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HAGAR OLSSONIN VARHAISNÄYTELMIEN ENSIESITYKSET JA LAVASTUKSET

Hagar Olssonin näytelmä S.O.S. kantaesitettiin Koiton näyttämöl
lä 16.3.1929*^ Svenska Teatemissa saman näytelmän ensi-ilta oli

2vain noin kuukautta myöhemmin 24.4.1929, ja Turun Teatteri tart
tui näytelmään vajaan vuoden kuluttua. Ensi-ilta Turussa oli 20.
2.1930.3
Koiton näyttämön esityksen lavasti Wäinö Aaltonen^, Svenska Tea-

5ternin esityksen Yrjö Ollila ja Turun Teatterin esityksen Alvar 
Aalto6.
Kukin näistä lavastajista oli jo kaksikymmenluvun lopulla tunnet
tu ja tunnustettu taiteilija. Tämä lienee osaltaan vaikuttanut 
siihen, että näytelmien lavastuksiin kiinnitettiin arvosteluissa 
keskimääräistä enemmän huomiota. Sekä näytelmien että niiden la
vastusten todettiin olevan uutta muotokieltä, jota arvostelut se
kä kuvailivat että erittelivät.
Wäinö Aaltosen lavastuksesta S.O.S.-näytelmään ei ole ilmeisesti

7säilynyt yhtään valokuvaa.
Lähinnä tästä syystä on käsittelyyn otettu myös Hjärtats pantomim-
näytelmän lavastus. Aaltonen lavasti tämän Hagar Olssonin ensim-

8maisen näytelmän kantaesityksen Svenska Teatemissa 9.1.1928. 
Tästä esityksestä on säilynyt sekä kuvia että kuvauksia.

HJÄRTATS PANTOMIM - SISÄLTÖ JA NÄYTTÄMOKUVAT

Hjärtats pantomin on varustettu määrittelevällä aiaotsakkeeliaq"Ett skuggspel i fyra t-abläer jämt-e förspel och efterspel". 
Näytelmän päähenkilöt ovat Hän ja Hon.
Esinäytöksessä Hän lukee päivälehteä ja heittää sen sitten pois 
kyllääntyneenä. Maailmalla ei hänen mielestään tapahdu mitään.
Hon on eri mieltä. Hän ottaa lehden ja havaitsee uutisen, jossa 
ilmoitetaan kansainvälisten raha-arpajäisten päävoitto. Se lan
keaa numerolle, jonka Hän on lunastanut.
Puhelin alkaa soida. Rahalla saa sisustusta, matkoja, juomia.
Hon suhtautuu varauksellisesti voittoon. Hän on innoissaan rahan 
suomista mahdollisuuksista. Hon alkaa hänen mielestään vaikuttaa
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ikävältä ja arkipäiväiseltä surressaan pientä Buddha-veist-osta, 
jonka on kadottanut ja jonka Hän vahingossa astuu murskaksi.
Hän pitää itseään onnen suosikkina, unelmoi kaukaisista paikoista 
ja ympäröi itsensä tavaralla.
Hon löytää tavaranhankkijoiden joukosta taidekauppiaan, jonka to
dellinen minä on hänelle läheisempi kuin Hän. Hän lähtee tämän 
kanssa tiehensä.
Hän jää yksin sivelemään omaa poskeaan kullankeltaisella brokadil- 
la.
Kirjailija luonnehtii näytt-ämökuvan esinäytöksen alussa:

Eftermiddag. Enkelt pensionatsrum. Ett bord och en länstol
framme tili vänster, närä fönstret. En vattenkaraffin och
tvä glas samt nägra cigarrett-askar pä bordet. I fonden tili
höger en schäslong och bredvid den ett litet bord med en te-
lefon. Börr i fonden tili vänster.

Esinäytöksen lopussa on ympäristöä koskesca näyttämö oh je:
Ljuset slocknar, scenen förblir ett ögonblick i fullständigt
mörker. Sä framträder talet 17229 i flammande ljus snett 

11över fonden.
Valonumero on arpajaisten voit-toluku.

Ensimmäinen kuvaelma on nimeltään Hjärtats pantomim ja alkaa uu
dessa ympäristössä:

Senare pä eftermiddagen, utanför ett mystiskt täit, som man
inte vet vad det är för slag. Scenen ligger i skymning; det
cirkelrunda täitet är behängt med granna papperslyktor som 
sprider ett fantastiskt sken. Ovanför ingängen läses i eld- 
bokstäver HJÄRTATS PANTOMIM. Framför ingängen ett skynke med 
ett brinnande hjärta i mitten. Pä var sin sida om ingängen 
tvä jazzande figurer: Hjärter dam och Hjärfcer kung. Man ser 
endast benen, övre delen av kroppen täckes av ett kolossalt 
spelkort."^

Teltasta astuu kuuluttaja, joka on naamioitu pääpiruksi. Hän kuu
luttaa illan galaesityksen, Hjärtats pantomimin. Kuulijoiden joite- 
koon osuu Hän, joka väittää olevansa onnen suosikki ja matkalla Sa- 
markandi in.
Telttaan vaeltaa miehiä ja naisia onneaan etsimässä. Hän tarkkai- 
lee aikansa ja huomaa, että ihmisiä vain petetään. Kuuluttaja puo
lestaan sanoo, että Hania ei tarvitse edes pettää, koska hän tekee
sen itse. Hän ajaa Hanin pois apulaisensa Arlecchinon välityksellä
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Toinen kuvaelma, Nattens skuggor, vie hotellin edustalle, jossa 
kaikki satunnaiset ohikulkijat keskustelevat kansainvälisten raha- 
arpajäisten suurvoitosta ja kadehtivat voittajaa. Vain neiti Boub- 
16, jolle Hän yrittää tarjota rahojaan, ei pidä arvossa omistamis
ta. Hänen maailmansa on kaupunkien kaduilla, missä suuri raha on 
tarpeetonta. Neiti Boubl§ antaa Hanille opetuksen, joka saattaa 
nämä kaksi .yksinäistä yhteen:

När man förlorat allt - som jag - och ända .har nägonting 
kvar, da undrar man, vad det är som man har kvar, och da 
t-änker man för sig själv: det är visst glädjen jag har vun- 
nit

Toinen kuvaelma esitetään näyttämöviitteissä seuraavasti:
Samma afton, inemot kl. 12. En park, tili vänster en botell- 
fasad, klart upplysta fönster, över ingängen brinner i en 
halvcirkel sky.lten METROPOLITAN HOTELL. I fonden en bänk, 
framtill en lykta. De promenerande gär förbi längs gängen 
närmast rampen, somliga viker in tili hotellet, andra gär 
förbi

Kolmas kuvaelma on nimeltään Mardrömmen.
Senare pä natten. Samma park. Hotellet ligger fortfarande
i mörker, endast lyktan sprider ett svagt sken. Hän sitter
irsLumrad pä en bänk, lutad över ett b.ylte som hän har berd-
vid sig pä bänken: Hittebamet som hän svept in i sin över-
rock. I fonden utspelas hans dröm, bakom ett tunt, skimran-
de förhänge av overklighet. Brömscenen är belyst av ett
sken ovanifrän. Det snikna köpsläende om lyekan, begäret
att äga allt som man ser, har tagit gestalt i en mardröm:
Auktionen. Auktionsförrättaren stär pä en estrad tili hö-
ger; bredvid honom ligger en hög av sädant, som ser ut som
värdelöst- sicräp - men även det är blott skenbartx- allt är

15efterbildning i papier mach§.
Huutokaupassa myydään tuoli, paperilamppu, siivekkäät kengät, 
matka maapallon ympäri aina Samarkandi in, ikuisen nuoruuden rie
pu ja kalleimpana kaikesta Buddha, hintanaan sielu. Uni katoaa.
Hän seisoo kuin halvautuneena. Hon palaa mieleen, samoin enti
nen onni. Löyt-ölapsi vierellä on nälissään. Hän huomaa, ettei 
hänellä ole rahaa edes lapsen ruokkimiseen,ja kerjää ohikulki
jalta, jonka sitten, tämän kieltäydyttyä antamasta rahaa, ryös
tää.
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Neljännessä Gryningen -kuvaelmassa Hän hoitaa lasta. Lyhdynsytyt— 
täjä kulkee sammuttamassa katuvaloja. Aurinko valaisee miehen ja 
lapsen.

Samma park i morgongryningen. Den ensamma lyktan sprider 
ett blekt sken."*"6

Jälkinäytöksessä käy ilmi, että päävoittajan numero onkin mahdol
lisesti ollut toinen. Painovirhe on joko aiemmassa tai uudessa uu
tisessa.
Hon kertoo, että vaikka hänen oma itsekäs sydämensä murskautuikin 
Buddhan särkyessä, on todellinen sydän seurannut matkaa, jonka Hän 
on tehnyt, ja vakuuttunut siitä, että Hän tulee voittamaan kiusauk
sensa. Paikalle saapuu Hamlet— pukuinen kirjailija, jolta kysytään, 
voittiko Hän päävoiton vai ei. Kärsimätön kirjailija välttelee vas
tausta.
Hän ja Hon näyttelevät mykän sydänten pantomiimin, jolloin kirjai
lija väittää, että hänen ideaansa käytetään väärin. Kirjailija on 
tarkoittanut näytelmästä hienoa komediaa, ei koht-alodraamaa.
Hon vetoaa sydämen totuuteen ja palaa taidekauppiaan luo. Kirjai
lija päättää keskeyttää näytelmän ja julistaa kaaoksen. Ukonilman 
ja musiikin pauhatessa kuuluu, kuinka Hän kutsuu.

