
 

 

Kalle på Spången 

Kalle på Spången alias gästgivare Karl Jeppsson glider fram över det skånska landskapet på en 

jättestor (konstgjord) gås och sjunger "Lite grann från ovan". Hans gästgiveri är sammankopplat med 

hans eget lantbruk. Flygningen på gåsen avbryts, vi klipps över till Kalles sängkammare, han har 

drömt, ramlat ur sängen, vilket kommenteras bistert av hans fru. Kalle hör hur grannen Sjölund 

signalerar med en skeppsklocka. Sjölund har varit sjökapten och byggt om sin veranda till 

kommandobrygga. Herrarna diskuterar lite kryptiskt om Sjölund kan komma över och grogga, men 

det är inte rätt ögonblick. Frun är arg och spritkassan inte öppen. 

Vi träffar Karin och Stina mjölkande. Stina är piga hos Kalle och kär i landsfiskalens son Gösta, som 

behandlar henne illa. Karin är dotter till Kalle, men före hans giftermål. Det hela hålls hemligt för 

frun, Berta. Gösta har börjat slå för Karin som avvisar honom. 

Mjölnar-Olle står i sin kvarn och ser Gösta på sin bullriga lättviktare köra förbi Karin som är ute med 

häst och trilla. Hästen skenar, en bil tvingas ut i landskapet, Olle lyckas stoppa framfarten men inte 

förrän man stött mot tågbommarna och skadat en av dem. 

Lantbrukare Olsson anländer med bröllopsfölje och Kalle håller tal för brudparet. Det har blivit extra 

tilldelning. En sidointrig är att spritkassan förestås av stränga fröken Hortensia som terroriserar Kalle 

med att finrida på restriktionerna. Fru Berta är orolig över Karin och tror att Kalle är kär i henne. 

Under bröllopsfesten tappar Olsson sin plånbok. Gösta knycker den och betalar champagne med en 

stulen hundralapp. Stina förstår att Gösta tagit plånboken och tvingar honom att ge henne den. Hon 

skall skaffa fram en hundralapp av egna pengar och ge Olsson det hela, men polisen kommer före 

och hittar plånboken hos henne. Hon häktas. 

Karin och Olle har varit på ett tivoli och vunnit en del husgeråd. De går in i kvarnen och ställer upp 

vinsterna. Under tiden utbryter brand nederst i kvarnen -- Gösta har varit oförsiktig med tändstickor 

under rökning. Kalle störtar fram och är med om att rädda Olle och Karin från att bli innebrända. 

Berta får nu veta att Karin är hans dotter. 

Landsfiskalen vill att myndigheterna skall ta rättigheterna från Jeppsson, som han anser har oärlig 

personal (Karin och Stina) men hans son Gösta erkänner att det var han som tog plånboken och 

vådantände kvarnen. Slutbild: Karin och Olle är gifta och har en liten son. Gösta och Stina är gifta och 

har en dotter. 


