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ABSTRACT  
 
 
År 1967 sändes tv-serien Kullamannen för första gången och spänningsserien om fyra ungdomars 

minst sagt innehållsrika sommarlov i trakterna kring den mystiska Kullen i Skåne, blev en stor 

succé hos den svenska tv-publiken. Serien kom att repriseras ett flertal gånger genom åren och 

även idag, drygt 40 år efter premiären, är den populär bland både barn och vuxna.  

I denna uppsats har jag undersökt vad det egentligen var/är som gjorde/gör serien så populär 

och framför allt; så spännande! För att ta reda på detta har jag analyserat serien utifrån de fem 

perspektiven; mise en scéne, cinematografi, klippning, ljud och narration. Jag har undersökt hur 

seriens skapare, Leif Krantz, har arbetat med att skapa spänning inom dessa områden och i 

samband med detta även ställt Kullamannen mot andra spänningsserier av Krantz (så som 

Kråkguldet, Pojken med guldbyxorna, Ärliga blå ögon, Sinkadus, Bessingemordet samt Snoken.)  

 Efter min jämförelse av dessa har jag dragit slutsatsen att det som är gemensamt för Krantz 

serier är just spänningen. En spänning som är väldigt påtagande och som skapas genom små 

detaljer och genomtänkta sekvenser, och inte genom ett blodigt slagsmål eller en vapengalen 

terrorist.  

Jag har också kommit fram till att Krantz insats inom den svenska spänningsgenren kanske 

rent av kan göra honom till en ”bortglömd” auteur inom den samma. Hans filmiska stil och 

teknik för att skapa spänning återkommer nämligen i hans serier och han uppfyller många av de 

kriterier som utgör auteurteorins grunder.  

Utöver de tv-serier jag har studerat har jag även använd mig av litteratur och tidigare 

forskning inom ämnen som auteurteorin och filmanalys. Som ett komplement till inriktningen i 

just min uppsats har jag också träffat och intervjuat Leif Krantz. Vårt möte har lett fram till 

intressant, spännande och viktig information till min uppsats, men jag vill samtidigt påpeka att de 

resonemang och slutsatser jag har kommit fram till är mina egna.  
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1. INLEDNING  

År 1967 sändes tv-serien Kullamannen för första gången och spänningsserien om fyra ungdomars 

minst sagt innehållsrika sommarlov i trakterna kring den mystiska Kullen i Skåne, blev en stor 

succé hos den svenska tv-publiken. Serien kom att repriseras ett flertal gånger genom åren och 

även idag, drygt 40 år efter premiären, är den populär bland både barn och vuxna. Tack vare stor 

efterfrågan gavs den också ut på dvd under år 2006.  

De allra flesta har sett eller hört talas om Kullamannen och minns den spänning som 

karaktäriserar serien. En spänning som är lika påtaglig för såväl barn som vuxna. Många minns 

serien, men hur många minns mannen bakom den samma? Leif Krantz, som redan två år efter 

Kullamannen följde upp succén med ännu en populär spänningsserie för ungdomar, Kråkguldet.   

Just förmågan att skapa spänning är det som för mig kännetecknar Leif Krantz som regissör 

och filmskapare. Men exakt vad är det egentligen som är spännande och hur arbetar Krantz för att 

skapa detta genom mise en scéne, cinematografi, klippning, ljud och narration? Återfinns hans 

arbetsmetoder i hans efterföljande serier? Är det rent av så att man kan kalla Leif Krantz för en 

auteur inom den svenska spänningsgenren?  

I den här uppsatsen kommer jag att redogöra för vilka metoder Krantz använder sig utav för 

att skapa den spänning som jag tycker kännetecknar honom. Jag utgår från Kullamannen men 

jämför även denna med ett urval av Krantz efterföljande serier, (Kråkguldet, Pojken med guldbyxorna, 

Ärliga blå ögon, Sinkadus, Bessingemordet samt Snoken).  Genom att slutligen jämföra min 

undersökning med forskningen kring auteurteorin, kommer jag också att diskutera om Leif 

Krantz kan ses som en ”bortglömd” auteur i den svenska tv-historien.  

 

1.1 Ämnesval, syfte och frågeställningar 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka hur den svenske filmskaparen Leif 

Krantz skapar spänning i sina tv-serier. Jag kommer främst att koncentrera mig på Kullamannen. 

Dels för att det är den serie som jag anser vara Krantz genombrott inom spänningsgenren (och 

även den serie som nog är mest berömd för den breda publiken), men också för att det är just 

Kullamannen som jag personligen förknippar mest med såväl spänning som Leif Krantz. Jag 

kommer att undersöka hur spänningen framträder genom mise en scéne, cinematografi, 

klippning, ljud och narration, och jag lägger fokus på narrationen, eftersom jag anser att det är 

denna som Leif Krantz främst använder sig av när det gäller spänningsskapande.   

För att få en mer omfattande bild av Krantz spänningsskapande kommer jag även, utöver 

analysen av Kullamannen, att göra mindre analyser av några av Krantz övriga serier (Kråkguldet, 
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Pojken med guldbyxorna, Ärliga blå ögon, Sinkadus, Bessingemordet 1 samt Snoken.) Detta för att se om 

hans metoder för att skapa spänning i Kullamannen kan kännas igen i Krantz efterföljande verk. 

Att jag valt just dessa serier beror främst på att de representerar olika tidsepoker i Krantz karriär 

(mitt valda material sträcker sig från 1967 till 1992), men också för att de alla är berättelser som 

jag tycker är spännande och representativa för Krantz berättarstil.  

Att jag blandar ungdomsfilm med filmer som är mer riktade till vuxna anser jag inte ha någon 

betydelse, eftersom jag inte bedömer att Leif Krantz gör någon större skillnad på sitt 

spänningsskapande vare sig det gäller barn – eller vuxenfilm.  

 

Jag kommer att koncentrera uppsatsen kring dessa frågeställningar:  

� Hur skapar Leif Krantz spänning genom stil i Kullamannen?  

� Hur skapar Leif Krantz spänning genom narration i Kullamannen? 

� Hur arbetar Leif Krantz med spänning i sina andra tv-serier och hur kan de 

jämföras med Kullamannen? 

� Kan Leif Krantz kallas för en auteur?    

 

1.2 Disposition  

Efter den inledande presentationen av metod och material ger jag en kort bakgrund till de 

teoretiska och tematiska utgångspunkter som jag senare kommer att diskutera ifrån under 

uppsatsen. Jag beskriver kort vilka faktorer jag koncentrerar mig på när det gäller analysen av 

själva stilen (innefattande mise en scéne, cinematografi, klippning och ljud), och eftersom en stor 

del av min analys av Leif Krantz spänningsskapande bygger på hans berättarteknik redogör jag 

även för narrationsbegreppet. I samband med detta tar jag också upp teorier om hur man arbetar 

med narrationen inom just spänningsgenren.  

Därefter beskriver jag auteurteorin som jag också kommer att belysa i min diskussion 

angående huruvida Leif Krantz kan ses som en auteur eller ej. Efter detta följer en presentation 

av Leif Krantz där jag kort beskriver de filmer som jag senare kommer att analysera, med fokus 

på Kullamannen.  

Efter bakgrunden följer min analys av Kullamannen, där jag i tur och ordning går igenom hur 

spänning skapas i dess stil samt i själva narrationen. Därefter undersöker jag om Leif Krantz 

spänningsskapande i Kullamannen återkommer i de ytterligare serier som jag studerat, och då på 

vilket sätt. I samband med detta diskuterar jag även Leif Krantz och auteurbegreppet.  

                                                
1 Bessingemordet är inte en serie i sig, utan ingår i serien Skånska Mord. Krantz står för regin i Bessingemordet, men inte i 
de fyra övriga avsnitten av Skånska Mord. 
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I anslutning till den avslutande diskussionen finns också ett kort avsnitt med förslag till 

fortsatt forskning inom området.  

Slutligen följer källförteckningen och därefter en bilaga med en mer utförlig presentation av 

handlingen i Kullamannen än den som finns i själva uppsatsen. Detta för att man lättare ska kunna 

följa med i mina resonemang, om man själv inte har sett eller minns tv-serien.  

 

2. METOD OCH MATERIAL 

2.1 Litteratur och filmmaterial 

Undersökningen i min uppsats består främst av analyser av de tv-serier jag har valt att fokusera 

på, men för att få en bra bakgrund till ämnet har jag självklart också använt mig av litteratur och 

tidigare forskning inom området. Eftersom jag bland annat kommer att analysera stilen i Leif 

Krantz serier, och då främst fokusera på mise en scéne, cinematografi, klippning och ljud, har jag 

använt mig David Bordwells Film History (2003) och Narration in the fiction film (1997). Dessa tar 

upp narrationsbegreppet och fokuserar även lite på narration inom just spänningsgenren. För mer 

information om filmiska begrepp och analysmetoder har jag också använt mig av William Phillips 

Film an introduction (2005).  

När det gäller analysen av berättartekniken har jag utgått från John Alexanders Screen Writing 

(2001), David Bordwells Narration in the fiction film (1997) och Robert McKees Story (1997). 

Informationen om auteurteorin har jag hämtat från Robert Stams Film theory an introduction (2000), 

Jostein Gripsruds Mediekultur, mediesamhälle (2002), samt David Gerstners Authorship and film 

(2003). 

Jag har tyvärr inte hittat så mycket skrivet om Leif Krantz eller spännings/ungdomsserier 

inom svensk tv, men ändå kunnat använda mig av kortare avsnitt ur Bengt Forslunds Dramat i tv-

soffan (2006). 

 

2.2. Metod 

Medan jag har använt mig av litteraturen för att få en bra bakgrund till ämnet, samt kunskap om 

analysmetoder, är det själva filmmaterialet som jag studerat och som utgör min egentliga uppsats. 

Jag har utgått från Kullamannen (1967), men också studerat Kråkguldet (1969), Pojken med guldbyxorna 

(1975), Ärliga blå ögon (1977), Sinkadus (1980), Bessingemordet (1986) och Snoken (1992).  

Som komplement till detta har jag också träffat och intervjuat Leif Krantz. Jag vill dock 

poängtera att de slutsatser jag kommer fram till är mina självständiga tolkningar, och att de inte 

nödvändigtvis behöver stämma överens med Leif Krantz egna.  
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3. TEMATISKA OCH TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER   

3.1 Stilen 

3.1.1 Mise en scéne 

En film kan analyseras på en mängd olika sätt, och det kanske mest iögonfallande av dessa är 

analysen av filmens ”yta”. Ytan är det som vi tittare direkt kan se, och den utgörs av det som det 

franska begreppet Mise en scéne står för. Mise en scené består av filmens iscensättning och alltså 

det som försiggår framför kameran, så som: scenografi, kostym & make up, skådespelare och 

ljussättning.2  

Scenografin utgörs bland annat av hur man ”framställer” det område som scenen ska utspela 

sig på. Vissa scener kan till exempel spelas in på plats (on location) medan andra byggs upp i en 

studio. Rekvisitan är också en viktig detalj i scenografin, eftersom man även med de minsta 

detaljer, faktiskt kan skapa fantastiska effekter och små berättelser i sig.3 Vid sidan av scenografin 

är naturligtvis även filmens kostym och make up noggrant utformade för att på bästa sätt 

representera karaktären som bär dem. Åskådaren lär sig om karaktärerna genom att observera 

deras ord och handlingar, men också genom deras smink, hår och kläder, som i många fall kan 

säga lika mycket som vilka ord som helst.4  

När det gäller valet av skådespelare använder man sig ofta, speciellt inom den klassiska 

Hollywoodfilmen, av stjärnskådespelare för att locka publik till filmen. Det är också vanligt att 

man tillämpar s. k type casting där man helt enkelt använder sig av skådespelare som redan är 

kända och som blivit placerade i ett visst fack genom att alltid fått spela en viss typ av roller.5 Ett 

exempel på detta skulle kunna vara Jim Carrey som nog de allra flesta har svårt att tänka sig i en 

djup och spännande psykologisk thriller.  

