
PERSONER: 
 

Alice 
Barn till musikgruppens vokalissa. Blir själv sångerska. Är den person som vi fokuserar mest 

genomträngande på. Faderlös efter en olycka där hennes far dör. 

*************** 
Sörjer att hon aldrig fått träffa sin pappa. Detta påverkar henne livet igenom. Med tiden får hon en fosterpappa 

då Alice mamma gifter om sig. Hon får två halvsyskon som båda två är flickor. När Alice upptäcker att hon ärvt 

sin mammas musikalitet börjar hon sjunga. Mamma uppmuntrar henne och skickar henne till en barnkör där 

hon träffar Pirkko för första gången. Båda provsjunger för ett dansband och får jobbet och bildar på det sättet en 

vokalissaduo. Succé! Längre fram i livet slutar Alice med sången. Hon drar sig allt mer inom sig själv. Börjar 

måla tavlor och isolerar sig på det viset. I femtioårsåldern börjar hon åter ta initiativ till ett mer socialt liv. Hon 

vill gärna hitta en livspartner och sätter in en äktenskapsannons. Det blir ingen succé och framför allt inget 

napp. Till sist träffar hon en präst – men deras förhållande blir barnlöst. Alice liv blir allt mer tröstlöst. Det 

finns en svag tendens till demens… 

*************** 
Inget förhållande. Inget håller, inga barn. Gillar att pyssla hemma. Bor i lägenhet. Kulturellt intresserad. Reser 

gärna till semestergetton, till Kanarieöarna. Anställd på Vallberga Lantmän som försäljare och kassörska. 

Jobbade tidigare i en klädesbutik på landet som lades ner. 

*************** 

 

Pirkko 
Finskt krigsbarn. Mamman i familjen som välkomnar henne är växeltelefonist. Jämngammal 

med Alice – De blir vänner för livet! 

*************** 
Från Viborg som fallit i sovjetiska händer.  Tappar under åren i Sverige både sin finska och kontakten med sin 

ursprungliga familj och släkt. Träffar en man på dans. Det visar sig att han var lagd åt det tyranniska hållet. 

Jobbar som växeltelefonist. Får jobb inom kommunen i en förvaltning som handhar avfallshanteringen. Tröttnar 

och börjar arbeta på en grundskola i Veinge som administratör. Reser gärna utomlands. Kanarieöarna. Reser då 

tillsammans med Alice där deras vänskap fördjupas. De dansar och har kul. 

*************** 
Kommer till Sverige med två syskon. De tre flickorna splittras upp och Pirkko hamnar i Veinge hos en älskavärd 

familj. Hon är fem år och smälter snabbt in i sin nya omgivning. I skolan får hon mycket beröm för sin 

musikalitet. Träffar Alice när de sjunger i en kör. Senare bildar Pirkko och Alice en ryktbar duo och sjunger med 

ett band på dansbanor runt om. En afton dansar Pirkko med en stilig herre. Han presenterar sig som Bengt-

Harald och så småningom får de tre flickor tillsammans. Efter några år – när Bengt-Haraldes karriär skjuter fart 

– skiljer de sig. Fortfarande vänner delar de på vårdnaden om flickorna även om hon ser sig som den som bär 

störst ansvar. Livet som hemmafru tynger dock henne och när flickorna växt till sig börjar hon åter nära 

drömmar om ett liv som musiker. Hon slår sig ihop med en man med dragspel och är sen ute och sjunger på 

föreningsträffar och födelsedagskalas. 

*************** 

 

Jerry 
Busen och tokstållen. Har egen motorcykel. Motorintresserad men jobbar på Veinge 

Cementfabrik. Ställer till det för sig och har svårt för att få rätsida på livet 

*************** 
Jerry har varit intagen för fylla och bråk. Kört onykter på sin motorcykel (en Silverpil). Är svag för spriten och 

har kort stubin. Där det är stökigt hittar man honom beredd med nävarna. Skapt som gängets ledare. Bor ensam 

efter tre spruckna äktenskap. Numera nykter alkoholist och aktiv medlem i nykterhetsrörelsen. Söker kontakt 



med sina två barn som egentligen inte vill ha med honom att göra. Kommer från Veinge där hans far var stins. 

