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På 1960-talet var Helsingfors en li-
ten by om man ser till ungdomsmu-
siken. Den rutinerade rockstjärnan 
Kaj ”Rock Jerry” Järnström bodde 
på Bulevarden 17 och Peter Ekman 
i nybörjarbandet The Sounds på Bu-
levarden 15. 

Det fanns en tanke på samarbete, 
men skillnaderna i musiksmak var 
för stora då.

– Dessutom lämnade jag egentli-
gen musiken 1962 för att ta studen-
ten 1963, och det var just då som 
Sounds började peaka, säger Kaj 
Järnström.

– Tanken på samarbetet föddes 
väl 2011 när vi spelade på Savoy och 
började tycka att ingen orkar med 
den här gitarrmusiken i längden, sä-
ger Peter Ekman. Då dök den gamla 

idén om samarbete med Rock Jerry 
upp i minnet igen.

– Vi har repat tillsammans i fy-
ra år, och nu har vi samlat ihop en 
del livematerial till en skiva. Det är 
många tillfälligheter som samver-
kat, säger Kaj Järnström.

Av originaluppsättningen i The 
Sounds finns Bobi Söderblom och 
Peter Ekman kvar i dag. 2011 kom 
Rock Jerry, Esa Helasvuo, Erkki Su-
tela och Ville Granö med.

– Nu är det egentligen två mu-
sikstilar som möts. Järntrådsmusi-
ken från The Sounds repertoar kors-
befruktas med den femtiotalsrock 
som varit min, säger Kaj Järnström. 
Dessutom finns de bästa bitarna ur 
The American Songbook i bered-
skap.

Rock Jerry och 
The Sounds 
blev en syntes 
av sextiotalet
Kaj ”Rock Jerry” Järnström och gitarrbandet 
The Sounds planerade någonting gemen-
samt redan 1962. Nu � nns de äntligen på 
samma skiva.

NEW KID. Kaj ”Rock Jerry” Järn-
ström planade ut sin karriär 1962 när 
The Sounds började bli kända. Efter 
ett långt liv längs olika � ler har de 
två storheterna mötts. Nu kommer 
skivan. FOTO: JUSSI NUKARI
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ISABELLA ROTHBERG

Teaterredaktör

Kritik på 
egna villkor

 ● Att skriva teaterkritik är att få kritik, konstaterade Da-
gens Nyheters mångårige teaterkritiker Leif Zern i en ko-
lumn i fjol. Beskrivningen stämmer väl in på de erfaren-
heter jag har av att arbeta som teaterredaktör på Hufvud-
stadsbladet. Jag innehar en maktposition som får och ska 
kritiseras och ifrågasättas.

Med jämna mellanrum uppstår debatter om teaterkriti-
kens tillstånd i Svenskfinland och konstnären Cris af Ene-
hielms öppna brev till kritikerna på Svenska Yles webb-
plats är det senaste inlägget i diskussionen. Där anklagar 
hon kritikerna för att drivas av maktbegär och ilska, och 
hävdar att kritikerna inte älskar teatern. 

Debatter om teaterkritik är välkomna och högst natur-
liga. Teaterfältet, till skillnad från till exempel litteraturen, 
är uppbyggt kring ett kollektiv med medlemmar som stöt-
tar och backar upp varandra. Att spänningen mellan kriti-
ken och teaterfältet blir stark är en följd av den här struk-
turen och är inte ett unikt fenomen för Svenskfinland. 

Visst håller jag med af Enehielm om att kritikern ska va-
ra insatt och intresserad, att det behövs många fora för tea-
terkritik. 

Däremot delar jag inte hennes åsikt om att kritikern 
ska ta hänsyn till teaterns ekonomi och publiksiffror i sina 
recensioner. Det är inte kritikerns uppgift – ur ett sådant 
hänsynstagande föds inte texter som tjänar läsarens eller 
publikens intresse. Dessutom är det ett anspråk som inte 
är förenligt med journalistreglerna. 

