
 

 

Lyckliga skitar (1970) 

Charlie är ungkarl och lastbilschaufför. Måndag-fredag kör han grus och sprängsten. Lördag-

söndag badar han bastu med sina kompisar, ett gäng musiker, och går krogrond bland 

bunnyflickor.  

Pia är en ung kvinna som saknar husrum. Dessutom är hon i sjunde månaden. Hon får bo 

några nätter hos Charlie, ombord på hans gamla skuta i Stockholms hamn.  

Efter tre veckor är hon fortfarande kvar. Charlie har tröttnat på sin ungkarlstillvaro, och Pia 

behöver en pappa till det barn hon ska föda. Och båda har samma önskedröm: att hitta 

någon att leva ihop med, glatt och otvunget, som ett par lyckliga skitar.  

Men Charlie lever inte i ett vakuum. Han lever i ett samhälle där den politiska debatten 

ständigt ställer krav, även på honom. I ett spontant ögonblick lovar han en radikal vän att 

medverka i en solidaritetsdemonstration för Kuba. Han lovar inte bara att vara med själv 

utan även att ta med lastbilen som tillhör den grusfirma han arbetar för. Men ju mer han 

tänker på saken, desto med oroad blir han. Lånar han firmans lastbil utan lov, kan han 

antagligen räkna med att få sparken. Och vad säger jobbarkompisarna om en lastbilskille 

som ställer upp i en demonstration?  

Det är dock ett långt stycke väg mellan en svensk jobbare och demonstrerande studenter. 

Hur lång?  

Efter att grundligt ha diskuterat sina problem med musikvännen Krille fattar Charlie sitt 

beslut. Han skall deltaga. Han ska köra sin lastbil. Sedan får bossen säga vad han vill.  

Uppgörelsen mellan Charlie och chefen blir dramatisk. Chefen gillar Charlie. Desto mer 

besviken blir han att Charlie har använt hans lastbil i ett så olämpligt sammanhang. Han är 

tvungen att ge Charlie sparken.  

När Charlie sedan kommer hem, är båten tom. Pia har åkt till BB. Barnet har kommit tidigare 

än beräknat. Och han som har lovat lotsa henne igenom det kritiska ögonblicket!  

Men vid Pias förlossningssäng finner han sig förbigången av en konkurrent. Hon har 

rekvirerat hjälp från barnets far, Lennart, tjänsteman i patentverket. 