HANS RÖST: Pölj migj^7 
Kirjailija vetäytyy syrjään, kun Hän julistaa: lg

Endast den kan befria lyckan, som ger sitt eget hjärta.
Hon lankeaa polvilleen sanoen:

Alit är fullbordat 
Voimattomana kirjailija toteaa:

?0Hjärtat! Vilken banalitet.

SVENSKA TEATERN UT HJÄRTATS PANTOMIM

"Bekoren", fräga vi, "blir det den ultra moderna med trappor, 
som leda himmelshögt och avgrundsdjupt-, och som fordra en 
ny plastik för att icke säga ekvilibristisk utbildning".
"Det är skulptören Väinö Aaltonen, som ätagit sig att skapa 
den konstnärliga inramningen, och det har", försäkrar hon, 
"värit mycket int-ressant att följa med frän det första mini- 
at-yrutkastet tili verkets fulländning. Det hela är enkelt,
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linje och komposition, arkitektoniskt, nastan skulpterat. 
Ett svart- sammetsdraperi stär som bakgrund tili romantiska 
färgeff ekt-er." ̂

Vastaaja on kirjailija, jota .g,ikakausiv»;,l e b t i haastatteli kahta 
päivää ennen ensi-iltaa. Hän on vaiti ovi isas ja teatterin katso
jakuntaa rauhoittava, eikä tartu ultramodemismin mainosarvoon.
Arvostelut ensi-illan jälkeen ovat railakkaampia. Ne kiittävät

22arkkitehtonista ja rytmistä sommittelua ja löytävät myös aivan 
uutta ja esikuvallista. "Aivan suurenmoinen näyttämöasu, joka on 
Väinö Aaltosen nerokasta käsialaa", kirjoittaa Helsingin Sanomat 
ja jatkaa:

Väinö Aaltosen osuus on puhtaasti taiteelliselta kannalta 
esitystä arvioitaessa kaikkein painavin.
Synteettinen dekorat-si onikäs ittely kauniine vii voine en ja
väripintoineen, kekseliäästä sommitellut näyt-tämökuvi en
painopisteet ja mestarilliset yksityiskohdat - kuten esim.
hopeapatsas kauniine päineen - edustavat aivan uutta ja

23esikuvallista meikeläisessä teatteritaiteessa.
Arkit-ekten esittelee kaksi kuvaa lavastuksesta ja kirjoittaa 
saatteeksi:

3) Vackrast- var den andra tablän, den svarta hotellfasaden
med s in 1justransparang, s in giftigt gröna ingäng och sin
gula trappa bildade jämte den med ett rött stiliserat hu-
vud krönta silvergrä pelaren en scenbild av sällsynt hei,
mäktigt- gripande verkan.^

2) Första t-abläns cirkust-ält gav i sin brokiga trasgrannhet
den rätta f örstadsboulevardstämningen, förspelets kuliss
i vinkelform - det ena planet klart grönt, det andra i
grägult-, slut-ande i en bjärtröd pilaster - bildan.de en
verkningsfull bakgrund för Hans och Hennes at-tityder i det

25bisarra drama de spela.
Yleisarvio lavastuksesta on samassa artikkelissa:

Det är väl första gängen man hos oss fätt se en fullgängen
9 f imodärn teateruppsättning.

Arvosteluissa saa lavastuksen lisäksi kiitosta kirjailijan "det
27aktningsvärda strävandet att komma bort frän gammal slentrian 

ja ohjaajan "en medvetet modemistiskt tillrättalagd expos^ avp Qdet nya dramats problem och verkningssätt". Ohjaaja Äke Claes-
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29sonin J ot-et-t-a sanotaan r.ytmisesti mielenkiintoiseksi, filmilli

seksi^ ja todetaan siinä heijastuvan teatterin absoluuttisen au
tonomian*^.
Kaikkiaan arvosteluista on luettavissa esityksen kokeminen onnis
tuneeksi taideteokseksi, jonka osatekijät ovat olleet tyylillises
ti saumattomia ja taisiaan tukevia.
Säilyneet- tiedot- eivät- kerro, mikä on ollut Wäinö Aaltosen osuus

4 ja 5) näytelmän puvustuksessa, mutta on mahdollista että hän on hyväk
synyt jollei peräti luonnostellut ne, siinä määrin keskeisiä ne 
ovat esityksen visuaalisessa yleisilmeessä.

5.0.5. - SISÄLTÖ JA NÄYTTÄMÖKUVAT

325.0.5.tn määrittää nimike "Brama i fyra akter jämte mellanspel". 
Ensimmäinen näytös tapahtuu perinteisessä näyt-tämökuvassa:

6) Solitt gammaldags herrum. I fonden en stor svartlackerad
sekretär och pä väggen ovanom den ett damporträtt. Pä sek- 
retären ligger en violin i röt-t fodral. Tili höger ett skriv 
bord. Radioapparat- med högt-alare. Telefon. I fonden t-ill 
vänster ing&ng fran hallen.^

Huoneessa on Maria, joka kuljeskelee levottomana. Hänen ystävätä
rensä tulee tervehtimään täynnä emansipaatioajatuksia..Maria $aas 
uskoo, että naisen osa on ■uhrata itsensä ihmisrakkaudesta. 
Yst-ävättären poistut-t-ma sisään tulee tuntematon mies, joka pyytää 
apua. Hänen kätensä ovat palaneet. Tuntematon näkee Marian silmis
sä vanhan ystävänsä, Marian äitivainajan. Hän kertoo kantaneensa 
Mariaa käsillään tämän ollessa vielä lapsi.
Tuntematon tarvitsee turvapaikkaa, sillä kaikki yhteiskunnan jär
jestystä vaalivat voimat ovafc hänen kintereillään. Marian kanssa 
hän uskoo voivansa muuttaa maailman.
Marian isä tulee paikalle,ja tuntematon piiloutuu makuuhuoneeseen. 
Isä kuun1d.ee radiouutiset, ja Maria saa tietää, että kaikkia lail
lisen yhteiskuntajärjestyksen puolella olevia kehotetaan yhteis
työhön poliisin kanssa vapaalla jalalla olevan rikollisen takia. 
Tuntomerkki on, että tämän kädet ovat täynnä hapon polttamia haa
voja.
Maria saa isältään kuulla, että etsintäkuulutettu on tohtori Pat
rick, keksijä ja sot-ilaskemisti, kaasutehtaan johtaja. Isä kertoo,
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että Patrickin suorittama rikos on yhtä mittava kuin hänen aikai
sempi mahtinsa. Hän on tuhonnut kaasutehtaan, sen laboratorion ja 
t eht aan varast ot.
Maria puolustaa Patrickia kuultuaan hänen tekonsa ja arvattuaan et
tä kyse on hänen tuntemattomasta vieraastaan.

Toisen näytöksen paikka on Marian makuuhuone, jota kirjailija ei 
kuvaile näytt-ämöohjeissaan:

Mari as sovrumj sainma afton. Patrick sitter orörlig pä sängen3  ̂
Maria ilmoittaa Patrickille tietävänsä kuka tämä on ja haluavansa 
auttaa tätä. Patrick tunnustaa, että tehdasalueella leikkinyt lapsi, 
joka odottamatta tarttui hänen käteensä, sai hänet tekemään tekonsa. 
Nyt fatrick tarvitsee yksinkertaisesti vain toiset vaatteet ja ra
haa päästäkseen pakoon. Suuri työ ihmiskunnan pelastamiseksi on 
saatava alulle.
Patrick pyytää Mariaa varastamaan tarvittavan su;:man isältään. En
sin Maria kauhistuu, sitten hän lupaa hankkia rahat.

Välinäytöksen ensimmäinen kohtaus irrottautuu arkitodellisuudesta: 
Futuristisk dekoration. Här och där1jättelika bokstäver 
PANEUROPA - MOSKVA - USA. Overkligt ljus, personema skugg- 
lika. 1 fonden ett kemiskt laboratorium, där Patrick tyckes 
ha slumrat vid nägot experiment. Framtill öppen scen. Närä 
rampen, säväl tili höger som tili vänster, en upphöjning för 
talare. Ett svagt- ljus spelar hela t-iden över laboratoriet i 
fonden, men främre delen av scenen ligger tili en början i 
dunkel. Rop bakom scenen: Ned med folkförbundet! Leve Inter- 
nationalenl Jag protesterar! (Ringning). Tili ordningen, minä 
herrar!

Tarkka näyttämökuva sisältää siis myös määrityksen äänikulissiksi, 
joka jatkuu kohtauksen aikana huudoin ja suosionosoituksin. Valojen 
syttymistä, sammumista ja kohdistumista koskevia näyt-tämöohjeita on 
samoin merkitty koko kohtauksen kulkuun.
Kohtauksen sisältönä on Kansainliiton ja työläisjoukkojen vastakkain
asettelu, joka nähdään Patrickin tarkkailija-asemasta. Kansainliiton 
frakkiin pukeutuneet herrat puhuvat rauhan asiasta diplomaattisen 
pyörein sanakääntein. Työläisjoukot syyttävät liittoa kansojen aja
misesta asevarusteluun. Kansainliiton voimattomuus saa työläisjou
kot tukeutumaan Kansainväliseen.
Kun Kansainliit*on vahtimestari ojentaa herroille rauhanpalmun ter-
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vehdykseksi demokraattiselta rauhankongressilta, alkaa kaukaa kuu
lua tykkien jyly.

Välinäyt-öksen toinen kohtaus alkaa ritareiden Stolthet, Hjältemod 
ja Ära sekä kolmen raivottaren Jungfru Hämnd, Jungfru Hat ja Jung- 
fru Själviskhet, välisenä väkivallan ja sodaniietsonnan ylistykse
nä.