Även med hjälp av filmens ljus kan man förstärka och fördjupa olika intryck i den filmiska 

”ytan”. Genom att låta ljuset komma från olika håll kan man framhäva skuggor och andra 

effekter som på ett eller annat sätt förstärker det intryck man vill förmedla med en bild. Man kan 

låta ljuset komma från sidan (sidoljus) och därigenom skapa naturliga skuggor. Man kan också ha 

ett ljus som lyser bakom den man filmar (bak/motljus) och då framställa personen som en slags 

siluett, eller också har man ett starkare ljus framifrån (frontalt ljus) som får personen att likna en 

”pappfigur”.6  

När det gäller ljusets styrka kan man dels använda sig av den s. k trepunktsbelysningen, då en 

person är väl belyst från tre punkter runt omkring (high key). Detta är vanligt i komedier eller 

                                                
2 Bordwell, David, Thompson, Kristin, Film History, McGraw-Hill Companies, New York, 2003, sid.156 
3 Ibid, sid.159 
4 Phillips, William, Film an introduction, Bedford/St. Martin’s, 2005, sid.20  
5 Ibid, sid.30 
6 Bordwell, Thompson, (2003), sid.165 
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”lättare” filmer. Vill man i stället ha en mer tung och mörk film (ofta deckare, rysare osv.), 

använder man sig av low-key-ljus, som innebär att det inte blir något skarpt ljus, utan ett mer 

dämpat och dramatiskt.7  

 

3.1.2 Cinematografi  

Utöver att se till vad som filmats bör man även undersöka hur detta har filmats. Detta kallas för 

cinematografi, och innebär alltså själva kameraarbetet, så som färgskalan (på själva filmremsan), 

hastigheten, val av objektiv och vinkel, bildram, perspektiv/bildskala och kamerarörelser.8  

Med bildskalan menas valet av vilka sorts bilder man visar, alltså själva utsnittet. Vid en analys 

av detta kan man bland annat titta på varför filmskaparen valt en närbild, extrembild eller 

etableringsbild samt vad som har placerats i förgrund, mellangrund eller bakgrund och varför.9 

Det samma gäller analysen av den använda kameravinkeln. När det gäller valet av vinkel och 

objektiv kan man genom att laborera med detta skapa olika djup i bilden. Man kan exempelvis 

använda sig av normalobjektivet (som motsvarar människoögat), vidvinkelobjektivet (där bilden 

pressas ihop på sidorna) eller teleobjektivet (som i stället pressar ihop bilden på djupet.)10  

Genom att filma personer från olika perspektiv kan man också förstärka intrycket av deras 

roll i filmen. I en skräckfilm kanske man filmar mördaren ur ett grodperspektiv, medan offret 

filmas ur ett fågelperspektiv som får honom eller henne att framstå som mycket liten i 

förhållande till mördaren. I skräckfilmer är det också vanligt att man visar mördaren ur 

huvudpersonens POV (point of view), d v s ”med huvudpersonens ögon”. Detta för att förstärka 

spänningskänslan ytterligare.11  

Kamerarörelser används i olika mån, och den kanske allra vanligaste är panoreringen, som 

innebär att kameran gör ett svep från en sida till en annan. Ett annat exempel är tilt, när kameran 

i stället för att söka sig från sida till sida, söker sig nerifrån och upp.12  

 

3.1.3 Klippning och ljud 

Med klippning eller redigering menas att man sammanfogar en tagning med en annan. Frånsett 

de ”vanliga” klippen, då man helt enkelt sammanfogar tagningarna utan någon övrig effekt, kan 

man t.ex. välja att tona upp eller tona ner (fade in, fade out). När man tonar upp kan en bild 

tonas fram från en svart yta, och när man tonar ner kan bilden i stället försvinna och bli till denna 

                                                
7 Bordwell, Thompson, (2003), sid.168 
8 Ibid, sid.193 
9 Phillips, (2005), sid.46  
10 Bordwell, Thompson, (2003), sid.199 
11 Phillips, (2005), sid.93 
12 Bordwell, Thompson, (2003), sid.124  
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svarta yta. Detta används ofta för att markera att det har förflutit tid mellan två klipp, t.ex. blivit 

en ny dag.13  

Man kan också använda sig av en s.k. wipe, då en bild skjuts undan av den närmast följande, 

eller en övertoning, där en tagning glider in i en annan.14 Eyeline match är också vanligt och 

används när man övergår från en bild på en människas ögon till det hon ser.15 När man vill öka 

dramatiken genom klippningen använder man sig ofta av parallellklipp, och växlar mellan klipp 

på exempelvis offer och mördare.16 

Ljudet på film kan delas in i de tre faktorerna; tal, musik och ljudeffekter. Med tal menas det 

som sägs, och detta kan framgå genom monolog, dialog eller som en voice over (berättarröst). 

Effektljuden läggs ofta på för att förstärka starka scener, exempelvis vid slagsmål eller när något 

plötsligt inträffar. Man kan också låta musik och ljud fungera som ledmotiv, som blir en signatur 

till något eller någon i filmens värld.17  

Bordwell och Thompson delar in det filmiska ljudet i volym, pitch och klang. När det gäller 

volymen kan det t ex gälla vilket ljud man väljer att lägga fokus på i en tagning. Med pitch avses 

själva tonarten i filmen, eller i t ex i vilken tonart filmens karaktärer talar i. Med hjälp av röstens 

olika lägen, bas/höjd, mörk/ljus, kan man förstärka intrycket av karaktärerna och därmed hela 

filmen. Klangen, som innebär den totala ljudbilden och det som skapar själva stämningen i en 

film.18 

 

3.2 Narration  

En filmisk berättelse bygger på de två faktorerna orsak och verkan och kan beskrivas som en 

enda lång kedjereaktion. Berättelsen inleds ofta med en presentation där tittaren får lära känna de 

olika karaktärerna och snabbt lära sig vem som är god och vem som är ond. Tittaren får också 

miljön som historien utspelar sig i presenterad för sig och därefter även berättelsens konflikt, 

(alltså det som sedan kommer att utgöra själva handlingen.)19 Konflikten trappas upp stegvis 

under berättelsens gång, för att till slut nå en maxpunkt (point of no return.) Efter maxpunkten 

kommer upplösningen på konflikten samt filmens avtoning och slut.20 

Filmvetaren David Bordwell tar upp narrationen inom detektivfilmer och menar att de oftast 

är formade efter följande mönster: brott -orsak till brott - planerande/utförande av brott - 

                                                
13 Bordwell, Thompson, (2003), sid.250 
14 Ibid, sid.249 
15 Phillips, (2005), sid.129 
16 Ibid, sid.140 
17 Bordwell, Thompson, (2003), sid.295 
18 Ibid, sid.294 
19 Alexander, John, Screen Writing, Intermedia publications, Ingarö, 2001, sid.34 
20 McKee, Robert, Story, Harper-Collins Publishers, New York, 1997, sid.208 
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undanhållande av brott - upptäckt av brott. Utredningen består sedan av: utredning börjar - 

gradvis genomförande av utredning - undkommande från brott - identifikation av mördare - 

konsekvenser av identifikation. Brottet presenteras ofta mycket snabbt och det är sedan 

utredningen som står för filmens egentliga handling.21 Detta kan lätt förstås om man till exempel 

tänker på alla dessa svenska polisfilmer som är så populära just nu. Bordwells mönster kan 

tillämpas på vilken ”Beckfilm” som helst.  

Spänningsfilmen utvecklades under den tidiga ljudåldern då skräckfilmen blev en stor genre, 

Dracula (1931) och Frankenstein (1931) är två lysande exempel på dessa.22 Ur skräcken föddes 

sedan thrillern och en tidig form av thriller var den gamla kriminalfilmen, eller gangsterfilmen 

som växte fram omkring år 1920-1930.23 Under 40-talet utvecklades gangsterfilmen till film noir, 

som var en genre präglad av mörka skuggor och skrämmande miljöer.24 Film noir betyder just 

svart film, och är en term som uppfanns då franska kritiker kallade de mörka filmer som gjordes 

efter det andra världskriget för just film noir. Något som kännetecknar de flesta av dessa filmer är 

att de använde sig av low key ljus och många scener utspelades nattetid.25 Thrillers utvecklades 

genom åren och kom att få flera olika undergenrer. Ett av de största namnen inom den riktigt 

skrämmande thrillern är Alfred Hitchcock, som är känd för att genom regi, klipp och sin egen 

filmstil skapa en gripande spänning blandad med en lagom dos humor.26 

För att göra en spännande historia behövs först och främst en trovärdig handling och en bra 

konflikt, en engagerande karaktär, en stark början och ett tillfredsställande slut.27 En riktigt bra 

berättelse har också en premiss som publiken lägger på minnet och funderar över efter filmens 

slut.28 Huvudpersonen ska helst vara någon som vi fastnar för, och det som hjälper oss att känna 

sympatier med denne är ofta att han eller hon har klara mål och något att uppnå. För det mesta 

står någon eller något i vägen för just detta, och det går aldrig enkelt för en huvudperson att 

komma åt det han eller hon strävar efter. För att huvudpersonen (protagonisten) ska vara riktigt 

intressant behövs det också en kontrastfigur (antagonist) som är minst lika intressant, inte minst 

när det gäller spänningsgenren.29 Som manusforskaren Robert McKee uttrycker sig i sin bok 

Story: ”En protagonist blir bara så intressant som antagonisten gör honom.” 

                                                
21 Bordwell, David, Narration in the fiction film, Routledge 11 New Fetter Line, London, 1997, sid.64 
22 Bordwell, Thompson, (2003), sid.231 
23 Nowell Smith, Geoffrey , The Oxford history of world cinema, Oxford University Press, 1996, sid.305  
24 Ibid, sid.308  
25 Ibid, sid.303  
26 Ibid, sid.310 
27 Alexander, (2001), sid.9 
28 Bordwell, (1997), sid.159 
29 Alexander, (2001), sid.38 
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David Bordwell poängterar en annan viktig faktor när det gäller narrationens förmåga att 

fånga publiken, nämligen att göra tittaren aktiv.30 Bordwell menar att det är viktigt att man som 

manusförfattare inte gör allt så uppenbart så att publiken får allt ”serverat”. För att en film ska 

engagera och vara riktigt spännande krävs det att publiken själv får vara med och ”lösa gåtan”. 

Ett enkelt sätt att göra det på är att som regissör använda sig set up och pay off (plantering och 

skörd). Det innebär att regissören eller manusförfattaren planterar små detaljer under filmens 

gång som de senare skördar och som på så sätt ger tittaren en form av ”aha-upplevelse”.31 Utöver 

detta kan man också plantera in så kallade motif, som är föremål som återkommer under filmens 

gång och som har en underliggande betydelse för filmens handling. Bordwell menar vidare att en 

tittare själv måste få konstruera sin filmiska upplevelse utefter ledtrådar som filmen ger.32 Han 

nämner Alfred Hitchcocks Rear Window (1954) som ett bra exempel på en film där tittaren 

verkligen måste vara delaktig. När huvudpersonen Jeff presenteras ser man att han har ett brutet 

ben. Man får dock inte veta hur det har gått till på en gång, utan får först försöka räkna ut det 

själv genom olika ledtrådar runt om i rummet. En annan anledning till att Bordwell tar just denna 

film som exempel är att filmen bygger på att publiken genom POV-tagningar får ”tjuvkika” på en 

mängd människor genom fönstren på en lägenhet och därför lever sig in väldigt bra i filmen.33  

 

3.3 Auteurteorin 

Under 1950-talet utvecklades den s.k. ”franska nya vågen” inom frankrikes filmbransch. 

Auteurteorin var en av de nya företeelser som dök upp inom denna våg av ”nytt” filmskapande, 

som växte fram under efterkrigstiden i Frankrike, då en grupp franska kritiker började analysera 

regissörens betydelse för filmen. Kritikerna menade att man kunde jämföra en regissör med en 

författare och att det precis som det var en författare som gjorde en bok, också var en regissör 

som gjorde en film.34 Filmskaparen Alexandre Astruc skrev exempelvis i sin essä Birth of a new 

Avant-Garde (1948), om den så kallade ”kamera-pennan”. Han menade att en regissör använde sig 

av kameran på samma sätt som en författare använde sig av en penna.  

