
 

Landstormens lilla Lotta:  

Det är torgdag i Lillköping och slaktare Kalle Högquist meddelar sin kundkrets av damer att han 

inställer kommersen en vecka för att fullgöra en landstormsövning. Det är 35-åringar som inkallats 

och det var 15 år sedan Kalle exercerade. Förbi hans stånd kommer Ville Nilsson, bankvaktmästare 

från Privatbanken. Även han rycker in, men han är furir och kommer att basa över t f bankdirektör 

Svensson som är menig. Ombudsman i banken är Erik Berner, som fungerar som löjtnant. 

Sekreterare på banken är Elsa som är lotta.  

Vi finner t f direktören Svensson i skumma förhandligar med en bankanställd vid namn Loding. 

Svensson behöver 15.000 för att täcka någon av sina skulder. Han får Loding att skriva en 

lånehandling på 20.000 mot att Loding får behålla 5.000 kr.  

Elsa skall vara lotta på dagarna och göra övertid på banken som kompensation under en vecka på 

kvällarna. Svensson skall hämtas av en bankbil varje kväll och jobba ett slag på banken. Erik 

Berner skall tjänstgöra en timma på dagen. Svensson grälar med Ville Nilsson och säger att han är 

lat.  

Grosshandlare Andersson smiter från landstormandet genom att fara i affärer till Borås. Frun bokar 

genast bord nästa danskväll på stadshotellet. Hemma hos amanuens Fredriksson får vi en scen 

som visar att landstormsman Fredriksson står under toffeln.  

På regementet registrerar stamanställde sergeant Göransson de inkallade. Löjtnant Berner skall ta 

sin pluton till en lantgård, Harberga, där redan lottan Elsa med kamrater förbereder utspisning. 

Fyra man fattas, bl a grosshandlare Andersson, och man begär handräckning från polisen för 

hämtning av alla fyra i deras hem.  

I Harberga vill alla träffa Elsa på kvällen och skämtsamt stämmer hon träff med samtliga nere vid 

bryggan där alla karlarna sedan träffas. T f bankdirektör Svensson tar sig in i Elsas rum men 

överraskas av en fru Lind som även ligger där och han måste fly genom fönstret. I förläggningen i 

ladan har man skämtsamt placerat en get på hans sängplats.  

Fru Andersson flirtar med en handelsresande på hotellet som även han heter Andersson. Han följer 

med henne hem på morgonkulan och dricker en grogg när polisen kommer och haffar honom för 

flykt. Han vågar inte protestera för att inte ställa till skandal för fru Andersson utan rycker in i 

grosshandlarens ställe.  

Det blir manöver och flera av de inblandade hamnar i ett område som minsprängs, men de klarar 

livhanken. En officer insjuknar och den ordinarie flygaren är borta. Elsa, som råkar ha flygcertifikat, 

flyger in officeren till lasarettet tillsammans med löjtnant Berner.  

På banken är det revision och ordinarie direktören, Löfström som skall avgå med pension, finner 

att Svensson fifflat, varefter Svensson tvingas begära avsked och Berner blir i stället den nye 

direktören.  

Mannarna går till stadshotellet sedan dom fått nattpermis. Grosshandlare Andersson och 

handelsresande Andersson sammanträffar. Grosshandlaren lovar en stor order som kompensation 

till handelsresanden som landstormat i hans ställe.  

Samtliga skall vara uppställda vid förläggningen kl 6 nästa morgon. Fredriksson och 

svenskamerikanen Charlie har blivit försenade och har en vådlig färd tillbaka i en terränggående 



bil. Kalle och Ville hoppar med samma fallskärm och hamnar nästan mitt i ledet utanför ladan. Elsa 

och Berner hoppar hållande i varandra och har en timid kärleksscen dalande mot jorden i sin 

fallskärm. 