8) En overklig ort som gör intryck av att vara förlagd nägon-
städes mellan jorden och mänen, omgiven av rymdens natt. 
Dunkelt draperi omramar scenbilden. Den sluttande "marken", 
hela den strängt st-iliserade dekorationen glimmar och gnist— 
rar som stäl eller glas. Tili vänster konturema av en flyg- 
maskin i samma skimrande mat-erial.

Ylistys päättyy hurjaan tanssiin palavien liekkien yllä. Ben kes- 
keen vaeltaa Maria, jonka tuloon tanssi päättyy. Maria etsii äiti
ään. Häntä ohjaa Patrickin ääni. Hurja piiritanssi alkaa uudelleen. 
Silloin paikalle tulee Patrick kädessään punainen lippu. Se heilah
taa, ja musiikki päättyy. Patrick pitää kiivaan puheen ja vetoaa 
ihmisiin, että nämä varoisivat sotaa. Puheen loppupuolella on näyt
tämö oh j e:

Eli KÖR BAKOM SCENEN: Ve oss! Ve oss! Ve oss!
37Under tiden flammande nödsignaler i fonden: SOS SOS SOSI 

Paikalle tulee nuorukainen, joka valittaa eläinten surkeaa kohtaloa 
Hän haluaa seurata Patrickia, joka syöksyy lentokoneelle julistaen 
olevansa nimettömän tuskan lähettiläs. Eikö ihminen petä ihmistä 
kuten Judas Iskariot yllyttäeasään kansoja sotaan toisiaan vastaan, 
hän kysyy.

Det mörknar över scenen. Orkestem faller in med ett brusande 
virrvarr av melodier - brottstycken ur nationalistiska hymner 
Marseljäsen, God save the king, Die Wacht am Rhein. Da och da 
flammar nödsignalen: SOS SOS SOS!3^

Patrick huutaa, että merkki on annettu. Hän kutsuu kaikkia viimei
seen taistoon.

Orkestem tar upp Intemati onalen. Vid refrängen faller kören 
in:
Upp tili kamp emot kvalen!
S ista striden det är, 
ty Intemati onalen 
at alla lyeka bär.
Man ser endast nödsignalen glimma tili i mörkret.3^



8

vehdykseksi demokraattiselta rauhankongressilta, alkaa kaukaa kuu
lua tykkien jyly.

Välinäyt-öksen toinen kohtaus alkaa ritareiden Stolthet, Hjältemod 
ja Ära sekä kolmen raivottaren Jungfru Hämnd, Jungfru Hat ja Jung- 
fru Själviskhet, välisenä väkivallan ja sodaniietsonnan ylistykse
nä.

8) En overklig ort som gör intryck av att vara förlagd nägon-
städes mellan jorden och mänen, omgiven av rymdens natt. 
Dunkelt draperi omramar scenbilden. Den sluttande "marken", 
hela den strängt st-iliserade dekorationen glimmar och gnist- 
rar som stäl eller glas. Tili vänster konturema av en flyg- 
maskin i samma skimrande mat-erial.

Ylistys päättyy hurjaan tanssiin palavien liekkien yllä. Sen kes- 
keen vaeltaa Maria, jonka tuloon tanssi päättyy. Maria etsii äiti
ään. Häntä ohjaa Patrickin ääni. Hurja piiritanssi alkaa uudelleen. 
Silloin paikalle tulee Patrick kädessään punainen lippu. Se heilah
taa, ja musiikki päättyy. Patrick pitää kiivaan puheen ja vetoaa 
ihmisiin, että nämä varoisivat sotaa. Puheen loppupuolella on näyt- 
tämöoh j e:

Eli KÖR BAKOM SCENEN: Ve oss! Ve oss! Ve oss!
37Under tiden flammande nödsignaler i fonden: SOS SOS SOSI 

Paikalle tulee nuorukainen, joka valittaa eläinten surkeaa kohtaloa 
Hän haluaa seurata Patrickia, joka syöksyy lentokoneelle julistaen 
olevansa nimettömän tuskan lähettiläs. Eikö ihminen petä ihmistä 
kuten Judas Iskariot yllyttäeasään kansoja sotaan toisiaan vastaan, 
hän kysyy.

Det mörknar över scenen. Orkestem faller in med ett brusande 
virrvarr av melodier - brottstycken ur nati onalist-iska hymner 
Marseljäsen, God save the king, Die Wacht am Rfaein. Da och da 
flammar nödsignalen: SOS SOS SOS!3^

Patrick huutaa, että merkki on annettu. Hän kutsuu kaikkia viimei
seen taistoon.

Orkestem tar upp Intemati onalen. Vid refrängen faller kören 
in:
Upp tili kamp emot kvalen!
S intä striden det är, 
ty Intemati onalen 
at alla lyeka bär.
Man ser endast nödsignalen glimma tili i mörkret.3^



9

Kolmas näytös palaa reaaliseen aikaan ja paikkaan:
Samma rum som i första akt-en. När ridän gär upp är scenen 
t-om. Det är natt, rummet är nästan mörkt. Endast en svag 
1 jusreflekt över sekretären och fiollädan som även i mörk- 
ret och stillheten tyckes utsträla ett hemlighetsfullt liv. 
Dörren öppnas försiktigt, ett flämt-ande ljussken falleir in
i rummet, förebädande det orosken som själarna snart skall

•• 40sprida over scenen.
Maria ja Patrick saapuvat. Maria punnitsee tarkoin edessään olevaa 
koettelemusta, isänsä varoihin kajoamista. Hän päättää noudattaa 
Patrickin pyyntöä harkinnan jälkeen. Patrick on lähdössä luottaen 
Mariaan. Maria poimii rahat lipaston laatikosta.
Sillomn isä tulee sisään. Hän syyttää Patrickia murrosta. Maria 
asettuu Patrickin puolelle. Isä ja tytär käyvät katkeran välien
selvittelyn, jonka aikana Maria sanoo rakastavansa Patrickia. Pat
rick pakenee rahojen kanssa väittelyn aikana. Isä ajaa Marian ko
toa, ja tämä lähtee lausuttuaan hyvästit äitinsä muotokuvalle. Isä 
pyytääkin tytärtään jäämään. Maria menee.
Isä punnitsee hetken elämänarvojaan, mutta tarttuu sitten puheli
meen ja lähettää poliisit poistuneiden perään. Sen tehtyään hän 
vajoaa tiedottomana kirjoituspöytää vasten.

Neljännen näytöksen ympäristö on muuttumaton, vuosi on kulunut:
■ o 41Samma rum som i föregaende akt. Ett ar har förgatt.

Isällä on seuranaan Marian ystävätär. He puhuvat hyvässä sovussa ih
miskunnan kulttuurista, kunnes ystävätär kääntää puheen Mariaan.
Isä kieltäytyy myöntämästä että hänellä tytärtä onkaan. Ystävätär 
puolustaa Marian menettelyä. Isä on taipumaton.
Maria tulee yllättäen sisään. Hän on nyt yksi rauhanpuolustajista,
joiden kärjessä Patrick toimii. Ystävätär ei jaksa käsittää, ettei
Marian valinta ollut henkilökohtainen, rakkaussuhde Patrickiin,
vaan periaatteellinen, uhrautuminen rauhanaatteelle.
Maria kertoo tulleensa vain katsomaan äidin muotokuvaa, ennen kuin
taas joutuu pakenemaan vainoojiaan. Isä ei liikahdakaan ennen kuin
oveen koputetaan. Silloin hän käy sulkemassa lukon. Kaksi poliisia
tunkeutuu kuitenkin sisään ja Maria viedään. Ystävätär murtuu. Isä
ottaa viulun, johon hän on aina kieltänyt Mariaa koskemasta. Esi-

42ripun laskeutuessa kuuluu soitto - "tili människohjärtats lov".
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KOITON NÄYTTÄMÖN S.O.S.

Koiton näyttämön-''' ensi-ilt-a aloitti arvosteluillaan rajun mieli
piteenvaihdon lehdistössä. Oikeistolehdet hyökkäsivät voimakkaasti

43Uuden Suomen johdolla"" , vasemmistolehdet puolsivat esitystä pää
piirteissään. Ajan tuntoja kuvaa Suomen Sosialidemokraatin kirjoi
tus huhtikuulta:

Hagar Olssonin S.O.S!:n ensi-ilta vaikutti kuin neulanpisto. 
Kaikki olivat äänessä. Sekä taiteen että politiikan puntari
ini ehet mittailivat ja punnitsivat, tunnustelivat ja ottivat 
näytteitä. Ja tulos oli monenlainen - miesten ja mittojen mu
kainen. Toiset huusivat: Suurteko! Ennen saavuttamaton saavu
tus! Maamme on avannut ikkunat Eurooppaan - ottanut konkari- 
askeleen näytelmäkirjallisuuden alalla! Toiset sitä vastoin 
olivat tuntevinaan näytelmässä Moskovan hajua. He kuvitteli- 
vat näytelmää troijalaiseksi puuhevoseksi, jonka sisuksissa 
salakuljetetaan tällä kertaa Suomeen punainen kommunismin 
hirviö. Ja kotoiset kommunistimme olivat mairiteltuja edellä
mainitun laatuisista päättömistä ja hännättömistä kuvitteluis
ta, joskaan eivät havainneet näytelmässä mitään 'oikeaoppi
suutta'. Eikä sitä siinä todellisuudessa ollutkaan. Näytelmä
hän on vain taidekeinoin ilmennetty ihmisyyden hätähuuto ajan 
mielettömän militaristisen varustelukiihkon esille pusertama. 
Sen viat sekä ansiot perustuvat aiheen ja käsittelytavan ny
ky ai kai suuteen.^

Silloin kun Hugo Hytösen^Ohjaaman näytelmän lavastus mainitaan ar
vosteluissa, se saa kiitosta. Kiitosten kärjessä kulki Helsingin 
Sanomat, jossa ilmestyi Lauri Viljasen arvostelu heti ensi-ilt-aa 
seuranneena aamuna:

Väinö Aaltonen oli näyttämökuvissaan välttänyt sitä liian ha
jottavan loisteliasta muotoleikkiä, jonka muistan"Sydämen 
pantomiimista". Mutta kuinka merkillisen silmää viihdyttävä, 
mikä viivoissa ja väreissä hiljaisesti esitystä tehostava 
tarmon ja tasapainon yhtymä olikaan toisen näytöksen näyt-tä- 
mökuva! ^

Seikka joka lavastusta arvioitaessa useimmin mainitaan puutteena 
on Koiton näyttämön ahdas teatteritila. Paikka oli entinen eloku
vateatteri, ja erityisesti näyttämön pienuus tuotti haittaa.

