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ALAFORS. Råttfällan 
av Agatha Christie, 
världens mest spelade 
drama, sätts nu upp på 
Pelarteatern i Alafors.

Den 2 april har tea-
tergruppen Gul pre-
miär för den omtalade 
pjäsen, som ändå ingen 
får lov att pratar om 
efteråt.

– Publiken ombedes 
att inte avslöja slutet, 
då det är mycket ovän-
tat och det som gjort 
dramat så känt. Inte 
ens på internet går det 
att finna hur Råttfällan 
slutar, säger en av skå-
despelarna Sofie Arnkil.

Råttfällan blir Nol-Alafors 
kulturförenings största sats-
ning på många år. Manuset 
är omfattande och föreställ-
ningen beräknas till två och 
en halvtimma. Pjäsen hade 
teaterpremiär på Theatre 
Royal i Nottingham den 6 
oktober 1952. Den flyttades 
samma år till New Ambas-
sadors Theatre i London, 
där spelades den till och med 
lördagen den 23 mars 1974. 
Följande måndag flyttade 
pjäsen till grannteatern St 
Martin’s Theatre där den går 
än i dag. Föreställningen har 
spelats kontinuerligt sedan 
premiären för 58 år sedan 
och är nu (mars 2011) uppe 
i över 24 000 föreställningar. 
Handlingen är ett mord-
drama, känt för sitt överras-
kande slut, vilket publiken 
vid varje föreställnings slut 
blir ombedd att inte avslöja.

Det var när en i ensemblen 
läste boken av Agatha Chris-
tie som idén föddes att sätta 
upp föreställningen på Pelar-
teatern i Alafors. Manuset 
hittades hos ATR (amatör-
teaterns riksförbund) och när 
väl Teatergruppen Gul börjat 
läsa kunde de inte sluta.

– Det är spänningen som 
gör det här dramat så speci-
ellt. Den finns där hela tiden, 
men kulminerar i slutet. Vi 
kunde inte sitta still när vi 
kom fram till avslöjandet och 
vi hade försökt lista ut slutet 
själva, men oj vad fel vi hade, 
berättar Ossian Veronese 
som också är med på scen.

Gissa mördare
Publiken ska i pausen få 
chansen att gissa vem mör-
daren är.

– Eftersom vi inte tror att 
någon kommer att klara det 
har vi inte bestämt något 
pris än, men vi får väl bjuda 
på en bulle. Det blir nog inte 
aktuellt ändå. Det här är en 
extrem mordgåta, menar 
skådespelare Siri Leifsdot-
ter.

 Andreas Henriksson är 
regissör för Teatergruppen 
Gul och dess största åta-
gande någonsin. Gruppens 
kärntrupp är 18 år.

– Det här är en utmaning 
av stora mått. Manuset är 

tjockt och var inte perfekt 
översatt, utan vi har fått göra 
en del bearbetningar. Alla 
karaktärer är mycket speci-
ella och det har tagit tid att 
lära känna dem. Vi har fort-
farande inte kört igenom 
hela pjäsen, så vi har att göra, 
säger han.

När lokaltidningen hälsar 
på i Pelarteatern under sön-
dagen pågår repetitioner 
parallellt med scenografi-
arbetet. Det sågas, spikas, 
målas och fejas.

– Den här gruppen gör 
allt själv. Nu har vi tre veckor 
på oss, det är lätt panikartat, 

men vi har kul ihop och vi 
vet att det löser sig, avslutar 
Sofie Arnkil.

Teatergruppen Gul på Pelarteatern sätter upp Agatha Christies morddrama, Råttfällan, som fortfarande 
spelas i London. Från vänster: Andreas Svensson, Ossian Veronese, Siri Leifsdotter, Anna Konnberg, Pontus 
Olesen, Sofie Arnkil och Marcus Olesen.

Spännande mordgåta

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FAKTA RÅTTFÄLLAN
Råttfällan handlar om ett ungt par, 
Mollie och Giles Ralston, som har 
öppnat hotell i herrgården Monks-
well. De är insnöade tillsammans 
med fyra gäster och en förbipasse-
rande resenär som kört fast i snön. 
Kriminalassistent Trotter kommer till 
hotellet för att varna för att en mör-

dare misstänks vara på väg till hotel-
let. När en av gästerna - Mrs Boyle 
- blir mördad, inser alla att mörda-
ren redan är där. Vem som helst kan 
vara skyldig. Pelarteatern i Alafors 
kulturfabrik ger sju föreställningar 
av Agatha Christies Råttfällan. Pre-
miär 2 april.

RÅTTFÄLLAN Premiär 2/4

Agatha Christies

Three blind mice,
Three blind mice
See how they run,
See how they run!

They all ran after
The farmer's wife
She cut off their tails
With a carving knife

Mer information och biljetter:
 SPELAS 3, 6, 9, 12, 16, 17 APRIL

pelarteatern.com
0303-742797
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En dramatisk deckare:

Ale gymnasium Teatern

Torsdag 17 mars kl 19.00
Biljetter från 24 februari på Ale bibliotek, 

Nödinge samt på www.riksteatern.se
Biljettpris: 180 kronor, scenpass-rabatt 40 kr, 

ungdom: 100 kr.
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AV SOFI OKSANENUTRENSNING

– Snart premiär för Agatha Christies "Råttfällan"
Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9


