
Östersund syyskuussa 1965 
Raskaana oleva Gunilla Tuppbo, omasukua Lillnysta, herättää aviomiehensä sanoen vaikerrellen: 
”Älskling, nyt on aika…” raskaus on viimeisillään. Mustatukkainen hintelä Wille pomppaa pystyyn ja 
pukeutuu salaman nopeasti ja auttaa vaimoansa pukeutumisessa. Sitten mies taluttaa vaimonsa 
valkoiseen Opel Hiaceen, jolla he lähtevät ajamaan tuhatta ja sataa kohti Östersundin sairaalan 
synnytysosastoa. Wille huomaa peruutuspeilistä, että naapuritalosta lähti samaan aikaan 
samanmerkkinen auto perään. Hänelle tulee mieleen, että mitähän Kukkolan Wilhelmillä mahtaa olla 
mielessä, kun samanlaisella tohinalla lähti perään. Wilhelm ajoi ihan sairaalan pysäköintipaikalle asti 
ja sitten näkyi taluttavan vaimonsa synnytysosastolle sisälle ja tervehti Willeä ja Gunillaa, että jopas 
sattui, kun naapurukset synnyttävät samanaikaisesti. Kätilöt saavat työskennellä oikein urakalla. 
 
Wille ja Gunilla tapasivat viisi vuotta sitten Gunilla lapsuuskodin pihalla, Östersundin ulkopuolella 
maaseudulla. Tunti ennen tapaamista Wille oli kaupungilla ja oli juuri tulossa osto- ja myyntiliikkeestä 
ja ajatteli erästä vaaleatukkaista nuorta tyttöä, joka oli lajittelemassa kirjoja. Hän oli hyvin ujo, eikä 
uskaltanut esittäytyä. Liikkeestä poistuessa hän oli ajatuksissaan, kun astui suojatielle, jolloin suuri 
möykky tönäisi hänet kumoon.  
Möykky oli musta Mustang henkilöauto. Autonkuljettaja oli Sune-Emil Lillnysta, seudun parhaimpia 
puuseppiä. Hän tapaa nikkaroida puuesineitä myyntiin. Hän on onnistunut säästämään tähän upeaan 
Mustangiin. Hänkin oli ajatuksissaan eikä huomannut Willeä, joka oli astumassa ajatuksissaan 
suojatielle. He molemmat säikähtivät. Sune-Emil tuli autosta ulos katsomaan, että kuinka nuorelle 
miehelle kävi. Wille vastasi ääniväristen, ettei mitenkään. Polvi vain kopsahti lokasuojaan ja oli valmis 
korvaamaan mahdollisen kolhun. Sune-Emil kohautti hartioitaan ja sanoi, ettei tullut kolhun kolhua. 
Hän lupasi tarjota kahvit kotonaan, kun oli ollut ajatuksissaan autonratissa. Wille vastasi, että kyllä 
kahvit voisi rapsauttaa ja kysyi missä tämä asuu. Sune-Emil vastasi, että kaupungin ulkopuolella 
vähän matkaa itään. Wille ihasteli tätä upeaa Mustangia ja asettui istumaan apumiehen paikalle. 
Heistä kumpikaan ei osannut aavistaakaan, että heistä tulee sukulaisia. He eivät ole aikaisemmin 
tavanneet.  
 
Kun Sune-Emil ajoi kotitalonsa pihaan, niin silloin heidän ohitse juoksivat kaksi tyttöä; Signe ja Gunilla.  
Heti kun Wille oli nähnyt ruskeatukkaisen Gunillan, niin silloin hän ihastui siltä istumaltaan ja tuli ulos 
autosta polvet tutisten. Käsivarsia ihan nyki halaukseen, muttei uskaltanut, kun tytön isä oli läsnä.  
Myös Gunilla ihastui tuntemattomaan jätkään, joka tuli ulos isän autosta.  
Sune-Emil sanoi samalla kun kiersi auton: ”Juu, tyttäreni, sanokaa päivää Willelle!” Wille nyökkäsi ja 
tervehti ensimmäiseksi Gunillaa. Sitten hän tervehti herrasmiesmäisesti Signeä. Jostain syystä hänelle 
tuli mieleen kyljys, kun katsoi Signeä silmiin. Ehkä se johtuu tytön pyöreydestä. Gunilla on 
ruipelomaisempi kuin siskonsa.  
Sitten Wille kääntyi Gunillaan päin ja sai sanotuksi: ”Du, illalla olisi Folkets parkilla tanssit, tulisitko 
mukaan?” Gunilla vastasi posket punottaen: ”Juu, voisi kai sitä tulla.” 
Sune-Emil katsoi hymyissä suin tytärtään ja Willeä: ”Jasså, taidat olla melkoinen tanssimestari. Tule 
sisälle kahville, sillä eukko on leipomassa erittäin hyviä pikkuleipiä!” ja iski silmää, ja nousi portaat 
lasitettuun verantaan, jossa hän riisui ruskeat nauhakengät ja avasi toisen oven varsinaiseen 
eteiseen. Wille, Gunilla ja Signe tulivat perässä. 
Vasemmalla puolen eteisen seinällä on valtavat hirvensarvet, joihin on laitettu hirvikivääri roikkumaan. 
Oikealla puolella on yläkerran ja kellarin rappuset. 
 
Keittiössä Sune-Emil esitteli vaimonsa Hildan, joka oli juuri ottamassa leivinuunista pikkuleipiä ja sanoi 
vieraalle: ”Ota yksi pikkuleipä!” Wille otti pelliltä lämpimän pikkuleivän ja istahti keittiönpöydän ääreen 
Sune-Emiliä vastapäätä. Hän sanoi tulevalle appiukolleen ja anopille: ”Jättegoda!” Sune-Emil ja Hilda 
vastasivat: ”Varsågod, ta en till!” Wille otti varovasti toisenkin pikkuleivän, jonka keskellä oli punainen 
hillo nokare. Sune-Emil sanoi: ”Hildan pikkuleivät ovat aina olleet hyviä ja tulevat olemaan!”  
 
Gunillalla on viisi sisarusta, jotka ovat vanhimmasta päästä Sven-Eskil, Urban, Eric, Mats sekä Signe.  
Sven-Eskil on autonkuljettaja ja työskentelee kuljetusfirmassa, joka ajaa tavaraa kauppoihin sekä 
yrityksille. Urban on töissä Mercedes-Benzin autokaupassa ja Eric on tällä hetkellä työtön. 
Mats on töissä kumikorjaamolla, ja Signe on töissä pesulassa. 
 
Willen vanhemmat ovat Olof ja Milla Tuppbo. He ovat töissä Josef Kukkolan ruokakaupassa.  
Heillä on kolme poikaa, jotka ovat vanhimmasta päästä Anders, Wille ja Kristian. Myös pojat ovat 
töissä samassa paikassa tsuppareina. 
 



 
 
Heti seuraavana vuonna Wille ja Gunilla menivät naimisiin. Andersin vaimo on vaaleatukkainen 
Gunillaa laihempi Asta. Kristianilla on tähtäimessä hyvin puhelias Fia.  
 
Niin tuli vuosi 1965. Willelle ja Gunillalle syntyi potrapoika, jonka he kastoivat Gunde Olof Tuppboksi. 
Seuraavana vuonna perhe alkoi suunnitella Tanskaan muuttoa, ihan vain seikkailun vuoksi. Osa 
syynä on se, kun Josef Kukkolan ruokakauppa tuottaa tappiota, kun lähistölle on tullut isompia 
ruokakauppoja, jotka polkevat hintoja, niin Josef joutui irtisanomaan suuren osan työntekijöistään.  
 
Aluksi Gunilla vierasti Tanskaan muuttoa koska ei osaa sanaakaan tanskaa. Willekään ei osaa 
tanskaa mutta sehän on melkein kuin ruotsia. Sune-Emil kertoi tyttärelleen, että tanskalaiset ovat 
rehellistä ja kohteliasta kansaa.  
Niin tämä nuori perhe päätti muuttaa Tanskaan. He muuttivat Ålborgin kaupunkiin. Aluksi he saivat 
tilapäisesti asua vanhassa talonrähjässä, joka muistuttaa hyvin paljon kummitustaloa. Joka paikka on 
rempallaan. Kylpyammekin keikkuu niin, ettei siinä huvita kylpeä. Lattioilla lojuu vanhoja sanomalehtiä 
ja ilma on hyvin tunkkaista. Pihalla tepastelee valtavia fasaaneja, joita he pelkäävät, kun eivät 
Jämtlannissa ole nähneet näin suuria lintuja.  
Keittiönpöydällä on lappu, johon on kirjoitettu joidenkin taloustarvikkeiden tanskankieliset nimet.  
Uldtæppe, Bestik, Kaffekop, Tallerken… Wille ja Gunilla yrittivät lausua sanoja tanskaksi mutta 
huonoin tuloksi. Kieli tahtoi väsyä.  
 
Wille sai töitä makkarakaupasta, jossa hän tutustui punaisiin makkaroihin eli Rød pølseihin jotka 
hänestä maistuu omituisilta. Ihan hyviä, muttei kuitenkaan voita kunnon Falukorvia.  
 
Sillä välin, kun Wille oli töissä, niin Gunilla piti vintin ja kaikkia ulko-ovia visusti lukossa, koska häntä 
pelotti olla pienen vauvan kanssa tässä isossa kummitustalossa aivan yksin. 
Noin kuukauden kuluttua he muuttivat Hjörringin kaupunkiin koska sieltä hänelle luvattiin 
parempipalkkaista työtä eräästä lihakaupasta.  
 
Heti Willen ja Gunillan perässä muutti myös Anders ja Asta, jotka ovat myös saaneet lapsen, jonka he 
kastoivat Johaniksi. Muutaman vuoden kuluttua heille syntyi tyttölapsi, joka Agnetaksi kastettiin.  
 
Myös Kristian ja Fia saivat pikkuisen Nils pojan. Heti lapsen syntymän jälkeen hekin muuttivat 
Tanskan Hjörringiin. Muutaman vuoden kuluttua heille syntyi Petra niminen tyttö.  
 
Jonkin ajan kuluttua Wille ja Gunilla, Anders ja Asta sekä Kristian ja Fia saivat hyväpalkkaisen työn 
eräältä autoverstaalta, joka sijaitsee kaupunginlaidalla. Autoverstaan omistaa liikemies Eric Urfugl, 
jolla on autoverstaita ympäri Pohjois-Jyllantia.  
 
Jonkin ajan kuluttua myös Olof ja Milla muuttivat poikiensa perässä Hjörringiin. Sukanvarteen 
jemmatut rahat he kuljettivat Tanskaan kirjaimellisesti sukanvarressa, vaikka helpommin rahat olisi 
voinut siirtää uuteen kotimaahan pankin välityksellä mutta jostain syystä Olof ja Hilda saivat 
kummallisen idean nostaa niin paljon rahaa kuin mahdollista ja kuljettaa ne itse sukanvarressa. 
Jälkikäteen he ovat naureskelleet tälle kummalliselle päähänpistolle, sillä rahat olivat ihan rehellisesti 
ansaittu talokaupoilla. Jos tullissa heidät olisi pysäytetty, niin silloin olisivat joutuneet epäilyn 
kohteeksi, kun tuolla lailla rahoja piilotellaan.  
Joka tapauksessa nyt suku on taas koolla uudessa kotimaassa kieliongelmien keskellä.  
 
Pikku Gunde oppi kävelemään ja puhumaan. Hänestä tuli oikea veitikka, joka on koko ajan vauhdissa 
ja koskee joka paikkaan. Hän on nopea oppimaan uusia asioita, ehkä juuri vilkkauden ansiosta. 
 
60-luvun lopulla Gunillan Eric-veli muutti joksikin aikaa siskonsa luokse alivuokralaiseksi, kun halusi 
nähdä, että millainen maa on Tanska asua. Jo vuoden kuluttua hän palasi maitojunalla takaisin 
Östersundiin, kun oli aika mennä armeijan leipiin. Hän ei oikein pitänyt tanskankielestä koska se 
kuulostaa kuin kuumaapuuroa olisi kurkussa ja halusi ruotsalaisen naisen. 
 
1970 Gunde sai pikkuveljen, joka Uno-Petteriksi kastettiin. Samana vuonna Gunde aloitti 
leikkikoulussa. Hän oli täysin ummikko, kun ei osannut sanaakaan tanskaa koska kotona puhutaan 
vain ruotsia. Ensimmäiset tanskankieliset sanat, jotka hän oppi ovat tietenkin Ikke ja Nei, koska hän on 



yhä hyvin vilkas ja villi. Tuskin Vaahteranmäen Eemelikään olisi pärjännyt Gundelle. 
Vuonna 1975 Gunde aloitti kansakoulun ensimmäisellä luokalla. Kyseessä oli Hjörringin ainoa 
ruotsinkielinen luokka, jotta hän rauhoittuisi ja oppisi perusaineet omalla äidinkielellä. 
Silloin tällöin hän teki pikkukepposia opettajalleen, kuten esimerkiksi hiipi opettajainhuoneeseen ja otti 
opettajansa avaimet ja sitten lähti vimmattua vauhtia juoksemaan pitkin koulun pitkää käytävää, 
kunnes opettaja sai hänet kiinni ja pikku Gunde joutui jälki-istuntoon.  
Hän myös rikkoi muutaman ikkunan sekä paukutti tyttöjä koulun tiiliseinää vasten. Tällaisten 
temppujen takia hän joutui muutaman viikon ajan käymään Hirtshalsin lastenpsykiatrilla, jossa hän oli 
äidin seurassa. Siellä hän oli kuin mikäkin enkeli ja lääkärit ja psykiatrit olivat ihan ulalla, että mikä 
ihme sitä poikaa oikein vaivaa, kun psykiatrilla hän on rauhallinen kuin pulmunen mutta koulussa hyvin 
villi. Lääkärit vitsailivat Gunillalle, että tässä olisi opettajan ainesta, kun on noin kehittävää seuraa. 
Muutaman viikon kuluttua Gunde palasi takaisin koulunpenkille ja oli jo huomattavasti rauhallisempi. 
Nyt hän on kuin uusi poika.  
 
Samana vuonna Gunillan nuorin veli Mats muutti siskonsa luokse alivuokralaiseksi koska myös hän 
halusi kokea Tanskan, kun hänen veljensä oli niin kovasti kehunut Tanskaa, tanskalaisia tyttöjä sekä 
tanskalaista olutta. He ovat poikamiehiä ja sen vuoksi Eric houkutteli pikkuveljensä Tanskaan, jotta 
voisi vikitellä östersundilaispimut itselleen. He tapaavat kilpailla tytöistä.  
Vastikään Mats on päässyt armeijasta eli hänellä on paljon aikaa oleskella Tanskassa.  
 
Vuonna 1977 Willen perhe päätti muuttaa ihan vain seikkailun vuoksi Helsingborgiin. Heistä tuntui, 
että kuitenkin Ruotsissa olisi parempi asua. Nyt Gunde on 12 vuotta ja käy kolmannella luokalla.  
Wille sai töitä Helsingborgin satamasta ahtaajana. Gunilla ei onnistunut saamaan töitä ja joutui 
kortistoon.  
 
