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Scen 1: 
1934: 
Dansorkestern spelar 
och folk dansar framför 
dem. Sång: Vokalissan 
sjunger en för tiden 
populär sång. Det är 
danskväll! 

Scen 2: 
1934: 
Plötsligt kommer några unga 
män in och skriker: ”Han är 
död!” Andra bär in den 
döde. Orkestern slutar spela. 
Man skockas framför den 
förolyckade. Vokalissan ser 
inte vem det är… hon är 
gravid och bär den dödes 
barn. Alla är chockade. 
Dansen avbryts! Sång: 
Vokalissan sjunger om sin 
stora kärlek och att han är 
borta för alltid… 

Scen 3: 
1985: 
Alice firar sin födelsedag. 50 
år, en stor dag! Hon har 
bjudit alla sina 
ungdomsvänner att fira 
tillsammans med henne. 
Hon hälsar dem välkomna 
och var och en har en 
present med sig på 
bemärkelsedagen. Många 
kramar, mycket skratt… 
Sentiment! 

Scen 4: 
1936: 
Man samlas mitt på scen. 
Fem kvinnor med 
barnvagnar. De pratar 
om sina barn. Det är våra 
hjältar framöver. Alice 
mamma (Vokalissan) 
beklagar att lilla Alice 
aldrig kommer att få 
träffa sin pappa. De 
andra uttrycker 
förhoppningar för sina 
barn. 
Ensemblesång: Vad har 
vi för tider att vänta? Vad 
ska det bli av våra barn? 
Det är konfliktfyllt i 
Europa… 

Scen 5: 
1985: 
Medan man äter minns 
man och pratar om 
ungdomsåren. Var och 
en får ventilera sina 
känslor för åren på 40- 
och 50-talet. Deras 
olika öden belyses. 
Alice berättelsen om 
blåbärsskogen går över 
till nästa scen… 

Scen 6: 
1942: 
I blåbärsskogen. Alice 
är där med sin 
mamma och 
styvpappa. Hennes 
halvsyskon retar 
henne för att hon 
inte har någon riktig 
pappa. Pirkko dyker 
upp med 
adoptivföräldrar. Hon 
sätter sig ner och 
tröstar Alice. Pirkko 
är också föräldralös. 
De finner varandra 

Scen 7: 
1943: 
Under Alice mammas 
ledning sjunger Pirkko 
och Alice i skolkören. 
De anses ha 
utomordentlig talang 
och får provsjunga för 
en orkesterledare. Han 
fastnar för de två unga 
flickorna och de får 
vara med och sjunga 
med orkestern. Duett: 
”Där Björkarna Susa…” 

Scen 10: 
1958: 
Flickorna Alice och 
Pirkko sjunger på 
dans. De är nu 
etablerade 
sångerskor och 
folk gillar dem och 
deras 
framträdande. 
Hela gänget är där 
för att lyssna. 

Scen 8: 
1958: 
Pojkarna samlas 
hemma hos 
någon av dem. 
De klär upp sig 
för att gå på 
dans. De talar om 
flickor, 
motorcyklar, 
slagsmål och 
olika klädstilar. 
De sjunger en 
sång. 
Förväntansfulla 
inför kvällens 
dans 

Scen 9: 
1958: 
Flickorna samlas 
för att senare gå 
på dans. De talar 
om killar, kläder, 
smink och vad de 
tycker bäst om 
att dansa. De 
dansar och 
sjunger en sång… 
(Parallellscenen 
till killarnas scen, 
8) 

Scen 11: 
1958: 
Cykelscenen. På väg 
hem stannar de i en 
vägkorsning och 
pratar om kvällens 
dans, förhoppningar 
inför livet framöver. 
De sjunger om sig 
själva där de andra 
bryter in i verserna. 
Vad väntar dem? 
Vad har framtiden i 
sitt sköte? 

Scen 12: 
1958: 
På dans igen. En 
vaktmästare som skiljer 
två pojkar åt som slåss 
om en dam. Pirkko och 
Alice sjunger från scen. 
Publiken jublar och 
applåderar. 
 