Det är i själva verket lika absurt som att kräva att de po-
litiska journalisterna ska sträva efter att höja politiska par-
tiers opinionssiffror. 

Kritik är opinionsjournalistik och en del av det offentli-
ga samtalet, precis som ledare och kolumner. 

En fungerande teaterkritik kräver att redaktioner och 
frilansare på lång sikt har möjlighet att bygga upp ett för-
troende hos läsaren. Det är framför allt läsaren och publi-
ken som kritikern ska tjäna. 

Läsarna består av personer som i större eller mindre 
grad är intresserade av teater, som har stor eller liten kun-
skap om teater. 

Målet är att erbjuda dem en text som är stilistiskt hög-
klassig, som beskriver, analyserar och sätter den enskilda 
föreställningen i ett sammanhang. Men också en text som 
tar ställning.

En kritiker som inte vågar ta ställning, som slutar vara 
ärlig mot sig själv och sina läsare, förlorar snabbt läsarnas 
förtroende. Och återigen: det är läsarens och publikens lo-
jalitet kritikern vill åt. 

Vidare skulle jag gärna se att af Enehielm redogjorde för 
bevis som stöder hennes påstående om att kritikerna inte 
älskar teatern, att kritikerna drivs av ilska och maktbegär. 
Jag känner inte igen mig själv eller mina kolleger i den be-
skrivningen.

Alltså ligger bevisbördan hos af Enehielm. På vilket sätt 
är vi maktlystna och elaka? 

❞ En kritiker som inte vågar ta 
 ställning, som slutar vara ärlig 

mot sig själv och sina läsare, förlorar 
snabbt läsarnas förtroende. 

TEATER

 ● Tre systrar och en berättelse. 

Efter Lars Sunds roman Tre sys-
trar och en berättare. Dramatise-
ring: Erik Norberg. Regi: Joakim 
Groth. Scenogra� : Erik Salvesen. 
Kostym: Tyra Therman. I rollerna: 
Johan Aspelin, Jonas Bergqvist, Li-
na Ekblad/Kajsa Ek, Ulf Johansson 
Susanne Marins, Åsa Nybo, Tinja  
Sabel, Carola Sarén, Tove Qvick-
ström, Tobias Zilliacus.
Urpremiär på Wasa Teater 7.11

Lars Sunds fjolårsbok Tre systrar och 

en berättare handlar – bland myck-
et annat – om teater. Den har rent-
av undertiteln ”roman i fyra akter”. 
Så det blir en hel del teater i teatern 

Tre kvinnor och en gåta

TRE ”SYSTRAR”. Susanne Marins, Tove Qvickström och Tinja Sabel spelar tre 
unga damer med olika social bakgrund. I Wasa teaters iscensättning av Lars 
Sunds senaste roman möts de i en amatörteateruppsättning av Tjechovs Tre 
systrar. FOTO: FRANK A. UNGER

Wasa teaters tolkning 
av Lars Sunds roman 
är rikt orkestrerad 
och välspelad, men 
också något tablå-
artad på sina ställen.
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Improvisation är en så väsentlig del 
av orgeltraditionen att det måste bo 
en liten tonsättare i varje organist. 
Att producera ett nytt stycke med ett 
tema som grund kräver både fantasi 
och kännedom om musikaliska sti-
lar, former och satsen.

Som musikaliska verk är impro-
visationerna vanligtvis förgängliga 
– de framförs en gång och går inte 
att upprepa – men det finns även un-
dantag. Då franska Charles Tourne-
mire (1870–1939) år 1930 framför-
de fem symfoniska improvisatio-
ner i basilikan Sainte-Clotilde i Pa-
ris, spelades dessa in på fonogra-
frullar. Tonsättaren Maurice Duru-
flé skrev ner improvisationerna, som 
på så sätt bevarades för kommande 
generationer. 

Den unga orgelvirtuosen Pétur 
Sakari (f. 1992) inledde sin recital i 
Berghälls kyrka med Tournemires 
magnifika och kontrastrika improvi-
sation över den gregorianska melo-
din Victimae paschali. Improvisatio-
nen finns också bland de franska or-
gelverk som Sakari spelade in 2014.