Kun Willen perhe muutti Helsingborgiin, niin silloin Mats joutui muuttamaan kerrostaloon. Hän päätti 
pysyä Hjörringissä koska hänellä on mielenkiintoinen työ autoverstaalla, jossa hän saa rakentaa 
prototyyppiautoa, joka on omistajan suuri mielenkiinnonkohde.  
Vapaa-ajalla Mats etsii elämänkumppania tansseista mutta aina vaan joutuu palaamaan ilman naista 
koska tanskalaisnaiset eivät halua ruotsalaismiestä, joka murtaa ruotsia kummallisesti.  
Muutaman kerran hän on saanut asua ruotsalaisnaisen luona, joka on eräs Anneli Näsbo, jonka Anne 
tytär on käynyt Gunde kanssa samalla luokalla eli sama pimu, jota tämä oli paukuttanut tiiliseinää 
vasten.  
Jonkin ajan kuluttua Mats ystävystyi kahteen ruotsalaisveljekseen nimeltä Jakob ja Tim Kämpesson. 
Mats päätti muuttaa veljesten luokse, kun Anneli Näsbo oli hieman omituinen. Mats. Jakob ja Tim 
päättivät perustaa eräänlaisen kimppakämpän.  
 
Samaan aikaan Östersundissa Eric meni naimisiin naisen kanssa, jota Mats oli kaupungista 
lähtiessään hieman katsellut. Nyt velimies vei ihanan Anne Rönssonin. Anne omistaa kukkakaupan 
Östersundin keskustassa. Hänellä on yksi työntekijä, muuan Bodil Lindberg.  
 
Tammikuussa 1978 Willen perhe muutti takaisin Tanskaan. Tällä kertaa vuorolistalla oli Odense.  
Siellä Wille ja Gunilla saivat töitä pieneltä huoltoasemalta. Gunde aloitti ruotsalaisluokalla. 
Kesällä Wille osti omakotitalon koulun lähettyviltä.  
Gunde on jo rauhoittunut ja on ikäisiään kehittyneempi. Aluksi näytti siltä, ettei poika miehistyisi mutta 
niin vaan kävi, että ihan itsestään hän ryhdistäytyi. Willen ja Gunillan ei tarvinnut monestikaan tarttua 
piiskaan. Myös pikkuveli Uno-Petter on ikäisiään varttuneempi. Koululääkäriä se kovasti 
kummastuttaa, kun hetkessä näiden kahden veljeksen koulutehtävät tulevat valmiiksi. Siinä ei kauaa 
nokka tuhise.  
Lääkärit ja opettajat ovat aivan ulalla. Poikia ei enää leikkikalut kiinnosta vaan istuvat enimmäkseen 
aikuisten kirjoja lukien, jotka ovat enimmäkseen dekkareita sekä trillereitä.  
Gunde on kiinnostunut kovasti yksityisetsivän työstä. Lukemattomia kertoja äiti on saanut valistaa 
pojalleen, ettei yksityiskytän työ ole mitään ruusuilla tanssimista. Sen Gunde sattuu tietämään mutta 
silti hän haluaisi kovasti jonkun yksityisetsivän oppipojaksi, mielellään Tukholmaan koska Gunde on 
kova Ruotsin ystävä. 
Uno-Petter käy ruotsinkielistä leikkikoulua mutta häntä kiinnostaa kovasti tanskalaisuus eikä haaveile 
Ruotsiin muutosta.  
 
 



 
Syksyllä Wille osti susikoiranpennun koska pihalla kävi omenavarkaita. Omenakauden jälkeen alkoi 
tihutyö. Susikoiran ostaminen oli oikeastaan Gunden idea, että koira on erinomainen talovahti. 
Koltiaiset ehtivät hajottaa perheen postilaatikon ja raahata roskasäkin ulko-ovelle sekä oli lähellä 
nostaa hakaristilipun lipputankoon. Heti kun koira oli tullut taloon, niin tihutyöt loppuivat.  
Silloin tällöin vapaa-ajalla Gunden luokkakaveri Nancy Pollén tuli leikkimään Gunden ja Uno-Petterin 
kanssa. Nancyn mukana tuli myös Uno-Petterin leikkikoulukaveri Carita.  
Useimmiten he olivat hippasilla. Gunde kiintyi Nancyyn niin paljon, että ihastui ihan korviaan myöten. 
Myös Nancy tykkää kovasti tästä sanavalmiista ylikehittyneestä pojasta. Myös Nancy on hyvin älykäs 
ja sen vuoksi viihtyy hyvin Gunden seurassa. Muut pojat helposti käyvät tisseihin käsiksi.  
Silloin tällöin Gunde ja Nancy tapaavat ihan vakavissaan keskustella lähitulevaisuudesta, että jos he 
muuttaisivat Tukholmaan jossa he oman elämän. Nancystäkin ideassa on munaa, jopa kirjaimellisesti. 
 
Vuonna 1979 Mats Lillnysta muutti Odenseen Jakobin ja Timin kanssa. Oli myöhäilta, kun tämä trio 
saapui Tuppbon luokse. Gunilla oli kylpytakki päällä ja oli menossa nukkumaan, kun ovikello voi.  
Seuraavana päivänä Mats, Jacob ja Tim katselivat omaa kämppää ja löysivätkin sellaisen eräältä 
kerrostaloalueelta. He pääsivät töihin samalle huoltoasemalle jossa Wille ja Gunilla ovat töissä. Nyt 
siellä ei ainakaan ole työvoimapulaa.  
 
Eräänä päivänä Gunde ja Nancy ottivat puheeksi vanhempiensa kanssa, että he haluavat tosissaan 
muuttaa Tukholmaan. He ovat kovasti rakastuneita ja tahtovat itsenäistyä. Syksyllä Gunde täyttää 
15vuotta ja Nancy on muutamaa vuotta nuorempi. Pitkän vakuuttelun jälkeen he saivat luvan muuttaa 
Tukholmaan. Gunde aikoo auttaa Nancya niin paljon kuin mahdollista.  
Myöhäissyksyllä he pistivät tuulemaan ja muuttivat Tukholman Rinkebyhyn, kun siellä on halvempia 
vuokra-asuntoja. Gunde pääsi oppipojaksi yksityisetsivä Roger Backen etsivätoimistoon. Rogerilla on 
monenlaisia toimeksiantoja, joista tyypillisiä ovat myymäläetsivän sekä pitää silmällä mustasukkaisia 
aviopuolisoja. Roger Backella on ollut useita oikeita rikosjuttujakin.  
Roger Backe kiinnostui ottaa Gunde Tuppbon oppipojakseen koska konttorissa tarvitaan apulaista. 
Hän itse ei millään ehtisi vastaamaan puhelimeen sekä pitämään kirjanpitoa. 
Jo muutaman työpäivän jälkeen Roger huomasi, että Gundessa on todella yksityiskytän ainesta ja 
päätti pikkuhiljaa korottaa tämän palkkaa. Gunde on nopea ajattelussa.  
Nancy aloitti Rinkebyn koulussa. 
 
Vuonna 1981 Wille, Gunilla ja Uno-Petter muuttivat takaisin Ruotsiin ja tällä kertaa kokeiluvuorossa oli 
Göteborg koska kaupunkihan on lähinnä Hjörringiä eikä Östersundiinkaan ole niin hirveä matka; 
tarvitsee vain ajaa valtatie 45.sta pohjoiseen. Tukholmaankaan ei olisi kovin pitkästi.  
Odensesta lähtiessä Uno-Petterin opettaja ärtyi itkemään, kun näin lahjakas oppilas lopettaa. 
Aikaisemmin myös Gunden opettaja on itkenyt ikäväänsä, kun kaksi oppilasta muutti Tukholmaan. 
Totta kai Gunden opettaja oli iloinen, kun oppilas on niin älykäs ja halusi aikuistua ikäisiään 
aikaisemmin.  
 
Göteborgissa Tuppbot muuttivat Bergsjönin lähiöön. Wille sai töitä Eriksbergin telakalta ja Gunilla 
pääsi töihin siivousfirmaan, joka siivoaa muun muassa teurastamoiden sekä ruokakauppojen tiloja. 
Kesällä 1982 Tuppbot päättivät muuttaa takaisin Tanskaan Hjörringeen kun siellä asuu yhä sukulaisia.  
Wille osti isänsä pienkerrostalon koska tämä alkaa ikääntyä eikä oikein jaksa hoitaa talon kunnostus 
töitä. Olof on saanut kolme sydänkohtausta ja neljäs voi olla kohtalokas.  
Olof ja Milla muuttivat talon toiseen päähän, ja Tuppbot muutti vanhusten entiseen asuntoon.  
Vähän myöhemmin Olof ja Milla ostivat lähistöltä pienen omakotitalon, jotta voisi nauttia omasta 
rauhasta ja kasvattaa kukkia.  
Muutaman vuoden kuluttua Anders ja Asta rakensivat omakotitalon kaupungin ulkopuolelle. Entisen 
pienkerrostalon he säilyttävät omistuksessaan koska Anders on kova liikemies.  
 
Uno-Petter on jo oppinut sujuvaa tanskaa. Hän osaa myös äidinkieltään ruotsia koska kotona 
puhutaan aina ruotsia. Gundella on alkanut tanskankielitaito ruostua, kun Tukholmassa sitä kuulee 
harvoin. 
Gundesta on ollut paljon apua Roger Backen yksityisetsivätoimistossa. Hänen ansiosta saatiin kiinni 
kolme salakuljettajaa talvella 1980. Salakuljettajat salakuljettivat pontikkaa ja tupakkaa Tukholman ja 
Turun välillä. Turun puolessa salakuljettajia tarkkaili sikäläinen yksityiskyttä nimeltä Jussi Vares ja 
Tukholmassa kytiksessä oli Roger Backe sekä Gunde Tuppbo. Roger sai paljon hyviä vinkkejä 
tarkkasilmäiseltä Gundelta niin, että lopulta salakuljettajat saatiin pidätettyä. Pidätyksen teki tietenkin 



poliisi. Salakuljettajiksi paljastui parrakas turkulainen kahdenlapsen perheenisä sekä kaksi 
ruotsalaisveljestä. Kaikki kolme olivat tullimiehiä. Nyt he saivat potkut ja joutuivat vankilaan. 
Gunde sai palkankorotuksen ja hänen työsopimus vakinaistettiin.  
Totta kai Nancy on ylpeä poikaystävästään, kun tämä on todellinen supersankari.  
 
Usein Gunde vitsailee tyttöystävälleen, että hän on ruostumaton teräsmies eikä alushousuistakaan 
löydä ruostetta. Tähän Nancy tapaa naurahtaa, että sitä hän todella toivoo, ettei siellä olisi ruostetta.  
 
Vuonna 1983 Mats muutti Kööpenhaminaan, josta hän vihdoinkin löysi elämänsä naisen, muuan 
Tanskan ruotsalainen Katrin Väsén. Hänellä on kaksi teini-ikäistä lasta aiemmasta avioliitosta, jotka 
ovat Uno-Petterin ikäinen Arnold ja Gunden ikäinen Nancy.  
 
Vuonna 1988 Uno-Petter aloitti lukion elintarviketeknisellä alalla. Hän tähtää kokiksi koska on aina 
ollut kiinnostunut ruuanlaitosta. Kotonakin hän tapaa tehdä itselleen mahtavia voileipiä. Jos hänestä ei 
tulisi kokkia, niin silloin hän alkaisi lukea insinööriksi.  
 
Keväällä 1989 Uno-Petterin lukioluokka teki viikonpituisen koulumatkan Esbjergiin, jossa he asuivat 
pienessä hotellissa. Uno-Petter onnistui ylipuhua opettajat saamaan oman hotellihuoneen koska tämä 
oli ensimmäinen kerta, kun hän oli reissussa ilman vanhempia. Uno-Petter on aina ollut taitava 
saamaan tahtonsa läpi, pitää vain jaksaa puhua.  
Eräänä iltana hotellihuoneessa, kun Uno-Petter oli katsomassa tv-uutisia, niin yhtäkkiä puhelin soi. 
Hän ihmetteli, että kukahan se mahtaa olla ja nosti kuulokkeen. Hän kuuli, että langan toisessa 
päässä oli luokkakaveri Mirjam Norvold, joka ihan vaan kujeillessa päätti soittaa sen hassun 
ruotsalaisjätkän huoneeseen. Mirjam on jollain tasolla ihastunut Uno-Petteriin, muttei kuitenkaan halua 
hänestä ukkoa. 
Uno-Petter kuuli kikatusta langan päästä ja arvasi, että senhän täytyy olla hassu tyttö Mirjam ja päätti 
hieman pilailla: ”Miriam er min elskede kone!” silloin langan toisesta päästä kuului oikeaa räkänaurua.  
Uno-Petteriä huvittaa tanskankielen sana Kone, joka tarkoittaa vaimoa. Jostain syystä hänelle tulee 
mieleen robotti, kun ajattelee kyseistä sanaa.  
 
Koulujen päättäjäisten jälkeen Uno-Petter oli ensimmäisen kerran kesätöissä Hjörringin 
kunnanpainolla. Paino sijaitsee kunnantalon kellarissa. Siellä on kolme painajaa, joista lihavin ja 
vanhin on Roy Lilje, josta tuli Uno-Petterin yhteyshenkilö. Toinen painajista on keski-ikäinen atleettinen 
Kent Beskyttlund ja kolmas on painon nuorin ja laihin Leo Lövskov, joka tulee joka päivä töihin 
mahtavalla moottoripyörällä. Roylla on vanha kulunut Saab. Kentillä on vähän käytetty Datsun.  
Roylla on joka päivä yllään sama vanha kulunut valkoinen t-paita, jonka hihoissa on kunnanvaakunat. 
Leolla on usein yllään ruskeat nahkaliivit. Kentillä on yleensä yllään valkoinen kauluspaita. 
 
Kun Roylla ei ole työtehtäviä Uno-Petterille, niin silloin hän tiedustelee tältä, että mistä tämä on 
kiinnostunut. Eräänä päivänä Uno-Petter vastasi, että joskus häntä kiinnostaa piirtäminen mutta 
yleensä kokkaaminen. Roy antoi hänelle paperiarkin kynän kera ja kehotti mennä taukohuoneeseen 
piirtelemään työtehtäviä odotellessa. Uno-Petteriä ei huvita alkaa piirrellä työpaikalla ja piirtelemisen 
sijasta teki kaikille kolmelle painajalle mahtavat voileivät. Lihavan Royn leivälle hän laittoi tupla-
annoksen punaista makkaraa. Leolle hän antoi olutpullon, kun on kuullut sivukorvalle, että äijä on kova 
oluen ystävä. Kentin mieleen on ihan tavallinen musta kahvi.  
Kesätyö päättyi elokuussa viikkoa ennen koulujen alkamista.  
 
Syksyllä Wille, Gunilla ja Uno-Petter muuttivat vastavalmistuneeseen omakotitaloon, joka sijaitsee 
samassa kaupunginosassa Fuglvej kuudessa. He möivät pienkerrostalon, kun se alkoi olla melko 
huonossa kunnossa ja remontoimiseen olisi mennyt paljon rahaa. Toiseksi Wille kyllästyi erääseen 
vuokralaiseen nimeltä Eric Björknäs, joka valitti kaikesta ja jätti vuorat maksamatta. Mulkeroa ei oikein 
pysty häätämään koska silloin tämä kirjoittelisi potaskaa paikallislehteen, sillä herra Björknäs on 
ammatiltaan toimittaja. Wille tapaa kutsua häntä tyhjäntoimittajaksi sekä sosiaalisammakoksi.   
Paikallislehdessä hän kirjoittelee juttuja Ruotsin pienistä urheiluseuroista, joista kukaan ei ole kuullut 
edes venäläisessä kirkossakaan. Lisäksi mulkero morkkaa tanskalaisurheilijoita. Lukematon kerta hän 
on saanut potkuvaroitukset, mutta aina vaan onnistuu vakuuttamaan päätoimittajan, että kyseessä oli 
vain yksittäistapaus. Yksittäistapauksia on kertynyt lukemattomia niin, että on vain ajankysymys milloin 
hän saa potkut. 
 



