
En kväll i det kulturella 

kraftverket Wilho  

Akseli Ollikainens värld



... en helkväll med poeten, sångaren och multikonst-
nären Wilho Akseli Ollikainen (1934–1998). 
Wilho levde, sjöng, kände och tänkte 
om existensen, kärleken och mörkret. 
Han diktade om naturen, människans 
villkor och om världens gång. 

Uppväxt hos morföräldrarna i krigets, 
kantelens och de djupa skogarnas Finland 
hamnade han som 15-åring hos sin mors nya 
familj på landsbygden utanför Gällivare, och här 
kom han att leva sitt liv. Utrustad med kassettband-
spelare och skrivmaskin diktade, kommenterade och liksom bloggade 
han sina upplevelser och refl ektioner decennier innan ordet blogg var 
uppfunnet. Han skapade ständigt, närmast maniskt, och han använde 
också konsten som medicin mot sina inre demoner. 

Vi i folkmusikgruppen WAO, som består av musiker från JP Nyströms, 
JORD och JPP, har alla på olika sätt inspirerats och berörts av Wilho 

Ollikainens konstnärskap. Ur hans eft erlämnade och mycket 
rika material av visor, dikter och sånger både på svenska, 

meänkieli och fi nska har vi skapat denna föreställning, 
då vi tycker att hans visor, dikter och historia är 
värda att höras och beröras av.

Välkomna in i Wilhos värld!

Välkommen till ... 

WAO! En kväll i det kulturella kraftverket 
Wilho Akseli Ollikainens värld är en ny, genomarbetad 
musikföreställning av och med folkmusikgruppen WAO, 
i regi av Kjell Peder Johanson.



Medverkande
SUSANNE RANTATALO sång

GÖRAN ERIKSSON kontrabas, sång
ARTO JÄRVELÄ fiol, kantele, sång
JAN JOHANSSON dragspel, sång

MARKUS FALCK tramporgel, sång

Manus: KJELL PEDER JOHANSON och MARKUS FALCK
Regi: KJELL PEDER JOHANSON

Musik: WILHO OLLIKAINEN, ARTO JÄRVELÄ, JAN JOHANSSON
Arrangemang: ARTO JÄRVELÄ, WAO

Texter och dikter: WILHO OLLIKAINEN, ARTO JÄRVELÄ
Textbearbetningar: ERIK NORBERG, MARKUS FALCK

Foto: HÅKAN JOHANSSON (omslag),  
INGEMAR LUNDGREN (äldre Wilho)

Teckningar: WILHO OLLIKAINEN
Grafisk form: MARIA PERSSON/Plokk,

I föreställningen ingår två texter av REGINA VERÄJÄ 
ur Tornedalsteaterns föreställning Tjära Människa.

Kjell Peder är för många en välkänd radioröst efter 16 år som program- 
ledare i SR/P4:s Karlavagnen, men han har i många år också jobbat som 
musiker, skådespelare och regissör av teater och musikteater runtom i Sverige. 

Markus Falck var med och bildade J P Nyströms orkester 1977  
som spelade och umgicks med Wilho under 1970, 80- och 90-talet.



Folkmusikgruppen WAO (Wilho Akseli Ollikainen) 
bildades 2015 och har tagit som sin uppgift  att sprida 

Wilho Ollikainens visor, dikter och berättelser. 

Förutom föreställningen WAO! - en kväll i det kulturella 
kraft verket Wilho Akseli Ollikainens värld, erbjuder vi 
också konserter, berättarföreställningar, dansmusik och 

workshops med musik ur Wilhos digra repertoar.
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