
 

Kan doktorn komma 

Det är midsommarafton. Hela det lilla lappmarkssamhället bereder sig att fira årets längsta dag. 

Men doktorn har annat att tänka på. Han har just fått bud från ett lappläger att han behövs där. 

Efter flera timmars färd med bil, båt och till fots är han äntligen framme. Under färden har han fått 

sällskap med den unge nybyggaren Bengt. Anna i Kraja har redan hunnit före honom och förberett 

hans arbete. Medan doktorn håller på med sin patient, språkas Anna och Bengt vid och kommer 

bra överens.  

En tid därefter dör Annas mor och Anna som varit hjälpreda åt doktorn måste flytta hem för att 

sköta gården samt hushålla för sina minderåriga syskon. Bra hjälp med gårdssysslorna får hon av 

Bengt, som flitigt börjar uppvakta henne.  

 

Jon i Jovik är en kanalje av den gamla skolan som har svårt att förlika sig med "nymodigheter" 

som kronojägare, fiskeförbud och jakt endast på lovlig tid. Han är skarpt misstänkt för tjuvskytte, 

och en gång då han är nära att åka fast för olovligt skjutande av ren, tror man att det är Bengt 

som angivit honom.  

Något sådant kan man inte förlåta här uppe i lappmarkerna, som har sin egen lag. När Anna får 

veta misstanken mot Bengt vill hon inte längre veta av honom.  

Anna insjuknar plötsligt i blindtarmsinflammation och doktorn ringer efter flygambulansen. Denna 

måste emellertid vända på grund av tjock dimma. Enda räddningen är att med båt forsla den sjuka 

till närmaste sjukstuga. 

 Det blir en vådlig färd nedför virvlande forsar och vilda fall. Båten springer läck. Man är nära att ge 

upp allt hopp om räddning, då man plötsligt hör en flygmaskins brummande. Anna förs ombord och 

innan hon skiljs från Bengt, som hela tiden följt henne i båten, talar hon om att hon älskar honom 

och ber honom vänta på henne. 

 