 
Andersin vaimo Astan sisko Anita asuu myös Hjörringissä, joka on naimisissa Gösta Jättessonin 
kanssa. Heillä on neljä lasta joista kaksi on Gunden ja Uno-Petterin ikäiset Per ja Doris. Vanhimmat 
lapset ovat jo kolme- nelikymppiset Daniel ja Tove. Daniel on töissä vartiointiliike Tryggumissa. Tove 
on työtön kun on hyvin laiska ja valittaa kipeää lonkkaansa, mutta lonkka ei yhtään näy vaivaavan kun 
hän käy aviomiehensä Tage Sömnin kanssa ostoksilla suurmyymälöissä. Myös Tage on hyvin laiska 
ja väittää, että hänellä olisi hirveä tyrä mahassaan. Ei siellä mitää tyrää ole vaan pelkkää läskiä. 
Göstaa lukuunottamatta koko Jättessonin ja Sömnin suku ovat ylipainoisia.  
Joskus Tage innostuu ottamaan pimeitä rakennustöitä.  
Anitan ja Göstan nuorimmat lapset tapaavat syödä paljon suklaavanukkaita sekä laittaa ketsuppia 
kaurapuuroon. 
 
Syksyllä Uno-Petter alkoi käydä Mirjamin ehdotuksesta eräällä nuorisotalolla, joka sijaitsee kaupungin 
keskustassa. Siellä yleensä torstaisin on disko-, bingo sekä tupailtoja. Ensimmäisestä bingoillasta 
Uno-Petter voitti pääpalkinnon; hopeatarjottimen.  
Eräänä perjantai-illalla nuorisotalolla oli iltatanssit, jolloin Uno-Petter olisi tahtonut tanssia Miljamin 
kanssa mutta tätä ei tanssituttanut. ”Jeg ønsker ikke at bremse dans.” sanoi Mirjam Norvold. Uno-
Petter ei oikein ymmärtänyt mitä ihmettä tyttö oikein mökelsi. Mirjamin ei auttanut muu kuin selittää, 
ettei halua tanssia hitaita kappaleita poskiposkea vasten koska hehän onvat vain kavereita.  
Uno-Petter on hieman ihastunut koska Mirjam tapaa silloin tällöin hassutella flirttaillen. Se on vain 
tytön huumoria. Uno-Petterin onneksi hänestä ja Mirjamista ei tule paria, sillä tyttö on aktiivisesti 
paikallisessa helluntaiseurakunnassa. Jos he olisivat yhdessä, niin silloin Uno-Petterkin joutuisi auttaa 
ilmaiseksi helluntaiseurakunnassa ja jos ei haluaisi tehdä helluntailaisten mieliksi, niin silloin häntä 
peloteltaisiin helvetillä. 
Keväällä Mirjam lopetti lukion kun oli vuotta ylemmällä lukion vuosikurssilla. Uno-Petter on lukion 
kolmannella luokalla. 
Vähän ennen koulujen päättäjäisiä tehtiin koulumatka Tukholmaan, jonne lennettiin Hjörringin 
lentokentältä Kööpenhaminan kautta.  
Tukholmassa Uno-Petter sai olla tulkkina kun oli ainoa ruotsalainen.  
Eräänä päivänä Uno-Petter tapasi veljensä Sergelin torilla. Gunden mukana oli myös Nancy. Gunde 
järjesti veljellensä tutustumiskäynnin Roger Backen yksityisetsiväkonttoriin, joka sijaitsee Vanhassa 
kaupungissa.  
Uno-Petter tuntee ylpeyttää veljeään kohtaan kun tästä on tullut ihkaoikea yksityisetsivä, ihan kuin 
James Bond.  
 
Koulujen päättäjäisten jälkeen Uno-Petter meni autokouluun kun velikin on saanut ajokortin. Gundella 
on valkoinen Fiat, jolla hän ajelee pitkin Essingeledeniä.  
 
Joka kesä Wille, Gunilla ja Uno-Petter tapaa käydä Östersundissa sukuloimassa. Lähinnä he 
tervehtivät Gunillan vanhempia, jotka innolla odottavat heitä kylään.  
Ihan muutaman kerran Gunde ja Nancy ovat käyneet Östersundissa tervehtimässä ukkia ja mummia.  
 
Wille, Gunilla ja Uno-Petter tapaavat yöpyä Ericin autotallin edustalla omassa asuntovaunussa.  
Eric ja Anne ovat eronneet erilaisten erimielisyyksien takia. He ehtivät saada kolme lasta, jotka ovat 
vanhimmasta pääsä; Joanna, Johan ja Ann.  
Muutama vuosi avioeron jälkeen Eric tapasi uuden naisen, Emilia Ronssonin. Emilia on töissä 
Östersundin torin laidassa olevassa Grill Ivarissa, jonka omistaa muuan Ivar Stenig.  
Mikä hassuinta, Ivar on yksi Gunden ja Rogerin nappaamista salakuljettajista. Vankilasta päästyään 
Ivar muutti veljensä Georgin kanssa Östersundiin koska siellä asuu heidän vanhemmat. Ivar perusti 
grillin torin laitaan ja Georg nai kukkakauppiaan. Sama kukkakauppa, jossa on töissä Eric Lillnystanin 
entinen vaimo.  
 
Myös Sven-Eskil on eronut. Hän ehti olla monta vuotta naimisissa Anetten kanssa. Heillä on vain yksi 
lapsi, joka on jo partasuu-ukko.  
Silloin tällöin Sven-Eskil tapailee erästä vanhaa piikaa, muttei enää halua naimisiin kun Anette vei 
talon. Sven-Eskilille jäi valkoinen pakettiauto koska se on hänen työväline. Hän ajaa tavaraa 
tilauksesta eri firmoille. 
 
 



 
Falunissa asuu Gunillan ainoa sisko Signe, joka asuu maanviljelijä Jörgenin kanssa pienessä 
maalaistalossa pienen kalaisan järven rannalla. Signekin on eronut. Hänellä on edellisestä suhteesta 
kaksi lasta; Palle ja Pea. Hänen entinen aviomiehensä on poliisimies Einar.  
Palle on töissä eräällä falunilaisella huoltoasemalla ja Pea opiskelee Tukholman 
kauppakorkeakoulussa. Totta kai hän silloin tällöin tapailee Gunde serkkuaan. Pea on muutama vuosi 
Gundea vanhempi. 
 
Nynäshamnissa asuu tätä nykyään Urban ja Gunvor. Urban on töissä paikallisessa Volvon 
autokaupassa ja Gunvor on SJ:n lipunmyyjänä Nynäshamnin rautatieasemalla. Heillä on kolme 
aikuista lasta, jotka ovat vanhimmasta päästä Jerker, Kim ja Gun. Gun on samanikäinen kuin Gunde. 
Jerker on baarimikkona Gotlanninlaivalla. Kim on töissä paikallisella huoltoasemalla ja Gun on 
sairaanhoitajana Huddingen sairaalassa. Gun on naimisissa motocrossia harrastavan Jonin kanssa.  
Jerker on naimissa vekkulimaisen Marien kanssa. Kim on vielä naimaton.  
 
Muutama vuosi sitten Mats ja Katrin saivat yhteisen lapsen, jonka he kastoivat Mats-Werneriksi. 
Mats on ajaa työkseen Carlsbergin panimon olutrekkaa ja Katrin on leikkitätinä eräässä 
kööpenhaminalaisessa päiväkodissa.  
Katrinin tytär Nancy on äskettäin tullut äidiksi. Lapsen siittäjä on muuan brasilialaismies, jonka kanssa 
hän aikoo avioitua.  
 
Elokuussa eräänä lauantaina Uno-Petter päätti pirauttaa Mirjamille, mutta tytöllä oli liian kiireistä eikä 
ehtinyt jutella, kun helluntailaisten puuhat painavat päälle. Illalla Mirjam soitti Uno-Petterille ja 
pahoitteli, että oli ollut epäreilu ja Hän käskee pyytää anteeksi. Uno-Petter äimisteli, että kuka hän. 
Jolloin Mirjam kuiskasi puhelimessa, että luoja käskee pyytää anteeksi. Silloin Uno-Petterille tuli 
palakurkkuun.  
Hän ajatteli itse mielessään, että näköjään pimu on pamahtanut uskoon.  
 
Elokuun puolivälissä alkoi Uno-Petterin viimeinen lukiovuosi.  
Hän avasi koulun oven ja käveli alakerran rappujen ohi kohti oikeanpuoleista käytävää, jonka perällä 
on elintarviketeknisen alan harjoituskeittiö sekä pieni luokkahuone teoria-aineille. 
Harjoituskeittiössä hän huomasi monta uutta kasvoa. Yksi uusista luokkakavereista on 
keskivaaleatukkainen Ruth Jensen. Uno-Petter ihastui tähän upea vartaloiseen Ruthiin. Mirjam hänen 
rinnalla on pelkkä läskikasa kaksoisleukoineen. Ruthilla on todellinen missien kauneus ja upea hymy, 
joka sulattaa kovankin sydämen.  
Syyskuussa Uno-Petter oli työharjoittelussa Hirtshalsin sairaalan hallintorakennuksessa. Samaan 
aikaan saman rakennuksen kahvilassa oli samaa luokkaa käyvä Tilda Hansson.  
Tilda on lyhyt ja lihava, jota voi todella kutsua läskiksi. Tilda on erittäin puhelias ja saattaa ykskaks 
alkaa höpistä naisten vaivoista keskellä kahvilaa.  
Kahvitauolla Tilda kertoi Uno-Petterille, että Mirjam on aloittanut helluntaikirkon kahvilassa.  
Nyt Uno-Petterillä alkoi raksuttaa, että miksi pimu oli niin hartaasti pyytänyt anteeksi.  
Uno-Petter kiitti onneaan, kun hänestä ja Mirjamista tullut paria. Nyt hän olisi lievästi sanoen kusessa, 
kun helluntailaiset nykisivät hihoista, että tee nyt sitä ja tee nyt tätä. 
Muutama vuosi sitten Tildakin on ollut aktiivinen helluntaikirkossa, kunnes on kyllästynyt 
helluntailaisten metkuihin, kuten hän itse tapaa asian ilmaista.  
Tällä hetkellä Tilda seurustelee erään Bert Bjergströmin kanssa. Saa nähdä miten pitkään suhde 
kestää, kun Tilda on tuulella käyvä.  
Lokakuussa kun Uno-Petter palasi takaisin koulunpenkille, niin silloin hän uudelleen huomasi Ruthin 
kauneuden. Eräänä perjantaina Ruth houkutteli Hirtshalsin diskoon, jotta tämä yksinäinen 
ruotsalaisjätkä tapaisi muitakin ihmisiä kuin isää ja äitiä.  
Totta kai Uno-Petter tahtoi sinne. Isä Wille kyyditsi hänet diskoon, joka sijaitsee vaivan kaupungin 
keskustassa. Myöhemmin illalla hän haki poikansa, kun tämä ei vielä ole saanut ajokorttia. 
 
Diskossa Uno-Petter sai tanssia muutaman diskotanssin Ruthin kanssa, muttei yhtään hidasta, sillä 
diskossa oli myös tytön poikaystävä Melker Eriksen, joka on hintelän oloinen Zorro viiksinen jätkän 
hujoppi.  
Uno-Petteriä suretti, kun näin komealla tytöllä on jo munaa tiedossa ja jälleen jäi toiseksi. Uno-Petterin 
yksinäinen sydän hakkasi diskojytkeen tahdissa.  
Diskossa oli myös entisiä luokkakavereita kuten Mirjam. Uno-Petter ei enää ole tippaakaan 
kiinnostunut tästä imeläilmeisestä tytöstä. Nyt jälkiviisaudella ajatellen Mirjam ei olekaan yhtään 



seksikäs. Hänellä on hirveä kaksoisleuka sekä oikea lättynaama, siis melkoinen painajaismainen 
tursake, kuten Uno-Petter ajatteli itse mielessään.  
 
Myöhäissyksyllä Uno-Petterin luokalla aloitti uusi oppilas, atleettinen mustatukkainen Pierre Carlsen. 
Hän on oikea urheiluhullu ja on usein pukeutunut Tanskanlipun väriseen verryttelyasuun.  
Välitunneilla Uno-Petter ja Pierre tapasivat tehdä kävelylenkkejä koulun lähialueella ja samalla jutella 
tytöistä.  
Pierre asuu Brönderslevissä, Hjörringin etelä puolella. Hän on hyvin ujo naisrintamalla kuten Uno-
Petterkin. Koulussa hän käy bussilla. Eräänä päivänä Pierre kertoi, että samassa bussissa kulkee 
päivittäin eräs vähän tärähtänyt jätkä, joka heti ärtyy huutamaan, kun näkee tyttöjä. 
Eräällä välitunnilla nämä kaksi poikaa kävivät kunnanpainolla tervehtimässä Royta koska tällä on aina 
niin hyvät metsästysjutut.  
Eräänä maaliskuisena välitunnilla Uno-Petter ja Pierre kävelivät eräälle rivitaloalueelle koska  
Uno-Petter tahtoi näyttää missä asuu hänen yläasteenaikainen luokkakaveri Inger Linden, johon hän 
oli yläasteella ihastunut ihan korviaan myöten. Kävellessä kohti rivitaloaluetta Uno-Pette arvuutteli 
kaverilleen: ”Pierre, vet du vart går vi nu?” johon Pierre äimisteli: ”Nei, hvis vi går til trykkerierne?” 
johon Uno-Petter vastasi: ”Nä, jag ska visa var bor Inger Linden!” johon Pierre:  
”Hvad er sådan en lindetræ? Er det Ingers hårdttræ?” johon Uno-Petter: ”Nädå, se on minun entinen 
luokkakaveri yläasteelta. Hitto miten paljon mä rakastinkaan sitä muijaa!” Pierreä nauratti niin, että 
häntä alkoi pierettää.  
 
Maaliskuun lopulla Pierre asui väliaikaisesti oppilasasuntolassa Hjörringin toisella laidalla koska hänen 
isänsä joutui sappikivileikkaukseen. Onneksi se oli pieni rutiinileikkaus ja muutaman päivän kuluttua 
hän pääsi kotiin. 
  
Eräällä pitkällä välitunnilla, kun pojat jälleen olivat kävelyllä, niin silloin Uno-Petter ehdotti Pierrelle, 
että tämä voisi käydä joku ilta nuorisotalolla, johon Pierre naurahti huvittuneena: ” Hvad jeg ville gøre 
der, jeg er ikke et barn længere.” johon Uno-Petter sanoi, ettei tarvitse ollakaan skidi, jos käy 
nuorisotalolla ja siellä tarvitaan myös nuoria aikuisia.  
 
Huhtikuussa Uno-Petter läpäisi ajokortin teoriakokeen. Ennen koetta hän sai onnen halauksen Ruthilta 
ja se osoittautui todelliseksi onnen haliksi. Nyt on jäljellä enää inssiajo. 
 
Eräänä huhtikuisena perjantai-illalla oli jälleen diskoilta Hirtshalsissa. Samana päivänä koulussa Ruth 
ja Tilda olivat salaperäisiä koska he olivat menneet kihloihin. Ruth kihlasi Melkerin ja Tilda Bertin.  
Koulussa Uno-Petter ja Pierre ihmettelivät mistä mahtaa olla kysymys ja menivät koulunkirjastoon 
katsomaan päivän lehdestä, jos siinä olisi jokin vastaus. He näkivät kaksi kihlailmoitusta Jyllands 
Posten lehdessä. Jotain tällaista Uno-Petter epäilikin. Kun jätkät olivat tulleet luokkahuoneeseen, niin 
silloin Uno-Petter sanoi Ruthille, että nyt hän tietää salaisuuden. Ruth kielsi paljastamasta salaisuutta 
koska illalla diskossa tiskijukka kuuluttaisi kihlauutisen.  
 
