Pettson och Findus - glömligheter

Genom en olyckshändelse tappar Pettson minnet. Katten Findus får fullt sjå att försöka få gubben att bli sitt
vanliga jag. Kan berättelser om gemensamma äventyr
de gjort få honom att minnas igen? En film för de
yngsta, baserad på en blandning av Sven Nordqvists
böcker och nyskrivna historier.

Rekommenderad från förskolan
EN FILMHANDLEDNING AV
AGNETA DANIELSSON

Handling
Gubben Pettson vaknar av att det regnar in genom taket.
Suckande konstaterar han att takpannorna måste bytas.
Men katten Findus vill hellre leka, och när han deklarerar
att "idag är det kastardag" får reparationerna vänta. Istället traskar de ner till sjön för att kasta "smörgås". Findus
är en hejare på det, men Pettson tar i så att han tappar
balansen och drattar i. Han minns då hur han som pojke
deltog i simskolan och också tilldelades ett Baddarmärke
som bevis på sina simkunskaper. Mer behövs inte för att
stimulera gubbens uppfinnarådra och snart har han konstruerat en simträningsmaskin.
Till en början fungerar den utmärkt och Pettson simmar
med elegans i den lilla sjön. Men något hakar upp sig och

i full fart forsar han fram för att slutligen landa på en liten
ö ute i sjön. Findus tycker att Pettson kan simma tillbaka
till land, men det visar sig då att de tidigare omtalade
simkunskaperna inte var så mycket att skryta med. Gubben lärde sig nämligen inte att simma och nu sitter han
strandsatt på en ö. Findus som försöker komma till undsättning går samma snöpliga öde till mötes. Grannen Gustavsson kommer kajkande i sin eka och undrar skadeglatt
om de lidit skeppsbrott. Det får gubben att ilskna till och
han häver sig i vattnet och visar att man faktiskt kan
simma genom ren revanschlusta.
Väl tillbaka börjar Findus gnälla över att stora gubbar
har så mycket roligare än små katter. Stora får göra allting
och det tycker Findus är fel. Vid läggdags önskar han att
han också skulle vara stor, och precis som han yttrat detta
faller en stjärna. När han vaknar nästa morgon visar sig
hans önskan ha gått i uppfyllelse. Dessutom har Pettson
krympt och är lika liten som en baby. Men att vara stor är
inte riktigt som katten trott. Allt praktiskt arbete visar sig
besvärligt och Pettson kan inte hjälpa till, liten som han
är. Hönorna invaderar köket och klagar över läckande tak
även hos dem, och det blir Findus uppgift att laga det.
"Ska jag göra allt på det här stället?", undrar katten uppbragt. När han nästa dag vaknar och har sin vanliga nätta
storlek är han fullkomligt nöjd.
Efter denna incident måste det trasiga taket åtgärdas
och Pettson bestämmer sig för att bygga om simträningsmaskinen till en taktegelkastarmaskin. Findus skjuter upp
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tegelpannor till Pettson som står på taket och tar emot
dem. Men hönorna, med Prillan i täten, tycker det är
orättvist att bara katten ska få ha så roliga uppgifter. Därför puttar de undan honom och tar kommandot över kastarmaskinen. I rasande takt hivar de iväg pannorna och
Pettson hinner inte fånga dem alla utan tappar balansen
och ramlar ner och slår i huvudet. När han kvicknar till
har han tappat minnet. För att få gubben att bli sitt rätta
jag bestämmer sig Findus för att berätta historier.
Först berättar han om när han kom till Pettson. Hur
ensamt och tråkigt gubben hade det och hur grannarna
tyckte att han behövde lite sällskap. En fru vore bra,
tyckte grannfrun men en hel tant vore alldeles för mycket,
tyckte Pettson själv. Men så fick han en liten kattunge,
levererad i en kartong som det stod Findus gröna ärtor på.
På så vis fick katten sitt namn och gubben en kär kamrat.
Och genom denna historia så kommer gubben ihåg sin
älskade katt.
Nästa berättelse handlar om när katten och gubben hittade en skatt. Sportföreningen i byn skulle ha loppmarknad och Pettson rensade vinden för att ge några bidrag.
Av misstag hamnar ett flaskskepp i den låda som senare
hämtas. Efter viss kalabalik får de tillbaka sitt skepp, men
själva flaskan har då gått sönder. Det som i flaskan såg ut
som vågor visar sig vara en skattkarta och på natten ger
de sig ut på skattjakt. I hasorna smyger Gustavsson och
gubben från sportföreningen, som båda är intresserade av
att ta del av deras fynd. Men det visar sig senare, när
Pettson och Findus blivit avtvingade sin skatt, att innehållet inte alls var det förväntade. Pettson hade nämligen
grävt ner den som barn och det som var värdefullt för
honom då är inget som grannen uppskattar. Och Pettson
konstaterar att "skräp för somliga är skatt för andra".
Sista berättelsen handlar om orkestern Tjoflöjt som
Pettson bildade tillsammans med hönorna och Findus. En
berömd sångerska och hennes tvåmannaband passerar
gubbens gård och efter vissa bestyr att få ihop instrument
och att komma överens om repertoar genomför de en
spelning i trädgården. Gubben lånar en koskälla från
grannens ko och det blir en svängig låt. Kon jazzar runt

och till och med Gustavsson dras motvilligt med av rytmerna.
Efter dessa historier har Pettsons minne återvänt och
Findus kan nöjt konstatera: "Du är världens bästa gubbe!"

