
ALEkuriren fanns på plats 
när det första av två genrep 
ägde rum. Janina Schmidt 
och Patrick van't Hof 
spelar de två rollerna, Rober-
ta och Danny, som båda har 
ett mörkt förflutet. De möts 
för första gången på en bar i 
Bronx. Skuldkänslorna sval-
lar över, men för samtidigt 
de båda närmare varandra. 
Till sist så nära en man och 
kvinna kan komma varandra.
Pjäsen är en brutal skild-
ring av främst utanförskapets 
otäcka sida fast vi får också se 

en ömsint kärlek 
växa fram.

Det är ett 
laddat drama 
som levereras 
i en trovärdig 
miljö som redan 
från första re-
pliken rycker 
tag i publiken. 
Pelarteaterns 
intima fördelar 
kommer verkli-
gen till sin rätt, 
men det är också 
en utmaning att 
på så nära håll 
bli kronvitt-
ne till männis-
kors känslosvall. 
Det är ett tufft 
manus, i många 
stycken vulgärt, 
samtidigt som 
det också vill 
säga oss något 
viktigt om hur 
vi idag lever våra 
liv, vilka konse-
kvenser det kan 
få samt att ing-
enting egentli-
gen är självklart.

Det mörka 
förflutna hos 
de båda är natt-

svart. Inte ens att Danny tro-
ligtvis har mördat en person 
är tillräckligt. Roberta har 
något ännu värre att berätta...

Allt detta till trots på ska-
mens bakgård får vi upple-
va repliker som "Jag älskar 
dig" och "Vill du gifta dig med 
mig?".

Publiken får vara med om 
människors totala förvand-
ling från skuld till kärlek. Att 
som skådespelare behöva fara 
mellan dessa ytterligheter är 
en konst att behärska, men 
det är också en mäktig upp-
levelse att som publik få åka 
med.

De krävande rollfigurerna 
gestaltas på ett som även ma-
nusförfattaren, John Patrick 
Shanley, hade varit stolt över.

Ljussättningen har en av-
görande funktion, då den 
sprider och förstärker rätt 
sinnesstämning.

Tio föreställningar väntar 
nu på Pelarteatern och bil-
jettbokning sker via hemsi-
dan. För alla teatervänner 
vore det ett stort misstag att 
inte uppleva den dramatik 
som nu erbjuds under början 
av oktober.

Pjäsen har regisserats av 
Jenny Korhonen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

BÅSTORP. Tunnelbygget 
genom Kattleberg har 
kommit 400 meter av 
1,8 km.

Allmänhetens 
intresse är stort för det 
gigantiska projektet.

För de inblandade är 
det vardagsmat.

–Ja, det är inget extremt med 
det här bygget. Det är en 
vanlig bergstunnel i ett nor-
malt svenskt berg, konstate-
rar Trafikverkets bergsexpert, 
Roger Tjärnlund.

För boende i området och 
även för den breda allmänhe-
ten var lördagens visning av 
tunnelbygget av stort intres-
se. När lokaltidningen hälsa-
de på halvvägs hade över 200 
personer passerat grindarna.

– Folk fascineras över hur 
det är möjligt att spränga sig 
in i berg. Det är inte ofta du 

får chansen att promenera in i 
en bergstunnel, så det är klart 
att folk passar på, säger Sara 
Oscarsson, informatör hos 
Trafikverket.

Sprängningarna skedde 
inledningsvis från norr och 
söderut. Nu går man även 
från mitten och snart börjar 
sprängningarna från södra 
änden.

– I juni 2011 ska vi vara helt 
igenom. Än så länge håller 
vi alla planer och enligt vår 
bedömning finns det inte 
mycket som kan hindra oss. 
Det finns en kritisk punkt, en 
lågzon, där det är lite mindre 
berg men vi har en lösning 
på det också, säger platschef 
Krister Lindén.

Tunnelbygget har en 
budget på 1,1 miljarder och 
omfattar då även räls samt allt 
arbete runt själva tunneln.

– Nu jobbar vi dygnet 

runt och spränger även nat-
tetid. Vi har kommit så långt 
in i berget att det ljudisolerar 
och vi hoppas att vi inte stör 
något nämnvärt, säger Kris-
ter Lindén som tycker dia-
logen med kringboende har 
varit bra.