Toukokuussa luokka teki viikonpituisen koulumatkan Brysseliin, jonne he menivät vuokratulla 
turistibussilla.  
Matkan aikana Uno-Petter ja Pierre istuivat vierekkäin ja rupattelivat tytöistä.  
Bussi pysähtyi Ålborgissa, josta bussiin nousi luokanvalvoja, joka asuu kyseisessä kaupungissa. 
Sopivasti Ålborg oli reitin varrella. 
Opettajan noustessa bussiin Uno-Petter filmasi videokamerallaan opettajaa sekä oppilaita, jotka 
istuivat bussissa. Eikä aikaakaan, kun luokkakaveri, lyhytvaaleatukkainen pitkäkasvuinen Vanda 
Eriksen huusi leikillään: 
”Pokkers idiot, ikke filme mig!” Uno-Petter on hieman pihkassa Vandaan koska tämä on hurmaava 
blondi sinisine silmineen.  
 
Ensimmäinen yö nukuttiin eräässä kölniläisessä hotellissa. Seuraavana päivänä matka jatkui kohti 
Brysseliä. Vähän ennen Brysseliä, moottoritiellä oli jono. Rinnakkain ajoi eräs mies pakettiautolla ja 
jonottaessa hän pelleili ikkunan läpi joidenkin oppilaiden kanssa. Hän näytteli maskottikissoja. 
Myöhemmin levähdyspaikalla hän antoi maskottikissan onnen maskotiksi bussinkuljettajalle. Jotkut 
oppilaat tahtoivat ostaa oman maskotin ja totta kai tämä kivenkova liikemies suostui myymään 
maskottejaan. Hän oli menossa markkinoille myymään maskottejaan ja nyt hänen ei tarvinnutkaan 
mennä, sillä moottoritien taukopaikalla sai myydyksi kaikki. Mies esittäytyi Helmut Branderiksi. 
 



Lopulta päästiin Brysseliin ja joka ilta syötiin jossain kaupungin tuhansista ravintoloista.  
Ensimmäisenä iltana kun he olivat juuri syöneet illallisen, niin silloin Ruth kysyi Uno-Petteriltä, jos hän 
haluaisi pidellä häntä kädestä samalla kun kävelevät bussille. Uno-Petter kieltäytyi koska hänellä oli 
painava videokameralaukku olalla. Myöhemmin hän katui päätöstään, kun näki Pierren ja Jeanin 
pitelevän Ruthia kädestä; kumpikin tytön toisella puolen.  
Uno-Petter tunsi mustasukkaisuutta mutta onnistui hyvin peittämään kuohuvat tunteensa. Kädestä 
pitämisellä ei ollut mitään sen kummempaa seksuaalista merkitystä, sillä tyttöhän on kihloissa. 
Pian oltiin hotellissa ja nukahdettiin tässä suuressa EY:n pääkaupungissa.  
 
 
Kotimatkalla viimeinen yö oltiin eräässä kylpylähotellissa Saksan Neu Münsterin kaupungissa. Kukaan 
ei kuitenkaan käyttänyt hotellin kylpyläpalveluita koska se olisi ollut liian kallista. 
Illallisen jälkeen Ruth, Tilda sekä Julia menivät huoneeseensa kintereillään Uno-Petter ja Pierre, jotka 
olivat niin kiimaisia, että tahtoivat tyttöjen huoneeseen pelehtimään. Kiima ja vallattomuus tarttuivat 
tyttöihinkin ja he päästivät kaksikon sisälle.  
Ruth pelleili Pierren kanssa ja kaatoi tämän sängyn päälle ja piteli tätä rautaisotteella sängyn päällä. 
Uno-Petter oli mustasukkainen mutta tälläkin kertaa onnistui peittämään tunteensa. Ruth kehotti Uno-
Petteriä hieromaan selästä. Totta kai Uno-Petter teki käskettyä. Hän yritti etsiä selästä mahdolliset  
G-pisteet. Välillä hän yritti hyväillä tytön reisiä mutta heti Ruth napautti sormilleen ja tuhahti:  
”Ryggen er ikke lårene!” Uno-Petter änkytti, että käsi ryökäle sattui lipsahtamaan.  
Yhtäkkiä salamoi. Kyseessä ei ollut ukkonen vaan Julia otti valokuvan kolmesta luokkakaverista, jotka 
olivat ahtautuneet sängyn päälle; Ruthin etupuolella tytön rautaisotteessa oli Pierre ja tytön selkää 
kyhnytti Uno-Petter. Kolmikko punastui.  
Vähän myöhemmin huoneeseen tuli kolmas poika. Jean tuli hakemaan Uno-Petteriä ja Pierreä koska 
heillä oli poikien huoneen avain. Nyt oli aika mennä nukkumaan, jotta huomenna jaksettaisiin 
matkustaa kotiin Hjörringiin. 
 
Tuli arkinen koulupäivä. Eräällä välitunnilla Uno-Petter ehdotti Pierrelle, että tämä voisi alkaa kirjoittaa 
omaelämänkertaa. Pierre sanoi, ettei ole kovin lahjakaskirjoittaja. Sen sijaan Uno-Petter alkoi kirjoittaa 
omasta elämästään. 
Kävellessä Uno-Petter tapaa sepittää tarinoita Pierrelle, jotta kuulisi mikä huvittaa ihmisiä. 
Hän väitti leikillään, että omistaisi yrityksen nimeltä Svanstein & Co ja näytti kaupunginvarastoa, että 
se olisi hänen firman toimitilat. Tietenkään Pierre ei moiseen usko. Hänestä on mukava kuunnella 
tämän hassun ruotsalaisjätkän tarinoita. 
Uno-Petter väitti, että amerikkalaiset FBI-agentit jahtaisivat häntä punaisella Saabilla koska hän olisi 
kehittänyt supertietokoneen. Pierrestä Uno-Petterillä on todella mahtava mielikuvitus ja verbaalinen 
ilmaisukyky kertoa satuja. Uno-Petter murtaa yhä tanskaa ruotsalaisittain. Kaikki jotka tuntevat hänet 
sanovat, että hänen murtama tanskankieli on mukavan kuulosta. Uno-Petter itse ei tykkää omasta 
puheäänestään.  
Silloin tällöin kävelyllä Uno-Petter tapaa leikillään sanoa Pierrelle, että Ruth on hänen paras kaveri, 
johon Pierre esittää vakiokysymyksen: ”Hvad er jeg?” johon Uno-Petter vastaa vakiona: ”Någon buse!” 
johon Pierre tuhahtaa: ”Passer til dig!” 
 
Koulujen päättäjäisissä oli haikea tunnelma, kun Uno-Petter otti valkolakin. Muilla luokkakavereilla on 
jäljellä kolme vuotta. Tildalla alkaa syksyllä viimeinen lukiovuosi.  
Päättäjäisissä kaikki kolme miespuolista luokkakaveria saivat ihanat kesähalaukset Ruthilta.  
Uno-Petterin suu oli ihan messingillä, kun sai kaksi asiaa; halauksen Ruthilta sekä hyvän 
päästötodistuksen opettajalta.  
Uno-Petter sujautti salaa kirjeen Ruthin oppilasboksiin, jollainen jokaisella on luokkahuoneen 
kirjahyllyssä. Hän laski, että syksyllä koulujen alkaessa Ruth löytäisi kirjeen eikä unohtaisi häntä. 
Hän kirjoitti lyhyessä kirjeessä, että hän tulee kaipaamaan niin helkkaristi ja olisi kiva jos tämä soittaisi 
joku päivä.  
 
Illalla kotona oli Uno-Petterin ylioppilasjuhlat, jonne oli kutsuttu lähisukulaisia sekä vanhempien 
työkaverit Jimmy ja Vivianne Brandberg.  
Brandbergit ovat tanskalaisia ja ovat monesti auttaneet Tuppbon perheitä eri asioissa ja opettaneet 
tanskankielen ääntämistä.  
Jimmy on taitava kitaran soitossa ja nytkin soitti ja lauloi monta ylioppilas henkisiä lauluja Uno-
Petterille. Totta kai juhlissa oli myös Gunde ja hänen tyttöystävä Nancy.  
 



Uno-Petterillä on monta kaveria, joista läheisemmät ovat yläasteen aikaiset luokkakaverit Anton, 
Bruno ja David. Antonin isä on ammatiltaan diplomi-insinööri. Davidin isä on töissä pienessä 
parfyymikaupassa, jossa hän valmistaa poikansa ehdotuksesta tuoksusaippuoita.  
Uno-Petter tapaa kutsua Davidia Mustanaamioksi koska kerran naamiaisissa tämä oli pukeutunut 
Mustanaamion asuun. Davidin seurassa Uno-Petter kutsuu itseään ruostumattomaksi Teräsmieheksi, 
jolla ei ole ruostetta edes kalsareissa. Tälle David tapaa nauraa makeasti ja on ylpeä omasta 
liikanimestään, sillä rakkaalla lapsella on monta nimeä. Uno-Petter tapaa kutsua Davidia myös 
Jörgeniksi koska kerran eräs tyttö oli erehtynyt henkilöstä ja itsepäisesti kutsui Davidia Jörgen 
kielletyksi mieheksi. Davidin seurassa Uno-Petter saa hyvällä omalla tunnolla olla lapsellinen.  
Uno-Petter tapaa kavereiden kanssa pelata tennistä sekä kalastaa. He ovat eräässä hjörringiläisessä 
kalastusklubissa. Siellä on eräs hyvin lihava jätkä, joka on mestari perhojen teossa. 
Kerran lihava jätkä kertoi, että kouluaikaan eräs hassu ruotsalaispoika oli pelleillessään osoittanut 
tämän valtavaa läskimahaa ja sanoa töksäyttänyt: ”Ballong!” pojan onneksi lihavajätkä on hyvin 
humoristinen eikä loukkaantunut. Tästä lähtien häntä alettiin kutsua Ballongiksi.   
 
Uno-Petterin kanssa myös Agneta serkku sai valkolakin. Hän kävi hoitolukiota. Johan on käynyt lukion 
teknisen linjan. Heillä on jo ajokortti. Uno-Petter ei aio luovuttaa ennen kuin ajokortti komeilee 
kädessä. 
 
Kristianilla ja Fialla on tätä nykyään kolme lasta, jotka ovat vanhimmasta päästä; Nils, Petra ja Gerd.  
Nils on portsarina eräässä ravintolassa aivan Hjörringin keskustassa. Petra on sairaanhoitajana 
Hjörringin sairaalassa. 
 
Joka juhannus Tuppbot tapaavat kokoontua Olofin ja Millan kesämökille, joka sijaitsee Skagenissa.  
Siellä kaikki nämä kolme Tuppbon perhettä tapaa juoda viinaa, pelata polttopalloa sekä tanssia 
juhannussalon ympäri.  
Tänä vuonna mökille tuli myös Per Jättesson punatukkaisen tyttöystävän kanssa. Juhannusyönä he 
harrastivat seksiä Perin valkoisen Mersun konepellin päällä. 
 
Wille, Gunilla ja Uno-Petter yöpyivät matkailuautossa, jonka Wille voitti arpajaisissa. Oli ensimmäinen 
kerta, kun hän voitti isompia palkintoja. Hän tuskin uskoi silmiään, kun sai arpanumero satasen, jolloin 
hän näytti sitä arvanmyyjälle, että voittaako se. Myyjä vastasi, että sehän on päävoitto. Hän sai valita 
asuntovaunun ja matkailuauton väliltä. Hän valitsi viimeksi mainitun koska matkailuautohan on kätevä 
kaupunkiliikenteessä.  
 
Andersilla ja Astalla oli matkailuauto, jonka Anders oli itse rakentanut vanhasta puhelinlaitoksen 
pakettiautosta. Vähän ennen juhannusta hän möi auton pikkuveljelleen Kristianille, kun on liikemiehiä. 
Siitä Asta ei pitänyt ja aloitti muutaman päivän mykkäkoulun. Pitempään hän ei jaksanut olla 
puhumatta, kun on puhelias, muttei kuitenkaan voita Fiaa.  
 
Gunde ja Nancy eivät halunneet ukinmökille koska Gundea kyllästyttää se iänikuinen juhannusviinojen 
pämppäys.  
 
Heinäkuun alussa Wille ja Gunilla saivat harvinaisia kesävieraita, nimittäin Eric ja Emilia Ronsson 
tulivat lasten kanssa lomailemaan Tanskaan. Ennen Hjörringiä he kävivät kylässä Matsin ja Katrinin 
luona Kööpenhaminassa. Ericin lapset eivät koskaan aiemmin olleet käyneet Tanskassa. 
Viikon he olivat Matsin ja Katrinin luona ja sitten olisi ollut tarkoitus, että Mats olisi ajanut kesävieraat 
puoleen väliin esimerkiksi Horsensin kaupunkiin, josta Wille olisi heidät hakenut mutta suunnitelmiin 
tuli muutos, kun Matsin auton jarrut yhtäkkiä hirttivät päälle, ainakin niin hän sanoi. Wille joutui 
hakemaan kesävieraat Katrupista asti, jonka ulkopuolella Magnus ja Katrin asuvat.  
Kun Wille ajoi Matsin pihaan, niin silloin tämä avasi konepellin ja oli mukamas rassaavinaan ja sulki 
konepellin, kun vieraat olivat Willen matkailuautossa.  
Ei pitkään nokka tuhissut, kun Wille palasi takaisin Hjörringiin vieraat mukana. Hän ajoi tuhatta ja 
sataa mutta joutui ottaa rauhallisesti autolautalla Själlannin ja Fynin välillä mutta sitten hän ajoi talla 
pohjassa.  
 
Muutaman päivän kuluttua Tuppbot lähtivät kesälomamatkalle kesävieraiden kanssa. Ensin käytiin 
Kööpenhaminassa Matsin ja Katrinin luona. Vieraille tuli uusinta vierailu.  
Matsilla ja Katrinilla ei ollut kovin paljon aikaa kaksille vieraille. Matsin pitää ajaa seuraavana päivänä 
olutkuorma Vejleen ja Katrinilla oli lääkärintarkistus. Hän on pitkään tuntenut vyötäröllä ahdasta. 



Lääkäri totesi, ettei se ole kovin vaarallista vaan kyse on pelkästä lihavuudesta eli hänen pitää aloittaa 
laihdutuskuuri. Katrinilla on todella valtava takapuoli. Matsillakin on melkoinen kaljamaha. 
Vieraiden seurana oli Katrinin poika edellisestä suhteesta sekä pikku Mats-Werner. Mats-Werner on 
pikkuvanha ja on itse tehnyt mainion lastenlaulun tanskaksi; Lille Mats bil er punkteret og vi lave det 
med tyggegummi… Laululla on mieleenpainuva yksinkertainen sävel, sellainen korvamatoa 
aiheuttava. 
Seuraavana päivänä Tuppbot vieraineen jatkoivat lomamatkaa ja menivät Ruotsin puolelle ja sitten 
ajoivat E4 tietä Tukholmaan moikkaamaan Gundea ja Nancya. He ovat äskettäin ostaneet 
omakotitalon Danderydistä kun Gunde on saanut tuntuvan palkankorotuksen kun on hyvin taitava 
työssään. Etsivätoimiston omistaja Roger Backe on toiveikas, että hän ja Gunde pian ratkaisisi Olof 
Palmen murhan. Tämä tapaus on todella visainen koska murha vaikuttaa poliittiselta, jossa on osallisina kansainvälisiä ukkeleita ja ehkä myös akkeleita, kuten Gunde tapaa vitsailla.  
  
Wille, Gunilla ja Uno-Petter sekä Ericin porukka katsoivat huulipyöreänä Gunden hienoa omakotitaloa 
Tukholman hienoimmassa kaupunginosassa. Osoite on salainen koska hänhän on ammatiltaan 
yksityiskyttä, joksi hän itseään kutsuu. Gunde on erittäin humoristinen.  
 
