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                      På Svenska Rallyt i Karlstad, söndagen den 11 februari, kommer 
                                   GF Studios att presentera sitt nästa filmprojekt: 
          

 
 
 

Rallybrudar är en film som handlar om två tjejer som med varandras hjälp lyckas 
förverkliga sina drömmar genom skicklig rallykörning i 60-talets Värmland. 

 
Ulla (25) ensamstående mamma från Torsby, har lärt sig köra bil snabbt på krokiga 
grusvägar tack vare att hon i jobbet som veterinärassistent kör ut tjursperma till kossorna i 
norra Värmland. Ulla är en tuff tjej med ”mycket skinn på näsan” och hon hänger gärna med 
raggargänget när det drar ihop sig till fest.  Ullas liv och leverne ses inte med blida ögon av 
barnavårdsnämnden. Det finns krafter i rörelse som vill skicka sonen Tommy (9) på 
fosterhem. Detta ligger som ett stort svart moln över Ullas liv. Hennes dröm är därför att 
tjäna mycket pengar så hon kan skapa ett bättre liv för sig och sin son.  
 
Birgitta (20) är enda dottern till en rik storbonde i Klarälvsdalen. Birgitta vägrar att gifta sig 
med granngårdens pojke som hennes far har bestämt ska bli hennes framtida make. Birgitta 
vill flytta till Paris och bli vissångerska. Hon färgar håret svart, kallar sig ”Brigitte” och spelar 
franska sånger på grammofon. När Birgitta blir myndig ska hon omedelbart sätta sig i sin 
bilen och åka till Frankrike. Bort från bondpojkar, kor, tjurar och lukten av gödsel.  
 
Så griper ödet in i dessa båda, helt olika, unga kvinnors liv och de blir snart varandras 
verktyg för att kunna förverkliga sina drömmar. Ulla behöver en bil till en rallytävling och 
Birgitta som har en ny bil är beredd att ta varje tillfälle i akt för att trotsa sin stränge far. 
 
RALLYBRUDAR  är en film där leran sprutar och bilarna flyger. Det är humor, action 
och dramatik, men också en hel del kärlek på vägen från den fagra Fryksdalen till det azurblå 
Medelhavet. Där väntar målgången i det legendariska Monte Carlo rallyt. 
 
Föl j  med Rallybrudarna och deras  gäng på resan ! 



Om produktionen 
 
Rallybrudar utspelar sig på 60-talet när ungdomar började göra revolt mot föräldrar och 
samhälle. Man drömde om en rättvisare värld utan fördomar och pekpinnar. Man utmanade 
det etablerade. Musiken skulle spelas högt. Tjejerna försökte se ut som Brigitte Bardot eller 
Audrey Hepburn och både Beatles och Rolling Stones skapade hysteri. Man gjorde tvärtemot 
vad som var brukligt och genom mode och musik skaffade sig ungdomar en egen och ny 
identitet.  
 
Ral lybrudar  vill visa två unga kvinnors frigörelse och uppror i ett litet samhälle i Sverige i 
mitten av 60-talet. De valde en miljö där det nästan bara fanns män; nämligen rally. 

------ 
Marianne Willtorp om hur hon fick idén till Rallybrudar – “Tjejer som tar för sig och blir vinnare 
är ett tema som intresserar mig. När jag fick höra talas om kvinnor som arbetade som veterinärassistenter på 
60-talet, då det gällde att köra snabbt mellan bondgårdarna så att tjursperman inte skulle bli oduglig, var 
det inte svårt att hitta på en bra historia. Det här är en film om brudar, bilar och tjurar helt enkelt! 
 
Regissören, Lena Koppel, om Rallybrudar – ”Skitkul film om två tuffa tjejer, bland ett gäng mindre 
tuffa män. En riktigt regiutmaning.” 
  
”Efter att ha producerat fartfylla Göta Kanal filmen och ett känslodrama som Så som i Himmelen ska det 
bli spännande att förverkliga en film som inte skyggar för de stora känslorna samtidigt som det går undan i 
kurvorna.” säger Göran Lindström. 

-------- 
 
Ral lybrudar  spelas in i Värmland under sommaren och hösten 2007 med biopremiär på 
juldagen 2007. Flera av våra mest kända och folkkära skådespelare medverkar i filmen.  
 
GF Studios som producerar Rallybrudar har många svenska bioframgångar bakom sig. 
Senast Göta Kanal 2 - Kanalkampen  och Såsom i Himmelen . 
 
 
Teamet bakom filmen 
Manus: Marianne Willtorp 
Regi: Lena Koppel 
Producenter: Anders Birkeland, Göran Lindström, Marianne Willtorp 
Exekutiv producent: Johnny Steen 
 
Samarbetspartners 
Svenska Bilsportförbundet, Torsby Kommun, Helmia, Anttila, Arnessons Åkeri. 
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Marianne Willtorp: marianne@gfstudios.se, 070-45 49 610 
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