
Rune Lawin

Du är 43 år och bildade tillsammans med Lennart Börjesson dansbandet Rune-Lennarts i
Ronneby på våren 1965. Genombrottet har dock låtit vänta på sig, trots att ni
omsorgsfullt valt populära melodier till era skivor.

Du spelar elorgel i orkestern, men har nu också börjat skriva egna texter till Benny

Qvibärgs meloäier. Därför är du väldigt spänd inför den spelning som ni skall göra på
Kullabörg, strax utanför Överlida, några mil söder om Borås. En annan anledning till din
nervositet är att ni skall introducera er nya vokalissa Marianne Zetterberg, som er
manager Claes Claesson tagit kontakt med. Det är meningen att ni skall träffa henne i
Overlida innan er spelning, då hon råkar vara bosatt i trakten.

Er förra sångerska Titti Nilsson lämnade nyligen bandet, då hon fick ett lukrativt
erbjudande att bli sångerska i Wizex. Hon tvekade inte länge, speciellt som hennes
förhållande med dig just spruckit, något du fortfarande är ledsen för. Du hade hoppats
att ni skulle få ordning på er relation, då dina förhoppningar grusades av denna händelse.

För att bearbeta besvikelsen har du utvecklats till att bli en pedantig perfektionist, som
alltid skall kontrollera alla detaljer minst tre gånger. Speciellt besvärligt är det strax före
en spelning, då du dessvärre lider av svårartad rampfeber. Först när du slår an de första
ackorden slapper din nervositet, och genomförandet av spelningen brukar gå bra, även
om du ofta liar abnorma svettfläckar under armhålorna efter detta. Nu på sistone har du
känt av smärtor i magen när du är som mest uppstressad och nervös, och du har beslutat
att uppsöka läkare för detta när väl spelningen på Kullaberg är avklarad.

Efter skolan började du som mattläggare på din fars firma, och på fritiden spelade du
klaviatur i en Bellman-ensemble i Ronneby. På en bjudning träffade du Katarina
Hennichs, och ni gifte er snart. I början av 1965 kom du i kontakt med Lennart
Börjesson, och ni beslöt bilda ett dansband. Du satsade stenhårt på bandet, vilket
medförde att ditt äktenskap kraschade. Skilsmässan fick dig att satsa än hårdare, och för
tre år sedan rekryterades Titti som sångerska, då den första sångerskan Anna slutade på
grund av barnfödsel.

De andra i bandet:
Lennart Börjesson kom till Ronneby från Kumla, där han avtjänat tio år för dråp. Detta
vet ingen annan i bandet om. Lennart spelar trumpet.

Benny Qviberg är frikyrklig, och skriver mycket bra melodier, till vilka du skriver texter.
Han spelar gitarr.

Erik Mattsson, kör er turndbuss och kallas Erik Brums eftersom han kör så långsamt. I
bandet spelar han trummor. Du och Lennart har gått med på att spela på Kullaberg för
en ringa ersättning, för att Eriks skuld till föreståndaren Vladan skall regleras.

Görgen Clerwall har spenderat flera somrar hos sin farbror Åk", so- bor strax utanför
Överlida. Han är en mycket bra basspelare. Alla kallar honom Görgen, fastän han envisas
med att han vill bli kallad Jörgen.

Marianne Zetterberg är bandets blivande sångerska. Ni skall träffa henne i Överlida, och
Görgen vet var hon bor.