Danderydistä jatkettiin lomamatkaa kohti Östersundia. Perillä ensimmäiseksi Eric vei lapsensa äidin 
luokse, ettei Anne alkaisi kuvitella lapsikaappausta. Hän tuntee entisen akkansa liiankin hyvin.  
  
Tuppbot yöpyivät matkailuautossa Ericin puutarhassa, jotta naapurit näkisivät, että Ericin ja Emilian 
luona käy ulkomaisia vieraita.  
 
Kesälomalla Uno-Petter kaipasi Ruthia niin maan perusteellisesti, vaikka pimu on kihloissa. Lähes 
päivittäin hän rustaa runoja Ruthin kauneudesta. Hän runoilee tanskaksi koska hänellä on tarkoitus 
julkaista runokokoelmansa joskus tulevaisuudessa.  
Hän istuu paljon matkailuautossa runoja rustaillen. Välillä hän käy kahvilla ja sitten jatkaa runoilemista 
sekä ruotsalaislehtien lukemista. Lisäksi hän tapaa kirjoittaa matkapäiväkirjaa. 
 
Sven-Eskil asuu vastavalmistuneessa omakotitalossa Östersundin laidalla. Talon hän on itse 
rakentanut, kun akka vei entisen.  
 
Muutaman päivän kuluttua Tuppbot kävivät Signen luona Falunissa. Siellä oli myös Signen 
aikamiespoika Palle tyttöystävänsä Agneta Larssonin kanssa.  
Uno-Petteristä Agneta näyttää tosi hemaisevalta ja hänellä oli kova työ pidätellä Amoria, ettei tämä 
ampuisi nuoriaan. Agneta on todella missimäisen kaunis.  
 
Seuraavana päivänä Tuppbot menivät Göteborgiin, jossa he yöpyivät viimeisen yön ennen kuin 
menevät Tanskan puolelle. Laivaliput on varattu seuraavaksi päiväksi. 
He pulikoivat Götan Ryrjärvellä, Göteborgin pohjoispuolella. Sitten he ajoivat Bäckebolin  
Obs! tavaratalon suurelle pysäköintipaikalle yöpymään. Turha olisi maksaa leirintäalueelle yhden yön 
takia.  
Alkuillasta parkkipaikalle pyöräili joitakin göteborgilaispentuja ja utelivat, että mitä merkkiä on 
matkailuauto. Wille vastasi, että se on Renault. Pennut väittivät heidän polkupyöriensäkin olevan 
samaa merkkiä. Sitten pennut kysyivät, jos olisi leirintäkorttia, jolloin Willeä alkoi riepomaan:  
”Fy faan, nyt kyllä häivytte sinne missä pippuri kasvaa! Jäävlar!” Pennut häipyivät yhtä liukkaasti kuin 
olivat tulleetkin eikä sen koommin heitä näkynyt. 
Aamupäivällä ennen satamaan menoa he tekivät viimeiset Ruotsin ostokset Obs! suurmyymälässä ja 
sitten vielä kiertelivät keskustan Nordstanissa.  
Uno-Petter etsi kaikkialta Peps Perssonin kasetteja, muttei löytänyt yhtään. Ehkä tämä 
skånelaislaulaja ei ole viime aikoina levyttänyt.  
Sitten he menivät Stena Linen Tanskan satamaan. Pian he saivat ajaa laivaan, joka on Stena Danica. 
Kolmen tunnin kuluttua laiva oli Fredrikshavnissa ja sitten he ajoivat suorinta tietä kotiin Hjörringiin, 
jonne ei ollut enää pitkästi. 
Kun Willen perhe oli tullut kotiin, niin silloin Anders ja Asta lähtivät Ruotsinmatkalle. Asta oli ollut 
Gunillan kukkien kastelijana. Naiset eivät oikein uskalla luottaa anoppiinsa koska tämä saattaa 
uteliaisuuttaan penkoa kaappeja ja sitten juoruta kaupungin juoruämmille, että millaisia vaatteita on 
poikien vaimoilla.  
Anders ja Asta tapaavat joka kesä käydä Brunflossa, jossa asuu Astan sukulaisia, jotka ovat melkoisia 
rakkareita. Enää Johan ja Agneta eivät ole vanhempiensa seurassa koska heillä on ajokortti ja autot.  



Andersin ja Astan Ruotsinmatkan aikana Gunilla kasteli vuorostaan Astan kukkia. 
 
Gunde, Uno-Petter ja Johan ovat saaneet vapautuksen asevelvollisuudesta. Tekosyynä on, että he 
olisivat uskovaisia, vaikkeivät ole aktiivisia kirkossa kävijöitä. Gunde saattaa silloin tällöin rukoilla 
mutta Uno-Petteriä ei voisi uskonto vähempää kiinnostaa. Johan ei tiedä mihin uskoa. 
Uskovaisuuskortti on Willen ja Andersin idea, ettei jälkikasvujen tarvitsisi mennä armeijaan. He itse 
ovat käyneet armeijan Ruotsissa 60-luvun alussa. Heidän mielestä sotimisessa ei ole mitään järkeä, 
enemmän järkeä olisi jopa suolihuuhtelussa, kuten he ovat monesti vitsailleet.  
 
Tuppbot Gundea lukuun ottamatta ovat Tanskan kansalaisia, jotta asevelvollisuudesta 
vapautusanomus olisi helpompaa, ettei tarvitsisi lähetellä lippusia ja lappusia kahden maan välillä.  
Tanskan armeijaan Uno-Petter ja Johan eivät todellakaan halua koska maahan kuuluu Natoon eli 
silloin joutuisi maailman sotapesäkkeisiin heti kun USA:n republikaanit saisivat päähänsä jonkun 
hullun sotaidean.  
 
On monta pitkää lämmintä kesäpäivää. Joka ilta Uno-Petter käy pyöräilemässä Hjörringin keskustassa 
ja katselee jos näkisi Ruthia tai Vandaa vaikka tytöt asuvatkin Hirtshalsissa. Hän ei nähnyt jälkeäkään 
tytöistä vaan eräänä päivänä hän näki yläasteenaikaisen vähän tärähtäneen jätkän, joka heti Uno-
Petterin bähdessään rääkäisee: ”En masse af røde pølser!” koska Uno-Petter ei tykkää punaisista 
makkaroista koska niissä on punaista väriainetta. Hän tykkää kaikista muista makkaroista. 
 
Eräänä heinäkuisena lauantaina Uno-Petter teki pyörälenkin Hirtshalsiin asti katsomaan, jos näkisi 
rakkaita tyttöjä. Pyörällä näiden kahden kaupungin välillä kestää noin puolisen tuntia. Hän ei nähnyt 
tytöistä jälkeäkään.  
 
Elokuussa alkoi Willen ja Gunillan työt. Uno-Petter meni työnvälitykseen kysymään töitä. Siellä ei ollut 
mitään tarjottavana ja hän sai mennä joksikin aikaa takaisin lukionpenkille odottamaan. Työnvälitys ei 
suosittele hänelle kotona olemista, ettei liikaa laiskistuisi.  
Autoverstaskaan ei tarvitse lisää työvoimaa, kun siellä on jo tarpeeksi duunareita. 
 
Muutaman viikon kuluttua alkoi koulut ja Uno-Petter palasi takaisin koulunpenkille, vain väliaikaisesti 
odottamaan töitä.  
Kun hän astui tuttuun kotitaloussaliin, niin silloin hän huomasi, että luokassa oli aloittanut muutama 
uusi oppilas, joista kolme on Maja Jensen, Lotte Rasmusen ja Marie Birgersson. Luokassa on nyt 
kolme ruotsalaista; Marie, Solveig ja Uno-Petter.  
Uno-Petter inhoaa Solveigia koska tämä on melkoinen tursake, joka ei suostu puhumaan tanskaa 
vaan kirjoittaa sanomisensa paperille tai liitutaululle. Hän suostuu ainoastaan puhumaan ruotsia. 
 
Uno-Petter istahti Pierren viereen ja kertoi aloittaneensa omaelämänkerran kirjoittamisen. Hän ehdotti 
samaa Pierrelle mutta tämä ei ole yhtä lahjakaskirjoittaja kuin nuori herra Tuppbo. Pierre kysyi, että 
kuinka monta sivua tämä on kirjoittanut, johon Uno-Petter vastasi, että hän on kirjoittanut neljä viisi 
sivua. Kertomuksessa hän itse on nimellä Gregorius, ja Pierren hän on nimennyt Periksi.  
Sitten Pierre auttoi Uno-Petteriä keksimään peitenimiä muille luokkakavereille.  
 
Usein luokkakaveri Sonja tapaa kujeilla Pierren ja Uno-Petterin kanssa. Hänellä on pitkä punainen 
tukka ja kasvot täynnä kesakoita. Pierre tapaa kutsua häntä meetvurstiksi ja Sonja puolestaan kutsuu Pierreä Beer-Pierreksi.  
 
Uno-Petteristä Ruth sen kuin kaunistuu vuosi vuodelta. Yhtäkkiä hän hoksaisi koulujen päättäjäisissä 
laittamansa kirjeen Ruthin oppilasboksissa. Hän poisti sen vaivihkaa ennen kuin tyttö ehtisi sen 
huomata, sillä enää ei tarvita mitään kirjeitä, kun hän itse on paikalla.  
 
Yhä arkisin Ruth asuu Melkerin luona Hirtshalsin keskustassa ja Tilda on Bertinsä seurassa. Tilda ja 
bert asuvat Hjörringin keskustassa. Bert omistaa pienen puutarhafirman, jota kutsutaan mustien 
puutarhaksi koska siellä on töissä paljon pakolaisia. 
 
Koulussa laitetaan itse ruokaa maanantaisin ja keskiviikkoisin ja muina päivinä syödään 
koulunruokalassa.  
Keskiviikko iltapäivisin on musiikkia. Eräänä syyspäivänä musiikkiopettaja Ingela ehdotti, että voitaisiin 
tehdä pieni revyy, jonka voitaisiin esittää esimerkiksi vanhempainilloissa. Alettiin suunnitella kolmea 



satunäytelmää. Kerta luokassa on muutama ruotsalainen, niinpä Ingela ehdotti näytelmän aiheiksi 
Vaahteranmäen Eemeliä ja Peppi Pitkätossua. Kolmas näytelmä on peritanskalainen Pieni 
merenneito. Uno-Petterillä olisi nasevia ideoita jälkimmäiseen mutta ideat ei olisi kovin sopivia 
kouluun, niinpä Uno-Petter ja Pierre saivat poliisiroolit Peppi Pitkätossusta.  
 
Eräänä syyspäivänä Pierre kirjoitti rakkauskirjeen luokkakaveri Sarahille, johon hän on kovasti 
kiintynyt. Hän ei uskalla antaa kirjettä, kun on hyvin ujo. Hän kysyi vinkkejä Uno-Petteriltä, että kuina 
saisi rohkeutta antaa kirjeen. Uno-Petter vastasi, ettei ole yhtään vaarallista antaa rakkauskirjettä ja se 
on asioita, jossa otetaan miehestä mittaa.  
Niin hän uskalsi antaa kirjeensä Sarahille, joka ilahtui niin, että antoi kunnon pusun Pierren vaalealle 
ja laihalle poskelle. 
 
Eräänä syyskuisena keskiviikolla ammatinvalinnanopettaja ilmoitti Uno-Petterille, että hän pääsee 
väliaikaisesti Hirtshalsin sairaalahallintoon. Siellä hän oli ollut vuosi sitten työharjoittelussa. 
Työ alkaa jo ensi maanantaista lähtien. Hän tulee olemaan neljällä osastolla neljä viikkoa. 
Samana päivänä, kun Uno-Petter ja Pierre olivat tavanomaisella lounaskävelyllä, niin silloin Pierre 
sanoi, että hän tulee kaipaamaan kävelyseuraa. Uno-Petter paljasti, että oli vain keksinyt höpinät 
omasta firmasta sekä FBI-agenteista. Pierre naurahti, että sen hän tiesi, sillä hän ei ole mikään pässi. 
Hän lisäsi, että joka tapauksessa tulee kaipaamaan Uno-Petterin seuraa.  
Iltapäivällä Uno-Petter antoi Ruthille passikuvansa muistoksi, ettei tämä unohtaisi häntä. Ruth antoi 
oman kuvansa hänelle, joka on värikuva mutta Uno-Petterin kuva on mustavalkoinen, kun se on 
oikeastaan ajokorttia varten. Hän pyysi nolona anteeksi, ettei ole värikuvaa, johon Ruth vastasi, että 
mustavalkoiset kuvat ovat puhdasta taidetta.  
Ruth kertoi, että myöhemmin syksyllä hän ja Vanda aloittaa työharjoittelut Hirtshalsin sairaalahallinnon 
kahvihuoneella ja ehkä silloin vielä nähdään. 
Eräänä päivänä, kun Uno-Petter selasi erästä tanskalaista viikkolehteä, niin silloin hänen katse osui 
palstalle, jonne lukijat voivat lähettää kysymyksiä eri aiheista. Joku kysyi, että kuinka herätetään tytön 
huomio, johon on kiinnostunut. Vastaus oli, että pitää hipaista tytön paljasta käsivartta. Uno-Petter 
päätti kokeilla vinkkiä koulussa Vandaan, johon hän on myös ihastunut. Eräänä päivänä, kun luokka 
oli juuri syönyt itse laittaman lounaan ja Vanda sattui seisomaan Uno-Petterin vieressä, niin hän päätti 
hipaista tyttöä paljasta käsivartta, jolloin Vanda kysyi kummissaan: ”Uno-Petter min lille spøgelse, er 
du forelsket i mig også?” jolloin Uno-Petter punastui ja sanoi: ”Hej!” Kyllä hän on ihastunut Vandaan, 
sillä tämä on vaaleatukkainen melko lailla hemaiseva nuori nainen.  
Uno-Petter ajatteli, että jos hän olisi romanttinen muita tyttöjä kohtaan, niin silloin Ruth voi kiihottua ja 
ihastua häneen ja purkaisi kihlauksen Melkerin kanssa. Tämä on vain vaaleanpunainen unelma, jota 
hän ei sano ääneen.  
 
Perjantai oli Uno-Petterin viimeinen koulupäivä ja maanantaina alkaa hänen ensimmäinen ansiotyö, 
tosin väliaikainen palkkaus mutta työ kuitenkin.  
Perjantaina tavallaan Uno-Petterin tilalla aloitti uusi oppilas, Melker Mickesen. Hassua kun jätkä on 
Ruthin kihlatun kaima. Melker Mickesen asuu Älborgissa ja on melkoinen rockfani. Hänellä on yllään 
farkkutakki, jonka selässä on rockbändi Enemyn logo.  
 
Perjantaina kello kymmenen välitunnilla Uno-Petter lopetti tämän ylimääräisen tilapäisen 
lukioistunnon. Hän tarjosi luokkakavereilleen leivoksia ja sitten lähti Adidas-kassi kainalossa 
työnvälitykseen allekirjoittamaan kaikenmaailman papereita palkkauksestaan. Koulunovella hän antoi 
ihanan halauksen Vandalle ja Ruthille. Sitten hän nosti oikean kätensä yläetuviistoon ja sanoi:  
”Hej då!” ja poistui lukiorakennuksesta.  
Maanantaina alkoi vakavuus. Koeajalla hän työskentelee neljä viikkoa neljällä osastolla, jotka ovat 
siivousryhmä, keskuspaino, vahtimestariosasto sekä arkisto.  
Ensimmäisenä hänen pitää olla siivousryhmässä ja auttaa vastaremontoitujen henkilöstötilojen 
siivouksessa. Juuri sinne Ruth ja Vanda tulevat työharjoitteluun myöhemmin syksyllä. 
Uno-Petter menee bussilla Hirsthalsiin kun ei vielä ole läpäissyt inssiajoa.  
 