Jostein Gripsrud menar att auteurteorins genombrott innebar att man äntligen kunde ge 

filmen samma konststatus som anda konstarter redan hade;  

 

”Den sympatiska läsarten är alltså i praktiken individcentrerad: det är det 

subjektet som producerade texten som primärt konstituerar och garanterar 

                                                
30 Bordwell, (1997), sid.29 
31 McKee, (1997), sid.238 
32 Bordwell, (1997), sid.33 
33 Ibid, sid.41 
34 Gerstner, David & Staiger, Janet, Authorship and film, Routledge, London, 2003, sid.6  
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textens enhetlighet och inre sammanhang. Eftersom man inom denna tradition 

även tänker sig att subjektet är enhetligt tenderar man att just söka efter textens 

enhet och inte dess sprickor, glipor och motsättningar. Inom filmvetenskap 

kallas detta perspektiv på film för auteurism efter det franska ordet för 

författare, auteur, som från och med 1950-talet använts om filmregissörer för 

att ge dem status som själva konstnären bakom de kollektiva produkter som 

filmer egentligen är” 35  

 

Det var den franske filmkritikern Francois Truffaut som i sin essä A Certain Tendency of the French 

Cinema, publicerad i filmmagasinet Cahiers du Cinéma (1954), tog upp riktlinjerna för ny fransk film 

och fastställde en värderingsmall som gick under namnet; la politique des auteurs (senare; 

auteurteorin).  Cachiers du Cinéma hade grundats av André Bazin år 1951, och därför anses han 

ibland vara auteurteorins verklige fader. Under 40-talet hade många velat upphöja 

manusförfattaren till filmens skapande huvudperson, och Bazin var då en av dem som 

argumenterade emot detta och i stället för regissören.36  

Det var dock Bazins yngre kollegor, som exempelvis Truffaut och hans medarbetare Jean-

Luc Godard och Jacques Rivette, som vidareutvecklade teorin till vad den senare kom att bli. De 

var alla överens om att de riktigt starka regissörerna hade en så pass personlig stil så att publiken 

snabbt lärde sig att känna igen dem.37 Truffaut menade att de riktiga filmmakarna var de som 

introducerade film från scenario till mise en scéne. Regissören var den som ansvarade för både 

manus och regi och man ansåg alltså att det i stort sett bara var regissören som gjorde en film.38  

Robert Stam tar exempelvis upp regissörer som Eisenstein, Renoir och Welles, och menar att 

de är lysande exempel på regissörer som alltid kommer att klassas som auteurer eftersom de alla 

är kända för att ha haft en mycket stor ”kontroll över sina egna produkter.” 39 Regissören var nu 

inte längre bara en del av en film, det var han eller hon som var själva filmen. Man ansåg att 

filmen var en produkt av en skapande författare och att auteurens ”röst” kunde höras i hans verk. 

En röst som man senare kunde känna igen efter att ha sett flera filmer av samma auteur. Detta 

genom att regissören återkommande använde sig av liknande psykologiska eller moraliska teman, 

och stod för en sammanhängande visuell stil etc.40  

                                                
35 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, Media Print, Uddevalla, 2002, sid. 180 
36 Ibid, sid. 383 
37 Stam, Robert, Film theory an introduction, Blackwell Publishers, Oxford, 2000, sid.84 
38 Gerstner, Staiger, (2003), sid.7  
39 Stam, (2000), sid.87 
40 Ibid, sid.83 



Elin Broman 

 12 

Auteurteorin spreds över världen men fick fäste i Amerika först på 1960-talet, genom den 

amerikanske filmkritikern Andrew Sarris. I sin essä Notes on the Auteur Theory (1962) hävdade han 

att det fanns vissa krav som en regissör skulle uppfylla för att denne skulle kunna klassas som 

auteur i den äkta bemärkelsen. Sarris menade att en regissör måste behärska sin teknik, ha sin 

personliga stil i filmens visuella och emotionella uttryck samt ha en egen inre mening med sina 

filmer och sitt berättande. Regissören skulle alltså inneha en teknisk kompetens, distinkt 

personlighet och en tydlig koppling mellan personlighet och material. Sarris menade att sättet en 

film ser ut på, påverkas av regissörens tankar och känslor, och regissörens personlighet speglades 

alltså i hans eller hennes verk. Regissörer måste med andra ord, precis som konstnärer och 

författare, ta hjälp av sitt eget liv i sitt verk.41 

Många sade dock emot Sarris teori och en av de mest kända kritikerna mot auteurteorin var 

den judisk-amerikanska filmkritikern Pauline Kael, som skrev för tidningen The New Yorker 

mellan 1968 och 1991.  Kael var känd för sina vassa och fokuserade filmrecensioner och hon var 

en av de första som kritiserade auteurteorin och lade märke till dess begränsningar. Kael skrev 

boken Circles and Squares som kom ut år 1963, och där kritiserar hon flitigt auteurteorin, något 

hon sedan fortsätter med i Raising Kane från 1971. Där tar hon upp den kritikerrosade filmen 

”Citizen Kane” ur ett perspektiv i vilket hon belyser medförfattaren Herman J. Mankiewiczs 

betydelse för filmen.  

Kael ansåg också att exempelvis den tekniska kompetensen var oviktig att fokusera på, 

eftersom vissa regissörer valde att ”gömma sig bakom halvbra teknisk kompetens”. Hon menade 

också att Sarris kriterier ger alla filmer konststatus.42 Det var fel att enbart glorifiera en regissör 

för en film som i själva verket så många fler låg bakom. Medan en poet kunde skriva dikter på en 

servett i ett fängelse krävdes det ju betydligt mycket mer för en regissör som skulle göra en film.  

Film är ett samarbetsmedium där även de mest dominerande regissörer är beroende av sina 

medarbetare. 43 

Under den andra halvan av 1900-talet dök ett stort problem upp inom auteurteorin. Den 

strukturalistiska semiotikens genombrott gjorde sitt bästa för att avmystifiera och ”avliva” 

författaren och menade att man inte kan undkomma de begränsningar som ligger i det språk med 

vars hjälp vi försöker uttrycka något självständigt och unikt. Med andra ord tvivlade man helt 

enkelt på en ensams persons verk.44 Ett annat problem som dök upp under samma tid, var 

massmedias genombrott, som ledde till att författare började samarbeta och det blev allt mer 

tydligt att filmerna skapades genom samarbeten. Mycket av det som kommer fram inom 
                                                
41 Gerstner, Staiger, (2003), sid.34 
42 Stam, (2000), sid.89 
43 Ibid, sid.90 
44 Gripsrud, (2002), sid. 375 
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massmedia bygger på intertextualitet mellan genrer, personer och teman.45 Jostein Gripsrud tar 

upp filmbolagens producenter och pekar ut dem som den nya auteuren. ”Det är han som 

kontrollerar huvudlinjerna i en serie. Regissörens och manusförfattaren kan bytas ut, men 

producenten är den samma.”46 I samband med detta blev publiken allt viktigare och man lade stor 

vikt på hur läsaren tolkade det han såg. Roland Barthes var en av dem som förespråkade detta 

och menade bland annat att ”författarens död var läsarens födelse”.47  

När det gäller auteurteorins giltighet på dagens regissörer råder det delade meningar om hur 

aktuell den är. Men klart är i alla fall att de ”gamla auteurerna” finns kvar än i folks medvetande 

än idag. Ingmar Bergman är väl det allra tydligaste svenska exempel och kanske även namn som 

Jan Troell och Bo Widerberg. Jag tror dock inte att Leif Krantz är det första namn som dyker 

upp när man ber någon nämna en svensk auteur. För det första har han aldrig blivit lika ”erkänd” 

som de riktigt stora inom svensk film, och för det andra har ju han koncentrerat sig mer på tv-

mediet, något som inte är det som i första hand har förknippats med just auteurteorin. Frågan är 

bara vad som säger att man inte kan vara lika mycket auteur för det?  

 

4.  LEIF KRANTZ 

4.1 Bakgrund 

I slutet av 50-talet växte tv-mediet i omfattning i Sverige, och under 60-talet ökade svensk 

television från 1000 till 3000 sändningstimmar per år. Samtidigt som svensk tv gick in i sitt dittills 

mest givande skede förnyades den svenska filmproduktionen av filmreformen. Man började 

förstå att ett samarbete mellan film och tv skulle gynna båda parter.  

Några av de första som såg televisionen som en givande arbetspartner var Olle Nordemars 

Artfilm, med regissören Olle Hellbom i spetsen.48 Hellbom hade bland annat fått det fina 

uppdraget att regissera Astrids Lindgrens berättelser till såväl film som tv-program, och dessa 

blev en succé som ledde till att televisionen öppnade upp för fler barn- och ungdomssatsningar.49 

En ytterligare regissör som skulle komma att presentera sig inom den genren var Leif Krantz 

(1932). Krantz som var regiassistent till just Olle Hellbom under arbetet med Vi på Saltkråkan, 

något som ledde till att Krantz själv ville göra serier för barn, men då något mer moderna och 

fantasifulla än de som utspelade sig i den Lindgrenska idyllen. ”I och för sig var Hellbom skicklig 

i filmkonsten, men jag gillade inte tonfallet riktigt, det lät för mycket av barnteater. Jag ville inte 

                                                
45 Gerstner, Staiger, (2003), sid.27 
46 Gripsrud, (2002), sid. 389 
47 Gerstner, Staiger, (2003), sid.45 
48 Forslund, Bengt, Dramat i tv-soffan, Bokförlaget Arena, Fälth Hässler, Värnamo, 2006, sid.120 
49 Ibid, sid.121 
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att det gulliga tilltalet som fanns i de flesta barnprogram skulle finnas hos mig. Det skulle vara 

realism, liksom att scenerna måste tas på blodigt allvar”, berättar Leif Krantz.50 

Debutserien blev Modiga mindre män (1965), som är en slags parodi på thrillergenren och där 

Krantz stod för såväl regi som manus. När den visades för barn- och ungdomsavdelningen på tv 

avböjdes den med motiveringen att ”barn inte förstår ironi”. Men när filmen sedan vann första 

pris på en barnfilmsfestival i Venedig backade svensk tv och serien blev en stor publikframgång 

även i Sverige.51 Med detta som bakgrund var det snart dags för Krantz verkliga genombrott som 

regissör… 

 

4.2 Kullamannen  

Under denna period hade Sveriges Television ett barnfilmsmanus av deckarförfattaren Folke 

Mellvig liggande; Barnen i Kullaskogen. Det var en ungdomsberättelse om bröderna Kaj och 

Tommy som tillbringar sommarlovet med de jämnåriga kusinerna Peter och Marianne, på Kullen 

i Skåne. Deras föräldrar är på semester i Italien och de fyra ungdomarna bor nu på gården 

Himmelstorp (Peter och Mariannes hem) tillsammans med barnflickan Jenny. Det visar sig att 

sommarlovet inte riktigt blir som andra sommarlov, och under berättelsens gång får de möta den 

ena mystiska personen efter den andra och blir snabbt inblandade i en trasslig spionhärva där det 

är omöjligt att avgöra vem som är god och vem som är ond.52 

Sveriges Television undrade om Leif Krantz var rätt man att förvandla detta manus till film, 

men Krantz själv var till en början tveksam. ”Jag tyckte att det fanns en bra historia bakom 

manuset, men att det var väldigt mycket som behövdes ändras innan helheten blev riktigt bra. 

Dels var det många trådar som lades ut men som sedan aldrig riktigt följdes upp och därmed blev 

helt betydelselösa. Dessutom var manuset inte alls anpassat för den dramatiska spänningsserie 

som jag ville göra den till”, berättar Leif Krantz.53    

Men Krantz tog sig an arbetet och gjorde en rad ändringar som till slut förvandlade manuset 

till den sju avsnitt långa ungdomsthrillern Kullamannen (1967). ”Jag gjorde många ändringar. Bland 

annat såg jag till att följa upp det här med ringen54 som i Folkes manus egentligen bara var en 

detalj utan slut. Jag såg till att följa upp alla ”planteringar” också. Det är viktigt när man jobbar 

med spänning att plantera ut små detaljer som man sedan skördar under filmens gång. Dessutom 

                                                
50 Intervju med Leif Krantz, 2008-07-30 
51 Forslund, (2006), sid.120 
52 För ett mer utförligt handlingsreferat, se bilaga 1 
53 Intervju med Leif Krantz, Stockholm, 2008-07-30 
54 En damring med två vita och två blå stenar har en betydande roll i serien, och leder bland annat ungdomarna och 
doktor Miller till varandra. Dessutom är det sedan ringen som alla vill åt, ond som god, och det är den som behövs 
för att lösa gåtan i seriens sista avsnitt. Se även bilaga 1.  



Elin Broman 

 15 

döpte jag om berättelsen till Kullamannen, ett mycket mer spännande och intresseväckande namn 

än Barnen i Kullaskogen.”55  

Krantz poängterar vikten i att verkligen lägga ner energi på de små extra detaljerna som 

skapar spänning. ”Jag kom på ett annat bra exempel på manusbearbetning för att öka 

spänningen. I ett avsnitt av Snoken tar denne ett jobb på en restaurang för att avslöja vem som 

sabbar stället genom att smussla in larver i käket. Manusförfattaren låter Snoken snoka medan 

han klädd i vit kavaj serverar och bär in mat. Och efter diverse turer hit och dit, så ser han hur en 

av dom anställda lägger kryp maten. Jag kunde inte godkänna en sån skitdramaturgi. Det måste 

vara lite svårare än att han bara smyger i knutarna och rätt som det är ser vem som är skurken. 

Jag menar: man måste anstränga sig för att hitta logiska och samtidigt ovanliga skeenden. Det går 

inte att som i pojkböckerna bara låta någon tjuvlyssna eller smygkika. Det måste vara smart och 

svårlöst!”56 

När det gäller valet av skådespelare till serien, type castades ingen av Kullamannens 

skådespelare till filmningen, och det rörde sig faktiskt mestadels av för den tiden okända ansikten. 