Koiton näyttämön ahdas tila tekee luonnollisesti vaikeuksia
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välinäytöksen asettelussa; varsinaisen näytelmän intiimistä 
järjestelystähän kyllä missä tahansa suoriudutaan. Taiteili
ja Väinö Aaltosen yksinkertaiseen värien ja viivojen sopu
sointuun rakennettu lavastus kykenee sentään tehostamaan 
edellä mainitun näytöksenkin vaikutusta. '
Kansainliiton puolella kipinöi hätähuuto S.O.S! ja toisella 
puolella välkkyy Internatsionaalin punainen tuli. Tässä koh
tauksessa on suorastaan maskulinista tahtoa ja (välistä iro
nisen) ajatuksen väkevyyttä. Suuremmalla näyttämöllä, joka
avaisi enemmän perspektiiviä, kuten asiaan mielestäni kuu-

47luisi, tämä välinäyt-ös kohoaisi valtavaan vaikutukseen. 
Näihin Suomen Sosialidemokraatin Heikki Välisalmen ajatuksiin yh
tyi myös Turun Sanomat:

Lavastaja V/äinö Aaltonen: tässäkin suhteessa nerokas mutta 
sullottuna liian ahtaaseen tilaan. Kotkanlentoa pienessä hä
kissä.^®

Tarkempia kuvauksia lavastuksesta eivät sanomalehdet kerro, joten 
seikkaperäisempiä tietoja ei Koiton näyttämön arkiston hävittyä 
ole saatavilla.^

SVENSKA TEATERNIN S.O.S;

505.0.5. tuli julkisuuteen painettuna teoksena joulukuussa 1928.
Se herätti heti ilmestyttyään kiivaan keskustelun Hufvudstads-
bladetin palstoilla. Olof Enckell kirjoitti arvostelun, jossa hän

51suhtautui varauksellisesti teoksen draamallisiin arvoihin. Hä
nelle vastasi Svenska Teaternin kirjallisen neuvoston jäsen Jarl 
Hemmer, joka ilmoitti näytelmän olleen luettavana neuvostossa jo
Ennen kirjan ilmestymistä. Hemmer oli vakaasti näytelmän kannalla

52ja puolusti sitä sekä runoutena että draamana.
5.0.5. oli siis suomenruotsalaisessa kulttuurikeskustelussa esil
lä jo ennen pääsyään näyttämölle. Svenska feat-emin ensi-ilta oli 
vain noin kuukausi Koiton näyttämön kantaesityksen jälkeen.Htif-vud- 
Städöbladetin Bame-Pique kuvaili pääkaupungin toisen ensi-illan 
jännittyneitä tunnelmia:

I parterrens rundel sutto Koittos Patrick och Maria och 
voro idel öga och ora för Svenska Teatern och närä intill
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s att Koittos kapellmästare med sin fru och avlyrs nade, hur
den rousik haja sat-t tili stycket kom tili sin rätt i den nya 

53o m g m m g e n .  ̂
54Näytelmän musiikin oli säveltänyt Yngve Ingman. Ohjaaja oli ensi

kertalainen Raoul af Hällström, joka kuitenkin arvostelujen mukaan
oli saanut merkittävää taustatukea teatterin johtajalta Nicken Rönn-

55greniltä, jonka osuutta jopa erikseen kiitettiin.
Ajallisesti näin lähellä toisiaan olleet ensi-illat antoivat aihet
ta vertailuihin.

Däremot bade regin av nägon anledning lämnat bort den röda 
flaggan i Dr. Patricks hand, ocksä den spelar ju dock en roll, 
det är den signal Dr. Patrick talar om. För regin stod enligt 
programmet hr Raoul af Hällström, men enligt vad i förhands-

^  not-iserna i tidningama uppgivits har teaterns direkt-ör hr
5 6Nicken Rönngren en betydande andel häri.

Spelet var mera kultiverat, mera artistiskt än pä Koiton näyt-
57tämö, men hade inte samma fart ooh hänförelse.

Näytelmän visuaalinen toteutus sai kiistatonta kiitosta osakseen. 
Sitä kuvailtiin ja tulkittiin monisanaisesti eri lehdissä.

Esityksen johdonmukainen ja taiteellisella vaistolla viimeis
telty tyylittely ja sitä voimakkaasti tehostava Yrjö Ollilan 
moderni lavastus, joka etenkin välinäytöksen toisessa osassa 
lienee meikäläisissä oloissa huippusaavutuksia, antavat näy
telmälle fantastisen ilmakehän. Näytelmän loppukohtaus mm. on 
muutettu taiteellisessa mielessä onnistuneesti, sekä ohjaus- 
ja lavastustaiteen avulla on yleensä huomattavasti lähennetty 50itse näytelmää ajasta ja paikasta irralliseen välinäytökseen.

Näyttämökuvat ja pukuluonnokset olivat Yrjö Ollilan mielenkiin
toista käsialaa, josta jälleen ilmeni tämän taiteilijan luon
tainen näyttämöllinen vaisto, samalla kertaa kun se antoi to
distuksen suuresta taidosta ja viljellystä intressistä teatte
ritaiteen erikoisalaan. Yrjö Ollilan uusi kehystys osoitti,
että meillä on hänessä huomioonotettava voima näyttämöasetuk-

59semme probleemien ratkaisemisessa.
Jopa Uusi Suomi, joka on tuntevinaan välinäytöksien ohjauksessa 
haitallista "Piscatorin muotivaikutusta", kiittää lavastuksen osuut
ta:
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Näyttämölleasetus kannatti taiteellisilla muodoillaan oival
lisesti esitystä: välinäytös eli oikeastaan kokonaan sen va- 
rassa. Yrjö Ollila ansaitsee työstään parhaan tunnustuksen. 

Svenska Pressen kirjoittaa aivan erillisen arvioinnin lavastukses
ta otsikolla Yrjö Ollilas scendekoration för S.O.S.:

I acenema fran det verkliga livet- var det med beundransvärd 
diskretion hän hade ordnat miljön. Ett högt draperi gav det 
ödesdigra i stämningen utan att man egent-ligen visste huru. 
Möbeln var stämd i färg, fast livfullt- och dock diskret mot 
fonden.
I mellanspelet med drömscenerna fick konst-xtären tillfälle 
att helt- utveekla resursema i sin konst.
Den första scenen var enklare. Kemi sten i sitt laboratorium 
hade placerats nägot mer i bakgrunden pä scenlinjens mitt- 
punkt och de tvä estradema, den ena för Nat-ionemas Förbund 
och den andra för proletariatexi, hade placerats mer i för- 
grunden. De mörka draperier,. vilka hängts omkring dem, gjor- 
de ett effektfullt allvarligt intryck. Den fullkomliga syrn- 
metrin i det hela gav lugn ät det kanske i annat fall rätt 
svärförstädda scenen, den ordnade och klarade väl upp för- 
fattarens id£.
Den andra scenen var otvivelaktigt den för konstnären mest 
krävande. Här hade flygskeppet, ur vilket Dr. Patrick ut- 
ropade sinä slut-repliker, fätt en monumentalit-et över sig 
som gav det ett intryck av ett tempel men i modem anda. Det 
läg här ett uttryck av obönhörighet i arkitekturens linjer 
och proportioner som väl st-ämde mot författarens ord. Mot 
denna bakgrund st-od Maria i sin länga ljusgula klänning, 
medan fran en lampa i rampen ett rött sken föll som ljus- 
röda blodstrimmor pä hennes dräkt. Puriema i djuprött och 
med svarta vingar eller slöjer, omringde henne dansande en 
kort minut. Detta var, kunde man kanske säga, den mest verk- 
ningsfulla, sköna och originella bilden under aftonen.̂ "*' 

Svenska Pressenin kuvaus edellä on ainoa säilynyt dokumentti, jo
ka koskee Ollilan puvustusta, oheisen luonnospiirroksen lisäksi. 
Pukujen osuus on kuitenkin ilmeisesti ollut visuaalisessa kokonai
suudessa samaan tapaan merkittävä kuin Hjärtats pantomim -näytel
män kohdalla.
Iltalehden arvostelun kirjoitti sittemmin teatterin ammattilaisek
si antautuva Arvi Kivimaa. Häntä kiinnosti näyttelijän suhde visu-
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seen kokonaisuuteen:
Huonekuvien ylhäinen säästeliäs yksinkertaisuus tukee maini
osti näyttelijää ja välinäyt-Östen maalauksellinen kubismi on 
jotakin meillä ennen näkemätöntä.

8) Nimenomaan toisen välinäytöksen dekoratsioni on itsenäisenä
taideteoksenakin merkillinen: mikä pinta- ja viivarytmin elä
vyys ja silti levollisuus tässä mielikuvituksellisessa raken
nelmassa^^

TURUN TEATTERIN S.O.S.

