
Hugo och Josefin

Hugo och Josefin är en barnfilmsklassiker som känns lika aktuell och gripande i dag som när den 
hade premiär för snart 50 år sedan. Det är en sensuell och poetisk film som är visuellt vacker men för 
den skull inte idylliserar barndomen utan tvärtom låter huvudpersonen Josefin vara både arg, ledsen, 
rädd och sprudlande glad. Genom att vi ser allt som händer genom Josefins ögon blir filmen till ett  
redskap för att visa upp barnets inre värld; fantasier, drömmar och tankar färgar av sig på duken. Få 
filmer är så stimulerande, för såväl förnuft som känsla, som Hugo och Josefin.

Rek. för åk 1–3

En filmhandledning av Eva Westergren 
med filmhistorisk introduktion av Malena Janson 

Filmhistorisk introduktion
Kjell Gredes debutfilm Hugo och Josefin 
har gått till den svenska filmhistorien 
som en verklig klassiker och är enligt 
somliga den bästa svenska barnfilmen 
genom tiderna. Den har också lanse-

rats utomlands och turnerar i Storbri-
tannien i serien Cinema of Childhood, 
en storsatsning på barnfilm från hela 
världen.

Filmen hade biopremiär 1967 
och bygger på Maria Gripes populära 

böcker som gavs ut mellan 1961 och 
1966. Manuset skrevs tillsammans av 
regissören och författaren och Maria 
Gripe har berättat om detta lustfyllda 
arbete att de försökte undvika att göra 
en bokstavstrogen filmatisering och i 
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stället förhålla sig fritt till den litterära 
förlagan: ”Det ingick i förutsättningar-
na att så mycket som möjligt spränga 
bokpärmarna och släppa lös Hugo och 
Josefin men försöka bibehålla karak-
tärerna och atmosfären. Särskilt är det 
därför filmen kunnat bli en så stark 
konstnärlig enhet.”

Skådespelarna gavs också stor fri-
het att improvisera under inspelning-
en, vilket man tydligt kan avläsa i bar-
nens agerande. Man får ofta en känsla 
av att Marie Öhman nästan leker fram 
sin Josefin. Också Beppe Wolgers, som 
spelar trädgårdsmästaren Gudmarsson 
som blir något av en fadersfigur för de 
båda barnen, gavs ett ovanligt stort 
utrymme. Filmens berömda slutscen, 
då han lär barnen konsten att ta farväl 
genom att berätta en saga om famil-
jen Bombassat, skrev han till exempel 
själv.  

Det finns naturligtvis många och 
subjektiva förklaringar till att Hugo och 
Josefin blivit en riktig milstolpe i den 
svenska barnfilmshistorien men jag 
vågar nog påstå att tre av dem är: 

1)Det konsekventa barnperspektivet. 
Berättelsen ses nästan uteslutande 
ur Josefins ögon; hennes känslor kan 
avläsas i framställningen av de elaka 
skolkamraterna och den alldeles 
särdeles fantastiska vännen Hugo. 
Resultatet blir en nyskapande fil-
mestetik som man kan kalla ”barnets 
realism” – en realism som färgas av 
barnets upplevelser. 

2)Den starka tilltron till barnpubli-
ken. Filmen följer inte en traditionell 
dramaturgi med avgränsad början, 
mitt och slut utan är snarare ett kol-
lage av händelser, av stämningar och 
tillstånd. Den här typen av berättande 
kräver kanhända mer av barnpubli-
ken, som aktivt måste medverka till 
att utforma berättelsen, men å andra 
sidan får publiken också en myck-
et starkare filmupplevelse genom 
detta medskapande. Man kan också 
hävda att den här berättarstrukturen 
faktiskt ligger närmare barnens eget 
sätt att uppleva tiden där  somligt 
är långsamt, fördröjt och utdraget, 
annat bara snabbt flimrande förbi 
som fragment.  
3)Den ärliga skildringen av barndo-
men.  Barndomen i Hugo och Josefin 
framställs inte, som så ofta, i ett 
romantiskt skimmer. Att vara barn är 
här att vara människa; det vill säga 
att ömsom njuta av livets härligheter, 
ömsom kämpa med svåra känslor 
och tankar. Josefins tillvaro är just så 
komplex som alla levande barns till-
varo faktiskt är och utan Hugo känner 
hon sig ofta annorlunda, ensam och 
utanför i livet.