Uno-Petterin serkkutyttö Agneta haki töitä eräästä päiväkodista ja hänelle luvattiin töitä mutta ensin 
hänen pitää käydä työvoimatoimistossa. Siellä tuli suuri stoppi, sillä työnvälittäjä heitti kapuloita 
rattaisiin ihan vaan vittuillakseen koska Uno-Petter oli työnvälityksen selän takana käynyt kysymässä 
töitä. Hänen olisi työnvälittäjän mielestä pitänyt ensin mennä työkkäriin.  
 
 



Uno-Petterillä oli todella tuuria, kun sai nopeasti ansiotyön. Lounaan hän syö eräässä 
lounasravintolassa työpaikan lähettyvillä. Ruokalan omistaa elektroniikkafirma Andersen A/s, jolla on 
suuria suunnitelmia alkaa valmistaa matkapuhelimia mutta vielä yritys ei ole lanseerannut yhtäkään 
puhelinta. Puhelimet ovat vielä huippusalaisia prototyyppejä joita myydään halvalla erityisille 
sidosryhmille kuten esimerkiksi agenteille ja yksityisetsiville.  
Tukholmassa oleva Roger Backen etsivätoimisto on saanut kunnian testata Andersen A/s:n 
matkapuhelimia.  
 
 
Lounaan jälkeen Uno-Petter tekee lyhyen kävelylenkin Hirtshalsin keskustassa. Eräänä päivänä hän 
osti eräästä pienestä leipomokonditoriasta hyvin tunnetun kolajuoman, joka on punaisessa 
peltipurkissa. Hän huomasi, että leipomossa oli töissä yksi hänen koulukavereista, joka lopetti lukion 
samaan aikaan. Luokkakaveri on muuan Jean, joka sai työpaikan heti alkukesästä. 
Wienerleipomossa Jean on keksinyt uudenlaisen kolajuoman, jolle hän on antanut hassun nimen; 
German Cola. Hirtshalsilaisten keskuudessa juoma on hyvin suosittu koska siinä on kuulemma 
Hirtshalsin maku; suuhun jää outo maku, joka muistuttaa venebensaa, vaikka juomassa ei ole 
tippaakaan bensiiniä.  
 
Eräänä päivänä töiden jälkeen Uno-Petteriä odotti mukava yllätys. Hänelle oli tullut kirje. Hän vilkaisi 
lähettäjän osoitteen; Ruth Jensen. Voi hyvä tavaton, sehän on rakas Ruth, ajatteli Uno-Petter. Ruth oli 
kirjoittanut kirjeen Vandan ja Pierren kanssa koulussa. Kirjeessä he kirjoittivat, että loka-marraskuussa 
he aloittavat muutaman viikon työharjoittelut Hirtshalsin sairaalan henkilöstökahvihuoneella.  
 
Siivousryhmän viimeisellä viikolla Uno-Petterin piti auttaa Hjörringin hoitolukion siivousryhmässä.  
Hoitolukio sijaitsee lähellä hänen entistä lukiota. Joka aamu hän tapasi tutut luokkakaverinsa bussissa.  
Perjantaina ruokatunnilla Uno-Petter kävisi entisessä opinahjossaan tervehtimässä luokkakavereitaan.   
Lukion edustalla on huoltoasema, jonka ovesta tuli ulos Ruth ja Carola, jotka olivat ostaneet tupakkaa. 
Uno-Petter kiitti kirjeestä, johon Ruth vastasi savuke suupielessä väpättäen: ”Takker også Pierre og 
Vanda!” Uno-Petter meni sisälle lukiokouluun, jolloin kohtasi Vandan pitkällä käytävällä ja hän antoi 
pitkän halauksen tälle pitkäkasvuiselle tytölle. Opettajatkin olivat tohkeissaan, kun näkivät entistä 
oppilastaan.  
Ruth ja Carola ehdottivat Uno-Petterille, että tänä illalla olisi taas discoilta Hirtshalsissa ja tämä voisi 
siellä piipahtaa.  
Kotona Uno-Petter pyysi isää kyyditsemään Hirtshalsin diskoon. Totta kai Wille kyyditsi nuorimmaisen 
diskoon, jotta tämä löytäisi sen oikean.  
Diskossa oli myös Pierre. Tämä oli ensimmäinen kerta Pierrelle, kun oli diskossa.  
Tälläkin kertaa Melker Eriksen möi virvokkeita ja olutta niin, että Ruth tanssi muutaman diskotanssin 
Uno-Petterin kanssa. Carola tanssi muutaman tanssin lisää.  
  
Aina vaan inssiajossa Uno-Petter reputtaa, kun ei saa tulla pienintäkään virhettä.  
 
Sitten seuraavalla viikolla hän oli Hirtshalsin sairaalapainolla. Eräänä päivänä Uno-Petter päätti 
lounastaa painajien kanssa eräällä paikallisella grillillä. Autossa työkaveri Krister näytti ruuvimeisseliä 
ja vitsaili, että joka kerta kun tarvitsee autoa, niin hän ottaa ruuvimeisselillä sen parhaimman.  
 
Lokakuussa Ruth Jensen täytti 19 vuotta eikä Uno-Petterillä ollut mahdollisuutta onnitella. Hän päätti 
soittaa puhelinkopista, joka on Hirtshalsin sairaalan edustalla.  
Luokanvalvoja vastasi ja sanoi, että Ruth on parhaillaan tupakalla. Uno-Petter soitti uudestaan 
ruokatunnin lopulla, jolloin sama opettaja vastasi jälleen ja sanoi lähettäneensä Ruthin ostoksille 
opetusmielessä. Vähän myöhemmin Uno-Petter soitti kolmannen kerran ja silloin nappasi. Hän 
onnitteli syntymäpäivän johdosta. Tietenkin Ruth ilahtui onnitteluista. Sitten Uno-Petter tahtoi rupatella 
hetkisen Vandan kanssa. He vaihtoivat pari sanaa ja sitten Vandan oli lopetettava, kun oli paljon 
tiskattavaa sekä Uno-Petterin ruokatunti oli päättymässä. 
Painaja Krister sattui huomaamaan, kun Uno-Petter oli puhelinkopissa hirveästi säkättäen. 
Myöhemmin hän vitsaili, että lounastaako hän puhelinkopissa. Uno-Petter vastasi, että hän soitti vain 
onnittelusoiton koulukaveri Ruthille syntymäpäivän johdosta. 
Krister kysyi, että tunteeko hän todella Ruth Jenseniä ja kertoi, että tämä oli ollut pikkutyttönä 
melkoinen pusukurkku ja pussannut kaikkea joka liikkui kahdella jalalla. Uno-Petteriltä pääsi 
räkänauru, johon Krister: ”Jeg vidste ikke, at du er forelsket i pigen. Jeg er en ven af familien Ruth. “, 
että hän on Ruthin perhetuttu ja hän luulee, että Uno-Petter on rakastunut. 



Uno-Petter nyökkäsi, että se pitää paikkansa mutta tyttö on jo kihloissa Melkerinsä kanssa.  
 
Eräänä syysviikonloppuna Fredrikshavnissa oli vapaa-ajan messut, jonne Tuppbot menivät. 
Willeä ja Gunillaa ei oikein messut kiinnosta, niinpä he kiertelivät keskustan kaupoissa, kun sillä välin 
Uno-Petter oli messuilla. Hän osallistui kahden päivän Läsön risteilyn arvontaan. Hän oli varma, ettei 
voittaisi mutta päätti kuitenkin osallistua ilmaiseen arvontaan. 
Muutaman päivän kuluttua hän sai postia kyseiseltä yritykseltä, että hän on voittanut risteilyn Läsön 
saarelle, joka on Tanskan ja Ruotsin välissä. Risteily jäi käyttämättä koska itse matka olisi ollut 
ilmainen mutta saarella yöpyminen olisi ollut melko kallis. Siinä oli todella koira haudattuna. 
Neljä viikkoa kului kuin siivillä ja Uno-Petter aloitti Hirtshalsin sairaalahallinnon vahtimestariosastolla. 
Hänen piti pestä ja imuroida virka-autoja sekä auttaa sisäisen postin jakamisessa.  
 
Marraskuussa Ruth ja Vanda aloittivat kahden viikon työharjoittelun Hirtshalsin sairaalahallinnon 
kahvihuoneella. Mikä tyttöjen on keitellessä kahvia, kun Uno-Petter on siivonnut tilat remontin jäljiltä. 
Ruokatunnilla Uno-Petter kävi tervehtimässä näitä kahta suloista tyttöä. 
Tytöt ilahtuivat, kun Uno-Petter ilmestyi kahvihuoneen ovelle.  
- Se, der kommer nu? Kysyi Ruth samalla kun piteli isoa kahvikuppia kädessään. Hetki sitten häntä oli 
yökännyt koska yleensä tällaisissa isoissa posliinikupeissa on kummallinen sivumaku, ihan oksettava 
maku. Nyt oksennuksen tunne poistui, kun hänelle tuli muuta ajateltavaa; hassu Tuppbon jätkä. 
Vanda vastasi samalla kun oli lukemassa Jyllands Postenia, jonka hän oli levittänyt kahvipöydälle. 
- Er det din Melker igen? johon Ruth naurahti: -Nå nej, det er vores skole ven! ja hörppäsi kahvia ja 
samassa puistatus iski jälleen, kun kahvikupin sivumaku teki häijyä suussa.  
Uno-Petter kehui, että hän tietää kyseisen osaston läpikotaisin, kun on siivonnut remontin jäljet. 
 
Eräänä marraskuisena aamulla Uno-Petterin piti auttaa vahtimestaria hakea roskasäkkejä 
kahvihuoneesta. Tämä tapahtui muutamaa minuuttia ennen kuin tytöt olivat tulleet. Pois lähtiessä Uno-
Petter näki hissistä, kun tytöt vilkuttivat hänelle vastakkaisesta hissistä. Hänellä ei ollut mahdollista 
mennä rupattelemaan siispä hän vilkutti takaisin.  
 
Neljän viikon kuluttua Uno-Petter siirtyi arkiston puolelle, jossa hänen piti kirjoittaa etikettejä 
arkistokansioihin. Työkaverit kehuivat häntä rehdiksi duunariksi, kun tekee työtehtävät nopeasti ja 
huolellisesti. 
  
Uno-Petter ja arkistonhoitajat ovat huomanneet, että arkistopäällikkö Anton Johansen on alkanut 
juosta arkistossa ihan solkenaan. Hänellä on täysi lupa oleskella arkistossa mutta kummalliseksi asian 
tekee se, kun äijä ei halua olla arkistohuoneessa samaan aikaan työläisten kanssa. Hän tapaa odottaa 
arkistohuoneen ulkopuolella, kun arkistonhoitajat ovat poistuneet arkistosta. Sitten Anton menee 
sisälle ja hakee isoja sinisiä muovisäkkejä. 
 
Autokorjaamo jossa Tuppbot työskentelevät, on pieniä taloudellisia vaikeuksia. Asiakkaita on liian 
vähän. Omistaja Eric Urfugl suunnittelee aloittaa yhteistyön huoltoaseman omistajan kanssa, muttei 
uskalla. Hän pelkää tulla huijatuksi. Asiakaspulan takia hän on vähentänyt työvoimaa kaikilla 
omistamillaan korjaamoilla ympäri Pohjois-Jyllantia.  
Kaksi huono-onnisinta Hjörringin yksikössä oli Asta ja hänen poikansa Johan. Onneksi Johanilla on 
tekninen lukiokoulutus niin, että hänen on helppo hakea uutta työtä.  
Asta sai kokeilla useita ammatteja. Ensin hän kokeili myyjänhommaa eräässä tavaratalossa Hjörringin 
keskustassa. Sitten hän kokeili kuorma-autonkuljettajan työtä. Jälkimmäisestä hän ei pitänyt koska se 
on aivan liian raskasta heikolle naiselle.  
Johan sai töitä ravintola Håbista, joka sijaitsee kaupungin keskustassa. Saman ravintolan portsarina 
työskentelee hänen serkkunsa Nils.  
 
Ensi vuonna Eric Urfugl aikoo katsoa, jos laittaisi lapun luukulle. Ensin hän aikoo yrittää pelastaa 
autokorjaamot laajentamalla korjaamoita ja aloittaa bensiini- ja varaosamyynnin. Lisäksi hänellä on 
suunnitelmissa tehdä huoltamoiden yhteyteen kahvilan. 
Gunillasta tulisi kahvilanvalvoja ja Wille jatkaisi automekaanikkona. Hän on taitava korjaamaan autojen 
naarmuja. Wille on sekoittanut naarmujen poistoainetta, jolla vahamaisesti lähtee syvätkin naarmut 
pois. Jos tämä uudistus ei kantaisi hedelmää, niin silloin ei auta muu kuin lappu ovelle; Suljettu 
puuttuvan kiinnostuksen vuoksi. 
Tällä hetkellä korjaamoilla työskentelee kymmenen henkilöä eri työvuoroissa; aamu- ja iltavuorot. 
 



Uno-Petterin työpaikalla juhlittiin Lucia-päivää koska Hirtshalsin sairaalan hallinnossa on paljon 
ruotsalaisia työntekijöitä. Ruotsi ei ole Uno-Petterin synnyinmaa vaan sehän on Tanska mutta silti hän 
puhuu sukulaisten parissa ruotsia. Tanskaa hän hieman murtaa; ruotsalaisen on helpompi saada 
selvää Uno-Petterin tanskasta kuin kantatanskalaisen.  
Lucia-kahvilla oli jopa Lussekatteja, kuten Lucia-pullia kutsutaan ruotsiksi. Uno-Petter opetti 
tanskalaisille työkavereille, että Särlig hvedebolle med safran on ruotsiksi Lussekatt. 
 
 
Viikonkuluttua Lucia-päivästä oli jouluruokailu. Myös Uno-Petter sai syödä vatsansa täyteen 
tanskalaisia jouluruokia. Uno-Petter ei ainakaan kaipaa Janssonin kiusausta koska hän ei pidä 
kalaruuasta. Perheessä vain lapset inhoavat kalaruokaa, kun taas vanhemmat saattaisivat syödä 
ainakin kerran viikossa kalaruokaa.  
 
Jouluruokailun aikana Uno-Petterillä oli hieman perhosia vatsassa koska vähän ennen jouluruokailua 
hänen kontaktihenkilö-osastopäällikkö Anton Johansen ilmoitti, että hänen koeaika päättyy vuoden 
vaihteessa. Tämä ihmetyttää Uno-Petteriä sekä hänen työkavereita koska hän on erittäin rehtityömies. 
Samanlaista apupoika-anteroa saa etsiä kissojen ja koirien kanssa eikä toista varmasti löydy. Uno-
Petter kysyi pomoltaan, että miksi hänen työsuhdetta ei jatketa. Hän ei saanut vastausta. Anton lähti 
puuskuttaen omaan konttoriin. 
Kahvitauolla Uno-Petter päätti mennä Antonin konttoriin kysymään, että mistä on kysymys. Lihava 
silmälasipäinen Anton rykäisi pari kertaa ja sitten silitti mustia tuuheita viiksiään ja sanoi, että heillä on 
työhönottoseisaus eikä enää tarvita lisäapua. Uno-Petterillä meni pala kurkkuun ja sai ainoastaan 
sanotuksi, että haluaa jatkaa, johon Anton sanoi jyrkästi: ”Nei Tak!” 
 
Illalla Uno-Petter kertoi tästä vanhemmilleen. Hekin ihmettelivät tätä kummallista päätöstä. Kuinka sillä 
pomolla voi olla otsaa keskeyttää kunnollisen työmiehen työsuhteen?  
 
