
 

 

Flottans glada sjömän 

Handling 

Vännerna Lasse Alm Och Harry Nyström är sjömän. De arbetar för sin tidigare kompis och like, Ludvig 

Ekman, som kommit upp sig genom att gifta sig rikt och nu kan titulera sig skeppsredare. Lasse och 

Harry drömmer om en egen båt och försöker få Ludvig att skriva på lånepapper, men denne lovar 

inget bestämt.  

Harrys fästmö Nellie och hennes väninna Lilly är dansöser. De har fått engagemang nere på Rivieran, 

och tar tåget söderut. Harry är inkallad. Han ska ligga i flottan. Strax efter flickorna reser han till 

Karlskrona.  

Efter att ha ryckt in möter Harry till sin förvåning Lasse ombord på kryssaren Gotland. Denne är inte 

personligen inkallad utan har inställt sig under namnet Ludvig Ekman. Ludvig har lovat ordna 

båtköpet mot att Lasse tar hans plats.  

Ombord på Gotland finns även en viss flaggstyrman Eskil Bladh, tidigare friare till Ludvigs fru, Olga. 

Bladh har ännu inte kunnat glömma Olga.  

Ludvig får underrättelse om att det kommit inkallelseorder också till Lasse. Snabbt fattar han det 

nödvändiga beslutet: Han måste resa bort, säger han till Olga.  

Ludvig inställer sig på Gotland under namnet Lasse Alm.  

Bladh har med skadeglädje noterat att Ludvig Ekman finns i besättningen och gör sitt bästa för att 

tilldela honom (d v s Lasse) så svåra arbetsuppgifter som möjligt.  

Chefen för marinen ger Gotland ändrade order. Kryssaren ska gå direkt till Monte Carlo.  

I Monte Carlo sitter Nellie och Lilly förbittrade. Turnéledaren har gett sig av och bara lämnat skulder 

efter sig.  

När Gotland anlöper Monte Carlo, har Ludvig (d v s Lasse) permissionsförbud. Han kommer i 

samspråk med Eskil Bladh, sedan de övriga gått i land, och framför nu ett oväntat erbjudande. Han 

har beslutat avstå från sin hustru, för Bladhs skull. Bladh blir rörd. De lägger bort titlarna och går 

sedan i land tillsammans.  

Under kvällen gör sig Lasse fri från rollen som Ludvig och smiter i väg till casinot, där han vinner en 

massa pengar. De följande dagarna lever Lasse dubbelliv. När han kan komma ifrån Gotland, vistas 

han på lyxhotell. Han strör pengar omkring sig. Harry åser hans beteende med oro.  

Harry kommer av en händelse i kontakt med Nellie och Lilly. Skamsna över vad de råkat ut för har de 

inte velat ge sig till känna. Harry berättar vad Lasse har för sig, och de tre beslutar hjälpa honom. Alla 

hans nyvunna, snyltande "vänner" ska bort.  



Lilly visar sig vara en bekantskap som skakar om Lasses inre. Men han fortsätter att handskas med 

pengar som förut. Och nu anländer också Olga Ekman till Monte Carlo. Hon har fått så underliga 

telegram, både från sin man och från Eskil Bladh.  

Olga söker upp Eskil och undrar om han har fått solsting. Strax därpå får han veta vem den verklige 

Ludvig Ekman är.  

Olga beger sig till hotellet, där hon i Lasses ("sin mans") tomma rum hittar en bunt sedlar som hon tar 

med sig och går.  

Lasse försöker ordna mer pengar genom spel på casinot. Den här gången har han dock inte turen 

med sig utan förlorar.  

Monte Carlo-äventyret slutar i fängelse för både Lasse och Ludvig, och efter avtjänat straff fortsätter 

Ludvigs olycka. Olga vill skiljas.  

Ludvig får hjälp av Lasse och Harry att förklara sammanhangen för Olga -- mot att Ludvig infriar sitt 

gamla löfte att bidra till Lasses och Harrys båtköp. 50 000 kr kostar det honom.  

Olga låter sig dock inte övertygas förrän också Eskil Bladh intygar vad som i själva verket hänt. Och nu 

inser Olga att de pengar hon lagt beslag på i Monte Carlo är Lasses. Dem ska han naturligtvis ha 

tillbaka.  

Det är dags för dop av Lasses och Harrys nya båt. Den får namnet Olga. 