Kjell Gredes Hugo och Josefin 
är i flera avseenden en produkt av 
sin samtid, sent 1960-tal, samtidigt 
som den också förebådar en ny typ 
av svensk barnfilm som skulle få 
sitt stora genomslag ett decennium 
senare, 1977, med filmer som Mamma 

pappa barn (Marie-Louise Ekman), 
Elvis! Elvis! (Kay Pollak) och Bröderna 
Lejonhjärta (Olle Hellbom). Hugo och 
Josefin kom nämligen till i en tid då 
barnen, kulturen och barnkulturen 
hade börjat debatteras flitigt i Sve-
rige. Många efterfrågade en ny sorts 
barnkultur som gav en ärligare bild av 
verkligheten, som tog barnpubliken på 
allvar och gav dem starka upplevelser. 
En av de flitigaste debattörerna, Gunila 
Ambjörnsson, skriver till exempel i sin 
bok Skräpkultur åt barnen att hon vill 
”spränga idyllen och vädra ut” och ef-
terfrågar ”film för barn, minst lika rikt 
differentierad som film för vuxna, en 
film som verkligen belyser tillvaron ur 
så många aspekter som möjligt, ger un-
derhållning och sund spänning, likaväl 
som information och komplikationer”.

Inom televisionen, litteraturen och 
dramatiken hade den här nyoriente-
ringen mot en seriösare barnkultur 
redan skett men barnfilmen släpade 
efter och det dröjde alltså tio år innan 
Gunila Ambjörnssons vision om den 
svenska barnfilmen kom att bli verklig-
het. Men Kjell Gredes Hugo och Josefin 
var alltså en föraning av vad som 
komma skulle – och en synnerligen 
lyckad sådan. Tidlös, vacker och med 
en osviklig solidaritet med det utsatta 
och sensitiva barnet fortsätter den att 
gripa tag i nya generationer. 

Filmens handling
Josefin bor med sin mamma och 
pappa i en prästgård på landet. Hon 
skall snart börja skolan men känner 
sig ensam och har inga kamrater. Hon 
får inte heller någon kontakt med sina 
föräldrar och söker efter deras gemen-
skap. Särskilt pappan, som vi aldrig får 
se utan bara höra rösten på, håller bara 
på med sina predikningar och avvi-
sar henne. I inledningen får vi se hur 
Josefin i protest packar sin väska och 
ger sig iväg. När hon klagar över sin 
ensamhet för en kvinna på cykel som 
hon råkar stöta omkull på vägen svarar 
kvinnan: ”Vem tror du inte är ensam”?

Trots att hennes mamma förbjudit 
henne att bada i Änglabäcken går hon 
dit. Kliver ut i vattnet och häller vatten 
över huvudet och döper om sig till 
Josefin.

Hon heter egentligen Jenny Grå. 
När hon kliver lite för långt ut och 
håller på att sjunka ner kommer den 
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nye trädgårdsmästaren Gudmarsson 
och lyfter upp henne. Josefin blir 
förskräckt och tror att han är Gud som 
skall ta henne till himlen därför att han 
liknar Gud på en av tavlorna i prästgår-
den. 

Men Gudmarsson ser snäll ut och 
Josefin upptäcker snart att hon tagit 
fel. Gudmarsson känner dessutom en 
pojke som heter Hugo och som bor 
långt inne i skogen. Hugo kommer en 
dag och hälsar på och Gudmarsson blir 
förbindelselänken i mötet mellan Hugo 
och Josefin.