”Ungarna valdes med hjälp av produktionsledaren Curt Malmsten, som hade erfarenhet av 

barnteater. De flesta fanns på Vår teater på Medborgarplatsen men vi provfilmade en hel hög. De 

vuxna plockade jag ut efter filosofin att de inte skulle vara alltför kända, för jag trodde att det 

skulle skapa större illusion om man inte ropade; titta där är ju Jarl Kulle”, berättar Leif Krantz.57 

Filminspelningen med Kullamannen gick bra, frånsett att det till en början tog alldeles för lång 

tid. ”Fotografen vi hade med oss arbetade väldigt långsamt och vi var tråkigt nog tvungna att 

avskeda honom”, berättar Krantz och förklarar vidare att den aktuella fotografen endast hann 

filma scenerna nere i gruvan innan han byttes ut mot en ny. När klippen från gruvan klipptes 

ihop till ett testavsnitt och visades för seriens producent (Olle Nordemar) var det till och med 

nära att den fortsatta produktionen lades ned. ”Han ville han att vi skulle lägga ner hela serien. 

Antingen skulle vi lägga ner, eller också fick vi sparka fotografen. Och med en ny fotograf fick vi 

som tur var fortsätta och när man sen fick se serien i sin helhet blev det ju något helt annat. När 

man ser på helheten idag är det nog ingen som kan säga att just det avsnittet från gruvan är sämre 

än något annat. Det krävs alltid en helhet innan man kan säga om något är bra eller inte”, menar 

Krantz.58  

Kullamannen sändes första gången 1967 och blev en enorm succé. Genom åren har den 

repriserats ett flertal gånger, och år 2006 gavs den även ut på dvd. Den har setts och uppskattas 

av såväl barn som vuxna och Krantz själv tror att en av anledningarna till dess popularitet kan 
                                                
55 Intervju med Leif Krantz, Stockholm, 2008-07-30 
56 Ibid 
57 Ibid 
58 Ibid  
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vara hans strävan efter att hela tiden försöka att hålla spänningen på en bra nivå. ”Spänning ska 

vara i måttlig mängd, och det är viktigt att kunna balansera upp den med andra inslag, så som 

komik till exempel” berättar Krantz. 59 ”Manusintrigen, miljöerna och bildberättandet har för mig 

varit det väsentliga”, säger Krantz i Dramat i tv-soffan. ”Jag söker alltid efter pregnanta bilder, 

visuella situationer, gärna dramatiska men gärna också komiska. Humoristiska situationer är 

viktiga. Se på Hitchcock!”60 Leif Krantz fortsätter; ”Dessutom är det ju så att spänning är inte det 

oväntade. Spänning är det väntade, när det kommer oväntat.”61 

 

4.3 Andra filmer 

Leif Krantz följde upp succén med Kullamannen, med ytterligare en spänningsserie för ungdomar; 

Kråkguldet (1969). Den här gången stod han själv för såväl manus som regi, även om han hade viss 

hjälp av författaren Olle Mattson på manusfronten.  

Berättelsen bygger på en gammal folksägen och handlingen utspelar sig under veckorna före 

jul, i den lilla orten Granhyttan i Bergslagen. Under en skidutflykt hittar huvudpersonen Staffan 

(för övrigt gestaltad av Staffan Hallerstam samma skådespelare som spelade Tommy i 

Kullamannen) en guldklimp uppe vid Kråkberget. Han tror det är Skarp-Eriks guld, som hans 

morfar har berättat spännande historier om. Nyheten om guldfyndet sprids snabbt på orten och 

det tar inte lång tid innan guldklimpen är försvunnen. I stort sett alla runt omkring Staffan och 

hans vänner är mer eller mindre misstänka, och frågan är bara vem som egentligen är den 

skyldige. TV-serien spelades in i Grythyttan under januari och februari 1969 och var indelad i 6 

avsnitt på vardera 27 minuter. Precis som Kullamannen har också Kråkguldet repriserats många 

gånger genom åren och gavs 2006 ut på dvd. Både Kullamannen och Kråkguldet, gavs också ut i 

bokform efter tv-seriens genombrott.    

År 1975 fick Leif Krantz ännu en gång uppdraget att förvandla en bok till film. Den här 

gången gällde det Max Lundgrens Pojken med guldbyxorna, som handlar om den 13-årige Mats som 

bor tillsammans med sin lätt alkoholiserade pappa. De har ont om pengar, till och med så ont så 

att pappan säger åt Mats att använda pappans byxor när Mats egna är för dåliga. En dag hittar 

Mats ett par byxor på vinden och när han provar dem upptäcker han att de producerar pengar! 

Varje gång han sätter ner handen i fickan får han en sedel i sin hand. Genom filmens gång får 

man sedan följa hur Mats och hans pappa använder pengarna för att hjälpa föräldralösa barn i u-

länder, samtidigt som polisen börjar komma dem på spåren. Även denna serie har tydliga 

deckarspår i sig, men det handlar inte riktigt om samma spänning som den man kan hitta i 

                                                
59 Intervju med Leif Krantz, Stockholm, 2008-07-30 
60Forslund, (2006), sid.120 
61 Intervju med Leif Krantz, Stockholm, 2008-07-30 
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Kullamannen eller Kråkguldet.  

Leif Krantz är dock långt ifrån enbart känd för sina barn- och ungdomsserier. Med Ärliga blå 

ögon (1977) riktade han sig till en vuxen publik, med berättelsen om den språkbegåvade studenten 

Berit, som genom olika förklädnader svindlar sig till en förmögenhet från olika män runt om i 

landet.62 Det är en intressant och för den tiden ganska annorlunda spionthriller med en kvinnlig 

person i huvudrollen.  

Sinkadus (1980) handlar i stället om den medelålders John Hissing, som efter en skilsmässa 

bestämmer sig för att ta sitt liv. Det blir dock inte riktigt som han tänkt sig. Hans planer avbryts 

av att en ”småtöntig” rånarkvartett av misstag placerar sitt guldbyte i Hissings bil. Det hela slutar 

med att Hissing blir med i rånargänget och genom filmen får man sedan följa deras flykt från 

polisen. Det är en deckare med en rejäl dos av humor och med något, just därför så 

överraskande, som två mord.   

Sex år senare (1986) regisserade Krantz ett avsnitt av kriminalserien Skånska mord, som 

baserades på verkliga händelser. Krantz Bessingemordet handlar om mordet på bonden Ola 

Månsson, som bodde i den lilla byn Bessinge i slutet av 1800-talet. Två män och en kvinna 

misstänks för brottet och kvinnan är dessutom den mördades hustru.  

År 1992 producerades sex avsnitt av den svenska deckarserien Snoken, som handlar om 

privatdetektiven Anders ”Snoken” Grip som bor på en båt tillsammans med sin hund Tubbe. 

Anders driver detektivbyrån ”Titanic” och löser många komplicerade fall. Leif Krantz stod för 

regin på tre av seriens avsnitt; Mannen utan minne, Och himlen därtill samt Blod är tjockare än vatten. 

(De övriga tre avsnitten regisserades av Harald Hamrell, som för övrigt var den som spelade Mats 

i Pojken med guldbyxorna).  

I Mannen utan minne reder Snoken ut en otrohetsaffär och stoppar ett par som är på 

stöldturné, i Och himlen därtill ser han i stället till att förhindra en mystisk sekt från att etablera sig i 

trakten samtidigt som han stoppar en barnpornografihärva. I Blod är tjockare än vatten får han 

uppdraget att leta reda på en rik finansmans försvunna bror och får samtidigt stoppa ett 

insiderbrott på samma finansmans firma. Alla avsnitt är uppbyggda så att det finns ett huvudbrott 

men också ett mindre brott som ofta vävs samman med det större. Ofta finns också ett problem 

på ett personligt plan parallellt med det som är avsnittens huvudhandling.  

Serier regisserade av Leif Krantz: Modiga mindre män - Lufthavets herre (1966), Kullamannen 

(1967), Modiga mindre män (1967), Modiga mindre män (1968), Kråkguldet (1969), Följetong i X kapitel 

(1970), Barnen i Höjden (1972), Stora skälvan (1972), Pojken med guldbyxorna (1975), Ärliga blå ögon 

(1977), Sinkadus (1980), Öbergs på Lillöga (1983), Vägen till Gyllenblå! (1985), Bessingemordet (1986) 

                                                
62 Forslund, (2006), sid.122 
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Stoft och skugga (1988), Amforans gåta (1991), Ramakien - en demonisk historia (2002).63 

 

5. UNDERSÖKNINGEN AV KULLAMANNEN 

5.1 Stilen 

5.1.1 Mise en scéne  

Tv-serien utspelar sig på den skånska landsbygden och består av många vackra bilder på djur och 

natur. Det finns en del interiörer men exteriörerna dominerar. Interiörerna är dock oftast de som 

är mest skrämmande och Krantz använder sig av många, i spänningssyfte mycket tacksamma, 

miljöer, så som grottan, gruvan, kojan i skogen samt inne hos doktor Miller eller fru Verner. 

Medan interiörerna är mystiska och skrämmande är exteriörerna mest vackra, frånsett om de 

utspelar sig på kväll eller natt då fokus i stället återigen hamnar på spänningen och mystiken.  

När det gäller kostym, make up och skådespeleri är ungdomarna klädda i för den tiden 

typiska ungdomskläder och de vuxna (föräldrarna) har typiska vuxenkläder. Här har inte kläderna 

använts för att framhäva något annat än att de just ska vara ”normala”. När det gäller de vuxna 

med de större rollerna (doktor Miller, farbror Ludvig, Fru Verner och Harry) ser man dock att 

deras kläder symboliserar gott och ont. De goda är klädda i ljust medan skurkarna är klädda i 

svart. Doktor Miller har ljusa kläder och farbror Ludvig är klädd i svart o.s.v. I början av serien 

(när man ännu inte vet att han är ond) har Ludvig dock en vit tröja under den svarta kostymen, 

men i slutscenen i grottan (då man definitivt vet att han är ond) är han helt klädd i svart. Motsatt 

ordning är det med fru Verner, som till en början (när man tror att hon är ond) är klädd i svart, 

men på slutet (när man vet att hon är god) har ljusa kläder. Harry är klädd i mörkt under hela 

serien.  

Det här med klädernas färger och dess symbolik lägger man dock inte märke till förrän i 

efterhand. Först i scenen när Ludvig kommer till kojan och stjäl korv av ungdomarna och börjar 

fråga efter Miller, börjar man misstänka att han nog inte är så trevlig. När han sedan försöker 

fånga ungdomarna är man däremot övertygad om hans onda avsikter och man har då alltså läst av 

karaktärerna med hjälp av såväl utseende som agerande.  

Övergripande för de onda är att de på något sätt använder sig av våld. Liksom Ludvig tar 

även Harry till detta när han avslöjar sin mörka sida. Detta kan man se i det sista avsnittet när han 

letar efter Millers nyckel, som Tommy har gömt i en av Jennys lerkrukor. När Harry hittar rätt 

kruka får han inte ner handen i den och får panik. Tommy försöker hindra Harry från att slå 

sönder krukan; ”Men Harry det där är ju Jennys bästa kruka”, säger han. Harry bryr sig inte det 

                                                
63 www.svenskfilmdatabas.se 2008-12-16 
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minsta om detta och slår sönder krukan ändå. Därmed förstår både Tommy och publiken att 

Harrys ”kärlek” till Jenny egentligen inte var mycket till kärlek.  

Eftersom Kullamannen är en typ av deckare, är det inte konstigt att Krantz, när det gäller ljuset, 

använder sig av mycket skuggor. Inte minst själva introt till serien är mörkt och skuggigt och 

lägger därmed an tonen för resten av serien. Ett annat exempel på användandet av skuggor är 

scenen då ungdomarna sitter på stranden och löser psalmkoden. En stor skugga närmar sig sakta. 

När de sedan tittar upp ser de att det är prästen, vilket i sig också är lite av ett 

överraskningsmoment eftersom han inte spelat någon direkt roll i berättelsen innan. Skuggor 

utgör helt enkelt en stor del av serien och också en stor del av spänningen. Att hela serien är 

svartvit är inte heller något som direkt drar ner spänningsfaktorn. 

 

5.1.2 Cinematografin  

I Kullamannen finns en relativt jämt varierad mix av närbilder, etableringsbilder och extrema 

närbilder. Extrembilderna förekommer dock enbart på ett fåtal ställen, och detta för att framhäva 

karaktärernas känslor. I avsnitt 6 när Jenny får reda på att Tommy har åkt till Kastrup ser man 

exempelvis en närbild på hennes uppspärrade ögon. Ju mer spännande det är, desto närmare 

kommer också kameran. 

