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”Roligt är nog ordet 
som beskriver arbetet 
bäst. Det är en fröjd 
att jobba med bar-
nen och ungdomarna 
eftersom de är så 
nyfikna och delaktiga 
i processen.”

Ellinor Portinson 
textildesigner

Textildesignern Ellinor Portinson tog en paus från jobbet för att bli Scen Österlens 
kostymör. I sommar har hon förflyttat de 59 skådespelarna till 1800-talets London 
och 1950-talets USA. 

Den mest intensiva arbetsperioden hade Ellinor Portinson före premiären. Men mellan föreställningarna händer det att kostymerna måste lagas.  Foto: Mattias LundvaLL

Kostymerna har fått en central roll i ”Jekyll & Hyde”, som utspelar sig i 
1800-talets London. 

”Lite pojkig och slapp”, beskriver Olivia Nilsson sin kostym. Hennes och Alma 
Tappers karaktärer, Billy och Claire, tillhör samhällets undre skikt i musikalen 
”Jekyll & Hyde”. 

Teater ny utmaning för designer
BrantEvik

e n adelsman iklädd 
frack och hög hatt. 
En tiggare med ruf-
sigt hår och för stor 

väst. Barfota fötter och 
polerade skor rör sig fram 
och tillbaka mellan 
omklädningsrummen när 
skådespelarna gör sig redo 
för kvällens föreställning 
av ”Jekyll & Hyde”.

Alma Tapper visar upp 
sin nytatuerade arm för 
kostymör Ellinor Portin-
son. Hon har redan försökt 
att få bort gnuggisarna 
med tvål och vatten, förkla-
rar hon bekymrat. 

Trots att Ellinor Portin-
son varken jobbat med klä-
der eller teater tidigare var 
det ingen tvekan om att 
tacka ja när hon fick frågan 

om att bli kostymör på Scen 
Österlen. Jobbet som textil-
designer fick stå åt sidan 
när hon under tre veckor 
ägnade sig åt de 76 kosty-
merna till sommarteaterns 
uppsättningar av ”West 
side Story” och ”Jekyll & 
Hyde”.

– Roligt är nog ordet som 
beskriver arbetet bäst. Det 
är en fröjd att jobba med 

barnen och ungdomarna 
eftersom de är så nyfikna 
och delaktiga i processen, 
säger Ellinor Portinson.

Merparten av kläderna 
har samlats ihop och lånats 
från olika håll, ett fåtal har 
sytts från grunden. Men nål 
och tråd har ändå fått 
användas flitigt, berättar 
Ellinor. I vissa fall behöver 
passformen justeras och 

titt som tätt händer det att 
kostymerna måste lagas 
mellan föreställningarna. 

– Jag har lite jour nu, 
även om de klarar det 
mesta på plats, säger Elli-
nor medan hon inspekterar 
en sprucken söm på skåde-
spelaren John Corbetts 
skinnfrack.  

Kostymen har alltid varit 
viktig i Scen Österlens före-

ställningar. Men i ”Jekyll & 
Hyde” har den fått ta mer 
plats än vanligt, berättar 
Anna Kesar, konstnärlig 
ledare. 

– Vi har knappt någon 
scenografi eftersom det är 
kostymer som syns på så 
många sätt. Det har varit 
annorlunda och väldigt 
kul. 

Mattias lundvall