När skolan börjar och fröken ropar 
upp alla namn svarar inte Josefin när 
fröken ropar upp hennes rätta namn 
Jenny Grå. Hon berättar för fröken att 
hon själv bestämt att hon heter Josefin. 
Men Hugo, som skall gå i samma klass 
dyker inte upp. När Josefin berättar för 
klasskamraterna att Hugo är hennes 
vän blir hon retad och beskylld för att 
ljuga.

På väg hem från skolan hittar hon 
Hugo. Han har bara inte hunnit fram 
för att det funnits så mycket intressant 
längs vägen. När han följer med Josefin 

till skolan nästa dag har han ryggsäck-
en full med saker som han hittat, bland 
annat ett ene- trä som han låter alla 
dofta på.

I Hugo får Josefin en riktig lek-
kamrat och tillsammans utforskar de 
naturen och det omgivande samhället. 
Det gamla tegelbruket, grustaget, 
skogen. I tegelbruket hittar Hugo med 
Josefins hjälp en gammal cykel som 
han triumferande lär sig hantera.

Så en dag är Hugo borta. I sin sorg 
vänder sig Josefin till Gudmarsson som 
också är ledsen och berättar att Hugos 
pappa sitter i fängelse för vapenväg-
ran. Gudmarsson och Josefin tröstar 
varandra och Gudmarsson lovar att 
hämta hem Hugo till sig. Också Josefin 
får ta del av Gudmarsson som blir ett 
slags ställföreträdande far för henne. 
När Hugo flyttar hem till Gudmarsson 
blir Josefins och Hugos gemenskap 
ännu starkare och Hugo och Josefin 
kan fortsätta sina upptäcktsfärder 
tillsammans.

När Hugos far skall släppas ut från 
fängelset känner sig Gudmarsson över-
flödig och förbereder sin avfärd. Han 

lastar på sina möbler på en lastbil men 
när Josefin upptäcker att han tänker ge 
sig iväg försöker hon förtvivlat tillsam-
mans med Hugo att hindra honom. 
Ett par stolar ramlar av från flaket och 
Gudmarsson måste stanna. Hugo och 
Josefin sitter på stolarna och väntar. 
Gudmarsson bär av fler möbler och 
mitt på vägen ordnar de tre en avskeds-
måltid. Gudmarsson berättar sagan om 
familjen Bombassat där alltid någon 
skall resa fast ingen är riktigt ledsen. 
Precis som familjen Bombassat äter de 
hela hårdkokta ägg och skrattar. Gud-
marsson tar farväl i skymningen men 
när han sitter i bilen kommer tårarna. 
Då sätter han på vindrutetorkarna.

Några ord om att arbeta med 
filmen i skolan
Hugo och Josefin är en osentimental 
berättelse som inte idylliserar barndo-
men utan skildrar en värld där trygghe-
ten finns sida vid sida med undran och 
skräck som inte får någon förklaring. 
På ett sensuellt och poetiskt sätt får 
filmen oss att se barnets inneboende 
värld och återskapar genom Josefins 
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blick hur det verkligen känns att vara 
barn. Medan vi vuxna ofta letar efter 
mening och sammanhang har barn 
ofta andra sätt att närma sig verklighe-
ten som en serie ogripbara händelser 
där de mest oväntade saker kan hända 
när man minst anar det.

Hugo och Josefin är en film där man 
via en fiktiv person kan få syn på och 
reflektera över sig själv. Som stimu-
lerar barns associationsförmåga med 
sinnlig medvetenhet och känslan av fri-
het. Via filmen kan man få redskap för 
att synliggöra sitt eget inre och fundera 
över Vem är jag? 

Eftersom filmen inte följer en 
dramatisk kurva utan innehåller en 
serie starka scener är det tacksamt att 
tillsammans med eleverna ta fram ett 
antal scener som man minns och att 
de själva får berätta vad de ser och 
upplever. 