Ett annat grepp som Krantz använder sig av för att skapa spänning genom cinematografi är 

att han vid flera tillfällen då det ska vara som extra spännande först visar närbilder innan en 

etableringsbild visas. Detta gör att man som tittare blir mer vaken och nyfiken på vad det 

egentligen är man ska få se. Tidigare nämnda exempel med skuggan och prästen kan räknas också 

hit, en scen där för övrigt prästen filmas ut grodperspektiv vilket ytterligare förstärker spänningen 

och framställer honom som extra hotfull. En annan sekvens är den då man får se bilder inifrån 

stugan där doktor Miller håller till. Där ser man att två händer plockar med olika saker och man 

ser även benen på personen i fråga. Inte förrän efter ett tag får man se att kroppsdelarna tillhör 

doktor Miller, och innan det har man hunnit bli nyfiken på om det är Miller själv som är i stugan 

eller om någon har brutit sig in.  

Kameran är ganska stilla genom hela serien, men det finns inslag av såväl panoreringar som 

tilts och åkningar. Även zoomningar förekommer, och också en del POV-tagningar. En sådan är 

till exempel när doktor Miller ser på ungdomarna genom en kikare. I en övergripande analys av 

serien, är det dock inte kameratekniken/cinematografin som man koncentrerar sig mest på, just 

när det gäller arbetet med spänningsskapande.  
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5.1.3 Klippning och ljud  

Som i så många andra spännande serier bygger mycket av klipptekniken i Kullamannen på 

parallellklippning. I seriens inledning varvas till exempel bilder på Kaj och Tommys familj med 

bilder på den man som senare kommer att presenteras som doktor Miller. Ett annat exempel är 

när Kaj är inne och snokar i Millers hus. Bilder på honom varvas då med bilder på Miller som är 

påväg hem. Samma sak gäller i slutscenen, när man växlar mellan bilder på Kaj, Peter och doktor 

Miller nere i grottan, och bilder på Ludvig som är påväg att komma ikapp dem.  

Leif Krantz ser dessutom ofta till att visa tittaren mer än vad karaktärerna själva ser. När 

ungdomarna smyger hem till fru Verner ser man dem gå omkring och leta där inne. De öppnar 

en garderob och det ramlar ut en städmopp som skrämmer dem för ett ögonblick, men i övrigt 

finns inget av intresse. När de lämnar stället får dock tittaren se att Harry stått gömd där inne hela 

tiden, vilket ökar dramatiken och spänningen hos publiken.    

Tempot i klippningen varierar. Långa tagningar visas när det är lugnt, medan de snabbare 

tagningarna kommer när spänningen trappas upp. Tempot i parallellklippen ökas till exempel 

successivt ju närmare klimax scenen når.  

När det gäller ljudspåret ser även detta till att förhöja spänningen på sina ställen. Ett bra 

exempel är när barnflickan Jenny vaknar av ett ljud mitt i natten. Scenen är redan spännande i sig 

och blir inte mindre spännande när man hör ugglor som hoar och vinden som viner i natten. I 

det sista avsnittet visas också exempel på att ljud hörs diegetiskt men off screen och hur detta 

bidrar till en förhöjning av spänningsfaktorn. Ludvig har hittat på Kaj, Peter och Miller i grottan 

och han försvinner in i denna med en pistol. Han hotar att skjuta dem. En bild på grottan 

(utifrån) visas och man hör skott, utan att ha en aning om vem som egentligen skjuter eller blir 

skjuten.  

Annars används musiken också i de komiska partierna. Exempelvis i en scen när Jenny är ute 

och åker på sin lite speciella moped. Då hörs ett ljud som är lika lustigt som mopeden själv. 

Under en scen i det första avsnittet får också musiken ersätta dialogen. Föräldrarna ska packa in 

alla väskor i bilen (vilken är en komisk procedur i sig) och då spelas en munter melodi och det är 

också det enda ljud som hörs under hela packningsmomentet.  

Leif Krantz använder sig också av ledmotiv som symboliserar vissa av seriens karaktärer. I 

det första avsnittet blir det en speciell musik varje gång man ser doktor Miller, och tittaren lär sig 

att den låten symboliserar Miller. Även farbror Ludvig har ett eget ledmotiv, och såhär i efterhand 

är det lätt att säga att Ludvigs musik är mer ”ondskefull” än Millers, men det kanske man inte 

reagerar över utan att ha sett hela serien.   
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5.2 Narrationen 

Även om spänningen i Kullamannen slås an i och med de faktorer jag ovan har tagit upp, är det 

ändå genom narrationen som Leif Krantz hela tiden får spänningen att leva. När det gäller 

berättartekniken berättas handlingen med hjälp av de scener som utspelar sig, men det finns 

också en voice over i form av Kaj som med jämna mellanrum kommenterar det som sker och för 

berättelsen framåt.   

Om man ser till den dramaturgiska kurva som togs upp i ett tidigare kapitel om narration sen 

man att Krantz i anslaget av serien ser till att presentera miljö och karaktärer. En färja med texten 

”Helsingborg” är det första som visas och man får genast reda på var handlingen utspelar sig. 

Därefter visas doktor Miller, Harry och de fyra ungdomarna. Man får reda på att Harry förföljer 

doktor Miller och man får också veta att de fyra ungdomarna ska vara ensamma hemma (frånsett 

barnflickan Jenny) under sommarlovet. Dessutom ges små ledtrådar om den mystiska kullen och 

kullamannen, som kommer att få en nyckelroll genom hela serien. Lillebror Tommy frågar till 

exempel föräldrarna i bilen i filmens inledning; ”Är det där kullen mamma?” och redan där kan 

man alltså ana att kullen kommer spela en viss roll i den fortsatta serien. Väl hemma på gården 

säger också Jenny åt ungdomarna att de ska akta sig för att gå för nära klipporna. ”Gå inte för 

nära klipporna, då kommer Kullamannen och tar er.” Tommy frågar då; ”Finns han?”. Jenny 

förnekar detta, men Peter säger att ”Han finns visst”, och publiken blir alltså redan där nyfikna på 

vad som egentligen menas med detta.   

Intrigen med doktor Miller presenteras även den i seriens inledning. Miller har man först fått 

se då han pratar med en cykelhandlare och säger något om ”två vita och två blå”, något som 

självklart kommer att få sin betydelse längre fram i serien. Det dröjer sedan inte länge förrän 

också ungdomarna bekantas med Miller. När Tommy och Kajs familj har kommit fram till 

kusinerna äter de mat. Tommy ger sig snart iväg för att leka. Han jagar en igenkott och Marianne 

kommer efter. Helt plötsligt stöter de ihop med doktor Miller. Han frågar dem om vägen till 

”Overtorp”. Redan där verkar han lite mystisk. Och när sedan Kaj och Marianne stöter ihop med 

doktor Miller på samma ställe ännu en gång börjar det hela bli riktigt konstigt. Miller säger då att 

han tappade något när han var där senast. När Peter senare hittar en ring där förstår de att det 

måste ha varit den som Miller tappade. Det står ”Victoria” i ringen och den har två vita och två 

blå stenar. Ungdomarna bestämmer sig för att sätta in en annons om en upphittad damring i 

tidningen och detta blir början på deras bekantskap med Miller, men också bekantskapen med 

alla andra mystiska personer som de kommer att möta i fortsättningen.   

Efter detta trappas alltså intrigen upp mer och mer och den ena efter den andra visar sig vara 

intresserade av denna ring. Spänningen trappas upp för varje avsnitt, och alla man kan säga att 
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varje avsnitt är uppbyggt efter samma dramatiska kurva som hela serien i stort, men med 

undantaget att de i stället för att sluta med en avtoning (som i seriens fall) slutar med en 

cliffhanger som får tittaren att bli nyfiken på nästkommande avsnitt. Det första avsnittet slutar till 

exempel med att ungdomarna ser hur någon smyger utanför kojan, det andra med att det brinner 

utanför kojan samt att någon är instängd där, och det tredje slutar med att Ludvig får reda på var 

Miller håller hus. Avsnitt fyra slutar med att Kaj gömmer sig i ett torn. Han springer uppåt och 

man ser fötter som långsamt kommer efter. Det femte avsnittet slutar i sin tur med att Kaj 

kommer upp ur gruvan efter att ha blivit jagad av Harry. Harry räcker fram handen till honom 

men Kaj vill inte ta den (och fram tills detta, har alltså ungdomarna trott att Harry har varit på 

deras sida). I slutet av avsnitt sex får Jenny och Marianne reda på att Tommy har åkt till Kastrup. 

När de kommer dit ser de båten lämna hamnen och i det sista avsnittet visas parallellklipp mellan 

Kaj och Peter i den mörka grottan med när fru Verner som berättar för Jenny, Marianne och 

Tommy att ”Ludvig och Harry har ett samarbete.” I grottan hör Kaj och Peter något och de 

gömmer sig. Någon går emot dem och de ser till slut att det är Miller. Man ser samtidigt hur 

Ludvig närmar sig på utsidan. Han försvinner in i grottan med en pistol i handen. Väl där tar han 

Miller och Kaj till fånga. Han räknar ner och hotar med att skjuta dem om de inte berättar var 

ringen finns. Peter skär av lampsladden i grottan och det blir svart. Man hör skott. Kaj och Peter 

springer ut från grottan. Ludvig kommer efter, och till slut kommer även Miller. Kaj och Peter 

fångar Ludvig i ett nät och Kaj slänger pistolen i sjön. Inne i grottan står det Victoria på väggen. 

Miller och pojkarna sätter ringen mot detta och en håla öppnar sig. Där finns en ask med 

microfilmer i, som Miller har letat efter och som han behöver för att kunna ”rädda världsfreden”. 

På utsidan tar Ludvig sig loss från nätet och fångar Peter i stället. När Miller och Kaj kommer ut 

hotar Ludvig dem med att slänga Peter utför klipporna. Samtidigt kommer sjöpolisen och Ludvig 

fångas.  

Den allra sista scenen visar sedan hur föräldrarna kommer tillbaka till Himmelstorp och det 

kramas och alla är glada. Tommy visar att han äntligen har lärt sig att cykla, en bihandling som 

funnits med hela tiden. Allt avslutas med att Kaj sitter vid skolbänken och avslutar berättelsen om 

vad han har gjort över sommarlovet på Himmelstorp.   

 

5.2.1 Plantering och skörd  

Plantering och skörd är något som Leif Krantz själv säger vara något av de viktigaste faktorerna 

när det gäller att skapa spänning.64 I sekvensen när Kaj gömmer sig i stövlarna hemma hos Miller 

ser man tydligt hur Krantz jobbar med just detta. När Kaj smyger in i Millers hus ser man ett par 

                                                
64 Intervju med Leif Krantz, Stockholm, 2008-07-30 



Elin Broman 

 23 

stövlar och en regnrock som står/hänger där. När Miller sedan kommer in i huset ser man så hur 

Kaj har gömt sig i stövlarna och regnrocken och alltså befinner sig i samma rum som Miller hela 

tiden. Under samma sekvens varnar de andra ungdomarna Kaj genom att låta som en lom. Senare 

i serien (när ungdomarna är på Millers sida) ser de hur Ludvig smyger på doktor Miller. Då varnar 

de i sin tur Miller genom att än en gång låta som en lom och man ser alltså hur lomljudet kommer 

tillbaka.  

Ett annat exempel på plantering finns i seriens första avsnitt då ungdomarna går till en koja 

som Peter och Marianne har gjort i skogen. Kaj berättar då (som voice over); ”I taket fanns en 

reservutgång ifall fiender skulle hålla dörren i bevakning”. Just denna kunskap är något som 

ungdomarna kommer att få användning för längre fram, ett flertal gånger. Det samma gäller när 

de kommer till Millers hus första gången. Det börjar med att man får se hur de ligger i kojan och 

sover. Kaj frågar Peter och Marianne om de verkligen bor alldeles ensamma ute i Himmeltorp. 

De svarar att de gör det, och att Persson som bor i huset i närheten ligger på sjukhus och att 

stugan står öde. Nästa morgon hittar Peter fotspår utanför kojan, som leder dem till den öde 

stugan som de pratat om föregående kväll. De smyger in på gården och stöter bland annat ihop 

med en fågelskrämma, vilket även denna kommer att få en större roll senare. I slutet av serien 

åker nämligen ungdomarna tillbaka till Millers gård för att gräva efter det ställe som finns utmärkt 

på kartan de fått av Miller. I bakgrunden ser man då hur fågelskrämman börjar röra på sig! (Och 

snart får man också veta att det är Ludvig som gömt sig i denna).  

