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– Denne scenen er til alle barn
som er glade i friluftsområdene
våre og flinke til å være ute, sa
Geddy Aniksdal da hun presen-
terte den nye utescenen i Lille-
skogen mellom Frednes og Sun-
djordet i går formiddag.

Det er i forbindelse med
byvandringen, som starter i
morgen, at scenen er blitt satt
opp.

– Dette er et av stoppene på
byvandringen. Vi var en tur her
oppe og lurte på hva vi kunne
gjøre med området. Det gikk litt
tid, men så kom denne ideen om
utendørsscene for dukketeater
dumpende ned, sier Aniksdal
før hun introduserer den barne-
hagebarna, som var invitert til
åpningen, kaller «den største
mannen i byen» - ordføreren.

– Dette er politikk
Øystein Beyer fikk god hjelp

av Mohammed fra Rønningen
barnehage før første forestilling
om de tre bukkene bruse sin
vandring over Porsgrunnsbrua
ble fremført.

– Dette er ikke bare utøvende
kunst, men også politikk, sier
Beyer.

– Ved å få folk til å oppdage
byens grønne lunger, driver
Grenland Friteater politisk dan-
nelse, mener han.

Politikk bryr ikke barna seg
mye om, men at scenen i Lille-
skogen blir en ypperlig leke-
plass når byvandringen er over,
er det ingen tvil om.

– Vi kommer helt sikkert til å

leke masse her, tror Therese
Aniksdal, Chloe Islinger og
Aurora Sagvolden. 

De tre spiller i «De tre buk-
kene bruse» og fryder seg over
den nye scenen.

– Det har blitt så fint her, nes-
ten akkurat som Eventyrskogen,
sier de.

Det er ikke første gang de står
på scenen, men de er litt nervøse
før dagens premiere på byvan-
dringen likevel.

– Vi har øvd i en uke og to
dager, og det er veldig gøy. Men
vi er litt nervøse også, innrøm-
mer de tre.

Dukketeaterfestival
Lars Vik, som står bak manu-

set på «De tre bukkene bruse»,
har sine egne planer om etter-
bruk av scenen etter byvan-
dringen.

– Det hadde vært utrolig mor-
somt å utfordre byens barneha-
ger til å sette opp hvert sitt duk-
keteaterstykke på rundt fire
minutter. Da kunne vi hatt en
dukketeaterfestival her, og alle
barnehagene kunne spilt styk-
kene for hverandre, sier Vik,
som med dette sender utfor-
dringen videre.
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Mohammed, på snart fem
år, var ikke vanskelig å be
da ordfører Øystein Beyer
trengte hjelp til å avduke
byens nyeste teaterscene i
går formiddag. Sammen
kunne de to erklære Lille-
skogen Scene for åpnet.
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Det var onsdag i forrige uke
det ble kjent at Yara hadde
kjøpt en last på 16.800 tonn
med fosfat til en verdi av
nærmere 40 millioner kroner
fra det afrikanske landet
Vest-Sahara. Landet ble
okkupert i 1975, da marok-
kanske styrker rykket inn,
etter at Spania trakk seg ut fra
sin tidligere koloni. Siden da
har flertallet av befolkningen
levd i flyktningleire i Algerie.

Norske myndigheter mener
det er i strid med folkeretten å
handle med det okkuperte
landet.

– Vi avslørte at Yara allere-
de i 2005 handlet med Vest-
Sahara. Den gang lovet de
dyrt og hellig at det ikke skul-
le skje igjen. Når de da lover
det samme igjen nå, er ikke
det løftet mye verdt, sier leder
Ronny Hansen av Støtteko-
miteen for Vest-Sahara til
PD.

Spent på politiet
Hansen mener at Yara ved å

handle med varer fra Vest-
Sahara, er med på å legiti-
mere og finansiere Marokkos
okkupasjon av landet. Nå for-
venter støttekomiteen at poli-
tiet behandler anmeldelsen av
gjødselprodusenten alvorlig.

– Vi venter spent på hvor-
dan politiet vil behandle den-
ne saken. Vi mener at vi har
dokumentert sammenhengen
mellom det vi mener er brudd
på norsk straffelov og brudd
på internasjonale lover godt,
sier Hansen.

Møtes denne uken
Hansen mener det nå er vik-

tig at Yara beklager handelen
og garanterer at det ikke vil
skje igjen.

– Vi skal i møte med kon-
sernledelsen i Yara denne
uken, og da vil vi dessuten
kreve at Yara betaler kom-
pensasjon til saharawiene,
sier Ronny Hansen.

Yara anmeldt
for heleri

ANMELDT YARA: Leder
Ronny Hansen og Støtteko-
miteen for Vest-Sahara har
anmeldt Yara for heleri. 

Ordføreren og Mohammed (4) avduket byens nye scene

Barnas scene
åpnet i skogen

AVDUKING: Ordfører Øystein Beyer fikk god hjelp fra snart fem år gamle Mohammed fra Rønningen barnehage, da Lilleskogen Scene
offisielt ble avduket i går formiddag. 

Foreningen for sahara-
wier i Norge og Støtte-
komiteen for Vest-
Sahara leverte fredag
ettermiddag en anmel-
delse av Yara Internati-
onal for heleri til politi-
et.

DUKKETEATER: Lilleskogen Scene er barnas egen utendørs duk-
keteaterscene i skogen mellom Frednes og Sundjordet.


