
Min syster och jag 

Min syster och jag är en svensk komedifilm från 1950, regisserad av Schamyl 

Bauman. Ursprungligen en operett av Berr och Verneuil med musik av Ralph 

Benatzky. Operetten har framförts i Sverige flera gånger. 

Katarina Hassel, ung och vacker ägarinna till herrgården Hasselholm, återvänder från Paris i 

gryningen tillsammans med uppvaktande kavaljeren och grannen Baron Pontus von Goosen 

till Pontusholm. Under sin frånvaro har hon beordrat renovering av stället och tvingas nu gå 

till sängs i en miljö där ingenting finns på sin gamla plats. Följande morgon vaknar hon av 

ovanliga skakningar. När hon tittar ut genom stolpsängens randiga förhängen skådar hon ett 

fagert sommarlandskap. Den för renoveringen ansvarige arkitekten Gunnar Stenwall har låtit 

köra bort sängen på ett flyttlass. Katarina för sängen tillbaka och bestämmer att den skall 

hon sova i även i fortsättningen.  

Medan Pontus' far -- gamle Baron Baltzar von Goosen -- är borta ordnar sonen en våt 

välkomstfest för Katarina, varunder den även inbjudne Stenwall råkar bli inlåst i slottstornet 

och en tredje baron -- Göran von Kullenberg -- iförd en medeltida rustning vacklar ut i natten 

där han så småningom iakttas av den återvändande Baltzar och dennes chaufför.  

Under den flitiga samvaron har Katarina fattat tycke för arkitekten, men trots att hon sjungit 

"Om du blott begär mig, vill jag bli din. . ." är Stenwall tveksam. Godsägarinnans forcerade 

livsstil, den demonstrativa konsumtionen av sprit och tobak och hennes nyckfullhet stämmer 

inte med den tidigare drömbild Stenwall gjort sig av sin arbetsgivare med hjälp av ett 

ungdomsfotografi.  

Katarina, som inte vill se Gunnar försvinna ur sitt liv, inbillar honom att fotot föreställer 

hennes lillasyster Birgitta, hon arbetar på restaurang i Stockholm och "älskar att frottera sig 

med okomplicerade människor", påstår Katarina.  

I all hast beger hon sig därefter till Stockholm och lyckas till ett mutbelopp av 50 kronor om 

dagen förmå källarmästare Julius Jöhs på "Colibri" att ge henne jobb som servitris. 

Naturligtvis uppsöker Gunnar restaurangen och när han får tillfälle att bjuda ut henne inser 

han att "Birgitta" svarar mot hans idealbild. Hon är emellertid betydligt mer reserverad än 

sin syster, varför hans förhoppningar på intimare samvaro inte omedelbart går att realisera.  

En dag dyker Pontus von Goosen upp på restaurangen. Han har känt Katarina länge och har 

aldrig hört talas om någon syster. Hennes dubbelspel avslöjas men Pontus har redan fått upp 

ögonen för "Birgittas" arbetskamrat Irene, familjen Jöhs' sjungande, spelande och 

musikstuderande dotter, och lovar att hålla tyst.  

Stenwall reser till Hasselholm och möter där Katarina. En blick på fotografiets baksida har 

kommit honom att inse sanningen: "Birgitta" är Katarina. Sedan ömsesidiga bedrägerier 

bekänts och förlåtits faller de i varandras armar. Gamle Baltzar har vid möte med Irene fallit 

för hennes charm och ambitioner och funnit det tryggast att testamentera Pontusholm till 

henne. Trots att han inte kan fördraga Julius Jöhs' mycket personliga behandling av svenska 

språket är ett dubbelbröllop för de bägge f d servitriserna oundvikligt. 
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Rollistan: 

Sickan Carlsson - Katarina / Birgitta Hassel 

Gunnar Björnstrand - Gunnar Stenwall 

Elof Ahrle - Julius Jöhs 

Olof Winnerstrand - baron Baltzar von Goosen 

Nils Ericsson - baron Pontus von Goosen 

Carin Swensson - Maria 

Cécile Ossbahr - Irene Jöhs, dotter och servitris 

Per Grundén - baron Göran von Kullenberg 

Marianne Gyllenhammar - Liselotte 

Anna-Lisa Baude - Selma 
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