 

5.2.2 Komiska inslag 

Kullamannen bygger på spänning och man kan säga att det i så gott som varje scen finns någon typ 

av just detta. Precis som Krantz själv har sagt så blandas dock spänningen med en hel del 

komiska inslag, och det är en av anledningarna till att det som är spännande faktiskt är 

spännande. Ett exempel som jag själv tycker är väldigt komiskt är scenen då Tommy har gömt sig 

i Harrys bil. Helt plötsligt får Harry syn på Tommy i backspegeln och tvärstannar. ”Vad gör du 

här!?” Tommy tittar på Harry: ”Jag skuggar dig för nu har jag kommit på att du är en bov du 

med”. Det är en väldigt spännande scen som lite väntat också blir väldigt rolig.  

Andra exempel finns i avsnitt fyra när Ludvig smyger på doktor Miller. Då smyger de fyra 

ungdomarna i sin tur på Ludvig och bestämmer sig för att varna Miller. När Ludvig har smugit 

fram till Millers dörr skriker Marianne: ”Ska inte farbror Ludvig knacka?” I samma avsnitt blir 

också ungdomarna jagade av Ludvig. De har ett försprång och när Ludvig måste springa över en 

golfbana får han stanna gång på gång för golfare som ska slå. Ett mycket komiskt inslag in en i 

övrigt väldigt spännande scen.   
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6. EN SPÄNNING SOM KOMMER IGEN 

6.1 Stilen 

Om man jämför Kullamannen med andra serier av Leif Krantz ser man att det finns många 

faktorer som återkommer. När det gäller den visuella stilen är fina miljöbilder något som 

kännetecknar serierna mycket bra. I Kullamannen och Kråkguldet skildras mindre landsbygdsorter 

och de representerar både svensk sommar (Kullamannen) och vinter (Kråkguldet). Naturen är en 

viktig del i berättelsen. I Kullamannen utspelar sig ju själva slutstriden och upplösningen i grottan 

vid havet, och i Kråkguldet är det den gamla gruvan/grottan i skogen som utgör en stor del av 

handlingen. I Bessingemordet får man också uppleva den svenska landsbygden under såväl sommar 

som vinter, och även där finns många bilder på djur och natur. I Pojken med guldbyxorna, Snoken 

och Ärliga blå ögon utspelar sig mycket av handlingen i staden, men det finns fortfarande 

naturbilder, även om många scener utspelas inomhus också. Sinkadus är ett mellanting. Där finns 

fina naturbilder men väldigt många scener är även filmade inomhus.  

I och med att naturen har en så viktig del i Leif Krantz filmer har djur en återkommande 

betydande roll. I Kullamannen leker Tommy med en igelkott, hästarna betar och man får bland 

annat se kor och rådjur. I Kråkguldet spelar naturligtvis kråkorna en viss roll och i Sinkadus är det 

bland annat en andfamilj som hindrar Hissing från att ta livet av sig. Hunden Tubbe i Snoken är 

Anders bästa vän och det kan ju direkt jämföras med Hissings katt i Sinkadus, som ju är hans 

bästa vän och som egentligen är det enda som gör hans liv värt att leva. I Pojken med guldbyxorna 

får Mats och hans pappa träffa på en del afrikanska djur på deras utlandsresa och dessutom har ju 

den återkommande fågeln en slags nyckelroll. De ”lätta” scener som djuren ofta finns med i i 

Krantz filmatiseringar fungerar som något som lättar upp en annars väldigt spännande handling, 

och det gör också det spännande mer spännande.  

Kläder och make up har oftast ingen direkt framträdande roll, bortsett från Ärliga blå ögon, där 

kläder och make up ju faktiskt nästan har en nyckelroll.   

Något som också är återkommande när det gäller Leif Krantz serier, är att han i viss mån 

använder sig av samma skådespelare. De som spelar Marianne och Tommy i Kullamannen (Maria 

Lindberg och Staffan Hallerstam) har även liknande roller i Kråkguldet. Lindberg var dessutom 

också med i Stora skälvan, en ytterligare ungdomsserie i Krantz regi. Polisen i Sinkadus är 

dessutom den samma som den i Ärliga blå ögon. Som kuriosa kan också nämnas att den regissör 

som Krantz samarbetade med i Snoken är samma man som spelade Mats i Pojken med guldbyxorna 

(Harald Hamrell) och att dramatiseringen i Bessingemordet gjordes av Max Lundgren, som är 

författaren bakom boken Pojken med guldbyxorna.  

När det gäller arbetet med ljuset är skuggor naturligtvis mycket vanliga, eftersom de alltid 
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hjälper till att förstärka spänningen i en scen. I Kullamannen finns skuggorna hela tiden, och även i 

Kråkguldet hjälper de till att förstärka spänningen, exempelvis när klassen smyger omkring i 

gruvhuset. I Pojken med guldbyxorna är vinden den mest skrämmande platsen och känslan förstärks 

av skuggor. Ett ytterligare exempel finns i avsnitt fyra när Mats och pappan gömmer sig i stugan. 

Mats ligger och sover och man ser skuggor som närmar sig. Inte minst i Snoken förekommer 

också skuggor på sina ställen. Till exempel när den motorcykelklädda förrädaren smyger omkring 

inne i tv-studion på natten, i Mannen utan minne. 

 

6.2 Cinematografin 

När det gäller kameratekniken finns många likheter mellan Kullamannen och Kråkguldet. Precis som 

i Kullamannen, fortsätter Krantz att visa närbilder som sedan blir till helbilder även i Kråkguldet. 

När Staffan kommer till slaktaren blir han erbjuden jobb, men han tackar nej. Han sätter sig på en 

snöklump och leker att han rider. Man ser svarta skor som kommer mot honom och efter ett tag 

ser man att de tillhör det mystiska paret Signe och Orvar. Tekniken återkommer också i andra av 

Leif Krantz serier. I Bessingemordet får man se hur någon går omkring i skjulet och plockar med 

mjölk och kärl. Man ser bara händer och fötter och det kan ju direkt jämföras med Kullammannen 

då man ser de olika kroppsdelarna som plockar runt hemma hos doktor Miller.  

Något som märks i Krantz senare serier är dock att kameran blir mer rörlig än vad det var i 

exempelvis Kullamannen. I Snoken, som tillhör den senaste serien i mitt analysurval) finns många 

exempel på rörlig kamera och på panoreringar. Mannen utan minne börjar till exempel med en 

rörlig kamera som motsvarar mördarens POV. I samma avsnitt får man också se hur Snoken 

smyger omkring i det tänkta offrets lägenhet. Någon smyger upp bakifrån och allt blir svart. När 

han vaknar ser han en hand. Han följer denna och ser att det är ett lik, något som till viss del visas 

med hans POV. Ytterligare ett exempel på hur spänning skapas genom POV i detta avsnitt 

kommer när de ska gripa mördaren. Man ser då allt ut mördarens POV och får inte se vem han är 

förrän hans ansikte visas i backspegeln på en polisbil. Även mycket zoomningar finns, och detta 

kan man, också se exempel på även i Sinkadus.  

I Sinkadus visar Krantz också prov på små hur han låter små detaljer symbolisera något större. 

I en scen när tjuvarna är besvikna och har blivit bestulna på guldet, filmas till exempel en av dem 

genom en snara. Vid detta tillfälle säger samma person också: ”Det är inte rättvist”, med blicken 

rätt in i kameran, och det är för övrigt ett grepp som jag inte har sett i andra serier av Krantz. En 

viss likhet med filmandet genom snaran kan dock hittas i Mannen utan minne (Snoken) där den 

häktade mannen filmas genom galler. I Sinkadus är det också en guldhandlare som larmar polisen 

och tipsar om Hissing, samtidigt som man set hur han gillrar en råttfälla, vilket naturligtvis också 
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är mycket symboliskt. I Sinkadus får man också se hur tjuvarna spelar plockepinn, vilket 

symboliserar slumpen på ett sätt och också att tjuvarna just nu lever väldigt farligt. I Bessingemordet 

när mannen och mamman är arga på kvinnan piskar de hö med en väldig kraft, och det blir i sin 

tur symboliskt för att ”slå” den arga kvinnan i familjen.  

 

6.3 Klippning och ljud  

Precis som i Kullamannen är parallellklippning något som symboliserar de övriga serier som jag har 

undersökt. Under upplösningen i Kråkguldet varvas klipp på ungdomarna på julspelet med bilder 

på Staffan och vaktmästaren samt bilder på Maria och Signe och Orvar. Även i Sinkadus finns 

exempel på hur parallellklippningen förhöjer dramatiken i de dramatiska partierna. Exempelvis då 

tjuvarna sätter in stöten mot guldtransporten, när bilder på polisen som jagar tjuvarna varvas på 

bilder på tjuvarna som försvinner med guldet.  

Ljudet har ungefär samma funktion i alla Krantz serier. Det spelar en ganska stor roll även 

om man kanske inte tänker på det. Ofta används samtidigt musik som är väldigt talande, men det 

är då i första hand själva texten som åsyftas, medan själva musiken skapar ”stämningen”. 

Signaturmelodin i Kråkguldet säger till exempel ”guld är inte allt som glimmar”, och i Sinkadus 

sjunger en sångerska vid upprepade tillfällen om slumpen (Sinkadus). Ljudet används också för att 

förstärka redan spännande moment. I Kråkguldet i scenen när Staffan är ensam hemma hör han 

något utanför huset hör man hur dörren knarrar och det blåser. Man ser någon spana i 

nyckelhålet. Staffan skyndar ut på verandan och tittar. Han hör då kråkor och trummor läggs till 

musikspåret, vilket direkt kan jämföras med scenen i Kullamannen då Jenny går ut på gården mitt i 

natten efter att ha vaknat av konstiga ljud. I Kråkguldet, när Signe och Orvar presenteras, går de 

runt i byn till mystisk musik, vilket också kan jämföras med den musik som spelas i Kullamannen 

när man ser doktor Miller eller farbror Ludvig. I Bessingemordet ökar också spänningen betydligt i 

och med ljud. I scenen när Per ska hälsa på morbrodern mitt i natten, åskar det och blåser och 

det får genast natten att kännas med skrämmande är vanligt.  

Det här med ledmotiv som jag gav exempel på i analysen av Kullamannen, kan man exempelvis 

i Pojken med guldbyxorna säga att fågelkvittret som hela tiden återkommer, symboliserar fågeln på 

samma sätt som doktor Millers ledmotiv i Kullamannen. I Pojken med guldbyxorna har också Mats ett 

ledmotiv i form av det speciella prasselljud som återkommer vare gång han stoppar handen i 

fickan och tar upp sedlar. I avsnitt tre får man till exempel se pappan ligga och sova, medan man 

hör prasslandet off screen. Även om man inte ser Mats just då, kan man se honom framför sig 

och ändå veta vad han gör. I Ärliga blå ögon talar texten i melodin om mycket av handlingen; 

”Dina blå, blå ögon och din svarta lilla själ. Jag gick på en nit igen, fast jag känner dig så väl.” 
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6.4 Narrationen 

I alla de tv-serier av Leif Krantz som jag har undersökt, är det tydligt att det är främst genom 

narrationen som Krantz skapar den spänning som jag tycker karaktäriserar honom. Krantz 

berättar främst med hjälp av bilder men i några av hans serier finns även en berättarröst som för 

handlingen framåt. I Kullamannen finns ju Kaj, och i Bessingemordet kommer en utomstående 

berättarröst in en bit in i filmen. Den berättar då om de karaktärer man tidigare har träffat. Den 

återkommen också en gång längre in i serien och berättar då vad som hänt under vintern när Per 

lämnat byn. I Kråkguldet är det i stället Staffans morfar som agerar voice over. Han säger till 

exempel inledningsvis att han väl aldrig skulle ha berättat historien om Skarp-Eriks guld. Han 

berättar om guldet som finns i Kråkberget och påpekar att det ”inte bara är gott att ha guld” 

o.s.v.  

Guld eller rikedom och det faktum att det ofta ställer till problem är för övrigt en premiss 

som på ett eller annat sätt kan läsas in i många av Krantz serier. I Kullamannen finns ringen, i 

Kråkguldet Skarp-Eriks guld, i Sinkadus finns guldtackorna, i Pojken med guldbyxorna pengarna och i 

Ärliga blå ögon handlar det ju om Berits svindleri och pengatjänande. Brotten i Snoken har alltid 

eller oftast också de någon form av anknytning till pengar, och Krantz vill ofta poängtera att det 

här med rikedom inte alltid för något gott med sig. I Sinkadus säger Hissing till sin katt ”Jag 

trodde att det skulle vara enkelt nu när vi var rika, men guld kan man inte äta”. I Snoken, Blod är 

tjockare än vatten, påpekar också den rika finansmannen att han inte har någon familj. ”Firman är 

min familj.” I Kullamannen leder ringen bara till problem, och i Kråkguldet blir guldklimpen snarare 

en belastning än ett fynd.  