S.O.SV blev en av vär finlands-svenska nationalscenens bästä 
föreställningar pä lang tid.

Den bästa finska föreställningen torde ha värit pä Turun 
Teatteri - premiär i februari 1930. Ingen mindre än Alvar 
Aalto, som byggt själva teaterhuset, stod för dekorationen. 

Näin arvioi Karin Allardt Ekelund näytelmän kohtaloa eri te&tte- 
re i s s amme,

• ' • fiunsas-vuösä uuden teatteritilansa avajaisten jälkeen Turun Te-
64atteri esitti teatterinjohtaja Wilho Ilmarin ohjaamana S.O.S:n.

Ohjaajan ja lavastajan yhteistyöstä kirjoitettiin:
Den gasterande dekoratören, arkitekt Alvar Aalto hade statt
honom bi genom att skapa en förträfflig, funktionalistiskt

65enkel, tili dramats st-il sake rt anpassad scenbild.
Näytelmä herätti edelleenkin kiivaita tunteita puolesta ja vastaan, 
mutta esitys koettiin uuden talon kiistattomaksi taiteelliseksi voi 
toksif^ja lavastus saa jälleen laaja huomiota arvosteluissa. Alvar 
Aallon työhön ei suhtauduttu Turun seudulla yliolkaisesti:

Lienee ensimmäinen kerta meikäläisissä teatteri oloissa, että 
arkkitehti on toiminut näytelmän lavastajana. Nyt se tapah
tui ja lisäksi teatterissa, joka on lavastajan oma luomus. 
Arkkitehti Alvar Aalto toteutteli funktionaalisia oppejaan 
myös parrastulien hohteessa. Jo yksin tämäkin saattoi illan 
poikkeukselliseksi 

Yksityiskohtaiset kuvaukset lavastuksesta kertovat kokonaan uudes
ta tekniikasta, projektiokuviin perustuvasta yleisratkaisusta:
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Ohjaajan ja lavastajan yhteistyöstä kirjoitettiin:
Den gasterande dekoratören, arkitekt Alvar Aalto hade stätt
honom bi genom att skapa en förträfflig, funktionalistiskt

65enkel, tili dramats st-il sake rt anpassad scenbild.
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Yksityiskohtaiset kuvaukset lavastuksesta kertovat kokonaan uudes
ta tekniikasta, projektiokuviin perustuvasta yleisratkaisusta:



Ensiksi oli lavastaja järjestänyt- näytelmään erikoislaatui
sen proloogin. Näytettiin skioptikonkuvina rautaesiripulle 
.heijastaen leikkeleitä, maailman sanomalehdistöä, mukana 
myös paikalliset lehtemme. Ensimmäinen ja toinen näytös oli 
äärimmäisen yksinkertainen huone. Kappale seinää ja siinä
ovi ilmensivät huoneen, jossa kalustona oli pari tuolia ja
.. ... 68 poyta.

Valda "bitar och spridda delar av Times och Turun Sanomat, 
Hufvudstadsbladet, Uusi Aura och Le Matin m. fl. av tidens 
ledande pressorgan i in- och utlandet projicierades pä den 
korrugerade jämridän. Vi uppsnabbade rubrikema som hand- 
lade om världsfreden och Nationernas Pörbund, och vi iden- 
tifierade porträt-ten, som föreställde general Kutjepoff och 
ordföranden vid flottkonferensen. Och sedän vi pä detta verk- 
samma sätt handlöst- kastats ut i nuet och samtiden, tog spe- 
let vid.6^

Välinäytökset ovat myns Turussa olleet esityksen visuaaliset koho
kohdat, vaikka eivät saakaan osakseen varauksetonta tunnustusta.

Det famösa mellanspelet verkade ojämnt. Proletärema® parla- 
ment tili vänster med sinä rop och rytanden, i ett flammande 
sken, som slog upp ur eldstadsluckorna, i nägot överhettai 
maskinrum, sävida det inte var själva inferno - allt- detta 
gjorde sig medan de sju frackklädda herrarnas förehavanden
tili höger tedde sig nägot matta, väl matta i varje fall för

70att fullt balansera upp pendangscenen.

Ensimmäisessä niistä oli näyttämö kolmiosainen. Keskellä oli
tutkija (Patrick) työkammiossaan, vasemmalla verenpunaisessa
loimossa overall—pukuinen vallankumouksellisten joukko ja
oikealla viileässä sinessä Kansainliiton diplomaattien so-

71vinnaisen jäykät hahmot.

Toinen välinäytös oli epätodellinen seutu, jonka yllä oli 
ahdistavana uhkana lentokoneen runko, ja jonka taivaalle 
heijastetaan drast Uliset hahmot. Kaikki saatu aikaan ani
harvalla porrasnousulla ja neutraalisella pinnalla valohei- 
jastukset oleilisimpana välikeinona. Tähän tarvitaan määrä
tietoista laskevai suutta, mutta samalla myös vilkasta mie
likuvitusta. Arkkitehti Aalto omaa näitä ominaisuuksia ja
käyttää niitä iloiseksi vaihteluksi myös teatterilavasta-
• ' 72jana.
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I senare tablän hade vi vackra färger och vackert ljus; det 
var vidare t. ex. de bäda belätenä, tvä grymma gudar av deras 
slag vilka törsta efter blod och vilka andas orättfärdighet 
och vilka följaktligen aro de sama gudama för nuet och dess 
människa. Skuggspelet verkade delvis och t-idtals - men inte 
genomgäende och i alla avseenden - suggestivt. Större intryck 
gjorde inte heller de tre samtalande emedan de inte fullt 
fingo fotfäste i den verklighet utom ramen för tid och rum 
som här var skadeplats.

9} Näytelmän puvustuksen kohdalla ei mainita tekijää, joten on toden
näköistä, että se on toteutettu teatterin puvustossa, mahdollises
ti lavastajan valvonnan alaisena.
Teatterimuseon kokoelmiin kuuluva ja nähtävästi ainoa esityksestä

74säilynyt roolikuva kertoo tyylittelystä lähinnä Marian puvussa 
ja naamioinnissa.
Saman kuvan taustatietoihin on näytelmän lavastajaksi merkitty Han
nes Närhi, Turun Teatterin näyttelijä ja lavastaja.7"* Tämä ei vält
tämättä ole suoranainen asiavirhe, vaan saattaa kertoa siitä, että 
vierailevan lavastajan luonnosten toteuttamisesta vastasi teatte
rin oma lavastaja, joka kantoi vastuun talon työhuoneen toiminnas
ta.

UUSI SISÄLTÖ JA UUSI MUOTO

Hagar Olsson, polvistun eteesi! Sinä teit sen, mitä kukaan 
muu tässä maassa ei uskaltanut. Sinä tajusit nykyajan äänen, 
sen äänen, joka huusi katujen melskeessä, radion kovaääni
sissä, reklaamivaloissa, ismeissä ja fantastisissa ehdotuk- 

76sissa.
Erkki Valan vilpitön ihastus Tulenkantajat— lehden arvostelussa ku
vaa oivalluksia, joita S.0.S.-näytelmä ja sen esitykset välittivät. 
Osumasta ajan olemukseen ja sen kiivaimpiiii keskustelunaiheisiin 
kertoo myös näytelmään negatiivisesti suhtautuneiden arvostelijoi
den vastareaktio. Heidän mielestään "välinäytös oli meluista, alun 
perin 'bolsheviikkiteat-terista' lähtöisin olevaa ilvettä, jonka eu
rooppalainen yleisö tuntee lähinnä Piseat orin teatterista Berlii
nistä".77 Uuden Suomen arvostelun otsikko "Kommunistista hihhuli-

7 O
laisuutta Koiton näyttämöllä" muodostui käsitteeksi, joka sai

79suoran ruotsinnoksensakin "kommunisti sk hihhuli sm".
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Hagar Olsson teki näytelmänsä sisällön sekä rakenteen kohdalla mo
nia uusia ratkaisuja. Sisältö oli päiväkohtainen. Kaasusodan hir
veys ja maailman ajautuminen yhä kiihkeämpään asevarustelukiert-ee- 
seen oli aamu aamulta luettavissa sanomalehdistä.
Päivä sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat oli kirjoittanut Koiton 
näyttämön esityksestä, julkaisi lehti, ironista kyllä, uutissivuil
laan kaksi samaan aiheeseen paneutuvaa laajaa kirjoitusta:

Tänään alkavan ilma- ja kaasupuolustusviikon ajaksi on, ku
ten aikaisemmin on mainittu, Suomen Kaasupuolustusyhdistys 
järjestänyt lentokonepommi- ja kaasusuojelunäyttelyn rauta-O p.
tieaseman "Presidentin saliin".
Uusia taisteluaseita älköön pelättäkö, sillä suojeluvälineetO n
tulevat ne tyhjiksi tekemään.

Kahta päivää myöhemmin oli saman lehden palstoilla uutinen, jonka 
mukaan kaasusuojelun harrastus on saanut aikaan, että Helsingin suo
jeluskunnan "traditiorikkaan ja velvollisuudentuntoisen akateemisen

8 Ppataljoonan" yhteyteen on perustettu erityinen kaasusuojeluosasto.
Sisällön kiistattomasta ajankohtaisuudesta kertoo myös Hagar Olsso
nin oma keskustelukommentti , jonka mukaan Kansainliit-on edustajien 
suuhun pannut repliikit oli lainattu suoraan Kansainliitoa koske
neesta Hufvudstadsbladetin uutisesta.^3
Sama seikka kertoo myös rohkeasta muodon käsittelystä. Ensimmäinen 
välinäytös viittaa filmimontaashiin ja vasta myöhemmin käsitteenä 
väkiintuneeseen kollaashinäytelmään.
Muodon erittelyssä toistuu jo Hjärtats pantomimin arvosteluissa to
dettu teatterinomaisuus ja filmillisyys myös S.O.S:n kohdalla:

Esitys on ohjaus- ja lavastusta!teellinen saavutus, elävänä
Rarunot-ulkintataiteena pikemminkin vain - teatteria?

