Foto: SF

Mästerdetektiven lever farligt
En mördare går lös i Lillköping, men mästerdetektiven Kalle
Blomqvist och hans kumpaner Anders och Eva-Lotta är
skurken på spåren. I detta första samarbete mellan Astrid
Lindgren och regissören Olle Hellbom (som senare gjorde
tv-serierna om Pippi Långstrump och Saltkråkan) finns alla
ingredienser som skulle bli deras signum: en spännande
historia, en handlingskraftig flicka och en övertygelse om
att barn är minst lika kapabla som vuxna.
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Rekommenderad för årskurs 2 - 5
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Om filmhandledningen

Filmen och läroplanen

Film är ett spännande och mångfacetterat pedagogiskt
verktyg. Våra filmhandledningar är gjorda för att ledsaga dig som lärare i att använda filmmediets många möjligheter i undervisningen. Eftersom du bäst känner dina
elever bör åldersrekommendationen ses som en fingervisning. Handledningen kan användas som en förberedelse, ett stöd och för att öppna upp för frågeställningar
och diskussioner. Välj utifrån dina elevers behov, och
den tid ni kan avsätta om ni vill diskutera utifrån tema,
i samband med något särskilt skolämne eller djupstudera aspekter som exempelvis filmens form. Med den här
handledningen kan man även använda klipp i filmen för
att ha ett tydligare underlag och stöd för minnet.

Som en av de allra tidigaste filmatiseringarna av Astrid
Lindgrens författarskap ger filmen en bra ingång till
målen i svenska i årskurs 4-6, där det ingår att barnen
ska få lära sig om "några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk".
Rövarspråkets centrala roll i filmen kan också hjälpa
elever i årskurs 1-3 att greppa sambandet mellan ljud
och bokstav.

Före och efter
Filmen innehåller en del krångliga ord som kan behöva
förklaras innan visningen, som att en procentare eller
ockrare är en person som lånar ut pengar mot hög ränta,
och att en revers är ett papper med information om vem
som har lånat pengar av vem, hur mycket och till vilken
ränta.
Efter filmen kan barnen få experimentera med rövarspråket, från att säga sitt namn till att skriva meddelanden till varandra. Här kan man också prata om och
testa andra hemliga språk, som morse och olika typer
av chiffer.

Foto: SF

I läroplanen för historia i årskurs 1-3, under rubriken
"Att leva tillsammans", står det att eleven ska få ta del
av "skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer" samt "livsfrågor med betydelse för eleven,
till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap,
könsroller, jämställdhet och relationer". Allt detta går att
applicera på Mästerdetektiven lever farligt.
Filmens skildring av Eva-Lottas självklara plats i Vita
Rosen stämmer väl överens med definitionen av skolans
uppdrag i läroplanen för grundskolan: "Skolan ska verka
för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för
alla människor, oberoende av könstillhörighet. I enlighet
med grundläggande värden ska skolan också främja
interaktion mellan eleverna oberoende av könstillhörighet".
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Handling
I den idylliska småstaden Lillköping bor kompisarna
Kalle, Anders och Eva-Lotta, som också kallar sig för
Vita Rosen. De ägnar sommarlovet åt Rosornas Krig, en
kamp på lek och allvar med Röda Rosen, som består av
Sixten, Benka och Jonte. De två gängen kämpar om en
speciell sten, som de kallar Stormumriken, och försöker
ständigt överlista varandra för att lägga beslag på den.
En vild jakt i ett övergivet spökslott slutar i att Anders
tas till fånga av Röda Rosen. När Kalle och Eva-Lotta
klättrar upp på ett tak för att frita honom får de höra hur
gubben Gren, som är procentare, talar med en man som
han har lånat ut pengar till. Mannen kallar gubben Gren
blodsugare, men lovar att betala tillbaka nästa dag. De
stämmer möte i ruinen, där Vita Rosen har gömt Stormumriken.
Dagen därpå kommer Eva-Lotta till ruinen för att hämta
stenen. Där stöter hon ihop med en nervös man. Han
tappar en revers som Eva-Lotta plockar upp. Därefter
hittar hon den döde Gubben Gren och rusar skrikande
hem till sina föräldrar.
Eva-Lotta är chockad men kan ge polisen en bra beskrivning av den nervöse mannen, inklusive några
märken som han hade på höger hand. Lokaltidningen
rapporterar om mordet och skriver ut Eva-Lottas namn
och adress. Hennes brevlåda fylls med tröstande godis
från Lillköpingsborna, men också en mystisk chokladkaka från gärningsmannen, som hon ger till Kalle och
Anders.

