huset.fi


