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Göteborgs 
Stadsteater 

bjuder på finskt i vår
- 

a 
ulan på tredje våningen kryllar 
av teaterfans som ivrigt väntar 
på att dörrarna skall öppnas. 
Teatern bjuder på en förhands-

visning av vårens två stora programpunk-
ter: ”En handelsresandes död” och en av 
Finlands mest kända pjäser, Minna Canths 
Sylvi.

– Pjäsen hade urpremiär 1891 på Svenska 
teatern i Helsingfors och den var en oer-
hörd framgång. Det sägs att pjäsen hade 
en så stark inverkan på publiken att många 
svimmade och näsdukarna användes flitigt, 
berättar regissören Jenny Andreasson. 

Enligt Andreasson var Sylvi även en  
succé i Stockholm där den visades ett år 
senare. 

– Så glöm nu inte att ta med er näsdukar 
när ni kommer till Sylvi, skrattar Andreas-
son.

sylvis föräldrar dör när flickan är ung 
och hon tas hand av Axel, som senare blir 
hennes make. Sylvi kallar den 18 år äldre 
Axel för farbror och han styr parets liv med 
järnhand. 

Sylvi är en ung, ärlig och impulsiv kvinna 
och när hon träffar sin barndomsvän Victor 

blossar en förbjuden kärlek upp. Sylvi mås-
te komma loss från Axel. Berättelsen ställer 
frågan, hur långt är en människa beredd 
att gå för kärleken? Och helgar ändamålet 
medlen?

      
enligt andreasson handlar huvud- 
temat inte enbart om relationen mellan en 
man och kvinna, den innehåller även ett 
klasselement. 

– Under den tiden var kvinnor helt styrda 
av sina män, de hade inte ens tillgång till 
sin egen lön. Först under 1920-talet korri-
gerades detta enligt lag, såväl i Finland som 
i Sverige. Det förelåg även stora ekonomis-
ka skillnader mellan arbetarklassen och de 
övre samhällsklasserna. Pjäsen speglar även 
moraluppfattningen under 1800-talets 

slut, samt den passionerade kärleken som 
kan uppstå mellan två förälskade per- 
soner.

Andreasson påminner om Minna Canths 
stora betydelse för den finska dramatiken 
och det finska kulturlivet.

– Hennes födelsedag, den 19 mars är en 
officiell flaggdag i Finland och den marke-
rar även jämställdhetsdagen.

göteborgs stadsteaters konstnärliga 
ledare Anna Takanen ger Andreasson med-
håll.

– Minna Canth är en stor författare och 
hon har ett intressant personligt öde. Pjä-
sen Sylvi är modern och radikal. Det är fort-
farande Svenska teaterns största framgång 
genom tiderna och det känns spännande 

Göteborgs Stadsteater spritter av finsk kvinnlig  
energi i vår när stora scenen välkomnar Minna Canths 

pjäs Sylvi. Vi besökte teatern för att ta temp på  
premiärnerverna.

Under den tiden var kvinnor helt 
styrda av sina män, de hade inte 
ens tillgång till sin egen lön. Först 

under 1920-talet korrigerades detta enligt 
lag, såväl i Finland som i Sverige. Jenny Andreasson, regissör för ”Sylvi”
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