
ARSENIK OCH GAMLA SPETSAR 

Klassisk kriminalfars av Joseph Kesselring 

Regi: Stefan Moberg 

*** 

  

I ett hus i Brooklyn alldeles vid kyrkogården bor de två rara gamla 
systrarna Abby och Martha tillsammans med sin bror Teddy. 

Teddy tror att han är Teddy Roosevelt. 
Systrarnas brorson Mortimer är teaterkritiker och avskyr teater - men 

han älskar Elaine - pastor Harpers dotter. 
Mortimer hoppas kunna gifta sig med Elaine - men förhoppningen 

grumlas då han hittar ett lik i huset. 
Mortimer räknar ut att om Teddy flyttar till Happy Dales nervhem - som 

drivs av Mr Witherspoon - kommer allt att lugna ner sig.  
Till sin fasa upptäcker han att det är fastrarna som av ren barmhärtighet 

tar livet av ensamma män som de tycker synd om. 
Ännu värre blir det när Mortimers bror Jonathan dyker upp i sällskap 

med sin kumpan Doktor Einstein. 
Även Jonathan har ett antal mord på sitt icke existerande samvete - det 

senaste bokstavligt talat i bagaget. 
Mortimer håller på att tappa förståndet. 

Det blir inte bättre av att huset hela tiden besöks av ett antal poliser 
 - den vänlige kvarterspolisen konstapel Klein - konstapel O´Hara som 

hellre skriver pjäser än fångar skurkar 
och deras chef - den tuffe kommissarie Rooney. 

Intet ont anande kommer Mr Gibbs för att fråga om det finns ett rum att 
hyra. 

Spänningen är olidlig. Kommer fastrarna att lyckas mörda Gibbs eller 
hinner Mortimer rädda honom? 

Allt återstår att se - och lite till. 
  

Medverkande: 
Abby Brewster - Lotta Nöjd 

Martha Brewster - Lilly Sjöblom 

Teddy Brewster - Sven-Lennart Wirkander 
Mortimer Brewster - Mats Nilsson 

Jonathan Brewster - Johannes Flink 

  
Doktor Einstein - Claes Falck 

Pastor Harper - Biörn Torbiörnsson 

Elaine Harper - Eva Ruuth 

Mr Witherspoon - Bengt Malmgren 



Mr Gibbs - Bengt Höjer 
  

Konstapel Klein - Johan Berg 

Konstapel O´Hara - Åke Hedbom 

Kommissarie Rooney - Bernd Briese 

  

*** 

Föreställningar - ca 2.5 timmar inkl. paus 

Fredag 24 augusti kl. 19.00 - Premiär 
Lördag 25 augusti kl. 14.00 - Matiné 

Onsdag 29 augusti kl. 19.00 

Torsdag 30 augusti kl. 19.00 

Fredag 7 september kl. 19.00 

Lördag 8 september kl. 14.00 - Matiné 

  
*** 

Entré: 170 kronor 
Var: Hjorthagens Kulturhus (Folkkulturcentrum) Artemisgatan 19 
Hur: T-bana till Ropsten - uppg. Hjorthagen - i samma hus som 

uppgången 
 

Biljettbokning: www.folkkulturcentrum.se, 08 - 611 55 02 
eller e-post: Bengt Malmgren 

 
Kulturkaféet i Hjorthagen:  Hemlagad mat, vin och öl serveras innan 

föreställningen och i pausen 
Utställning i foajén: Anja Lunds "Akvarell och gamla spetsar" 

Tillgänglighet: Ramp finns 
  

Övriga pjäser som ingår i Teatersommar: Rasande roliga ryssar och 
"Trollkarlen från Oz" (se hemsidan) 

  
Välkommen! 

 

http://www.folkkulturcentrum.se/
mailto:son_of_gun_51@yahoo.se