Asian oikea laita on se, kun Anton on huumeiden välittäjä. Hän on kätkenyt kokaiini säkkejä 
arkistohyllyjen taakse. Kerran viikossa hän lähettää vahtimestariosaston välityksellä huumepaketteja 
Norjaan ja Ruotsiin. Huumeet tulevat Etelä-Euroopasta Ranskan ja Saksan kautta. Ruotsin puolella 
Göteborgissa huumekuriiri kuljettaa huumesäkit Tukholmaan ja sieltä laivalla Helsinkiin. 
Vuodenvaihteessa 1986/87 Helsingissä pidätettiin huumeiden välittäjä mutta jo vuoden kuluttua syntyi 
uusi huumelonkero, tällä kertaa huumevarastointipaikaksi tuli pieni pohjoisjyllantilainen Hirtshalsin 
kaupungin sairaalan hallintopuolen arkisto. Ei tarvinnut pitkään houkutella Antonia suostumaan 
huumeiden välittäjäksi, kun hänelle luvattiin hyvät liksat.   
Syksyllä Anton ei tullut ajatelleeksi, että Uno-Petter tulee työskentelemään myös arkistossa. Aina on 
vaarana, että uusi työläinen kiinnittäisi huomiota epämääräisiin muovisäkkeihin arkistohyllyjen takana. 
Antonilla kulki vilunväre selkäpiissä, kun hoksasi, että arkistossa on aloittanut uusi työläinen.  
Uno-Petter ei ole kiinnittänyt mitään huomiota muovisäkkeihin arkistohyllyjen takana. Totta kai hän on 
ne huomannut mutta olettanut niiden sisältävän vain paperisilppurin jätteitä.  
Anton otti yhteyttä Uno-Petterin ammatinvalinnanopettajaan ja väitti, ettei tämä selviä työtehtävistä ja 
olisi parempi, jos Uno-Petterille etsittäisi uusi työpaikka. 
Väite ei todellakaan pidä paikkaansa. Antonin oli pakko tehdä kokaiinin valkoinen valhe, ettei 
paljastuisi.  
Vahtimestariosastolla työskentelevä Conny yrittää salaa pitää silmällä pomoaan. Kun osastolla ei ole 
ketään, niin silloin Anton tapaa hakea tyhjiä laatikoita ja menee arkistoon pakkaamaan kokaiinipussit. 
Suuret säkit sisältävät pienempiä pusseja. 
Conny epäilee jotain hämärää. Anton on alkanut pitää tummia aurinkolaseja myös sisätiloissa. Conny 
on huomannut, että Anton on alkanut saada paljon postia joista puuttuu lähettäjän osoite.  
 
Uno-Petter lopetti jo tämän viikon perjantaina joulunpyhien takia. Viimeisenä duunipäivänä hän joutui 
palauttamaan ulko-ovien avainkortin. Kortissa on vartiointiyhtiö Tryggumin logo. Uno-Petter inhoaa 
tätä vartiointiyhtiötä koska he tapaavat liikkua kaupungilla liian leuhkasti ja äksyillä ohikulkijoille. 
Lopuksi Anton ojensi Uno-Petterille suuren suklaarasia ja toivotti hyvää joulua ja onnea seuraavaan 
työpaikkaan. Totta kai Uno-Petter oli surullinen, kun työsuhde lopetettiin ilman mitään syytä. 
Hjörringin bussia odotellessa hän poikkesi erääseen krouviin Hirtshalsin keskustassa. Hänen oli pakko 
juoda yksi iso olut lohduttaakseen itseään. 
 
Samaan aikaan Tukholmassa Roger Backen etsivätoimisto sai toimeksiannon tarkistaa epäilyttävä 
pakettiauto, joka oli matkalla Stadsgårdenin satamaan.  



Roger ja Gunde menivät Viking Linen autojen lähtöselvityksen luokse katsomaan, jos sinne tulisi 
valkoinen pakettiauto. Jonkin ajan kuluttua lähtöselvityksen jonoon saapuikin tuntomerkit omaava 
auto. Roger Backe soitti poliisille ja sitten ajoi oman auton niin, ettei pakettiauto pääsisi pakoon.  
Poliisi löysi pakettiautosta paljon kokaiinisäkkejä, joissa on Hirtshalsin kaupunginvaakuna.  
 
Jouluaattona Olof ja Milla tulivat Willen ja Gunillan luokse viettämään joulua. Edellisenä jouluna 
vanhukset olivat Andersin ja Astan luona ja sitä edellisenä Kristianin perheen luona. 
Kello neljän aikaan Wille sanoi, että taas on tupakat loppu ja päätti mennä ostamaan. Heti kun Wille oli 
poistunut, niin silloin joulupukki tuli käymään ja jakoi muutaman joululahjan. Kun pukki oli lähtenyt, niin 
silloin Wille palasi kotiin ja ihmetteli kun joululahjat oli jo jaettu. Onneksi pukki oli jättänyt muutaman 
paketin hänellekin. 
 
uudenvuodenaattona olisi ollut tarkoitus ottaa vuosi 1989 vastaan Andersin ja Astan luona mutta viime 
hetkellä suunnitelmiin tuli muutos koska Uno-Petterille pukkasi vesirokko. Vesirokossa ei ole hyvä 
mennä kylään koska sehän on erittäin tarttuva. Andersin ja Astan luokse menivät myös vanhukset Olof 
ja Milla, jotka olisivat altistuneet vyöruusulle. Muutenkaan ei olisi ollut mukava juhlia sairaana. 
Wille ja Gunilla kävivät vain uudenvuodenkahvilla Andersin ja Astan luona ja sitten menivät kotiin 
pitämään seuraa sairaalle pojalle.  
Keskiyöllä oli mahtava ilotulitus. Wille ampui hienoja raketteja, jotka Gunde oli lähettänyt Ruotsista 
postitse. Joka joulu Gunde tapaa lähettää rakettipussin postitse koska ilotulitteiden myynti on 
Tanskassa kielletty. Wille ampui raketit Hjörringin ulkopuolella niin, ettei viranomaiset huomaisi 
rakettien ampumispaikkaa.  
 
Tammikuun alussa alkoi Willen ja Gunillan työt. Gunilla on varma, että hän on seuraava, joka 
irtisanottaisiin. Syynä olisi, että hän osaa huonosti tanskaa.  
Uno-Petter pitää peukkuja, jotta työnvälitys ja ammatinvalinnanopettaja löytäisivät hänelle uuden 
työpaikan.  
 
Johan muutti kotoa. Anders osti pojalle omakotitalon, jossa hän ensin teetti suurremontin. Johan 
muutti taloon tyttöystävä Ursula Johansenin kanssa.  
Ursula on ammatiltaan vartija ja työskentelee vartiointiyhtiö Tryggumissa. Hän haluaisi vaihtaa työtä 
koska vartijan työ on liian vaarallinen. Ei koskaan voi tietää mikä odottaa hälytyspaikassa. 
Eräänä tammikuisena lauantai-illalla Ursula sai hälytyksen eräältä hjörringiläiseltä kerrostaloalueelta. 
Siellä Anton Johansen oli pahoinpidellyt kaksi henkilöä koska he olivat uhanneet käräyttää Antonin 
huumeiden välityksen. Henkilöt, mies ja nainen, olivat saaneet vihiä, että Ruotsin kuriiri on pidätetty ja 
aikoi hieman painostaa Antonia, jotta tämä alkaisi tuoda huumeita heille kotiin. Tietenkään Anton ei 
sellaiseen halua ryhtyä ja sen vuoksi mukiloi pariskunnan ihan verille.   
Kun Ursula saapui rappukäytävään, niin silloin Anton oli mennyt. Pahoinpitelyn uhrit tulivat vaikertaen 
häntä vastaan. He olivat hälyttäneet Tryggumin vartijan poliisin sijasta koska huumeidenkäyttäjinä ovat 
allergisia poliiseille. Ursula soitti ambulanssin, jonka mukana tuli myös poliisipartio.  
Pariskunta päätti kostaa Antonille ja ilmiantoi hänet. Seuraava pidätys tapahtui Hirtshalsin sairaalan 
hallintorakennuksessa. 
Poliisit ihmettelivät, että kuinka Ursula uskaltaa olla näin vaarallisessa työssä jossa joskus jopa 
poliisien polvet tutisevat.  
Anton Johansen joutui vankilaan. Tätäkin rikostapausta selvittämässä oli Uno-Petterin veli Gunde.  
Heti kun Gunde oli saanut tietää, että Hirtshalsissa oli pidätetty huumeiden varastointimies, niinpä hän 
soitti vanhemmille ja kysyi lisä tietoa tapauksesta. Uno-Petter tuli puhelimeen ja kertoi, että kyseessä 
oli hänen entinen pomo ja ilmeisesti juuri huumeiden takia hänet irtisanottiin. Nyt hän pääsisi takaisin 
Hirtshalsin sairaalan hallintopuolelle mutta Uno-Petteriä se ei enää kiinnosta. Hänelle on tullut 
eräänlainen kauhu arkistohuoneesta.  
Sen sijaan Uno-Petter sai lyhytaikaisen työsuhteen Hjörringin kangastehtaalta, jossa hänen pitää keriä 
lankaa sekä pakata suuria kankaita. Lankoja keritessä hänelle tuli mieleen serkkutyttö Joanna Lillnysta 
koska tämän sukunimi tarkoittaa juuri lankavyyhtiä. Hän alkaa kiihottua Joannasta. 
Kangastehtaalla hän oli vain helmikuusta maaliskuun puoleen väliin.  
Kangastehtaalla valmistetaan Tanskan laatukankaita. Eräästä punavalkoisesta kankaasta kiertää 
jännä tarina, nimittäin se olisi joskus aikain alussa pudonnut taivaasta, jolloin joku tanskalaisukkeli oli 
saanut kuningasajatuksen tehdä kankaasta valtakunnan lipun nimeltä Dannebrog.  
Hjörringin kangastehdas tapaa käyttää tätä tarinaa mainoksissaan.  
Kangastehtaalla oli vain vartin ruokatauko. Uno-Petteristä tuntui oudolta, kun ei enää ehdi käydä 
lounaskävelyllä kuten hän oli tehnyt edellisessä työpaikassa. Osittain hän katui, kun ei mennyt takaisin 



entiseen työpaikkaansa. Kangastehtaan hyvänä puolena on, kun se sijaitsee ihan pyörämatkan 
päässä kotoa. Työtehtävät ovat melko yksitoikkoisia mutta Uno-Petter ei valita. Hän haluaa rehdin 
työmiehen maineen jokaisessa työpaikassa. Maaliskuun puolivälissä työharjoittelu päättyi koska 
tehtaalla oli ennestään monta harjoittelijaa. 
Nyt Uno-Petter saa jälleen ladata akkujaan. Hän on paremmalla tuulella koska kevätkin on tulossa. 
Eräänä kevätpäivänä hän osti mopedin koska ei vieläkään ole läpäissyt inssiajoa. Ajattajat väittävät 
häntä liikennevaaralliseksi, vaikkei ole sen vaarallisempi kuin muutkaan vuoret autoilijat. Hän lopetti 
autokoulussa koska se alkoi käydä liian kalliiksi. Hän on jo pumpannut ihan liikaa rahaa autokoulun 
tilille. Muutaman kerran hän kävi mopolla Hirtshalsissa katsomassa jos näkisi Ruthia tai Vandaa. 
Tytöistä ei näkynyt jälkeäkään.  
 
Gundella on ajokortti ja tummansininen Saab 900i. Uno-Petter ei aio antaa hevillä eikä muullakaan 
musiikkityylillä periksi. Hän haluaa ajokortin.  
 
Johanin tyttöystävä Ursula Johansen vaihtoi työpaikkaa. Hän ei oikein pitänyt työnantajasta koska 
Tryggumilla on kummallisia omia kummallisia rutiineja eikä lähetä asiakkaiden laskutuksia ajallaan.  
Ursula sai tilapäisen palkkauksen Hjärringin kaupungintalon postinlajitteluosastolta. Seinän takana on 
Uno-Petterin entinen kesätyöpaikka eli kunnanpaino. Roy ei tiedä, että Ursula on Uno-Petterin serkun 
avovaimo eikä Ursulakaan tiedä, että poikaystävän serkku on ollut painolla kesätöissä.  
Ursula oli postinlajitteluosastolla vain muutaman kuukauden ja sitten alkoi opiskella Hjörrigin 
korkeakoulussa sosiaalialalle.  
 
Puolet autokorjaamon työntekijöistä irtisanottiin, joista yksi oli muuan Jimmy Brandberg. Nyt Hjörringin 
korjaamolla on vain viisi työläistä joista neljä ovat Wille, Gunilla, Anders ja Jimmyn vaimo Vivi.  
 
Jimmy ja Vivi ovat päättäneet muuttaa Ruotsiin, jos Vivikin saisi potkut. He ovat tanskalaisia mutta silti 
Ruotsi heitä kiehtoo, kun ovat kuulleet paljon juttuja Tubbboilta.  
 
Huhtikuussa korjaamon uusi puoli valmistui. Gunilla sai uusia työtehtäviä kahvilan puolelta, ja Vivi sai 
töitä huoltoaseman myymälästä. Bensiinimyynti alkaa heinäkuussa koska silloin on turistikausi.  
 
Huhtikuussa Uno-Petterin piti käydä muutaman viikon ajan työmarkkinainstituutissa tekemässä 
konttoriorientointia, että mikä ala sopisi hänelle parhaiden. Kieltäytymällä palaamasta takaisin 
Hirtshalsiin, hän joutui tällaiseen byrokratian hullunmyllyyn.  
Työmarkkinainstituutissa hänen piti tehdä psykologisia testejä, että onko hänellä yhä kaikki Muumit 
laaksossa tai paremminkin sanoen kaikki Tuborgit olutkorissa.  
 
Huhtikuun alussa Gunilla lensi yksin Östersundiin tervehtimään äitiään, koska tämä on täyttänyt  
80 vuotta. Wille ei päässyt mukaan koska korjaamo-huoltoasemalla on vähän työvoimaa.  
Östersundissa Gunilla oli vain yhden viikon. 
Kun Gunilla oli palannut kotiin, niin sinä lauantaina hän meni miehensä kanssa tanssimaan, kun 
ruotsalaisyhtye Vikingarna oli tullut keikalle Hjörringin työväentalolle. Mukana oli myös Anders ja Asta. 
Sillä välin Agneta houkutteli Uno-Petteriä ulos kaupungille syömään hampurilaiset. Uno-Petter ei 
halunnut koska hänellä on aivan liikaa lemmentunteita serkkuaan kohtaan. Käsivarsi olisi koko ajan 
nykinyt halaukseen niin, että Agneta olisi vain säikkynyt. 
Sen sijasta Uno-Petter soitti Pierrelle ja kysyi kuulumiset koulurintamalla. Hän vastasi, että yhä on 
samat rutiinit. Uno-Petter lähetti terveisiä Ruthille ja Wandalle.  
 
Kesällä Uno-Petter ei enää halunnut kesälomamatkalle Ruotsiin. Hän haluaa mieluummin olla 
kavereittensa kanssa.  
 
Olof ja Anders ovat remontoineet Skagenin kesämökin. Pihalle he ovat rakentaneet soman 
ruotsalaistyylisen aitan.  
Wille ja Gunilla eivät tänä juhannuksena kokoonnu kesämökille koska heti juhannuksen jälkeen he 
lähtevät Ruotsinmatkalle. Östersundiin mennessä he poikkesivat Tukholmassa Gunden ja Nancyn 
luona. Gunde ja Nancy ovat onnellisia yhdessä. Odensessa asuessa Gunde oli nähnyt kummallisia 
painajaisia, jossa hän kadottaisi yhteyden Nancyyn mutta onneksi se oli vain unta.  
Östersundissa Wille ja Gunilla olivat vain yhden viikon koska heillä on lyhyempi kesäloma. 
 