Ett älskat par
Pettson och Findus tillhör de mer älskade figurerna i den
svenska barnboksvärlden. 1983 vann Sven Nordqvist Bokförlaget Opals bilderbokstävling med den emellanåt tungvrickande “Agaton Öman och Alfabetet”. Men det var med
nästa bok, “Pannkakstårtan”, som det stora genombrottet
kom. Berättelsen om den klurige, saktmodige Pettson och
hans desto mer alerta och leklystna katt blev raskt en
favorit, i alla åldrar. Att Nordqvist har en gedigen bakgrund som arkitekt, reklamtecknare, illustratör och grafiker visar sig i hans underfundiga teckningar. Det är ett
myller av fascinerande detaljer och varelser. Inte sällan
pågår, parallellt med den huvudsakliga, en annan berättelse bland de otaliga småfigurer som lever i och kring
gården.
Lika påhittig som Pettson är, lika produktiv är Sven
Nordqvist. Förutom de nio böckerna om gubben och katten (plus faktaböcker, pysselböcker och CD-rom) så har
han också skrivit böcker som “Minus och stora världen”,
“Nasse hittar en stol”, “Var är min syster” och “Den långa
resan”. Däremellan har han illustrerat andras verk, exempelvis Jujja och Tomas Wieslanders böcker om Mamma
Mu och Kråkan.
Även i filmvärlden har de satt sina avtryck, Pettson och
Findus.” Pettson och Findus - Glömligheter” är den fjärde
filmen om paret och den gick raskt upp på biotoppen efter
premiären. Att de är publikdragande skvallrar tidigare
besökssiffror om, sammanlagt 680 000 personer har sett
de tre första filmerna på bio. Hur många som senare sett
dem på dvd är svårt att sia om.
• Har ni några böcker hemma om Pettson och Findus?
Har ni några på förskolan? Kommer ni ihåg vad de heter?
Be en vuxen skriva upp alla titlar som ni kommer ihåg.
Hur många blir det? Har ni någon favoritbok om gubben
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och katten? Vad är det som gör att ni tycker att just den är
den bästa? Kände ni igen någon av berättelserna från
böckerna i “Pettson och Findus - Glömligheter”? Filmen är
nämligen en blandning av tidigare böcker och nyskrivna
historier.
• Även om en film baserar sig på en bok så är det förstås
olika sätt att berätta en historia. I film använder man sig
av rörliga bilder och ljud, som röster, musik och specialeffekter. Även i bilderboken spelar naturligtvis bilden en
stor roll, men i kombination med det skrivna ordets
meningsbyggnad, ordval och komposition. En annan skillnad är att man läser boken i sin egen takt, medan filmen
oftast ses från början till slut.
• Vad tycker ni är det bästa med att läsa en bok? Vad
tycker ni är det bästa med att se en film? Tycker ni att det
finns likheter mellan att läsa en bok och att se en film?
Vad finns det för skillnader?
• När Pettson tänkte på hur det var när han var barn så
ändrades bilderna i filmen. Kommer ni ihåg vad som
hände när Pettson tänkte på hur det var när han fick sitt
baddarmärke? (Sepiafärgade) Förstod ni att det handlade
om något som hände för länge sedan? Varför tror ni att
man använder brunfärgade bilder för att visa gamla minnen? Har ni sett samma sak i någon annan film, eller i
någon bok?

Kreativitet i vardagen
Pettson ser ständigt möjligheter att förbättra eller förenkla sin vardag genom att uppfinna olika hjälpmedel.
Det kan handla om att göra en fiskebåge, för att kunna
komma längre ut med kroken när man ska meta. Eller om
hur man ska kunna skrämma en räv, för att den ska undkomma Gustavssons gevär. Eller, som i filmen, att bygga
en simträningsmaskin för att utveckla sin något bristfälliga simförmåga. Han är en sann samlare. Minimalistiskt
är knappast ordet som beskriver hans vind och förråd.
Nej, där trängs istället allehanda saker, sparade genom
decennier och även det mest udda föremål visar sig kunna
fylla en funktion i ett nytt sammanhang.
Pettson kan ses som sinnebilden av en kreativ person.
För kreativitet handlar om förmågan att upptäcka nya sätt
att göra saker på och att kunna frigöra sig från etablerade
perspektiv. Flexibilitet är avgörande, att inte binda sig vid

en lösning utan kunna prova olika sätt. Enligt Ingegerd
Carlsson, professor i psykologi vid Lunds universitet och
kreativitetsforskare, är kreativa personer inte några "följaefter-personer". Det innebär att andras åsikter betyder
mindre än den egna inre världen. (DN 070829) Det stämmer ganska bra på Pettson, även om han naturligtvis inte
är opåverkad av andras synpunkter. Men eftersom Findus
ständigt finns med som en positiv och uppmuntrande
kraft så går det lättare att bortse från eventuella kommentarer, inte minst Gustavssons.
• När Pettson hittar på en ny uppfinning måste han fundera en hel del innan. Ibland gör han också en ritning av
det han tänkt göra, så som de flesta konstruktörer jobbar.
• Vad skulle ni själva vilja uppfinna för maskin? Varför
skulle ni göra just en sådan? Kan ni rita upp hur den
skulle se ut? Vad skulle ni ha för material? Vad tror ni
skulle vara det svåraste med att bygga den? Vad skulle
vara lättast?