Hugo och Josefin är en film som 
riktar sig till alla sinnen och därför kan 
det vara spännande att inte bara arbeta 
med ord utan också med bild och 
kroppsspråk. Filmen handlar också om 
hur vi kan läsa varandra bortom det 
verbala och hur stor betydelse den per-
sonliga upplevelsen har för vad vi ser. 
Det kan ge många spännande ingångar 
till samtal om fantasi och verklighet, 
dröm och saga. 

Det poetiska språket ger många 
tolkningsmöjligheter och det är bra om 
alla kan känna att alla svar är rätt och 
att man kan uppleva film väldigt olika 
vilket ofta är ett tecken på en mångty-
dig och fördjupad gestaltning hos 
filmen. Filmens berättelse kan också 

lyfta fram egna minnen av barndomen 
som kan vara tacksamma att arbeta 
vidare med. Ett annat sätt kan vara att 
läsa Maria Gripes böcker om Hugo och 
Josefin och jämföra.

Från Jenny till Josefin –  
om identitet 
Josefin är en person som lever i sin 
egen värld. Hon är osäker, känslig och 
inåtvänd och rädd för att hon inte skall 
vara som hon tror att andra vill att hon 
skall vara. Hon vet inte riktigt vem 
hon själv är men längtar efter att vara 
någon annan. Josefin är mycket ensam 
men har också ett stort behov av frihet 
och av att bli sedd. När hon försöker 
uttrycka sina känslor får hon inget 
gensvar hos de vuxna men protesterar 
på sitt eget sätt.

Gudmarsson är en mystisk person 
som Josefin till en början förväxlar 
med Gud men i trädgårdsmästaren fin-
ner Josefin snart en person som inte är 
som andra. En person som ser Josefin 
och som är både barn och vuxen på 
samma gång. 

Hugo äger många möjligheter, han 
tror på sig själv och lever i nuet. Han 
är en person som i stort sett klarat av 
att uppfostra sig själv. Hugo har många 
hemligheter och äventyret finns längs 
vägen. En spindel, en barkbit eller en 
skalbagge får honom att stanna upp 
och förundras. Därför hinner han näs-
tan aldrig i tid till skolan.

Mellan Hugo och Josefin skapas 
en inbördes tillit och Hugo får Josefin 
att känna sig stark. Deras vänskap och 
respekt för varandra skapar ett slags 

förtrollning som gör världen större för 
dem båda. Hugo uppfyller Josefins 
längtan efter gemenskap och efter att 
utforska världen. En person som sedd 
med Josefins ögon finns där för att hon 
behöver honom. Gemenskapen med 
Hugo gör att hon också tydligare kan 
se vem hon själv är.

• Ta fram yttre och inre egenskaper 
hos Hugo och Josefin som de gestal-
tas när vi först möter dem i filmen. 
Hur presenteras de med hjälp av 
kroppsspråk och sätt att förhålla sig 
till omgivningen? Hur kan vi se att 
Josefin är missnöjd och ledsen?

• Varför vill inte Josefin finna sig i 
den lott hon blivit tilldelad? Vad vill 
hon åstadkomma när hon rymmer? 
Vad får Josefin att återvända hem 
sedan hon mött kvinnan på vägen? 
Vad har Josefin för förväntningar på 
den nya person hon skall bli när hon 
döper om sig?

• Varför blir Josefin nyfiken på Hugo? 
Vad är det i hans karaktär som lockar 
henne? Vad kan vi själva se i Hugos 
sätt att vara mot Josefin? Hur är han 
mot skolfröken och sina klasskamra-
ter? Beskriv scenen när Hugo kom-
mer till skolan. Hur kan vi se att Hugo 
väcker förundran och respekt?

• Hur upplever vi Hugos relation till 
Gudmarsson? Hur kan vi se att de har 
ett nära och varmt förhållande? Vad 
ser Josefin i deras förhållande som 
hon själv saknar?