Sakari studerade först i Finland, 
men vägen ledde till Paris, där han 
har studerat för organisten och ton-
sättaren Thierry Escaich (f. 1965). 
Escaich, som Sakari i programtex-
ten kallar för ”vår tids Tournemire”, 
är själv känd för sina improvisatio-
ner och undervisade även Sakari i 
denna konst.

Under sin recital framförde Saka-
ri en ny improvisation över två te-

mata, den gregorianska melodin Ave 
maris stella samt ett tema av Escaich. 
I den över 20 minuter långa impro-
visationen utnyttjade Sakari på 
många ställen en textur med en de-
taljrik melodisk yta och en långsamt 
skiftande harmonisk bakgrund. Ett 
lekfullt rytmiskt avsnitt ledde till ett 
imponerande, våldsamt och mörkt 
slut. Här, liksom i Tournemires Victi-
mae, visade Berghälls kyrkas fransk-
romantiska orgel sin kraft.

Medan improvisationerna bjöd 
på ett musikaliskt fyrverkeri kan 
konsertens andra kompositioner 
kallas kontemplativa. Aulis Salli-
nens (f. 1935) Three adagios for organ 
(2013) litar på en behärskad kontra-
punkt av okonstlade melodiska lin-
jer. I det andra adagiot förde de stora 
dynamiska kontrasterna tankarna 
till en dialog mellan människan och 
en högre kraft. Escaichs Eaux nata-
les (2002), den första av tre Poèmes 
pour orgue, lockade till att lyssna på 
klangens nyanser. 

Sakari verkade ha en person-
lig och entusiastisk relation till allt 
som han spelade, och detta garante-
rade att han tolkade varje not med 
inlevelse. Med isländska Áskell Más-
sons (f. 1953) Larghetto (2009), som 
är komponerat speciellt för Sakari, 
avslutades konserten i en solenn, ve-
modig stämning.

Recitalen var en del av festivalen 
Organo Novo, som koncentrerar på 
modern och samtida orgelmusik. 
Festivalen pågår ända till söndag 
den 15 november med exempelvis 
Olli Kortekangas 60-årskonsert på 
programmet.

ANNA PULKKIS
kultur@ksfmedia.i

Ny orgelmusik  
med ung entusiasm
ORGELMUSIK

●● Organo Novo 
Pétur Sakari, orgel. Tournemire, 
Sallinen, Sakari, Escaich, Másson. 
Berghälls kyrka 9.11.

Inte covervarianter
Rock-Jerry vill inte kalla sig en van-
lig coversångare. 

Han sjunger visserligen andras 
låtar, men han går alltid tillbaka till 
originalet och den musik som inspi-
rerat till det.

– Elvis lyssnade på både svart mu-
sik och countrysångare. Jag försö-
ker lyssna på det han lyssnade på, 

tänka mig in i hur jag skulle ha rea-
gerat på musiken där och då, och på 
det sättet hitta tillbaka till låtens fö-
delse, säger han.

Bobi Söderblom betonar att soun-
det utvecklats med tiden. 

– När Rock Jerry kom med fick vi 
också delar av hans repertoar.

Men trots att nya skívan innehål-
ler så pass olika låtar som Hound 

Dog, Cavatina och Kärleken är kom-
mer bandet aldrig undan Manchuri-
an Beat, Kulkuri och Emma.

Skivan The Sounds & Rock Jerry Live at 

Arcada Studios släpptes på onsdagen.

DAN KRONQVIST
029 080 1348, dan.kronqvist@hbl.i

a
när den nu sätts upp på Wasa Teater 
i en sevärd, elegant och bitvis aning-
en tunn scenversion regisserad av 
Joakim Groth. Då bok blir pjäs går 
ju alltid något förlorat, och något an-
nat uppstår.