KLIPP 1

Klipp 1
Källa: SF

Anders tar sig an jobbet att gömma Stormumriken på
ett ställe där Röda Rosen aldrig kan hitta den: i Sixtens
rum. Han smyger dit mitt i natten och mutar hunden
Beppo med chokladen. Sedan slickar Anders sina chokladkladdiga fingrar. Nästa dag är Beppo sjuk och Anders
berättar för kompisarna att han har kräkts hela natten.
Kalle gör en kemisk analys av chokladen och upptäcker
att den innehåller arsenik. Han går till poliskonstapel
Björk, som skickar chokladen till polisens laboratorium.
Eva-Lotta hittar reversen i fickan på klänningen som hon
bar när hon mötte mördaren. Kalle och Anders letar efter
den på spökslottet, men stöter på mördaren som är ute i
samma ärende, och när Eva-Lotta kommer dit hotar han
dem med pistol. De lyckas överlista mördaren och rusar
därifrån – Anders och Eva-Lotta till polisen, och Kalle
till en båt som han misstänker tillhör gärningsmannen.
När mördaren dyker upp gömmer sig Kalle i ruffen
och skjuter han båten i sank med skurkens egen pistol.
Polisen griper den skyldige och livet kan återgå till det
normala i Lillköping.

Filmens form och innehåll
Hemliga språk
Se klipp 1 där Eva-Lotta sjunger en käck sång på rövarspråket för sina föräldrar.
• Det hemliga språket som Vita Rosen pratar kallas för
rövarspråket. Vet ni hur man pratar rövarspråket? Varför

EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV SVENSKA FILMINSTITUTET

KLIPP 2

Klipp 2
Källa: SF

pratar Kalle, Anders och Eva-Lotta rövarspråket med
varandra när andra människor är med?
• Kan ni säga era namn på rövarspråket?
• Vad finns det för andra hemliga och påhittade språk?
Att vara barn nu och då
• Filmen utspelar sig på 1950-talet. Hur tror ni att det
var att vara barn då, i jämförelse med nu? Vad skiljer sig
och vad är sig likt?
• Skulle barn idag kunna leka Rosornas Krig, ta varandra till fånga eller utforska övergivna hus?
• Vad tror ni var bäst med att vara barn på 50-talet? Vad
är bäst med att vara barn nu?
Flickor och pojkar
Se klipp 2 där Eva-Lottas mamma klagar på att hon
bara leker med pojkar.
• Hur skulle ni beskriva Eva-Lotta? Eva-Lottas mamma
tycker att hon ska vara "lite mer kvinnlig"– vad betyder
det? Vad tycker Eva-Lotta? Tror ni att Eva-Lottas mamma hade sagt samma sak idag?
• Förr i tiden tyckte vissa att det var konstigt att pojkar
och flickor lekte tillsammans. Vad tänker ni om det?
Eva-Lotta är en duktig detektiv, men det är Kalle Blomqvist som har fått ge namn åt böckerna och filmerna –
vad beror det på, tror ni?
Svartvita bilder
Den första filmen gjordes för mer än hundra år sedan,
men det dröjde många år innan man började göra filmer
i färg.

