
Rospiggar 

Rollista[redigera | redigera wikitext] 

•Sigurd Wallén - Efraim Österman 

•Emil Fjellström - Mandus Karlsson 

•Gull Natorp - mor Stava, Mandus hustru 

•Viran Rydkvist - Lovisa, Efraims syster 

•Birgit Tengroth - Anna, fosterdotter till Efraims bror August 

•Karl-Arne Holmsten - Karl-Erik Olovsson 

•Åke Grönberg - Gurra, Karl-Eriks kamrat 

•John Botvid - Norström, "skobekarn", skomakare 

•Georg Skarstedt - Broder Johansson, kolportör 

•Axel Högel - Tullarn 

•Carl Ström - skeppar Westerman 

•Artur Cederborgh – kyrkoherden 

 

En vintermorgon ute i Roslagen upptäcker man att Efraim Östermans bror har gått ner sig i 

en vak och drunknat. Efraim tar hand om hans kvarlåtenskap och hittar då ett testamente till 

förmån för broderns son Karl-Erik, som denne för 25 år sedan fick med en flicka som den 

sommaren tjänade piga hos en herrskapsfamilj på sommarnöje.  

Efraim finner det klokast att ingenting säga och syr in testamentet i sin kavaj, så ingen skall 

hitta det.  

På vårsidan far Efraim in till Stockholm för att anställa en dräng och samtidigt försöka hitta 

Karl-Erik. Det lyckas och han anställer honom men utan att avslöja något -- han vill först se 

vad pojken duger till.  

Karl-Erik finner sig snart väl tillrätta ute i skärgården, även om arbetet i början är ovant. God 

hjälp får han av den söta Anna, som sköter hushållet åt Efraim. De båda ungdomarna fattar 

tycke för varandra och det ser inte Efraim med oblida ögon.  

Eljest tycker han inte om kvinnfolk. Dagligen har han nära sig sin syster Lovisa och mor Stava, 

vilken är gift med hans kumpan Mandus. Men han och Mandus får nästan aldrig en lugn 

stund för kvinnorna och deras trätor.  

Midsommarafton är det dans nere på bryggan och där dyker även frikyrkopredikanten och 

kolportören Broder Johansson upp, en skenhelig sol- och vårtyp. Vid sitt besök i Stockholm 



blev Efraim av en slump i tillfälle att se honom mindre from i en komprometterande 

situation. Nu passar Efraim på att avslöja honom inför allt folket.  

Någon tid senare ingår Efraim ett vad med några andra skärgårdsbor: Så gammal han är skall 

han orka simma tvärs över Marviken. Det lyckas också, men halvvägs börjar det "spotta" i 

vattnet omkring honom. Det är Mandus, som ligger på stranden och skjuter i tron att en 

gråsäl har kommit in i viken. Det blir Anna och Karl-Erik som räddar Efraim i sista 

ögonblicket.  

Vadet vann Efraim men simturen bekom honom inte väl. Svårt förkyld lades han till sängs, 

och alla, även han själv, trodde att nu var det slut för honom. Så han tog fram testamentet ur 

kavajen och talade om vem Karl-Erik i själva verket var.  

Men Efraim var av gammalt och segt virke. Han överlevde.  

Karl-Erik stannade i skärgården. Han övertog gården efter Efraims döde bror och gifte sig 

med Anna. 