Det var den definitivt i lör-
dags.
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POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 20 september

En ruta krossas till Surte 
församlingshem. Brytmärken 
upptäcks också, men det 
konstateras att ingen har varit 
inne i lokalen.

Tisdag 21 september

Inbrott i en lagerlokal i 
Älvängen. Stora mängder 
kläder tillgrips.

Onsdag 22 september

Inbrott hos Nödinge Däckverk-
stad. Diverse gods tillgrips.

Smitning från bensin-
nota rapporteras från OKQ8 i 
Nödinge. Spaningstips finns i 
ärendet.

Villainbrott i Älvängen. 
Entrédörren bryts upp och 
gärningsmännen tar sig in i 
fastigheten. Det är ännu okänt 
om något tillgripits.

Torsdag 23 september

En person grips i Bohus och 
en person i Nol, misstänkta för 
narkotikabrott.

Fredag 24 september

Bostadsinbrott i Nol. En spar-
bössa och antika knivar blir 
tjuvarnas byte.

Lördag 25 september

Garageinbrott i Nol. En båtmo-
tor tillgrips.

Söndag 26 september

Relationsbetingad misshandel 
anmäls i Nödinge. Kvinnan blir 
slagen med ett askfat.

En 14-årig snattare, som stjäl 
godis, ertappas på Ica Kvantum 
i Nödinge.

Inbrott på en byggarbets-
plats i Bohus. Polisen kan gripa 
gärningsmannen.

Antalet anmälda brott under 
perioden 20/9 – 27/9: 58. Av 
dessa är sex bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:
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Jag vill tacka alla mina kunder för all förståelse 
under reperationen av salongen från vattenskadan.

Nu är jag tillbaka i min 
nyrenoverade salong och 
vill därför bjuda mina 

kunder på en trevlig kväll. 
Dricka med tilltugg!

Dessutom firar salongen i Hålanda 15 år

Kom in och prova 
den nya löshårs luggen. Prova produkter från 

Hair Manya och LS&B Grooming för män. 

20% denna kväll!

Kom och mingla en stund
Tis 5/10 kl 1830 - 2100

Välkommna! Iá

Kungörelse
Till miljö- och byggnämnden 
har inkommit ansökan från 
AB Alebyggen om byggnation 
av 12 st enbostadshus samt 
ett teknikhus/fastighetsförråd 
på fastigheten Skårdal 7:99. 
Byggnationen överskrider 
byggrätten enligt detaljplan 
nr 191 med ca 14 kvm per hus, 
samt att viss del av byggnationen 
ligger på sk punktprickad mark 
som inte får bebyggas.

Handlingarna finns tillgängliga 
på Miljö- och byggförvaltningen, 
kommunhuset i Alafors. 
De som anser sig berörda bereds 
tillfälle att lämna in synpunkter. 
Eventuella synpunkter skall vara 
inlämnade senast 2010-10-20.

Miljö- och byggförvaltningen, Ale 
kommun, 449 80 Alafors
Miljö- och byggnämnden

Våldsam, kärleksfull och krävande
ALAFORS. Till helgen är det premiär för Danny och 
de vida blå haven på Pelarteatern.

En våldsam, kärleksfull och krävande pjäs – inte 
bara för skådespelarna – utan också för publiken.

En stor utmaning av en ung duo på scen.

Stort intresse för tunnel-
bygget genom Kattleberg

Platschef, Krister Lindén, 
informerade nyfikna.

Över 200 personer gästade tunnelbygget i Över 200 personer gästade tunnelbygget i 
Kattleberg i lördags.Kattleberg i lördags.

I TUNNELN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Intim och öm samtidigt som 
pjäsen Danny och de vida blå 
haven är en tämligen våld-
sam skildring av två öden.Janina Schmidt som Rober-Janina Schmidt som Rober-

ta och Patrick van't Hof som ta och Patrick van't Hof som 
Danny i Pelarteaterns premi-Danny i Pelarteaterns premi-
är nu på lördag.är nu på lördag.


