
I mörkaste Småland: 

 

Filmen inleds med en serie bilder över det småländska landskapet och en speakerstämma 

berättar om dess invånares hårda liv. Därefter börjar historien:  

 

Johannes, som är gift med Krestin och har tre barn, återvänder hem från en stadsresa. Han 

är full och Krestin bäddar genast ner honom för att han skall orka upp till sitt arbete på 

järnvägen nästa morgon.  

 

Cornelius är granne till Johannes och bor med sin dotter Mari en bit längre bort. Hans 

smedhalva Alfred har rest till Amerika, så därför kan han inte förhindra att tattaren Erkas och 

dennes två söner tränger sig in och lägger beslag på dennes stuga. Cornelius och Mari flyttar 

till undantagsstugan.  

 

Johannes misstänker att tattarna stjäl hans ved och borrar därför hål i några vedträn som 

han fyller med krut. En kraftig smäll hörs från stugan där tattarna håller till och de rusar ut, 

arga och nedsotade.  

 

Under vintern, när det bara finns sill och potatis att äta, skjuter Johannes en älg olovandes. 

Han blir upptäckt och döms att böta 150 kronor.  

 

På lördagarna är det dans på logen, där det också förekommer brännvinsdrickande och 

slagsmål. Mari tycker inte om allt bråk och går hem. På vägen möter hon Alfred, som nyss 

återvänt från Amerika. Han tittar beundrande på henne.  

 

Johannes måste skaffa pengar till böterna och åker till marknaden för att sälja sina stutar. På 

marknadens cirkus finns Nordens Ek, en ohyggligt stark man. Cirkusdirektören har utfäst en 

belöning på 100 kronor till den som kan besegra honom. Cornelius antar utmaningen och 

lyckas fälla Nordens Ek till marken. Vinstpengarna ger han till Johannes, som är helt 

oförstående. "Jo, just du, så slipper du sälja stutera".  

 

Cornelius är uppiggad efter sin seger och vill åka hem och kasta ut tattarna. Hemma hjälps 

alla åt att slänga ut tattarnas kläder och tillbehör. När tattarna återvänder från marknaden, 

där de deltagit i ett slagsmål, möter de Johannes, Cornelius och Alfred som ser dystra och 

hotfulla ut. Det blir ett slagsmål som tattarna förlorar. Just när de skall ge sig av kommer 

länsman sättandes för att häkta dem för att de dödat en hästhandlare på marknaden.  

 

Livet förflyter åter lugnt hemma hos Johannes och hemma hos Cornelius. Alfred är numera 

både smedhalva och svärson åt Cornelius.  

 