Fadern mycket sträng, modern religiös. Jerry var enda barnet. På äldre dar kämpar han mot sprit och våld och 

för att utsatta människor ska få en andra chans. Ivrar för ett fritt och förstående samhälle där alla ska få plats. 

*************** 
Börjar på Cementfabriken direkt efter skolan. Dåliga betyg. Han jobbar hellre med kroppen. Skolar om sig och får 

plats som vaktmästare på Skogsgårds fångvårdskoloni. Jobbar där fram till 1971. Får jobb i en bilverkstad med 

service. Jobbar sedan på ett åkeri som lastbilschaufför. Havererade äktenskap och förhållande. Flera barn på 

bygden. Problem med drickandet. Vill få ihop det med sina försummade barn och blir nykter alkoholist på äldre 

dar. Uppskattar sina barnbarn och lever nu i ett särboförhållande. 

*************** 
Har myror i benen – alltid på språng – alltid med något tokigt att föreslå. Men kamraterna ser på honom med 

viss skepsis. Han har inte alltid rent mjöl i påsen. Skulder hit och dit och vid ett tillfälle får han reellt stryk för 

dessa skulder. Men alla förlåter honom då han är gänets clown. Jerrys föräldrar låter honomgöra som han vill. 

Köper en gammal motercykel som han renoverar upp. En natt tar polisen honom. Det visar sig att han har mer 

promille i blodet än vad som är tillåtet. Det blir finkan i en månad. Efteråt lovar han sig själv att bli skötsam. 

Men när en flicka lämnar honom går karusellen igång igen. Han får dock plats på Cementfabriken och blir allt 

mer anonym. Motorintresset överger honom aldrig. Jerry drömmer om att bli tävlingsförare och jämför sig med 

Tom Trana och Erik Carlsson på taket. Men det blir ingenting med det. 

*************** 
Jerry hamnade i tidig ålder på barnhem (eller vad det hette på den tiden) hans pappa axel, blev änkling och då  

han jobbade som skogsarbetare, långa dagar, klarade han inte av att fostra jerry. Jerrys struliga bana lades till  

grunden där. Han hamnade i tio års ålder i ett fosterhem hos en välbärgad familj, men hade svårt att passa in,  

bråk stölder från deras hem gjorde att han åkte in och ut på ungdomsanstalten. I 20års åldern träffade han,  

Margit. Hon fick honom till att lämna sin dåliga bana och få ett jobb på en bilverkstad. Där fann han kärleken  

till motorcyklar. Jerry köpte upp bilverkstad av ägaren när han gick i pension. Denna drev han fram till sin egna  

pension, och där efter tog hans son över den. 

*************** 

 

Bengt – Harald 
Läser på egen hand då han ska stanna hemma för att sköta gården. För att få en extraslant 

jobbar han deltid på Semper som springpojke. Så småningom arbetar han sig upp i företaget 

och slutar som direktör. Den långa vägen…! 

*************** 
Bondeson. Mellansonen i en trebarnskara. Duktig i skolan men får ingen förståelse från familjen när han vill 

läsa vidare. Får inte gå till Realskolan. Börjar arbeta på Semper och läser samtidigt in en Hermods-kurs. 

Matematik särskilt intresserar honom. Med den specialbegåvningen avanserar han inom företaget. Gifter sig och 

får två barn. Villa i Veinge, stuga i Jämtland. Skidresor till Alperna med familjen. Maldiverna – Seychellerna…  