Handlingen tilldrar sig i Jakob-
stad och tar avstamp i amatörtea-
terföreningens idoga repeteran-
de av Tjechovs Tre systrar. Året är 
1948, pjäsvalet djärvt. Till titelrol-
lerna handplockar den minst sagt 
respektingivande teaterprofessorn 
Mirjam Bergbom, formidabelt ge-
staltad av Carola Sarén, tre unga 
kvinnor vars livstrådar därmed flä-
tas ihop. Men någon premiär verkar 
det inte bli.

Framgångskoncept
Att sätta upp Sund-romaner har bli-
vit ett framgångskoncept på Wasa 
Teater. Dundersuccén med Colora-
do Avenue 1999 satte ribban, följd av 
Lanthandlerskans son år 2000 och 
Hemsång, fritt efter Eriks bok, 2011. 
Olika regissörer varje gång, men 
alltid i dramatisering av svensken 
Erik  Norberg, som översatt de fro-
digt episka berättelserna till ett scen-
språk som står på egna ben. 

Denna gång har han bland annat 
strukit bokens egentliga huvudper-
son, berättaren – därav det utbytta 
ordet i pjästiteln Tre systrar och en 
berättelse. 

Där Tjechov porträtterar melan-
koliska överklassdamer lyfter Sund 
och Norberg fram klassperspektivet 
genom tre driftiga kvinnor från olika 
miljöer. Vi följer dem i vått och torrt 
från den karga efterkrigstiden in i 
1960-talets välfärdssamhälle.

Springflickan Iris (Susanne Ma-
rins) springer ofrivilligt in i teaterns 
värld och stannar där. Fånerier tyck-
er hennes far, latrinkusken Skitu-
Kalle (Tobias Zilliacus), åtminsto-
ne till en början. Folkskollärarinnan 
Ulla-Maj (Tove Qvickström) flyttar 
till staden från landet och får smak 
för jämställdhetsfrågor. För Margit 
(Tinja Sabel) är den borgerliga fasa-
den a och o men till ett högt pris. Till 
bilden hör också olyckliga Valborg, 
en gestalt som är mera diffus här än 
i romanen. Lina Ekblad och Kajsa Ek 
alternerar i den rollen.

Krigets skugga
Föreställningen är rikt orkestrerad 
och välspelad, men också så fullma-
tad att den blir något tablåartad på 
sina ställen. 

I första akten ryms allt från ko-
mik och spirande romantik till ond 
bråd död. 

Andra akten har en tillbakablick-
ande struktur och förtydligar vissa 
teman. Hemligheter avslöjas också. 
Men det finns en allt överskuggande 
gåta som förblir en gåta. 

Erik Salvesens scenografi och 
Tyra Thermans dräktdesign kom-
pletterar varandra perfekt. Vid förs-
ta anblicken ter sig scenbilden sta-
tisk med sina stora rumshöga mo-
duler, men de förflyttar i en hand-
vändning skeendet till en ny plats. 
En trångbodd bostad, en teaterlo-
ge, portvalvet vid Tobaksfabriken. 
Symboliska tolkningsmöjligheter 
ges också, och en varmbrun nyans 
som för tankarna till teakmöbler do-
minerar. Tidskänslan manas även 
fram genom kläder och frisyrer och 
valet av musik. 

Krigets skugga är lång men nå-
got man helst inte talar om. Som bil-
mekanikern Elis Holm (Jonas Berg-
qvist) som skadades vid fronten och 
parerar frågor med ett ”äh”. 

Detta tigande och skyggande vill 
demonregissören Bergbom råda bot 
på med god teaterkonst ”som ger oss 
mod, som lär publiken att accep - 
tera sina egna och andras svaghe-
ter”;  annars blir samhället allt hår-
dare. 

Fast någon dialekt vill hon givet-
vis inte veta av på scenen. Därvid-
lag skulle hon vara mycket missnöjd 
med Wasa Tea ters senaste produk-
tion. 

MARIA SANDIN
kultur@hbl.i 

 

 

  

  

 

 
  

 

 

 

 

  

  