Näin arvioi Svenska Teaternin esitystä Suomen Sosialidemokraatti ja 
kantaa hudta siitä, jääkö kirjailija taka-alalle näyttämötekniikan 
ihmeiden rinnalla.
Viittaukset Ervvin Pi seat ori in eivät tunnu näiden näytelmien, eten
kään S.0.S:n kohdalla perusteettomilta. Näyttämökoneiston alistami-

85nen dramaturgisille tavoitteille on näissä esityksissä ilmeistä 
ja tehokasta. On mahdollista, että vaikutteet saksalaisesta uudis
tuvasta teatterikulttuurist-a ovat olleet ohjenuorana näyttämörat- 
kaisuiss:a. Kulttuuritoimittajana Hagar Olsson perehtyi jatkuvasti 
mannereuroopan taidetapahtumiin. Suomen oloissa uusia ratkaisuja 
olivat elokuvalliset elementit välinäytöksissä, akustiset kulissit 
ja näyttämötekniikan entistä monipuolisempi käyttö.
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Näytelmien visuaalista toteutusta ilmentävät määritelmät ovat
usein kuvataiteissa vakiintunutta sanastoa. Niinpä Hagar Olsson
kuvaa S.O.Sin välinäytöksen ensimmäistä kohtausta termillä futu-86ristinen , ja Arvi Kivimaa puhuu samojen välinäyt Östen maalauk
sellisesta kubismista, joka olisi itsenäisenäkin taideteoksena 
merkillinen®7.
Musta taustaverho, joka on S . 0.3 : n ja Hjärtats pantomiimin Helsingin
esityksille yhteinen, on ollut uusi ja kiinnostava elementti fon-

88dimaalaukseen tottuneille teatterikatsojille. Ratkaisu on sittem
min vakiinnuttanut asemansa teatterissa pysyvästi tumman pyöröho- 
risontin muodossa.
Tumma tausta on osaltaan houkutellut kiinnittämään erityistä huo
miota lavastusten väriratkai suihin, joita arvosteluissa kuvail
laan. Perinteisen kuli ssimaalauksen arviointi on toki sekin läh
tenyt näyttämökuvasta erillisenä taideteoksena, ei niinkään näyt
tämöt oi minnan osana, ja saanut kiinnittämään huomiota juuri väri
rat kai suihin.
Hjärtats pantomim -näytelmän kohdalla kiitettiin arvosteluissa 
muodon uudistumista. Pirande11omainen kirjailijan personifioin- 
ti näytelmän henkilöksi avasi uusia ulottuvuuksia kotimaisen draa
man ajatusrakenteille.
Sisällön ajankohtaisuuteen puututtiin näytelmän arvioinneissa pal
jon vähemmän kuin S*.O.S:n kohdalla. Kuitenkin näytelmän tavarapal- 
vonnaXL vastainen tendenssi oli hyvinkin pureva kannanotto nouse
van hyvinvoinnin ja talouslaman ristiaallokossa ajelehtivan Suo
men oloihin.
Moderni on sana, joka usein toistuu Olssonin 20-luvun näytelmien 
kuvailussa. Ne ovat ajalleen tunnusmerkillisiä. Ne ovat myös 
osoittautuneet aikansa lapsiksi, eivätkä ole ulottuneet teatterei
den tämän päivän ohjelmistoon.
Sen sijaan monet näytelmien tekstin ja esitysten muodon uudet rat
kaisut ovat jääneet pysyvästi suomalaisen teatterin muotokieleen.

LAVASTUKSET JA LAVASTUSTEN TEKIJÄT

20-luvun lopulla Wäinö Aaltonen oli keskellä merkittävää työ
kautta. Hän piti näyttelyn Pariisissa, voitti valtion taidekil-
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pailun ja eduskuntatalon veistoskilpailun, luonnosteli kubisti
sia versioita Aleksis Kiven muistomerkiksi ja valmisteli Tampereen

«fäHämeensillan pronssiveistoksia. Tässä ohessa hän paneutui teat
terin vaatimuksiin. Hjärtats pantomim vuonna 1928 oli hänen en— ammattiteatteri- „ .simmäinen/työnsä, samoin kuin se oli Hagar Olssonin ja esityksen

90ohjaajan, paremmin näyttelijänä tunnetun Ake Claessonin debyytti.
Jo ensimmäisessä työssään Aaltosella oli rohkeutta pelkistää näyt— 
tämökuvaa perinnäisestä todellisuusilluusiota tavoittelevasta mil— 
jöökuvauksesta. Hän tyytyi tuomaan näyttämölle vain ilmaisullises
ti tarpeellisen lavastuksen ja tarpeiston.

1) Hän on käyttänyt valitsemiaan elementtejä monipuolisesti, kuten
9ILArkitekten-lehden artikkelista käy ilmi. Esinäytöksen tausta- 

1 ja 3) lavaste on käännettynä muodostanut toisen miljöön. Kuvien perus
teella vaikuttaa siltä, että tuon toisen miljöön on täytynyt ol-

2) la hotellin julkisivu, eikä teltta, kuten Arkitektenin teksti joh
dattaa ajattelemaan. Tähän viittaa lavasteen muoto ja korkeus se
kä Arkitektenin kuvaus käytetyistä väreistä.
Wäinö Aaltosen muista lavastuksista merkittävin osa on ollut Koi
ton näyttämöllä, käy ilmi ajankohdan lehtiartikkeleista. Kokoava 
toteamus on Suomen Sosialidemokraatissa, jossa arvioidaan Koiton 
näyttämön saavutuksia vuoteen -29 mennessä. Kirjoittaja katsoo, 
että Koiton näyttämön ohjelmisto on ollut kunnianhimoista ja vaa
tivaa verrattuna esimerkiksi Kansan Näyttämön ja Suomen Kansallis
teatterin samanaikaiseen ohjelmistopolitiikkaan. Samassa yhteydes
sä hän ottaa esiin Aaltosen osuuden näyttämön lavastajana ja kiit
tää häntä erityisesti Akseli Tolan "Kaksi tuomari a"-näytelmän esi
tyksestä:

Tosin Väinö Aaltonen, kansainvälisesti tunnettu kuvanveistä
jämme, joka on antautunut Koiton näyttämön lavastajaksi, ja
jonka työ siellä on ollut suorastaan mutta suuntaa luovaa,

92oli antanut näytelmälle erinomaiset puitteet,.
30-luvulle tultaessa Y/äinö Aaltosen lavastustominnassa tulee pit
kähkö tauko, joka ei kuitenkaan jää lopulliseksi, vaan hän palaa 
teatterin alueelle yksittäisten lavastustehtävien muodossa. Arvi 
Kivimaan ensimmäisessä suuressa ohjaustyössä Suomen Kansallisteat
terissa 1950 oli Tannesee Williamsin Viettelyksen vaunun lavastaja-
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na Wäinö Aaltonen.
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Yrjö Ollila, joka parhaiten tunnetaan Septem-ryhmän taidemaala
rina, oleskeli useita vuosia Pariisissa 20-luvulla. Näiden vuo
sien arvellaan vaikuttaneen hänen taiteeseensa kubistis-klassi- 
sistisia piirteitä korostaen.^ Ollilan suuri työ, Suomen Kan
sallisteatterin kattomaalaukset, oli S.O.Srn lavastuksen aikaan 
vielä edessä. Kattomaalausten valmistuttua 1932 Ollilaa odotti 
kiinnitys Suomen Kansallisteatterin vierailevaksi lavastajaksi.
Seitsemässä viikossa toteutettu suurtyö jäi kuitenkin Ollilan

• 1 - 9 5  viimeiseksi.
Ollilan tuotannossa lavastukset olivat huomionarvoinen osa. Hän 
aloitti Elli Tompurin vapaalla näyttämöllä 1 9 1 9 - 2 0 . Svenska 
Teatemissa S.0.S:n lavastus oli Ollilan toinen työ. Ensimmäi
nen oli operetti Cirkusprinsessan, jota Svenska Pressen muistaa
S.O.Srn arvostelun yhteydessä:

Den ständiga omväxlingen av harmoniska färgintryck pä
scenen bidrogo tili att den länga operetten föreföll 

07näst-an kort.