 

I samtliga serier ser Krantz till att presentera människorna, miljön och intrigen direkt. Kullamannen 

inleds med bilder på en färja som det står ”Helsingborg” på, och i Kråkguldet ser man hur en bil 

åker förbi en skylt med texten ”Granhyttan”. Tidigt i Kråkguldet får man också höra kråkorna och 

se dem vaka över platsen där guldet finns. Man ser också en skylt med texten: ”farligt område” 

och man förstår att något kommer att utspela sig där senare. I Kråkguldet får man sedan se Signe 

och Orvar gå runt och snoka i byn. De frågar om det finns någon polis i Granhyttan, men får 

svaret att polisen som finns nästan alltid håller till inne i stan. Efter det frågar de var skolan ligger 

och man kan reda där dra kopplingen att de är ute efter något barn. Mystiken kring Signe och 

Orvar motsvarar den som finns kring Miller i Kullamannen.  

I Sinkadus inledning säger de på polisstationen när de fraktar guldtackorna; ”10 000, låt oss 

hoppas att ingen sticker med det. Fast jag har svårt att tro att någon ska komma undan med ett 

halvt ton guld”. Det är naturligtvis vad någon sedan gör. Krantz ser också till att stegvis trappa 
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upp spänningen då han senare i inledningen låter polisen prata om transporten ännu en gång. 

”Någon borde ta ett titt på 10-miljonerstransporten. Det är ju ovanligt mycket pengar det handlar 

om”, säger polisen och man förstår då att något kommer hända med denna.  

Kratz följer sin dramatiska kurva i alla serier, och om man jämför Kullamannen och Kråkguldet 

kan man tydligt jämföra de typiska cliffhangersluten. Det första avsnittet av Kråkguldet slutar med 

att Staffan visar guldklimpen för Maria och Åke. Samtidigt ser man hur någon tjuvlyssnar bakom 

knuten. Avsnitt nummer två slutar med att Staffan får se att guldet är borta från grisäpplet som 

han gömde det i. Han springer ut och där stöter han på Åke. I avsnitt tre är ungdomarna hos 

slaktaren och snokar. Åke har smugit ner i källaren och det slutar med att slaktaren kommer efter. 

Det fjärde avsnittet avslutas med att Staffan kommer hem och möts av en svart katt i stället för 

en vit. Efter det ser han att Signe och Orvar sitter i hans vardagsrum! ”Vi har väntat på dig 

Staffan.” Avsnitt fem slutar med att Jesusbarnet (Staffan) är försvunnen. Även här är det sista 

avsnittet mycket dramatiskt. Maria ser att vaktmästaren har lyssnat på allt de har sagt. Hon förstår 

att det är han som är boven och skyndar ut för att förfölja honom. Hon hoppar i en bil och säger 

åt dem att förfölja bilen i vilken vaktmästaren har försvunnit med Staffan. Samtidigt får man se 

hur Staffan visar vaktmästaren guldet. Det visar sig att Maria har liftat med Signe och Orvar. 

Vaktmästaren och Staffan kommer in i gruvhuset där Maria och de andra är. Vaktmästaren 

ramlar. Signe och Orvar tar guldet. Precis när de ska ge sig av ringer det i klockan och de blir 

rädda. Slaktaren visar sig och de stannar. Signe tar med sig guldet och springer. Hon ramlar tillslut 

i grottan och blir sedan räddad. Det blir fest i Granhyttan och alla är nöjda och glada.  

 

Precis som i Kullamannen är plantering och skörd också vanligt i Krantz andra serier. I Kråkguldet 

säger Staffan att han inte kan röra sig, då han ligger inlindad i Jesuskrubban i det sista avsnittet. 

Därefter rövas han bort. I Sinkadus får man se hur tjuvarna målar bokstäverna HAM på en 

registreringsskylt. I en senare scen ser man samma tjuvar cykla ut från ett garage medan Hissing 

går in i det samma. Hissing ser att hans bil ser lite baktung ut men han sätter sig och kör iväg. 

Hans bil har registreringsnummer HAM. En bil med lika nummerskylt står kvar på parkeringen. I 

Pojken med guldbyxorna säger Mats pappa att de nog måste vänta med att åka på semester tills de 

har några pengar att åka för. I slutet av serien har de så mycket pengar så att de måste åka 

utomlands för att kunna göra sig av med dem! 

Liksom planteringar är också motif, något som återkommer i Krantz serie. I Kullamannen är ju 

ringen ett lysande exempel på detta och i Snoken, Blod är tjockare än vatten kan man säga att statyn 

har en liknande roll. Först får Snokens mamma i uppdrag att göra en staty av den kända 

finansmannen och i slutet blir samma staty till mordvapen då en som arbetar på firman slår ner 
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en tjuv med den samma. I Pojken med guldbyxorna finns en fågel med genom hela serien. Fågeln är 

faktiskt det första man ser i seriens första avsnitt och den återkommer sedan, både synlig och i 

form av ljud. Den melodi som den ger ifrån sig, spelar även Mats på blockflöjt.  

Överraskningsmoment finns det också gott om. I Kullamannen finns ju bland annat 

överraskningsmoment när Harry dyker upp hemma hos fru Verner, när det visar sig att Prästen 

spionerar på ungdomarna eller när man får se att fru Verner ligger bunden i kojan. I Sinkadus blir 

Hissing till exempel stoppad av polisen, precis efter att han har åkt iväg med hela 

bagageutrymmet fullt av guld. Både Hissing och publiken hinner bli rejält nervösa innan det 

kommer fram att polisen bara var intresserad av att se på körkortet. I Snoken, Mannen utan minne 

har Snoken kommit tjuvarna på spåren och stormar in i huset där han sett tjuven gått in med en 

förmodad stulen tv. Tittarna tror, precis som Snoken, att det nu kommer att ske ett tagande på 

bar gärning, men när Snoken kommer in i rummet ser man att de sitter en gammal tant där. Det 

visar sig vara tjuvens farmor, och hon intygar att det är hon som skulle få låna en gammal tv av 

tjuven (hennes barnbarn).  

Till skillnad mot Kullamannen, Kråkguldet och Snoken visas handlingen i Sinkadus, Pojken med 

guldbyxorna och Ärliga blå ögon från ”tjuvarnas” perspektiv, vilket är en skillnad som utmärker sig 

något. Men i de serier när man ”håller på” tjuvarna är det inte alls fråga om samma onda tjuvar 

som i exempelvis Kullamannen. I Sinkadus säger till exempel Hissing vid ett tillfälle till sina nya 

skurkkamrater; ”För att tortera någon måste man vara sjuk, men ni är ju bara hederliga skurkar” 

och det är lite av det intrycket man får av de skurkar som man följer i Krantz serier.  

 

6.5 Komik  

Något som symboliserar Krantz väldigt bra, och som också är hans ambition, är förmågan att 

blanda spänning mer humor. I Kullamannen är det ofta Tommy som står för de komiska 

kommentarerna och hans egna projekt med att lära sig cykla kan även det ibland hjälpa till med 

att lätta upp stämningen. När det gäller Kråkguldet är det lätt att skratta åt tjuvarna Signe och 

Orvar, och deras egen kamp mellan en pengagalen och lättirriterad Signe och en lugn och foglig 

Orvar. I Bessingemordet är det en väldig spänd stämning vid köksbordet. När då den hemkomna 

soldaten börjar sjunga och vissla mitt i allt, blir det hela mycket lustigt. Pappan i Pojken med 

guldbyxorna är också ganska lätt att skratta åt, och han ser till att höja humordosen med både 

miner, kroppsspråk och kommentarer.  

I Sinkadus stormar poliser tjuvarna men de har ju faktiskt inget guld hemma. Vi ett senare 

tillfälle har polisen omringat Hissings lägenhet. Även denna gång är de helt rätt ute, men de kan 

ju inte veta att Hissing just då sitter i en husvagn utanför huset. Något som också, på något sätt är 



Elin Broman 

 30 

lite komiskt, är faktiskt när Hissning ska försöka ta livet av sig och misslyckas gång på gång. När 

han ska försöka hoppa från Katarinabron kommer en mattant från jobbet och han kommer av 

sig. Han går vidare till parken för att försöka skjuta sig där. Då kommer ett gäng kanotpaddlare 

och avbryter honom. Nästa försök avbryts av en andfamilj som är nyfikna på vad han håller på 

med. Hans missmyckade självmordsförsök gör det sedan väldigt komiskt när tjuvarna ska 

utpressa honom och hotar med att skjuta honom. Hissing skrattar bara. Det är just skjuten han 

vill bli.   

I Ärliga blå ögon svarar huvudpersonen Berit för en hel del roliga kommentarer. Precis i början 

frågar till exempel en man henne om de ska ha ”lite kul” tillsammans. Hon svarar med 

amerikansk brytning. ”Nej du är för gammal och fet.” Även slutet på serien är ganska komiskt på 

ett sätt. Under seriens gång har Berit gömt sina pengar i kakelugnen hemma hos tanten som hon 

hyr rum av. När polisen är henne på spåren flyttar hon från tanten men kommer tillbaka utklädd 

till kille. Tanten berättar att hon har renoverat rummet och Berit får se att kakelugnen är borta.  

I Snoken Och himlen därtill, bryter sig en medhjälpare till Snoken in i ett hus för att rädda en 

flicka som fångats av en sekt. Hon möter en kvinna som ser misstänksam ut och vet först inte 

vad hon ska göra. Sen säger hon ”Halleluja” och då verkar allt okej.  I Blod är tjockare än vatten tar 

Snoken ett extrajobb som slaktare. När han kommer hem en dag sitter den rika finansmannen 

och väntar på honom. ”Jag har varit ute på jobb” förklarar Snoken och finansmannen ser förvånat 

på Snokens blodiga slaktarförkläde.  

Små komiska inslag finns i alla Krantz serier, och även om det kanske inte rör sig om så 

många komiska hela scener, ser han alltid till att klämma in någon fyndig kommentar som gör att 

man som tittare drar på smilbanden. ”För att få en riktigt bra spänning tror jag att det är viktigt 

med just humor. Man behöver något som balanserar upp allt det mörka. Ett skratt mellan några 

spännande partier ser faktiskt bara till att höja spänningen”, berättar Leif Krantz.65 

 

7. KRANTZ SOM AUTEUR  

Ingmar Bergman är väl tveklöst det allra tydligaste svenska exempel på en så kallad auteur och 

som jag nämnde tidigare kanske inte Leif Krantz är det första namn som dyker upp när man ber 

någon nämna en svensk auteur. För det första har han aldrig blivit lika ”erkänd” som de riktigt 

stora inom svensk film, och för det andra har ju han koncentrerat sig mer på tv-mediet, något 

som inte är det som i första hand har förknippats med just auteurteorin.  

Ändå tycker jag att jag efter denna uppsats kan dra slutsatsen att Krantz mycket väl kan ses 

som en bortglömd auteur inom svensk television. Hans filmiska stil och teknik för att skapa 

                                                
65 Intervju med Leif Krantz, Stockholm, 2008-07-30 
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spänning återkommer i alla fall i hans serier och han uppfyller många av de kriterier som utgör 

auteurteorins grunder. Teorin säger ju att de riktigt starka regissörerna hade en så pass personlig 

stil som publiken snabbt känner igen.66 Kanske gäller detta inte den breda publikens uppfattning 

om Leif Krantz men jag tror ändå att de flesta skulle kunna ana att till exempel Kullamannen och 

Kråkguldet är gjorda av samma person.  

Jag tycker helt klart att man kan ana Leif Krantz ”röst” i alla hans serier. Sarris ansåg ju att en 

regissör måste ha sin personliga stil i filmens visuella och emotionella uttryck samt ha en egen 

inre mening med sina filmer och sitt berättande. Sarris menade att sättet en film ser ut på, 

påverkas av regissörens tankar och känslor, och regissörens personlighet speglades alltså i hans 

eller hennes verk.67 Det som främst är kännetecknande för de serier av Leif Krantz som jag har 

studerat, är att de alla bygger på spänning. En spänning som han främst skapar genom sin 

berättarteknik. Han ser tidigt till att presentera karaktärer, miljö och konflikt och koncentrerar sig 

sedan på att trappa upp denna konflikt tills den når maxpunkten och sedan dalar till en avtoning. 