 
Tänä vuonna autokorjaamo-huoltoasema on avoinna myös kesällä. Aikaisemmin pulju suljettiin 
heinäkuuksi. Sellaiseen ei enää ole vara.  
 
Heinäkuun puolivälissä Eric Urfugl järjesti viralliset huoltoaseman avajaisjuhlat. 
Jimmy Brandberg sai kunnian soittaa kitaraa uudessa kahvilassa. Hän soitti kappaleen House of the 
rising sun sekä muita 60-luvun kappeleita. Vaikka Jimmy joutui työttömäksi, niin silti hän mielellään 
meni entisen työnantajan juhlaan soittamaan kitaraa, kun tämä oli niin hartaasti pyytänyt. Jimmy on 
ylpeä kitarataidoista.  
Nyt korjaamo-huoltoasemasta tuli virallisesti bensa-asema. Kaikki järjellä olevat työntekijät ovat 
optimistisia, että huoltoasemasta tulisi kannattava.  
 
Elokuun lopulla Uno-Petter sai vihdoinkin ajokortin. Sitten hän osti mustan Volvon. Yhä silloin tällöin 
hän ajelee mopollaan mutta tietenkin autolla on mukavampi ajella. Autoiluinnostusta rajoittaa bensiinin 
korkea hinta. 
 
Silloin tällöin perjantai- ja lauantai-iltaisin Uno-Petter tapaa käydä diskossa kavereittensa kanssa.  
Eräänä lauantai-illalla diskossa Uno-Petteriä lykästi, kun eräs blondityttö kysyi jos saisi tanssia hitaita. 
Totta kai Uno-Petter sinkkumiehenä halusi tanssia niin lähellä kaunista tyttöä kuin mahdollista. Tämä 
oli rakkautta ensi silmäyksellä. Uno-Petter sai saattaa tytön kotiin. Kotiportilla oli pitkä suutelukohtaus, 
jolloin kielet kiemurtelivat toistensa ympärillä. 
He alkoivat säännöllisesti tapailla. Tyttö on pitkäkasvuinen lyhytvaaleatukkainen Nina Teglbjerg.  
 
Lokakuussa Uno-Petter ja Nina kävivät Hirtshalsin syysmarkkinoilla. Uno-Petter kohtasi Tildan, jolle 
hän kehui viimeinkin saaneen ajokortin sekä tavanneen sen oikean ja esitteli Ninan. 
Uno-Petter lähetti terveisiä Ruthille. Tilda sanoi, että tämä on jossain väenvilinässä mutta Uno-Petter 
ei nähnyt vilaustakaan entisestä idolistaan. Nyt hänen sydämessään melskaa uusi idoli, jolta saa yllin 
kyllin hellyyttä. Myös Nina on pitkään etsinyt sitä oikeaa mutta aina vaan tavannut perverssejä jotka 
vain ajattelevat sitä paikkaa joka on naisilla jalkojen välissä.  
  
Marraskuussa Uno-Petter ja Nina kävivät lukion avoimienovien päivillä, jotta tyttö näkisi missä hän on 
opiskellut. Opettajat olivat ihan tohkeissaan, kun kuulivat Uno-Petterin saaneen ajokortin ja 
tyttöystävän. Kun he ilmestyivät kotitaloussaliin, niin silloin luokanvalvoja sanoi innoissaan: 
- Se, der kommer nu, det er Uno-Petter! ja tuli halaamaan Uno-Petteriä. Uno-Petter kysyi, että vieläkö 
Ruth käy koulussa, johon opettaja vastasi, että hän on saanut töitä Hirtshalsin sairaalan hallintopuolen 
kahvihuoneelta ja on kahvivastuullinen. 
Wanda käy yhä koulua ja parhaillaan oli tekemässä punaisia makkaroita. Pierre oli keittämässä 
vihanneskeittoa.  
 
Joulukuussa Uno-Petter sai tietää, että hän saa harjoittelupaikan Hjörringin kaupungintalon 
postiosastolta. Työ alkaa tammikuussa. 
Seinän takana on paino, jossa hän oli muutama vuosi sitten kesätöissä eli tuttuja kasvoja.  
Joulukuussa hän kävi tutustumiskäynnillä työterapeutin kanssa ottamassa selvää työajoista sekä 
muista käytännönasioista. 
Uno-Petterin yhteyshenkilöksi tulee leukapartainen Josef Lundman, joka muistaa hänet kesätyöajoilta. 
Josef kehotti häntä käydä painon puolella moikkaamassa Royta. Uno-Petterillä ei ollut mitään sitä 
vastaan ja käveli päättäväisin askelin painon puolelle.  
 
Uudenvuodenaattona Uno-Petter sai kyyditä isän ja äidin Andersin ja Astan luokse 
uudenvuodenjuhliin. Uuden vuosikymmenen kunniaksi Anders ja Asta olivat järjestäneet suurenmoiset 
uudenvuodenjuhlat. He olivat tilanneet Gundelta ilotulitteita. Juhliin tuli myös Gunde ja Nancy niin, että 
suku oli koolla taas. Juhlissa on Tanskan parhainta viiniä. 
Anders ja Wille ovat oikeita viiniasiantuntijoita.  
 
Niin tuli vuosi 1990 ja työt alkoivat. 
Huoltoasemalla menee jo paremmin. Bensiinimyynti oli se, joka puuttui.  
Eric on ylpeä saavutuksestaan; hän on taittanut henkilökohtaiselta lamalta niskat.  
Ei ole kysymys yhdestä puljusta vaan useista korjaamoista ympäri Pohjois-Jyllantia. Kaikki korjaamot 
aloittivat bensiinimyynnin. 
 



 
 
 
 
Uno-Petterin työharjoittelu alkoi kaupungintalon postiosastolla. Hänen pitää lajitella saapuva ja lähtevä 
posti sekä kärrätä paketteja eri osastoille. 
Töihin hän osti tummansinisen pukutakin sekä punaisen solmion, jotta saisi asiallisen kuvan 
kunnallisvirkailijoiden sekä politikoiden silmissä. 
Jo lukemattomia kertoja Josef on kehunut häntä rehdiksi työmieheksi.  
 
Nyt jälleen Uno-Petterillä on tunnin ruokatunti eli ehtii tehdä kävelylenkin lähistöllä, jotta sitten 
iltapäivällä jaksaisi lajitella postia sekä jakaa paketteja.  
Lounaan hän syö kaupungintalon lounasravintolassa, joka on puoliksi kunnan omistuksessa ja puoliksi 
yksityinen. Ravintoloitsija on vaaleatukkainen, hieman Ninan näköinen 25vuotias Ingela Haraldsen. 
Myös Nina on suurin piirtein samanikäinen. Aluksi Uno-Petter oli vähällä ihastua Ingelaan mutta 
onneksi tuli ajatelleeksi tyttöystävänsä tunteita; Nina on kuitenkin kaikkein rakkain. Hänestä Nina 
nimessä on enemmän eroottista latausta kuin tylsässä Ingelassa. Ehkä Ingelan lemmenpisteitä laskee 
hänen valkoiset työvaatteet, jotka antavat kuivan ja ylihygieenisen kuvan.  
Eräänä päivänä, kun Ingela oli painolla painattamassa ruokalistoja, jotka jaetaan eri osastoille, niin 
heti tytön lähdettyä Roy kysyi punastuneelta Uno-Petteriltä: 
- Hvad synes du om den pige, er hon sød om dig? eli onko hän söpö, johon Uno-Petter vastasi: 
-Jaha, en temmelig nice pige, eli ihan mukava tyttö, vastasi Uno-Petter ja lisäsi, että hänellä on jo 
tyttöystävä eikä kukaan voi soittaa kahta kitaraa. Roy naurahti: -Voi tokkiinsa, sillä voi olla kokonainen 
orkesteri, ja nauroi niin, että hänen valtava vatsansa hytkyi. 
 
Huhtikuussa Andersin tytär Agneta muutti kotoa. Hän muutti isän omistamaan pienkerrostaloon. Hän 
sai täitä samalta kauppapuutarhalta, jossa on töissä Tildan poikaystävä Bert. Tätä nykyään Tilda ja 
Bert ovat naimisissa.  
 
Uno-Petterin työharjoittelua jatkettiin hamaan tulevaisuuteen.  
 
Kristianin ja Fian tytär Petrakin on löytänyt elämänsä miehen, Bjarne Miasen. Heille syntyi tässä 
hiljattain tyttölapsi.  
 
Jimmy Brandberg on yhä työtön. Eric Urfuglin huoltoasemalla ei ole vapaita paikkoja, siispä Jimmy ja 
Vivi päättivät muuttaa Ruotsiin. He muuttivat Södertäljeen, kun ovat kuulleet Willeltä ja Gunillalta 
juttuja Gundelta, että Ruotsin pääkaupunkiseudulla olisi hyvät oltavat, tosin ruoka on kalliimpaa mutta 
muuten siellä on erittäin paljon työpaikkoja sekä viihdettä. Tukholmaan Brandbergit eivät halunneet 
vaan päättivät muuttaa tunnin ajomatkan päähän Södertäljeen. Siellähän on muun muassa Scania 
sekä Saabin moottoritehdas.  
 
Kesällä Tuppbot kävivät tavanomaisella Ruotsinmatkalla.  
Kotimatkalla Morassa oli Tuppbon sukukokous.  
Anders on hieman tutkinut sukua ja huomannut, että Hirtshalsissa asuu tuntematon vanhaherra 
Gerhard Tuppbo, joka kertoi sukukokouksessa, että hän on lähtöisin Skotlannista. Hän oli muuttanut 
Tanskaan vuosisadanvaihteessa. Hänen kertoman mukaan Skotlannissa sukunimi on muodossa Rooster. Gerhard tiesi kertoa, että Skotlantiin Roosterin suku tullut Walesista ja Englannista. 
Skotlannissa jostain syystä joku suvun hupakoista on kääntänyt sukunimen ruotsiksi, ehkä viikinkien 
jälkeläinen. Ennen kuin Gerhard oli muuttanut Tanskaan, niin Tuppbon sukuja on levinnyt Norjaan 
sekä Pohjois-Ruotsiin. 
 
Olofin isä Moses Tuppbo muutti Skotlannista Norjan kautta Östersundiin ensimmäisen 
maailmansodan aikoihin. Hän pelkäsi rintamalle joutumista. Silloin Olof oli pieni poika. Maailmansotien 
välissä Moses otti Ruotsin kansalaisuuden. Östersundissa Olof tapasi Milla Halvarssonin, jotka sitten 
saivat kolme poikaa, jotka tiedämmekin. 
 
Tänä kesällä Signen poika Palle meni naimisiin. Hän nai vaaleatukkaisen Agneta Larssonin, joka on 
hyvin kaunis missityyppinen niin, että Uno-Petter ja Gunde olivat vähällä seota mutta onneksi he 
muistivat rakkaansa. Poikien tyttöystävät olivat mukana serkkupojan häissä.  
Gunde ja Nancy suunnittelevat mennä naimisiin ja aloittaa lapsituotannon. Samaa on myös Uno-Petter 



ja Nina keskustelleet mutta he aikovat vielä odottaa muutaman vuoden ja katsoa jos rakkaus riittäisi. 
Vaikuttaa siltä, että he ovat syvästi rakastuneita. 
 
 
Elokuussa Eric Urfugl ilmoitti kaikille irtisanotuille, että he pääsisivät takaisin entisiin hommiin. Jimmyn 
osalta tieto tuli liian myöhään, sillä hänhän on ehtinyt muuttaa Södertäljeen, jossa hän on töissä 
Scanialla. 
 
Asta sai töitä huoltoaseman kahvilasta. Myös Johanin tyttöystävä Ursula sai töitä huoltoaseman 
kahvilasta niin, että kahvila voi olla avoinna ympäri vuorokauden. Ursulalla on kokemusta yötyöstä. 
Huoltoaseman myymälän puolella aloitti nuori ruskeapitkätukkainen Line Andersen, joka pitää kovasti 
teknomusiikista.  
 
Uno-Petter jatkaa kaupungintalon postiosastolla konttorirottana.  
Silloin tällöin Roy vitsailee Uno-Petterille, ettei oikein usko, että tällä olisi tyttöystävä. Roy on 
huomannut Uno-Petterin punastuvan heti kun painolla käy joku kaunis nuori nainen. Ingela on hyvänä 
esimerkkinä. Uno-Petter on monesti sanonut ja näyttänyt Ninan valokuvaa mutta siihen vanha Roy ei 
usko. Hänen on vaikea uskoa koska Nina on hyvin kaunis. Eräänä päivänä Nina käväisi poikaystävän 
työpaikalla, jolloin vanha itsepäinen lihava Roy meni hiljaiseksi. Hän oli ällikällä lyöty, kun tällä 
hassulla ruotsalaisjätkällä olikin kaunis tyttöystävä. 
 
Seuraavana kesällä Gunilla vei siskolleen tanskalaisia punaisia makkaroita. Heti kun Jörgen oli 
maistanut aitoa Rød pølsea, niin silloin hän hihkaisi, että tämäpä on tosi veikeän makuista. Hän ei ollut 
koskaan aikaisemmin maistellut punaista makkaraa.  
 
Falunista Tuppbot menivät Kööpenhaminaan tervehtimään Matsia ja Katrinia. Mats on tällä hetkellä 
työtön. Katrin on siivoojana Carlsbergin panimolla.  
Mats-Werner on jo iso poika ja oli Tuppboiden vierailun aikana lasten kesäleirillä.  
 
Monesti Uno-Petter ja Nina tapaavat käydä retkellä Lökkenissä, jossa he nuotiolla paistavat makkaraa. 
He tuntevat vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta.  
 
Kesällä 1992 Uno-Petter ja Nina kävivät Norjan risteilyllä. He menivät Hirtshalsista Kristiansandiin, 
joka on Hjörrigin ystäväkunta.  
Kristiansandissa he katselivat ympäriinsä ja ostivat sellaista, jota ei ole Tanskassa. He yöpyivät 
hotellissa aivan tämän etelänorjalaisen kaupungin keskustassa. 
Illalla he kävivät diskossa, jossa oli menneillään karaoke. Nina onnistui houkutella poikaystävänsä 
osallistumaan karaokeen. Uno-Petter valitsi Ulf Lundellin Öppna landskapet. Kappaleen jälkeen Nina 
vitsaili, että Uno-Petterissä on laulajan ainesta, johon tämä naurahti: ”Nee, ei se mennyt kuin Ulf 
Lundellin levyillä!” Jostain syystä Uno-Petterille tulee Ulf Lundellista mieleen painaja Larry, vaikkeivät 
ole läheskään samannäköisiä.  
Myöhemmin he kävivät eräässä kristiansandilaisessa yökerhossa tanssimassa. Uno-Petter halasi 
lujasti Ninaa koska häntä kiihottaa tämän nimi. Myös Nina tykkää, että poikaystävän nimi on 
ainutlaatuisen ykkönen. Myöhemmin hotellihuoneessa Ninaa kiihotti, kun katseli Uno-Petterin paljasta 
ihoa ja alkoi häntä kutitella palleasta, jolloin hän hiffasi poikaystävän G-pisteen sijainnin.   
Aamulla kello yhdeksän oli aika kirjautua ulos hotellista ja mennä terminaaliin odottamaan laivaa.  
Muutaman tunnin kuluttua laiva saapui Hirtshalsiin ja sitten he menivät kotiin Hjörringiin. 
 
Eräänä syyskuisena päivänä Uno-Petter Tuppbo ja Nina Teglbjerg muuttivat kotoa ensimmäiseen 
yhteiseen asuntoon, joka sijaitsee kaupungin keskustassa. Asunto on pieni kaksio.  
 
Loppu. 
 