• Hugo och Josefin är mycket olika i 
sina karaktärer. På vilket sätt befruk-
tar Hugos och Josefins egenskaper 
varandra? Josefin anstränger sig för 
att vara lik sina klasskamrater och 
anpassa sig men blir ändå retad. På 
vilket sätt får Hugo Josefin att bli mer 
modig? Hur kan vi se att hon blir glad 
av att vara tillsammans med Hugo?

• Måste man vara lik den andra för 
att bli accepterad eller är det bättre 
att vara helt olika som Hugo och 
Josefin? Varför går det att reta Josefin 
men inte Hugo?

Tillit och sympati
I filmen är det Josefins blick och upple-
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velser som formar berättelsen där man 
tydligt kan se vad det är hon längtar 
efter och drömmer om. Hugo har ett 
stort personligt mod, integritet och 
kreativitet medan Josefin är känslig, 
innerlig, lite tillbakadragen och osäker. 
Trots att de är olika blir de genom sina 
möten och äventyr oskiljaktiga och 
Hugo blir Josefins hjälte.

Som barn betyder det mycket att ha 
vuxna som kan stödja en så att man blir 
säker och trygg och känner att man du-
ger. Josefin har föräldrar som inte står 
henne särskilt nära. Hugo är ganska 
ensam men man anar att han har en 
nära relation till sin (frånvarande) far 
och en stark relation till Gudmarsson 
som är hans morbror. 

• Vad betyder Hugos och Josefins 
relationer till de vuxna för de perso-
ner de blivit? Fantisera kring Hugos 
relation till sin pappa. Hur har den 
sett ut? 

• Vad är det som gör att Josefin hela 
tiden känner att hon stör och är i vä-
gen? Beskriv scenen när Josefin står 
med solrosen utanför pappans föns-
ter. Vad har hon för förväntningar och 
hur skildras hennes besvikelse?

• Vad är det hon möter hos Gudmars-
son som hon inte upplevt med sina 
föräldrar? 

Att erövra sin omgivning
Hugo och Josefin är en film som ger 
barnen ett stort spelrum. Den tar oss 
med på en upptäcktsresa till miljöer 
där barn vanligtvis inte får vara. Far-
liga lekmiljöer som Hugo och Josefin 
utforskar på sina egna villkor. Som 
skapar spänning och oväntade möten 
där de formar sin egen värld. 

En främmande värld för dagens 
barn där lekar och rörelseutrymmen i 
våra inhägnade och säkra förskole- och 
skolmiljöer bestäms utifrån på förhand 
givna regler och ramar. Både Josefin 
och Hugo rör sig fritt i sin omgivning 
och det är Hugo som introducerar 
Josefin till skogens alla hemligheter 
och Josefin som tar med Hugo till den 
gamla tegelfabriken där hon tror att 
det skall finnas en cykel.

Scenen när Josefin tar med Hugo 
till det gamla tegelbruket blir både en 
skräckupplevelse och ett slags befriel-

se. En scen som pendlar mellan rädsla, 
mörker och ljus. När Josefin förlorar 
kontakten med Hugo i mörkret blir 
hon både rädd och förvirrad. Hon 
möter konstiga män och hör ljudet 
från dödsuret, något som Hugo senare 
förklarar bara är skalbaggar som ropar 
på varandra. När de hittar cykeln slås 
portarna upp och ljuset strömmar in. 
Till musik från Händels Messias cyklar 
Hugo iväg på den ålderdomliga cykeln 
som han snabbt lär sig behärska. Med 
den stolta Josefin springande efter cyk-
lar han längs byvägen där han möter 
de beundrande böndernas blickar.

• Beskriv Josefins känsla när hon för-
lorar kontakten med Hugo i mörkret. 
Hur skapar filmen en skräckstäm-
ning? Varför är inte Hugo rädd? 

• Hur känns kontrasten när portarna 
öppnas, ljuset strömmar in och Hugo 
cyklar iväg? Vad betyder musiken för 
hur vi upplever cykelturen? 