Vad ska grannarna säga?
Trots att Pettson inte har så stort behov av att bete sig som
andra kan han ändå emellanåt ängslas över vad grannarna ska säga. Han vill inte räknas som alltför udda.
Men Gustavsson tycker om att odla myten om den excentriske gubben och hans spralliga katt. Ständigt finns han i
faggorna, ofta släpande på en motspänstig ko eller gris,
för att se om han inte kan sprida nyheter om de senaste
konstigheterna.
• Grannen Gustavsson passar gärna på att reta Pettson.
När Pettson inte kunde ta sig i land från ön tyckte Gustavsson att det var roligt att påminna gubben om att han
inte var så duktig på att simma, ens som barn. Varför tror
ni att Gustavsson hela tiden håller på att retas? Hur tror
ni att Pettson känner sig då? Hur tycker ni Pettson ska
göra när Gustavsson säger att han är en tokig gubbe?
• När Pettson berättar för Findus om simskolan så verkar
det ju som att gubben faktiskt kan simma. När han väl
hamnar i vattnet visar det sig inte alls stämma. Varför tror
ni att han sa att han kunde simma? Tror ni att han verkligen ville lura Findus? Vad tror ni Findus skulle ha sagt om
Pettson direkt hade erkänt att han inte kunde simma?
Tror ni att det är vanligt att man säger att man kan något
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tävlan, lek och filosofi kopplats samman och i både konst
och diktning ingår leken som ett element.
• Vad tycker ni är det roligaste med att leka? Vad tycker ni
bäst om att leka? Varför är det så roligt? Finns det någon
plats som är bättre att leka på än andra? Varför leker man
så bra där? Kan det någon gång vara tråkigt att leka? Findus vill ju gärna leka, och Pettson vill han alltid ha med.
Tycker ni att vuxna är bra på att leka? Vad tycker de om
att leka? Vilken vuxen vill ni helst leka med, om ni får
välja? Varför då?
• Findus tyckte ett tag att stora gubbar får göra en massa
roliga saker som små katter inte får göra. Grädda pannkakor var ett exempel. Tycker ni att han har rätt? Finns det
roliga saker som bara vuxna får göra? Varför är det så?
Kan det vara tvärtom också? Finns det roliga saker som
bara barn kan göra? Varför kan vuxna i så fall inte göra
det?
• När Pettson var liten grävde han ner den skatt som han
och Findus senare hittade. För att han skulle komma ihåg
var skatten fanns hade han ritat en karta, precis som en
riktig sjörövarkarta. Kan ni gömma "skatter" på förskolans
gård eller i skogen och rita en karta över var ni gömt den?
För att man ska kunna följa kartan måste den vara ritad
uppifrån, ungefär som om man sitter i ett flygplan när
man gör den. Fundera över hur saker och ting kan se ut
från himlen. Hur ser ett hus ut, till exempel? Dela upp er i
grupper och se om de andra kan följa er karta och hitta
fram till den skatt som ni gömt!

Produktionsuppgifter
Sverige, Danmark, Tyskland 2009
Producent: Ulf Synnerholm
Manus: Torbjörn Jansson
Regi: Jørgen Lerdam & Anders Sørensen
Animationsdesign: Peter Gissberg
Musik: Niklas Fransson & Ulf Turesson

som man egentligen inte kan? Vad skulle det kunna vara,
till exempel? Varför tror ni att man säger att man kan
något, när man inte kan det?

Den uppslukande leken
Findus tycker om att leka. När Pettson kan tyngas av olika
"måsten", och ältar det som borde göras, lyckas ofta katten
få honom med på sina lekfulla upptåg. Helt lätt är det
inte, men Findus är inte den som stoppas av en surmulen
gubbe. När han väl fått honom med på noterna och de lekt
ett tag så brukar också vardagens plikter klaras av med
lätthet. Det som tidigare framstod som svårt, påtvingat
och oöverstigligt visar sig inte vara så märkvärdigt. Leken
inte bara gör livet så mycket roligare, den frigör också kreativitet. För i leken kan allt hända och själva leken har
egentligen inte något speciellt syfte. Istället blir man uppslukad och det är här och nu som gäller.
Men lek är inte bara något för stunden roligt, utan är en
viktig del i den mänskliga kulturutvecklingen. Det menar i
varje fall den nederländske kulturfilosofen Johan Huizinga (1872-1945) i sin bok “Homo ludens, den lekande
människan”. Enligt honom har kulturen från början
utvecklats genom, och ur leken. I alla tider har lek och
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