*************** 
I skolan sågs han som en kuf. Väldigt intelligent redan från tidig ålder. Drog sig gärna undan från de andra  

barnen för att hellre sitta i biblioteket och läsa. Fysik och kemi intresserade honom, och hemma på  

gården var det alltid fullt upp med att hitta på nya lösningar för problem som uppstått. Då han inte fick studera 

vidare ( hattes anteckningar) och enda alternativet var att ta ett jobb på semper som springpojk (hattes ant) väl  

där, efter Hermods-kurs, ser företaget honom som en tillgång. Och han hamnar i 20 års åldern i deras  

produktutvecklingsavdelning, där han med sina fysik och kemikunskaper tar fram nya, på den tiden,  

revolutionerade produkter för Semper. När tidigare direktör bergenfeldt hastigt går bort, klubbar sempers  

styrelse in honom dom efterträdare. Då är Bengt-

Harald i 45 års åldern  och karriären blomstrar till fullo. Frun Berit jobbar som hemsamarit, men  

efter alla år av slit, kan hon bli hemmafru och lägga all fokus på barnen, Lars och Anna. När Bengt-

Harald går i pension får han en guldklocka för lång och trogen tjänst. 

*************** 



Bengt- Harald är ensamt barn. Därför har han fått ett dubbelnamn. Han har många och stora talanger… men är 

inte speciellt intresserad av jordbruk. Dock känner han trycket – speciellt från fadern som ser honom som den 

naturliga efterträdaren till den mönstergård han byggt upp. Genom en slump får han via en kamrat möjligheten 

att jobba några timmar i veckan på Esselte. Där ser man genast att detta är en gosse som både är rask och har 

huvudet på skaft. Succesivt tar han kliv inom företaget. Snart knackar han på dörren till direktörsstolen. Om det 

går bra för Bengt-Harald i yrkeslivet går hans liv på tvären. Pappan bryter med honom när han förstår att det 

inte är någon bonde i honom. Kvinnorna är inte heller så förtjusta i honom. Man ser honom helt enkelt som 

Esselte-nörden. Helt utan charm, vilse i det sociala livet och lätt förvirrad. Inte så långt ifrån ”God dag 

Yxskaft”… Till sist får han ihop det med en minst lika förvirrad kvinna. De lever ett helt tyst liv tillsammans 

men får ett barn. En dotter kommer till världen och det tycker paret är alldeles tillräckligt. Hans ögonsten – 

företaget – går dock som på räls. Bengt-Harald kröner sin karriär då han får ta emot en förtjänstmedalj direkt ur 

Kungens hand. 

1985 har dock hans tankar svängt. Det är inte lika roligt, intressant och utmanande att vara företagsledare som 

förr. Något nytt att hitta på kan han inte finna ut. Livsleda och stagnation… 

 

Gudrun 
Mamma frisörska. Gudrun hänger ofta på frisörssalongen. Läser läxor där och leker med 

sina dockor… som hon friserar. Får på detta sätt reda på allt om alla. Tar över efter sin 

mamma. Utvecklas till ett riktigt modelejon. Pigg och färgstark! 

*************** 
Jobbar i mammas frisörssalong. Snygg, ärtig, ungdomlig, positiv. Försöker med andra jobb. Säljer Tupperware 

utan större framgång (sedan 1962). En sjukdom tar över. Svårt att gå. Gillar att handarbeta med det blir svårare 

med tid. Har jobbat i sin mors salong hela sitt liv och tar så småningom över den. Gillar att umgås med sina 

väninnor. 

*************** 
Gudrun är alla killars drömtjej. Tuff och modemedveten. Affärskvinna som dessutom är både snygg och 

utmanande. Hon vet hur man ska föra sig. När hon tar över sin mammas frisörssalong öppnar hon genast 

filialer. Gudruns hår- och skönhetssalong, I Veinge, Knäred och så småningom i Laholm. Hennes planer ser 

inget stopp. Modeboutique öppnas och Gudrun går före med gott exempel. Klär sig i det senaste skriket med 

Farha Diba-frisyr.  Hon har en känsla av att vara ostoppbar. Men tiden springer ifatt henne. En begynnande 

reumatism slår klorna i henne och hon förstår att det börjar bli sent i livet att skaffa barn. Det ger henne viss 

