
Karaktärer:  

  

Florian Möllerström  

Florian är en proper och ytterst korrekt man, alltid välklädd i kostym. Han 

är också styrelseordförande i Varbergs brukshundsklubb. Han är noggrann 

och vill att klubben ska vara up to date, även digitalt. Ordningsam och Excel-

man är två ord som andra använder när de beskriver honom. Känslomässigt är han 

intresserad av både det ena och det andra.  Är gift med Ricky Möllerström och stolt ägare av 

schäferhunden Loke.  

 

Ricky Möllerström  

Ricky är gift med Florian Möllerström men känner inga större förpliktelser 

i äktenskapet. Han tycker väldigt mycket om sig själv och drar sig inte för 

att visa det. En riktig Drama Queen. Hans enda egentliga kärlek är hans 

älskade lilla hund Dixie, men det ryktas om några till…  

 

Nicole Zettergren  

Nicole är halvsyster till Florian Möllerström och gift med Otis Zettergren. 

Hon är fördomsfull och lite ”fin i kanten”. Ägare av hunden Lola som hon 

har tillsammans med sin man och betraktar som sitt lilla barn. Båda 

tycker om att ta promenader tillsammans alla 3.  

 

Otis Zettergren  

Otis är gift med Nicole Zettergren. Otis är älskvärd, empatisk och ser gott i 

alla. Han håller inte alltid med sin fru vilket gör att han ibland måste 

”bromsa” sin hustru. Ägare av hunden Lola, som han tillsammans med sin 

fru betraktar som sitt lilla barn och båda tycker om att ta promenader 

tillsammans alla 3.  

 

Pernilla ”Pippi” Eklund   

Pernilla är en världsvan, chic modell. Här sparas inget krut på någonting. Hon 

skulle hellre svälta, än missa chansen att köpa den allra senaste sjalen från 

Gucci. Hon är “hemligt” kär i Florian Möllerström, som dessvärre redan är gift, 

men den lilla detaljen ska väl gå att ordna...   

 

Tintin Eklund   

Tintin är raka motsatsen till sin syster Pernilla. Tintin är en flummig virrpanna 

som helt och fullt lever sitt liv efter filosofisk hinduism. Hon har en liten 

änglahund som hon saknar så förutom att hon är medlem i 

brukshundsklubben, så spår hon i händer (eller läser, som hon själv uttrycker 

det) och ju mer du betalar, desto bättre blir livets framtida öde för hand-ägaren...  



  Henrik Klangberg   

Henrik är polis av den folkliga sorten. Han anser sig vara en god 

människokännare och kör gärna med lite fria tyglar. Älskar att vara civil-

spanare, slippa uniform och formaliteter. Han skulle gärna vilja gå en kurs i 

media-träning, då han tror sig kunna bli en särdeles god presstalesman för polisen.  

 

Hilda Klingström   

Hilda är polis, punkt slut! Politiskt korrekt och skulle aldrig se mellan fingrarna 

på något lurt. Minsta bus protokollförs. Hon arbetar oftast i civila kläder, men 

hon skulle helst vilja ha både batong och pistol synliga för att inge respekt hos sin omgivning. 

Hon tillrättavisar gärna kollegor när de inte är närvarande...  

 

Daniella Hammarström   

Daniella Hammarström är rättsläkare av skånsk börd. Hon är en sann snobb, 

som gillar att berätta skrönor vid festliga tillfällen och svänga sig med latinska 

termer, även om de uttrycks på skorrande skånska. Trycker gärna lite extra på 

viktiga punkter en extra gång, för att hennes information inte på något sätt ska 

kunna förbises.  

 

Sofia Friberg  

Sofia är en mycket auktoritär, men lyhörd advokat och som sådan väldigt noga 

med sin image. Ingen får se mer professionell ut eller ve och fasa, klä sig bättre 

än denna paragrafernas drottning. Hon är alltid ordentligt påläst och tar med 

självklarhet sin plats och om det kommer till förhandlingar, ja då är det denna 

dam som vinner, no tjafs!  

 

Henrietta Månstråle   

Henrietta längtar väldigt mycket efter att bli ordförande i 

brukshundsklubben. Hon är en friluftsmänniska ut i fingerspetsarna, men 

även lite fåfäng. En röd mun och nån accessoar finns det alltid utrymme 

för. Hunden Dessie är hennes enda riktiga kärlek i livet. Henrietta har 

länge varit missnöjd med hur Florian har skött ordförandeskapet, med en 

massa data-hokus pokus och sån skit. Tacka vet hon lösbladssystem!  

  

Majken Gladz   

Majken är en pratglad sekreterare i Brukshundsklubben. Hon sitter inne på 

mycket skvaller, som hon gärna delar med sig av till den som vill höra på. 

Hon är så trevlig mot allt och alla och på så sätt tar hon reda på, eller tror 

sig i alla fall få veta en hel del. Därför säger man ofta om Majken att det 

hon inte vet är inte värt att veta. Hon har ett väldigt gott öga till Florian och ser upp till 

honom, inte bara för att han är längre än henne.   



Gunnar Jönsson   

Gunnar är en pedant, något feminin, men solidarisk klubbmedlem på 

Varbergs brukshundsklubb och han har flera egna hundar, med goda 

stamtavlor. Gunnar är ensamstående och därför ganska huslig och mycket 

förtjust i sin husbil, som han åker omkring i, vart hågen än bär. Oftast kan 

man se ekipaget uppe vid brukshundsklubben, men att han gör några avstickare lite då och 

då, har det ju vittnats om…  

  

Mufasa Svensson   

Mufasa är en mycket trevlig och artig man. Han är en hängiven äkta make och 

trädgårdsamatör, som tillbringar all ledig tid på sin kolonilott i Breared. 

Kolonilotten är så välskött, att den till och med irriterar grannar i 

omgivningen, något som han bara skrattar åt. Han är raka motsatsen till sin 

kolonilottsgranne Birgitta, då han är en vänlig och karismatisk person.  

 

Dorotea Svahn   

Överarbetad och trött Ortopedläkare, som är på väg hem från jobbet (på 

sjukhuset i Varberg) och genar via Brukshundsklubben, är den som hittar 

mordoffret. Hon är mycket irriterad för att hon inte får komma hem efter ett 

långt arbetspass och i stället måste vänta på polis och förhör...  

 

Birgitta Persson   

Bitter dam, arg och irriterad på allt och alla. Hon äger en kolonilott i Breared 

och är avundsjuk på hur fin grannen Mufasas kolonilott är. Hon har trampat i 

hundbajs och vill helst få bort Brukshundsklubben och alla hundägare från 

jordens yta. Hon tycker att det borde ligga ett pensionat där i stället.  

 

Tonårstjejerna   

Tonårstjejer som har tagit för vana att smygröka i närheten av 

brukshundsklubben. När de smyger undan sådär, så håller de 

såklart stenkoll på att ingen de känner ska komma på dem med 

vad de gör där. I smyg har de dock lagt märke till ett och annat...  

 

  

 

  

 

 


