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Boken om de ungas scen på Österlen
I flera år följde Lalla Thord 
Scen Österlen med sin 
kamera. För två somrar 
sedan gjorde hon intervjuer 
med alla inblandade i 
 projektet. 
Nu ligger hennes bok om 
de ”Unga på scen” klar 
lagom till premiären.

Hylkan. – Scen Österlen är 
ett gott exempel som jag 
gärna vill lyfta fram, förkla
rar Lalla Thord. Och bety
delsen av barnkultur kan 
inte nog överskattas.

Hon har själv en dotter 
som har varit med i 

projektet  ett antal år. Inför 
boken intervjuade eller 
pratade hon med alla som 
deltog i föreställningen.

– Med de lite yngre var 
det mer fråga om samtal än 
en regelrätt intervju, säger 
hon.

Det som tonade fram i sam
talen och som går igen i 
boken är att de unga har 
vuxit på Scen Österlen: 
”Mitt själförtroende har 
blivit tio gånger starkare. 
Det har varit en helt under
bar sommar”, utbrister en 
av de unga. Andra berättar 

om gemenskapen och hur 
roligt de har haft tillsam
mans.

– Alla får vara med, 
säger Lalla Thord. Och alla 
får plats. Barn som har bli
vit mobbade har en lugn 
plats här och de får kompi
sar.

Det som fascinerat Lalla 
Thord är att ungdomarna 
har blivit stärkta som indi
vider. De har vuxit, skärpt 
sig och samtidigt tagit ett 
ansvar för sina arbetsupp
gifter på teatern.

Hon berättar att föräld
rar märkt skillnad på bar

nen efter att de deltagit i 
Scen Österlen en sommar.

– De tog plötsligt mer 
ansvar för sina saker 
hemma och plockade upp 
efter sig. 

Boken finns nu till försälj
ning. Den är tryckt i 800 
exemplar och prislappen är 
satt till 200 kronor.

Lalla Thord har skrivit 
två böcker tidigare och 
arbetar som sjuksköterska i 
Malmö. Hon är även verk
sam som konstnär och 
konstvetare och bor i Viarp.

Gert ljunGqvist

Lalla Thord är klar med sin bok som precis kommit från tryck-
eriet lagom till premiären för Scen Österlen. Foto: Bass NilssoN

Brantevik. Det är sponso
rer, tidigare medarbetare 
och vänner till teatern som 
har bjudits in till general
repetitionen på Mårten 
Pers källa. 

En av dem är Dag Nor
gård som såg till att som

marteatern för barn och 
ungdomar en gång star
tade på Grönekulle gård. 

– Det är väldigt roligt att 
se hur det lever vidare. Men 
jag känner också i ryggmär
gen hur mycket jobb det är. 
Så jag är glad att inte 

behöva slita ut mig varje 
sommar, säger Dag Nor
gård. 

Bortom minglet hörs hur 
ungdomsensemblen gör 
sig redo vid scenen. Det är 
den äldre gruppen, mellan 

14 och 18 år, som under led
ning av Tove Bergström 
och Carl Johan Jörnland 
har repeterat sedan i febru
ari. 

– ”West side story” är en 
klassiker som är oerhört 
aktuell, säger Anna Kesar. 

Den tar upp främlingsfient
lighet, normer och vad som 
händer när vi inte respekte
rar människor för vilka de 
är.

Och den allvarsamma tonen 
i berättelsen sätts så fort 
ensemblen tar plats på 
scen. Till den dramatiska 
musiken och fingerknäpp
ningar introduceras vi för 
de två rivaliserande gängen 
Jets och Sharks. Invand

rade mot amerikaner, vi 
mot dem. 

Det blir snabbt hotfullt, 
våldsamt, ja till och med 
blodigt. Och även om 
publiken förvarnas om att 
ta med sig näsdukar så 
bjuds det även på små 
glimtar av kärlek, humor 
och hopp. 

Mattias lundvall

mattias.lundvall@ystadsallehanda.se

●● I kväll är det premiär för Scen Österlens ”West side story”. 
●● På torsdagskvällen höll ungdomsensemblen genrep inför en 

speciellt inbjuden publik.

”Allting är fint i Amerika, för mycket slit i Amerika.” Även inom de två gängen, Jets och Sharks, får medlemmarna tampas med olikheter. Foto: Mattias luNdvall

Våld och kärlek möts på scen