ångest. Oron växer vilket inte gör det lättare att träffa någon. Något år in på 80-talet säljer hon av allt och 

flyttar till Mallorca.  Där bor hon utan att odla några planer när hon får bud om 50-årskallaset…  

*************** 

Gudrun brukade sitta under frisörbordet, och se när hårtussatna föll till golvet. Som barn drömde hon sig bort i s

in mammas salong. Det naturliga var att, Gudrun skulle gå i sin mammas fotspår, vilket  

hon gjorde, men, tankarna om att bli flygvärdinna, att få komma ut och se världen, den tanken bar  

hon med sig under hela sitt yrkessamma liv. Ibland, kunde hon önska att en stilig kar kom in i hennes salong, oc

h bjöd ut henne. Denne kar skulle vara kapten i flygvapnet. Men, drömmarnas man dök  

aldrig upp. Gudrun träffade sin prins när hon var 25. De köpte hus i Veinge, men efter några stökiga  

år, gick de skilda vägar. Fokuset på att växa med sin verksamhet tog fart då vid husförsäljningen,  

gav henne ett startkapital. Med hjälp av en bankman, och en ledig lokal i Knäred, blev det startskottet på hennes 

"frisörsalongsimperium" Gudruns hår och fön. Ett par kortare förhållanden passerade, men oftast blev det mest, 

en enkel flirt med byns karlar på danbanan. Efter flytten till Mallorca, öppnar hon ett litet café med svensk  

inriktning på "Fika" 

 

 

 



 

Börje 
Hela familjen centreras runt jordbruket. Pappa storbonde med inriktning på 

mjölkproduktion. De köper upp andra, mindre gårdar och lantbruket växer. Börje börjar bli 

intresserad av politik och går med i centerpartiet. Där avanserar han snabbt då han har talets 

gåva. Tar över gården efter sin far. 

*************** 
Kommer från ett stort jordbruk. Både modern och fadern döda. Börje är enda barnet och fick tidigt börja jobba på 

gården. Är begåvad – lätt att fatta – läshuvud. Vill utveckla jordbruket. Vill utveckla landsbygden inom 

politiken. Tar åt sig och vill förstå hur saker hänger samman och människorna. Har tagit över gården och gjort 

den till ett mönsterjordbruk. Invald i kommunfullmäktige som representant för Centerpartiet. Längtar efter 

lugnet i livet och vill ha familj och bryta sitt ungkarsliv. Vill dra sig tillbaka och börja odla för eget bruk. 

*************** 
Han försöker få posten som kommunstyrelsens ordförande. Suttit med i Laholms kommuns samhälls- och 

miljönämnd. Bor på familjegården. Har haft en arvstvist med sina syskon så relationerna är dåliga. Agerar 

”småpåve” i familjen, på gården och i partiet. Gifter sig med Barbro. De får tre barn och alla är liksom sin far 

egensinnade. Baren har egna yrken och är utflyttade till Stockholm och Göteborg 

*************** 

Traktorn rusade han ut till redan som femåring. Hans pappa Sten-

Arne var av det hårda virket. När Börje var tio, omkom hans pappa när en höbal föll över honom. Hans mor,  

Stina, kom aldrig över sorgen efter sin make och dog när Börje var 13. Börje fick hjälp av en farbror att driva  

gården vidare, vilket gjorde honom till "storbonde" redan som tonåring. Han studerade vidare inom Agrikultur 

och hjälpte små lantbrukare runt om i länet att få mer vinst i sitt jordbruk. Politik intresserade honom  

inte från början, men när, bondeförbundet hade torgmöte en dag, fick han upp tanken på att, aha, här går det att 

göra förändringar. Barbro träffar han på en förbundsträff. Hon kommer från Småland, där hennes  

föräldrar driver en mindre gård med svinuppfödning. Hon väljer att flytta till Laholm och bli bondfru. Börje får 

mer och mer inflytande i centerpartiets topp i Laholm. Som 50 åring blir han kommunstyrelsens  

ordförande och Barbro kan på heltid ägna sig åt hemmet och deras tre barn, Stig, Kent och Åsa.. 

 
 

 