• Om man lägger ihop alla filmer som har gjorts finns det
faktiskt fler svartvita filmer än färgfilmer. Hur känns det
att titta på en svartvit film?
• Känns det på ett annat sätt än när du ser film med färg?
Varför/varför inte?
Skrock
Filmen börjar med meningen ”det går en svart katt på
stan”, och när den korsar vägen framför gubben Gren
spottar han tre gånger. Förr sågs svarta katter som en
symbol för otur, och för att skydda sig mot oturen skulle man spotta tre gånger. Att tro och göra så kallas för
skrock.
• Känner ni till någon annan skrock? Idag använder vi
ibland ordet ”jinxa” i stället för skrock.
Filmen och boken
När den första filmen om Pippi Långstrump hade premiär
hade regissören skrivit om berättelsen så att den handlade
mest om två vuxna som var kära i varandra. Det gjorde
Astrid Lindgren så arg att hon bestämde sig för att alltid
själv skriva manus till filmerna som byggde på hennes
böcker.
• Har ni sett någon filmversion av en bok som ni har läst?
Hur skilde sig berättelsen i boken från den i filmen?
• Varför gör man förändringar när en bok blir film, tror
ni?
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Att skapa spänning
Se klipp 3 där den rafflande kampen mot mördaren
skildras.
• När tyckte ni att filmen var som mest spännande?
• Filmskaparna har använt många olika knep för att
skapa spänning i filmen. Titta extra noga på scenen i
ruinen där mördaren riktar pistolen mot Kalle, Eva-Lotta
och Anders. Ser ni att filmfotografen växlar mellan olika
avstånd till skådespelarna (helbild, halvbild och närbild)? Vad skapar det för känsla?

KLIPP 3

Klipp 3
Källa: SF
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TIPS PÅ FÖRDJUPNING
Se
Mästerdetektiven Blomqvist lever farligt ingår i en
dvd-box med tre andra tidiga Astrid Lindgren-filmatiseringar: Mästerdetektiven och Rasmus (1952),
Luffaren och Rasmus (1955), Rasmus, Pontus och
Toker (1956). Där finns också en intervju med Eskil
Dalenius och Sven Almgren som berättar om livet
som barnskådespelare på 1950-talet.
Läs
Astrid Lindgrens tre böcker om Vita Rosen
Mästerdetektiven Blomkvist (1946)
Eva-Lotta får besök av farbror Einar, en avlägsen
släkting som beter sig märkligt – han springer ute
på nätterna, äger en dyrk och har gömt något i den
gamla slottsruinen. Kalle Blomqvist och hans vänner
bestämmer sig för att undersöka saken.
Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt (1951)
Gubben Gren hittas död och det är bara Eva-Lotta
som har sett mördaren – något som försätter henne
i livsfara (filmen följer noga bokens handling).
Kalle Blomkvist och Rasmus (1953)
En ingenjör, som har gjort en viktig upptäckt, blir
kidnappad tillsammans med sin son. De förs till en
öde ö. När Vita Rosen börja luska i fallet blir även
Eva-Lotta bortrövad, och Anders och Kalle måste
lösa fallet och rädda sin vän.
För barn som vill veta mer om hemliga språk
Hemlig skrift av Eileen O’Brien och Diana Riddel
(1998) handlar om Agent A som försöker knäcka
koden till Agent X krypterade meddelande. På
vägen får läsaren lära sig om många olika sätt att
skicka hemliga meddelanden – många av dem har
använts av riktiga spioner.
Hemliga språk - Koder, chiffer och hemliga tecken
av Heidi Jergovsky (2002) rör sig cokså i spionernas värld, men berättar dessutom om hur hemliga
språk har funnits i tusentals år, och ger exempel på
hur ord ur språk som sotarmoj och månsing har letat
sig in i svenskan.
Andra bokdetektiver
Lassemaja-böckerna av Martin Widmark känner
de flesta till, men det finns många andra svenska
deckarserier för barn.
Här är några tips:
Anna & Melvin-böckerna av Tony och Rebecca Manieri. För nybörjarläsaren, om bästisarna Anna och
Melvin som löser mysterier i kustsamhället Rödinge.

Böckerna om Emil Wern av Anna Jansson. Maria
Werns son Emil har fått en egen bokserie, som
privatdetektiv på Gotland.
Böckerna om Kalle Skavank av Petrus Dahlin. Kalle
och hans kompis Disa kallas sig för Stockholms
södra förorters coolaste detektiver.
Tre tjejer av Petter Lidbeck. Högspänning utlovas i
böckerna om Siri, Tyra och Pella som löser mord vid
Öresund, i en bokserie för mellanstadiet.
Kamtopparnas mysterier av Per Bengtsson. Fantasy
och deckarmysterier blandas i serien om Alva, som
började som ett inslag i Kamratposten.
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