• Hur upplever vi de andra ”lekplat-
ser” som Hugo och Josefin besöker; 
sandtaget, fabriken med grävsko-
pan, skogen med jägarna? Känns de 
spännande eller farliga? Hur känns 
kontrasten till det idylliska sommar-
landskapet?

•Hur kan vi se att Josefin blir alltmer 
modig? Beskriv scenen när Josefin 
skall försöka skrämma bort jägarna; 

Vilka känslor är det Hugo visar när 
han vill ge henne ett kalejdoskop?

Mystik & mångtydighet
Medan vi vuxna ofta letar efter mening 
och sammanhang har barn ofta andra 
sätt att närma sig verkligheten som en 
serie ogripbara händelser där de mest 
oväntade saker kan hända när man 
minst anar det. I Hugo och Josefin exis-
terar inte den ”verkliga” verklighet som 
vi vuxna förväntar oss. I filmen får vi 
ingen förklaring till vem Hugo är. Han 
får leva sitt eget liv och man frågar inte 
vem han är. Hugo är Hugo och man är 
glad för att han finns. Också Gudmars-
son är en mystisk person. Varifrån 
kommer han och vart är han på väg? I 
en scen kan vi ana att han en gång stod 
nära Josefins mamma, kanske som 
Hugo och Josefin gör nu.

Trots den verklighetsnära skildring-
en av tid och rum och igenkännbara 
miljöer får vi genom Josefins upplevel-
ser och sätt att se på världen möjlighet 
att förflytta oss in i ett barns tankar 
och känslor där dröm och verklighet 
går ihop och där Hugo blir hennes 
hjälte. Filmens mångtydighet handlar 
också om att många av de frågor som 
uppstår i berättelsen lämnas obesvara-
de. Genom det poetiska bildspråket får 
vi en inblick i barnens föreställnings-
värld och ser att de inte bara är barn 
utan i första hand människor, levande 
och associativa och ännu inte stelnade 
i vuxensamhällets normer.
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PRODUKTIONSUPPGIFTER
Sverige 1967

Regi: Kjell Grede

Manus: Maria Gripe & Kjell Grede

Producent:  Göran Lindgren

Foto: Lars Björne

Musik: Torbjörn Lundquist

I rollerna:

Hugo: Fredrik Becklén

Josefin: Marie Öhman

Gudmarson: Beppe Wolgers 

Josefins mamma: Inga Landgré

Lärarinnan: Helena Brodin

Tekniska uppgifter:

Längd: 78 minuter

Censur: Barntillåten

Svensk premiär: 1967-12-16  

Distribution:

Folkets Bio, Box 17099, 104 62

Stockholm. 08-545 275 20.

info@folketsbio.se

Observera!

Svenska Filminstitutet kan inte garantera att

filmen finns i distribution sedan den har slutat

visas på ordinarie biografrepertoar. Via länken

www.sfi.se/filmdistribution kan ni lära er mer

om hur man hittar och bokar film.

Det svenska barnfilmsarvet

Med början 2014 kommer en rad filmer ur 

den svenska barn- och ungdomsfilmshistorien 

att släppas i nyrestaurerade och digitaliserade 

kopior som blir tillgängliga för skolbio. Mer om 

digitaliseringsprojektet, filmerna och hur du 

bokar dem kan du läsa på sfi.se/filmiskolan.

Redaktion: Malena Janson & Kaly Halkawt, 

Svenska Filminstitutet, mars 2014

•Vad har Josefin lärt sig genom vän-
skapen med Hugo? Är hon en annan 
än den Josefin vi mötte i början på 
filmen?

• Varför måste Gudmarsson åka iväg?

•Med vilka känslor lämnar vi filmen? 

• Hur stämmer nedanstående citat 
från Maria Gripe med era upplevel-
ser?