Alvar Aalto on Turun teatterin tilojen jälkeen paneutunut teat-
q O

terin ratkaisuihin uudelleen 50-luvulta alkaen. Oulun teatte
ri- ja konserttitalon luonnokset seurasivat Kuopion teatterin 
kilpailuehdotusta ja saivat jatkokseen Essenin oopperatalon se
kä Wolfsburgin, Seinäjoen ja Rovaniemen teattereiden piirust-uk- 

99set. Suoranaisesti lavastustaiteen pariin ei Aalto käsillä ol
leiden lähteiden mukaan ole palannut.
Tumin Teatteri sai tilansa Lounais-Suomen Maalaisten talosta. Te
atteri oli varautunut aloittamaan laajennetun näyttämötoiminnan 
uusissa tiloissa jo syysnäytäntökauden -29 alusta. Tilat saatiin 
kuitenkin käyttöön vasta marraskuulla, ja teatteri vietti niiden 
vihkiäisiä 30.11.-1.12.*^^ Vihkiäisissä Aalto piti esitelmän te- 
att-erihuoneist o jen rakenteesta muinaisina aikoina;

Ennen oli teatteri paitsi näytelmäin esityspaikka, myöskin 
laitos, johon yleisö saapui seurustelemaan sekä katselemaan 
ja tapaamaan toisiaan. Nykyaikaisessa teatterissa on näy
telmä pääasia ja teatteri seurustelupaikkana on menettänyt 
merkityksensä. Tämän vuoksi.on myöskin teatterin katsomo 
pyritty saamaan sellaiseksi, että se ei vedä yleisön huo
miota sivuseikkoihin vaan saa katsojan kiintymään pääasi
aan, näyttämöön ja näytelmän seuraamiseen. Siksi on myös
kin Turun Teatterin katsomo rakennettu mahdollisimman iik-
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sinkertaiseksi ja kiinnitetty melkoinen huomio näyttämö- 
laitteiden kuntoisuuteen."^^

Teatterin johtajan Wilho Ilmarin arvio teatterin käyttökelpoisuu
desta esiintymistilana ei ole kovin korkea. Muistelmissaan hän va-1 POlittaa näyttämöaukon mataluutta ja heikkoa akustiikkaa.
Teatterin valaistuslaitteisto oli kuitenkin maassamme uusinta uut—

1 O ̂ta. Tosin sitäkään ei jatkossa voitu käyttää häiriöttä, kun ta
louslaman velkaannuttamaan teatteriin kyllästyneet kaupungin teknil
liset laitokset katkaisivat talosta sähkövirran.
Uuden laitteiston varaan oli mahdollista rakentaa S.O.S:n valais- 
tusefekteille ja projektiokuville perustuva lavastus. On ymmärret
tävää, että arkkitehtiä kiinnosti katsoa, mitä kaikkea näyttämön 
haastava valaistusvarustelu mahdollistaa. Hagar Olssonin näytelmä 
oli oikea kohde tähän tarkoitukseen.

Tällainen näytelmä vaatii kehystä, joka saattaa sen kunniaan. 
Jotta katsojan mielikuvitus saadaan reagoimaan, täytyy kir
jailijan lyöttäytyä yhteistoimintaan regissörin kanssa. Tu
run Teatterin teknilliset mahdollisuudet olivatkin tässä hy
vänä apuna. Alvar Aallon taiteellinen käsiala oli, jos jokin

10*5omansa aikaansaamaan visionitekniikkaa.
Teatterinjohtajan varauksien oikeellisuuteen taas viittaa seuraava 
arv os t elukat kelma:

Joukkokohtauksissa paisutettuiin pauhinaa hieman liikaa kuulu- 
vaisuuden kustannuksella.'^^

"UUTTA" LAVASTUSTA

Intresset för den konstnärliga scenbilden växer för varje
* 107dag.

Näin kirjoitti Arbetarbladet huhtikuussa 1929»
Hagar Olssonin näytelmien visuaaliset vaatimukset antoivat lavasta
jilleen kiintoisan haasteen ajankohtana, jona keskustelu teatteri- 
tilasta^.^a^lavastuksen osuudesta näyttämötaiteessa oli laajasti
esillä. I.;'"Kronikan, satiirinen haastattelukysymys taivaan ja sy-108vyyksien välillä kulkevista portaikoista antaa mielikuvan siitä, 
mitä muotoja uudistuspyrinnöt olivat ennen Olssonin näytelmien la- 
vastusmenestyksiä saaneet.
Vuoden -29 teatteripäivillä Alvar Aalto esitelmöi aiheesta N.ykypäi-
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vien teatteri rakennus .*^9
Kaali skuun alussa samana vuonna avattiin Taidehallissa Näyttämö- 
taidenäyttely. Avajaispuheen piti Jalmari Lahdensuo, joka kuvai
li lavastustaiteen kehitystä:

Uudemmassa näyttämötaiteessa on näyttämökuva, draamallisen 
esityksen tausta ja ympäristö, yhä enemmän joutunut huoma
tuksi ja itsenäistä taiteellista toimintaa kysyväksi. Sitä 
mukaa on näyttämöasetustaide saanut yhä merkitsevämmän ase
man teatterin taiteellisessa toiminnassa.
Se ei enää tyydy tavoittelemaan mahdollisimman tarkkaa his
toriallista totuutta tai eletyn elämän todellisuudentuntua.
Se ei enää tyydy olemaan pelkkänä näköhermoja hivelevänä 
näyttämökoristeena, se pyrkii katsojien nähtäväksi luomaan 
juuri sitä draamallisen elämän väriä ja muotoa, jota he kuu
levat näyttelijäin vuorosanoista.
Tie naturalismista uusromantiikan ja ekspressionismin polku
ja jälleen uuden asiallisuuden nimellä kulkevaan seestynee
seen naturalismiin ja sen rinnalla kokeilevaan konstruktii
viseen näyttämöön on varsin pitkä, ja monivaiheinen.**""^

S.O.S:n juuri nähdyt lavastukset ovat varmaankin olleet osaltaan 
muotouttamassa käsitystä siitä, mikä näyttelyn aikaan tuntui uudel
ta ja tavoittelemisen arvoiselta lavastustaiteelta. Kuvaukset huone- 
miljöön pelkistetystä ilmeestä ja välinäytÖsten maalauksellisesta 
kubismista antavat olettaa, että S.O.S. on pitänyt sisällään molem
mat ajankohtaiset tyylisuunnat. Kumpikin niistä on myös pitänyt pin
tansa lavastuksen kehityslinjana aina nykypäiviin.
Kestävältä tuntuu myös lavastuksen tehtävää koskeva arvio, joka on 
avajaisesitelmässä ja joka toisaalla arvosteluissa liitetään erityi
sesti Yrjö Ollilan lavastuksen ansioksi:

Biskretionen i Yrjö Ollilas konst, eller riktigare hans upp- 
fattning av att teaterkonstaären bör vara den mest diskreta
och lyhörda ackompanjätör vid skädespelarnas framträdande,

111vann har segem.
Ajatus sisältää näkemyksen, että lavastuksen oikeanlaatuinen itse
näisyys on juuri siinä, että se parhaalla mahdollisella tavalla pal
velee näyttämötoiminnan kokonaisuutta, luo kulloinkin "juuri sitä 
draamallisen elämän väriä ja muotoa"^^^, joka on näytelmän sanomana.
Kaikki edellä esitellyistä lavastuksista ovat noudattaneet kirjaili-
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jän näyttämö oh jeit-a ja suhtautuneet niihin luovasti soveltaen, 
pyrkien näytelmän sisältämien ajatusten mahdollisimman tehokkaa
seen välittämiseen. Yhteistä niille on pelkistyneisyys reaalis
ten huonetilojen käsittelyssä ja mahdollisimman tehokas ja uusia 
ulottuvuuksia avaava visiointi välinäytÖsten ja uni jaksojen koh
dalla.
Pisimmälle lähelle nykyaikaa on keinojen valinnassa kuvien ja ar
vostelujen perusteella osunut Alvar Aalto, jonka käyttämät projek
ti okuvat ja yksinkertaiset korokerakennelmat ovat edelleen tämän 
päivän lavastustaidetta, näyttämön käsittelyä tilana ja assosiaa
tioiden virittämistä. Sen sijaan paperimassasta muotoillut raken
nelmat on aika jättänyt taakseen samoin kuin lavastuksen käsitte
lyn ensisijaisesti näyttämökuvana.
Ehkä merkittävimmäksi uudistukseksi, johon näiden vierailulavastus 
ten voi olettaa osaltaan vaikuttaneen, muodostui lavastajan amma
tin vakiintuminen koko teatt-erikentässä kaksikymmenluvun lopulta 
alkaen. Jalmari Lahdensuon avajaisesit-elmän päättää kommentti, jo
ka pohjustaa pelkistä työpajalavastuksista sekä perinteisestä ku- 
lissimaalauksesta luopumista,ja lavastajan aseman kehittymistä te 
atterin taiteilijana, jonka työkenttä on kulloisenkin näyttämötote 
utuksen kokonaissuunnittelun erottamaton osa:

Suomessa on jo toistakymmentä teatteria, jotka säännöllisesti 
teettävät näyttämöasetusluonnoksensa taiteili joilla.^3
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lyn ensisijaisesti näyttämökuvana.
Ehkä merkittävimmäksi uudistukseksi, johon näiden vierailulavastus 
ten voi olettaa osaltaan vaikuttaneen, muodostui lavastajan amma
tin vakiintuminen koko teatt-erikentässä kaksikymmenluvun lopulta 
alkaen. Jalmari Lahdensuon avajaisesit-elmän päättää kommentti, jo
ka pohjustaa pelkistä työpajalavastuksista sekä perinteisestä ku- 
lissimaalauksesta luopumista,ja lavastajan aseman kehittymistä te 
atterin taiteilijana, jonka työkenttä on kulloisenkin näyttämötote 
utuksen kokonaissuunnittelun erottamaton osa:

Suomessa on jo toistakymmentä teatteria, jotka säännöllisest 
teettävät näyttämöasetusluonnoksensa taiteilijoi 11a.
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frjö OtUloi skiss tiU tekorationen i Jörsta okien av S. O. S.
C l» a h&x akrirtt och gett ut ett

i
lade teatermaeklnertol, di tänkte Jag: vid 
alla milda makter, aJdrig i livet skriver 
jag ett skidespel tili! Mm det glck an- 
norlun4a. JCir man tiu m fing har bli-

ma aaJt Jag bar ocksi^Xör aAgxm Ar ^
flan övervarlt en av Nationeroaa förbundu 
sessionW 1 Genfcve, och^därvid var jag 4

pel, ,JE O. 6 "  t>et &r inUt det, IBK 
r un  del ftr bid» l lr ig a  om motiv 
innat av of&ntttgt myck«t stör* 
rap och '/omfattnlsf " in  förfafctA-s 
^  förtfta" arbete för acenen. >JKjär-