Scen 13: 
Stor dansscen. Alla i 
publiken gör en unison 
dans. Det avslutar första 
delen. Full rock and roll 
och ett härligt gung. 
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Scen 16: 
1985: 
Chefen går in till Bengt-
Harald för att förhöra sig om 
hans avskedsansökan. 
Chefen försöker övertala 
honom att stanna inom 
företaget. Men för Bengt-
Harald är saken klar. Han vill 
förverkliga sig själv. Trött på 
ärtor. Sjunger om sina 
drömmar och tankar 

Scen 21: 
1985: 
Börje har precis blivit 
vald till 
kommunfullmäktiges 
ordförande. Han håller 
sitt linjetal om Laholms 
framtid. En mycket 
sympatisk politiker 
med god vilja för alla 
till Laholms bästa 

Scen 22: 
Någon gång på 60-
talet: 
Sång från tjejerna där 
de ligger i solstolar 
med paraplydrinkar 
och solkräm. Tre män 
i minimala badbyxor 
dansar en utmanande 
dans för dem. 

Scen 19: 
1958: 
Jerrys labyrint. 
Demonerna, hans 
hjärnspöken slår tillbaka 
mot honom. Han får sota 
för alla sina gärningar. 
Alla som han har gjort illa 
dyker upp och anklagar 
honom och ställer honom 
till svars. En flicka som 
han gjort med barn. 
Cellkamrat från 
fängelsetiden. Folk han är 
skyldig pengar  

Scen 15: 
1958: 
Tre damer sitter i 
hårtorkar. Gudrun 
för vidare skvallret 
hon hört under 
veckan. Pirkko, har 
också att berätta. 
Sång: Gudrun 
sjunger sin Farah 
Diba-frisyrssång och 
om sin dröm att 
öppna egen salong  

Scen 14 
1958 
Pirkko sitter i 
telefonväxeln och 
kopplar samtal som 
hon tjuvlyssnar till. 
Telefonnumren blir till 
årtal. Hon minns sin 
barndom. Lilla Pirkko 
kommer in. De sjunger 
en duett om tiden i 
Finland. Sista versen på 
finska 

Scen 17: 
I början av 50-talet: 
De samlas till 
konfirmation. Alla är 
uppsträckta. En präst 
håller tal. Det sjungs en 
psalm. Ungdomarna 
ventilerar sina åsikter om 
gudstro och andlighet. 
Föräldrarna (80-
talspersonerna) svarar 
hur de tror. Scenen glider 
över till 
”Konfirmationsdansen”  

Scen 18: 
1958: 
Åren efter 
konfirmationen. De 
äldre dansar med sig 
själva som yngre. 
Hela dansgolvet är 
fyllt med dansare. 
De sjunger en strof 
var om drömmar och 
hur det blev. Sista 
versen Jerry d.ä. 
med Jerry d.y. 

Scen 20: 
Början av sextiotalet 
Sångpreludium med 
amerikanare. De träffas 
utanför en mack Sånger 
om varandra. De skryter 
om hur bra det går för 
dem. Arbete – de tjänar 
pengar – semester. Köpa 
kostym på avbetalning – 
Frigörelse. Andra 
möjligheter än de 
föräldrarna hade i sin 
ungdom. Hela samhället 
står i blom. Drömmar om 
framtiden 

Scen 23: 
1985: 
De hittar inte 
längre fram till 
varandra… 
Tankarna går isär. 
De ska skåla för 
Alice på hennes 
50-årsdag. De 
biktar sig i form av 
sång. Det visar sig 
att de inte är så 
såta mot varandra. 
Minnena av 50-
talet går åt olika 
håll. 

Scen 24: 
1985: 
Alice och Jerry finner 
varandra genom 
hennes tavlor och 
deras andlighet. Jerry 
har svängt om från 
sitt tidigare vilda liv. 
Alice är på väg in i 
demens och ger ett 
förvirrat intryck. Men 
de har varandra. De 
sjunger ”Där 
Björkarna Susar…” 
hela ensemblen 
kommer in pö om pö 
och sjunger med  
Avslutningsscen  
Hela ensemblen, 
klädda i de olika 
epokernas stil, 
sjunger 
”Björkarana…” 