”Det är inte så svårt för människor att 
skiljas om man vågar lita på att den 
saknad man känner i sig själv den finns 
i den andra också, i den som försvin-
ner. Mitt i övergivenheten finns en 
oerhörd tillit. Det är den känslan som 
vi bär med oss när vi lämnar filmen om 
Hugo och Josefin och det är nästan en 
lyckokänsla.”

”Jag har fått höra att harmoniska och 
klart utåtriktade barn kan tycka att 
det händer för lite i filmen. Medan 
däremot de litet olyckliga barnen har 
upplevt filmen som rysligt spännande 
till och med ... Man har upplevt det 
hoppfulla i att två barn kan hjälpa 
varann och gör varann glada.”

•Hur tror ni att det gick det sen? 
Fantisera och berätta.

Att läsa vidare:
• Maria Gripes trilogi Josefin (1961), 
Hugo och Josefin (1962) och Hugo 
(1966) (Bonniers förlag)

• ”Filmen är en empatimaskin”, 
intervju med filmvetaren och filma-
ren Mark Cousins: http://www.sfi.
se/sv/filmiskolan/Nyhetslista/Fil-
men-ar-en-empatimaskin/

•Essän ”Det mångtydiga gör Gripes 
filmer tidlösa”, Malena Janson Svens-
ka Dagbladet 2014-02-22: http://
www.svd.se/kultur/understrecket/
det-mangtydiga-gor-gripes-filmer-tid-
losa_220605.svd 

• ”Myten och moralen hos Maria 
Gripe”, Marianne Ekenbjörn, Sunds-
valls tidning 2009-03-04: http://st.nu/
kultur/1.712205-myten-och-mora-
len-hos-maria-gripe 
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• Diskutera kring verkligt och 
overkligt. Vilka scener upplever vi 
som mest drömlika? I vilka scener 
märker vi tydligast att det är Josefins 
upplevelse av Hugo som skildras, 
att det är genom hennes ögon vi ser 
Hugo? Titta på kameraplacering och 
blickriktningar. Vilka tankar får vi 
själva kring Hugos och Gudmarssons 
bakgrund?

Kärlek, ensamhet & konsten 
att ta avsked
När Hugo försvinner och ingen vet 
var han är blir Josefin både arg och 
ledsen. Allt blir grått och trist igen. 
Till och med vädret. Det regnar och 
Josefin stampar ilsket i vattenpölarna. 
Hon beklagar sig för Gudmarsson som 
också är ledsen. Tillsammans tröstar 
de varandra och Gudmarsson lovar att 
hämta tillbaka Hugo hem till sig.
 

• Beskriv scenen när både Josefin och 
Gudmarsson hoppar i vattenpussar-
na. ”Gudmarsson är som ett barn”, 
säger Josefins mamma. Stämmer det? 

• Hur kan det komma sig att Gud-
marsson till skillnad från många 
vuxna fortfarande är så lekfull? Borde 
vuxna vara mera som Gudmarsson?

• Hur känner sig Josefin när hon blir 
uppbjuden till dans? Varför ställer 
Gudmarsson Josefin på mjölkpallen? 
Känner sig Josefin som barn eller vux-
en när hon dansar tillsammans med 
Gudmarsson?

När Gudmarsson måste ge sig iväg igen 
lastar han sina möbler på en lastbil 
men när några stolar ramlar av längs 
vägen lastar han av sitt möblemang 
mitt på vägen och Hugo, Josefin och 
Gudmarsson intar en sista måltid 
tillsammans. Gudmarsson berättar 
sagan om familjen Bombassat där alltid 
någon skall ge sig iväg fast ingen är rik-
tigt ledsen. Gudmarsson åker iväg och 
Hugo och Josefin sitter kvar i fotogen-
lampans sken. Gemenskapen med 
Hugo har gjort Josefin starkare och 
öppnare och hon behöver inte Hugo 
lika mycket längre. Hon har själv blivit 
någon. I bilen ser vi hur Gudmarsson 
gråter men sätter på vindrutetorkarna 
för att göra sikten klar igen.

 Kjell Grede under filminspelningen1966