8/’ har kömmit ut p& tryeket* 
öUkationen ,1 boki&rm ftr dock 

: det fr&msta «yftemilet med en rtk- 
4 ferpjiU» dstta ftr nog att tk at^cket 
•rt» pirhin bar Hagar Olseoä redan 
ui ?&&! &n aya pj&ft, me» den har-
vidinS IPelato fctott j *  j »  » f  |&m
:c teatnfi X dag Ärd£n stora dageo, 
«. O. JB* upplever sta premlkr pi 
ufeka teatern”, dageif di hurudst&den* 
k% pyblik f  kr uppleva akidespelet. 
rilkea st&mnlos emotser förtatt&rtn* 
«JiUv 6e$ ston dagea? Författa- 
as rtekar £ram an Uten akil 6nr ett 
divanbord och bjudar amibröd tili 
Hon toftT jde vackraate «mä mj oka 

l«\ Kkal*&&ar riktigt Mac har arirt 
3sstÄ att en aidan hand ih&r kunnat 

m&nga raeoluta omdömen, 
Hagar OU&on ilock värit I tlllffcUt 

nkU prwen med, vv . t
X Miken etimningf tade Hl. —  ben 
kooplioerad, Mydet komplicerad, 

tikepaui.) N1 vill ju au U  Ta ta mltt 
'Häj jjpprittip^löexii^^ kaa ^a* £ör-

V 4- vH-f
- t e  ialarvjuaf* ftrukar afitid höra an-
> -npprtkUg* *:*'?, v „
- lö̂ ̂Vit ki ?̂d« nirf ja« i tja m
! WpatftioDema p l P^o*

vit blt£n a? |eatertlufaiC U  t>Ur aan Inte 
dt UU ̂ i4V-̂ - V\

— Och dcn hlr ginganf
— Direkt&r EÖnnirena totre&se har rarit 

utomordentUft uppmuntrande lör förtat- 
tarcn, B/ruierllgast aom hän p4 ett tör- 
truffllft a&tt försUtt att Iramkalla aam- 
ma intresse hos alla de «pel&nde.
. «A  ps $L* är^pelet om gUttaoema och

fredataaken, -  * r ,v - " ; v% ■ ■' ■ ’ ' *♦ <*  ̂ T'; ■ ■
P l  tai om Jjälva hennoa avslkt med

<tyck«t her&ttar Haiar OhuKm̂  att hon 1 
allmftnhtft l&nga an*eU,aU alH rad Crod*- 
röreUe heter tx aUde!« t*r Utft akttft tn- 
riktai Hon har dlrlör med dtt «UdMpel 
raiat \tf& vUken M^^lmsskande
makt an Id* aom denna kaa Yftxa trt, M r  
indivldea pi allvar broitaJi med den, nir 
man tar den t& en hj&rtesak. Dt hida 
hurudperaonema 4t JA* O# 8.** och dera* 
dde araer att Tl^f vad en männbka under 
i&dana förtxlll&nlen verk^ien “ kan upp- 
oftra fftr taakem aom ftr ityekets ledaade 
kW.* - rA

— Föntudiert , •
— Btudler! JSAJa, ordet Uter t il högtlö- 

ilft; men naturligtvii ĥar )af Hat #o hei 
kai* t frigaxu Bpecieilt oD| gUttfaaarna 
har' det ^  »kriviU. iUkllllit ■. Ja* har 
list* rad militfixexperter utombuföa ha 
skrivlt Med tanke p4 det blev Jag lörares
tien h&pqp d m  rad 4111 pempel Härtk

tnifäUa att konatatera, hur betydeketoaa1 
de fcndlö&a dlskus&ibnerna f5reföll^ »om 
moUata *tlfi de heuuki ' reiuteter mCJ-. 
tarlsmen förberedef. Författiurliiii&n 
förtrodde oes ockjsÄ, att alla de rcpliker» 
som hon lagt 1 inunnen p& Natloriei*^- 
lörbunds delegerade Äro tagna dlrdrto\jÄ 
Ullf^-lltliga tidningsreferat, a& att om nÄ, 
got I repllkema iörelaller kaslkenU; jA  
ftr det vederhörande aom kailkara Ĵ g 
«jälra. Vf ä ■' * £•:' >j
I — P i grund av allt det aom rl tiu te*. 
Iät om, alutade Hagar Ots»ocu iU har jag 
kömmit tili det» att, hela fredstankenj 
m&fte Mk fram tili aeger — genom Indi- 
rtderua. 84 aom den dat h&r X at̂ rokat I 
Var och en m ie t e  aitta Jdg tn I aaiunj 
ooh en ging laktlakt ae ) vad det h&r &f 
Iriga om — Innan det ftr för atol | ’

Id61nnehillet I t&. 0 . 8,** ftr amell«rtld 
endaat bakgfunden UH de levande min* 
nlakoödea pjfiaen akildrar. Och  meltfitei 
apelen, aade «$yc*et» Utterifa" iipphor, $X& i 
itt betmkta som vlöoner ftf d«t allminnk^ 
UlisU-ndet t virldeiu ftf alla "de kraftaf, 
som nu röra alg od|1V m i ~ r~  pdk̂  yVkti 
aamverkan mllltirkemkten Patrlok tAt* 
cOmmer aom t an brftunpunkl Den .een« 
trahi geatalten ftr Mali»*' teon töretridar 
ett krtnnoOd#  ̂ »om attger tin nn akhni  ̂
atorhft ganom tJftlruppoffiingSiu makt  ̂

JS. Ö. kommer tinder i&ftfttA apelir 
att uppföra* pi ollka flntka foenef.fc3? ' i

u  ■  ̂ . . ,  . . a.; \ -  n r  ‘ ' >  . i
D a m e - p l q u i ,  ,4
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dt UU ̂ i4V-̂ - V\

— Och dcn hlr ginganf
— Direkt&r EÖnnirena totre&se har rarit 

utomordentUft uppmuntrande lör förtat- 
tarcn, B/ruierllgast aom hän p4 ett tör- 
truffllft a&tt försUtt att Iramkalla aam- 
ma intresse hos alla de «pel&nde.
. «A  ps $L* är^pelet om gUttaoema och

fredataaken, -  * r ,v - " ; v% ■ ■' ■ ’ ' *♦ <*  ̂ T'; ■ ■
P l  tai om Jjälva hennoa avslkt med

<tyck«t her&ttar Haiar OhuKm̂  att hon 1 
allmftnhtft l&nga an*eU,aU alH rad Crod*- 
röreUe heter tx aUde!« t*r Utft akttft tn- 
riktai Hon har dlrlör med dtt «UdMpel 
raiat \tf& vUken M^^lmsskande
makt an Id* aom denna kaa Yftxa trt, M r  
indivldea pi allvar broitaJi med den, nir 
man tar den t& en hj&rtesak. Dt hida 
hurudperaonema 4t JA* O# 8.** och dera* 
dde araer att Tl^f vad en männbka under 
i&dana förtxlll&nlen verk^ien “ kan upp- 
oftra fftr taakem aom ftr ityekets ledaade 
kW.* - rA

— Föntudiert , •
— Btudler! JSAJa, ordet Uter t il högtlö- 

ilft; men naturligtvii ĥar )af Hat #o hei 
kai* t frigaxu Bpecieilt oD| gUttfaaarna 
har' det ^  »kriviU. iUkllllit ■. Ja* har 
list* rad militfixexperter utombuföa ha 
skrivlt Med tanke p4 det blev Jag lörares
tien h&pqp d m  rad 4111 pempel Härtk

tnifäUa att konatatera, hur betydeketoaa1 
de fcndlö&a dlskus&ibnerna f5reföll^ »om 
moUata *tlfi de heuuki ' reiuteter mCJ-. 
tarlsmen förberedef. Författiurliiii&n 
förtrodde oes ockjsÄ, att alla de rcpliker» 
som hon lagt 1 inunnen p& Natloriei*^- 
lörbunds delegerade Äro tagna dlrdrto\jÄ 
Ullf^-lltliga tidningsreferat, a& att om nÄ, 
got I repllkema iörelaller kaslkenU; jA  
ftr det vederhörande aom kailkara Ĵ g 
«jälra. Vf ä ■' * £•:' >j
I — P i grund av allt det aom rl tiu te*. 
Iät om, alutade Hagar Ots»ocu iU har jag 
kömmit tili det» att, hela fredstankenj 
m&fte Mk fram tili aeger — genom Indi- 
rtderua. 84 aom den dat h&r X at̂ rokat I 
Var och en m ie t e  aitta Jdg tn I aaiunj 
ooh en ging laktlakt ae ) vad det h&r &f 
Iriga om — Innan det ftr för atol | ’

Id61nnehillet I t&. 0 . 8,** ftr amell«rtld 
endaat bakgfunden UH de levande min* 
nlakoödea pjfiaen akildrar. Och  meltfitei 
apelen, aade «$yc*et» Utterifa" iipphor, $X& i 
itt betmkta som vlöoner ftf d«t allminnk^ 
UlisU-ndet t virldeiu ftf alla "de kraftaf, 
som nu röra alg od|1V m i ~ r~  pdk̂  yVkti 
aamverkan mllltirkemkten Patrlok tAt* 
cOmmer aom t an brftunpunkl Den .een« 
trahi geatalten ftr Mali»*' teon töretridar 
ett krtnnoOd#  ̂ »om attger tin nn akhni  ̂
atorhft ganom tJftlruppoffiingSiu makt  ̂

JS. Ö. kommer tinder i&ftfttA apelir 
att uppföra* pi ollka flntka foenef.fc3? ' i

u  ■  ̂ . . ,  . . a.; \ -  n r  ‘ ' >  . i
D a m e - p l q u i ,  ,4














