
Maj på Malö 

Storyn: 

På Malö i Bohusläns skärgård har handelsman Flinck en diverseaffär, som blivit samlingspunkten för 

traktens befolkning. Ofta berättar handelsman om alla brev, som hans son Janne skickar från 

världens alla hörn. Janne hade redan gått till sjöss, när handelsman för tio år sedan kom till ön för att 

öppna affären, vars kunder alltså aldrig sett pojken.  

Faktum är att handelsman inte har hört ifrån Janne sedan han gav sig av, och det var dessutom ett 

uppbrott med tragiska orsaker. Janne höll på att länsa kassan, när han upptäcktes av fadern, som 

omedelbart körde honom på porten och sedan själv flyttade ut till ön.  

Men en dag stiger Janne in i affären till faderns stora överraskning och glädje. Janne kallar sig kapten 

och bär ståtlig uniform, som dock är ren förklädnad införskaffad av en skum kompis, Marseljäsaren. 

Tillsammans med denne planerar Janne en kupp.  

Janne kommer emellertid på andra tankar, sedan han träffat Maj, en fiskarflicka som han snart 

förälskar sig i. Nu kan han tänka sig en hederlig framtid, bara han får tillbringa den tillsammans med 

Maj.  

Maj uppvaktas av den blyge fiskaren Olle Tärna, men hon känner sig allt starkare dragen till Janne.  

Janne visar växande intresse för livet på ön. Han föreslår fiskarna att de ska rationalisera sitt jobb 

genom att tillsammans skaffa en stor, modern trålare. Fiskarna låter sig övertygas om det kloka i idén 

och börjar samla in pengar för att finansiera köpet. Janne utses att ta hand om pengarna och 

genomföra köpet.  

Med alla pengar i hand känner Janne starkt lockelsen att ge sig av och använda dem till att ordna det 

behagligt för sig. Maj får honom dock snabbt på bättre tankar.  

I stället genomför Marseljäsaren stölden. Då Janne har rest till stan, länsar han handelsmans 

kassaskåp. Men Maj har upptäckt hans kupp och följer efter honom. På väg att lämna ön i en stulen 

motorbåt upptäcker han i sin tur Maj. Han stänger in henne i ruffen och sätter båten på grund. Sedan 

tar han sig i land.  

På väg hem från stan upptäcker Janne den grundstötta båten, befriar Maj och får av henne veta att 

Marseljäsaren tagit sin tillflykt till en fyr på en udde i närheten.  

Janne beger sig till fyren, där han finner Marseljäsaren på den översta plattformen. De börjar slåss. 

Under slagsmålet störtar Marseljäsaren från tornet och slår ihjäl sig. En tid därefter gifter sig Janne 

och Maj i öns kyrka.  

Och sedan går Janne ut på fiske som befälhavare på den nya trålaren. 