Detta stämmer för övrigt mycket väl in på det som John Alexander och Robert McKee tog upp i 

ett tidigare kapitel. Alexander skrev ju att en filmisk berättelse bygger på de två faktorerna orsak 

och verkan och kan beskrivas som en enda lång kedjereaktion. Berättelsen inleds ofta med en 

presentation där tittaren får lära känna de olika karaktärerna och snabbt lära sig vem som är god 

och vem som är ond. Tittaren får också miljön som historien utspelar sig i presenterad för sig och 

därefter även berättelsens konflikt, (alltså det som sedan kommer att utgöra själva handlingen.)68 

McKee menade vidare att konflikten trappas upp stegvis under berättelsens gång, för att till slut 

nå en maxpunkt (point of no return.) Efter maxpunkten kommer upplösningen på konflikten 

samt filmens avtoning och slut69. Ett mönster som Leif Krantz tillämpar i alla sina serier.  

Det som också kännetecknar Leif Krantz berättarteknik är att han, precis som David 

Bordwell förespråkade, ser till att göra tittare aktiv. Bordwell menar ju att det är viktigt att man 

som manusförfattare inte gör allt så uppenbart så att publiken får allt ”serverat”. För att en film 

ska engagera och vara riktigt spännande krävs det i stället att publiken själv får vara med och 

”lösa gåtan”. Ett enkelt sätt att göra det på är att som regissör använda sig set up och pay off 

(plantering och skörd). Det innebär att regissören eller manusförfattaren planterar små detaljer 

under filmens gång som de senare skördar och som på så sätt ger tittaren en form av ”aha-

upplevelse”.70  

Spänningen i Krantz hålls vid liv genom att tittaren hela tiden får engagera sig. Han använder 

                                                
66 Stam, (2000), sid.84 
67 Gerstner, Staiger, (2003), sid.34 
68 Alexander, (2001), sid.34 
69 McKee, (1997), sid.208 
70 Ibid, sid.238 
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sig mycket av plantering och skörd, men det som dock gör att spänningen blir så påtaglig är att 

den hela tiden varvas med komiska inslag.  

Kortfattat är det som symboliserar Krantz serier just spänningen. Och det är alltid en 

spänning som skapas genom små detaljer och genomtänkta sekvenser, och inte genom ett blodigt 

slagsmål eller en vapengalen terrorist.  

När det gäller själva stilen i Krantz produktioner handlar det mycket om fin natur och djur 

och den svenska landsbygden skildras gärna. Andra återkommande inslag är att han använder sig 

av samma skådespelare i flera av hans serier, har en återkommande premiss om att guld och 

pengar inte är allt, utan snarare leder till problem samt använder sig av musik med talande texter. 

Att han använder sig av skuggor, parallellklipp och cliffhangers är också återkommande, men 

detta är mer ett kännetecken för spänningsgenren i stort än för Krantz själv.  

Leif Krantz berättar: ”En sak har mina filmer gemensamt (undantagandes Nattpass, 

Bessingemordet och troligen Snoken) och det är att dom på nåt vis, inte alltid samma vis, inte är 

realistiska utan just filmer; det vill säja fantasier, drömmar, lek, teater. Man kan också försöka 

spika titlar på den här metafilmiska ingrediensen: MMM var parodi, Kullamannen var ett 

spionäventyr som nog utspelades i ungarnas fantasi (Kajs slutreplik: Och det är sant vartenda 

ord!), Kråkguldet var folksaga, Pojken med guldbyxorna innehöll ett underverk, Stora skälvan var redan 

i premissen en skröna, Ärliga blå ögon var kanske ytligt sett realism, men t ex inslag av 

signaturmelodins ”Dina blåa blåa ögon och din svarta lilla själ/Jag gick på en nit igen, fast jag 

kände dig så väl” markerar ju draget av fiktivt avstånd från vardagen. Sinkadus likaså; den är lika 

långt från verkligheten som dess författare.”71 

Kriteriet som Truffaut stod för, om att regissören är den som ansvarar för både manus och 

regi och i stort sett ligger bakom hela filmen72 kan, när det gäller Leif Krantz, sägas uppfyllas i 

viss mån. Krantz regisserar sina serier själv och är alltid inblandad i manusförfattandet i allra 

högsta grad. I många fall kommer dock originalmanuset från någon annan, och Krantz svarar 

sedan för omarbetningen av detta.  

Truffaut menade ju också att filmen var en produkt av en skapande författare och att 

auteurens ”röst” kunde höras i hans verk. En röst som man senare kunde känna igen efter att ha 

sett flera filmer av samma auteur. Detta genom att regissören återkommande använde sig av 

liknande psykologiska eller moraliska teman, och stod för en sammanhängande visuell stil etc.73 

Detta stämmer med de serier av Leif Krantz som jag har studerat, men till saken hör också att jag 

inte har sett alla Krantz serier utan medvetet valt serier som håller sig inom samma genre. Auteur 

                                                
71 Intervju med Leif Krantz, Stockholm, 2008-07-30 
72 Gerstner, David & Staiger, Janet, Authorship and film, Routledge, London, 2003, sid.7  
73 Stam, Robert, Film theory an introduction, Blackwell Publishers, Oxford, 2000, sid.83 
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eller inte, hans serier inom spänningsgenren tillhör i alla fall en egen liten ”Krantz-genre” i den 

svenska tv-historien. Det han gör behöver inte nödvändigtvis urskilja honom från mängden, men 

han ser ändå till att hålla sig till en stil som jag tycker är signifikant för just Krantz, även om den 

för den sakens skull inte behöver vara unik.  

I samband med detta man ju också fråga sig hur giltig auteurteorin faktiskt är. Jag är 

personligen inne på Kaels spår om att man inte enbart bör upphöja en films eller tv-series 

regissör för en produkt som i själva verket så många fler ligger bakom. ”Film är ett 

samarbetsmedium där även de mest dominerande regissörer är beroende av sina medarbetare”.74 

Men detta behöver ju nödvändigtvis inte betyda att man inte ska kalla Leif Krantz för en auteur, 

utan handlar nog snarare om auteurteorins brister.  

 

8. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING   

Undersökningen i denna uppsats är kvalitativ och resultatet utgörs av mina iakttagelser och 

tolkningar. Jag har också, som jag tidigare nämnt, gjort ett medvetet val av serier som jag vet 

faller inom gränserna för samma genre, och i en annan undersökning hade det kanske varit 

intressant att se vad som händer med ”Krantz som auteur” om man även tagit med någon av 

hans serier som inte i första hand är en spänningsserie.  

En annan vinkel, vid sidan av mina frågeställningar, som kan vara intressant att fokusera på i 

en eventuell uppföljare är det som Sören Kjörup tar upp om ikon, symbol och index i sin bok 

Människovetenskaperna.75 Man hade då kunnat undersöka om det finns vissa symboler som Krantz 

använder sig av för att skapa spänning och om dessa återkommer i flera av hans verk. Detta hade 

man sedan kanske kunnat koppla till vad som symboliserar spänning just för honom, och därmed 

dragit en parallell tills auteurteorins tankar om att regissörens personlighet speglas i hans verk.  

En ytterligare utveckling av uppsatsen kan vara att göra en receptionsstudie där man 

undersöker publikens uppfattning och påverkan av Kullamannen t.ex. Klaus Bruhn Jensens bok 

The social semiotics of mass communication (1995) tar upp mycket om forskningen kring tv-mediet och 

fokuserar då mest på hur publiken påverkas av det samma. Detta hade naturligtvis varit en 

intressant vinkel även i denna uppsats, men den här gången har jag valt att fokusera mer på 

regissören och hans verk än publiken som tagit del av de samma.  

 

 

 

                                                
74 Stam, (2000), sid.90 
75 Kjörup, Sören, Människovetenskaperna, Studentlitteratur, Lund, 1999, sid. 231 
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BILAGA 1  

HANDLINGSREFERAT - KULLAMANNEN 

Avsnitt 1 – Föräldrafritt  

Avsnittet inleds med att man ser en färja med texten ”Helsingborg”. Därefter följer själva 

”introt” som presenterar tv-seriens skådespelare och filmarbetare. Det är mörkt och skuggigt, 

men ibland lyses bilden upp och någon lyser med ficklampa på en grottvägg, där namnen på 

filmens medarbetare visas.   

Efter detta börjar huvudpersonen Kaj berätta om hur han och lillebrodern Tommy åkte till 

deras kusiner över sommaren. Deras föräldrar skulle nämligen på semester till Italien. Samtidigt 

visas bilder på hur Kaj och Tommy åker i bilen med deras föräldrar. Tommy frågar föräldrarna i 

bilen; ”Är det där kullen”, och pekar ut genom fönstret.    

Bilderna på familjen i bilen varvas med bilder på den man som senare kommer att presenteras 

som Doktor Miller. Miller pratar med en cykelhandlare och säger något om ”två vita och två blå”. 

Miller förföljs av en man som senare kommer att presentera sig som Harry.  

Familjen med Kaj och Tommy kommer fram till kusinerna (Peter och Marianne och deras 

föräldrar). De hälsar på varandra och äter mat. Tommy leker lite för sig själv och jagar en igelkott. 

Marianne kommer efter och de stöter ihop med doktor Miller för första gången. Han frågar dem 

om vägen till ”Overtorp”. Senare stöter Kaj och Marianne ihop med doktor Miller. Han säger att 

han tappade något när han var där senast.  

När Peter sedan hittar en ring förstår man att det måste ha varit den som Miller tappade. Det 

står ”Victoria” i ringen och de bestämmer sig för att sätta in en annons om upphittad damring i 

tidningen. Samtidigt ser man hur Miller sitter i buskarna och spanar på dem med en kikare. 

Hemma på gården säger Jenny åt ungdomarna att de ska akta sig för att gå för nära klipporna. 

”Gå inte för nära klipporna, då kommer Kullamannen och tar er.” Ungdomarna går till en koja 

som Peter och Marianne har gjort i skogen. ”I taket fanns en reservutgång ifall fiender skulle hålla 

dörren i bevakning”, berättar Kaj för tittarna. Ungdomarna sover i kojan, och Kaj frågar Peter 

och Marianne om de verkligen bor alldeles ensamma ute i Himmeltorp. De svarar att de gör det, 

och att Persson som bor i huset i närheten ligger på sjukhus och att den stugan står öde.  

Man hör ugglor som hoar, och Himmelstorp filmas i natten. Jenny ska sova men hör något 

ute på gården. Hon går ut och ser efter vad det kan vara.  

I kojan berättar de spökhistorier. De ser mystiska skuggor utanför fönstret. 
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Avsnitt 2 – Victoria med C 

Ungdomarna i kojan går ut och undersöker området utanför. Det regnar och har regnat hela 

natten. Därför tycker de att det är konstigt när Marianne upptäcker att ”handfatet” är tomt. Peter 

hittar fotspår utanför tältet och de följer dessa. De leder till den öde stugan som de pratat om 

föregående kväll. De smyger in på gården och stöter bland annat ihop med en fågelskrämma.  

Man får se bilder inifrån stugan. Man ser att en person håller på och plockar med olika saker, 

men man ser bara dennes händer och fötter. Sedan ser man att det är doktor Miller och han tar 

en käpp som han smyger ut med., efter att ha hört konstiga ljud utifrån gården. Han och Peter 

smyger med ryggarna mot varandra och stöter så småningom ihop. Miller säger åt ungdomarna 

att lämna stället och de springer därifrån. 

Samtidig på Himmelstorp berättar Tommy (som inte var med till Millers hus) att katten var 

med i kojan hela natten. Jenny blir förvånad eftersom hon trodde att var den som lät föregående 

natt.   

En fru Verner ringer till Himmelstorp och säger att det är hennes ring de har hittat och 

annonserat om i tidningen. De går hem till henne och lämnar tillbaka den. Fru Verner är 

konstnär. Marianne känner på penslarna och upptäcker att de är torra, trots att fru Verner har 

sagt att hon har målat hela dagen.  

Harry (som har visat sig känna Jenny sedan tidigare) spelar hästsko med ungdomarna. Han 

frågar dem om ringen.  

Ungdomarna går till kojan och ser att det brinner utanför den. De hör något inifrån. ”Det 

ligger någon där inne!” 

 

Avsnitt 3 – Möte bland svin 

Fru Verner ligger bunden i kojan.  

Kaj smyger in hos Doktor Miller. Han ser stövlar under en dörr och går försiktigt fram och 

kikar bakom dörren. Det var bara stövlar. Samtidigt ser man att Doktor Miller är påväg hem. Han 

kommer in i huset och man ser hur Kaj har gömt sig i stövlarna och en regnrock som fanns 

bakom dörren.  

Ungdomarna utanför huset låter som en lom för att varna Kaj och Miller går ut. Kaj smiter 

också ut och hinner precis fram till de andra när Miller kommer fram till dem. Miller ser dock att 

han har sot i hela ansiktet, och förstår att ha nog har fått det från sot inifrån stugan.  

Ungdomarna går hem och senare ser de Miller cykla i väg. De tre äldsta följer efter, men 

Tommy stannar hemma. Tommy berättar var de andra har åkt, och Harry hör det.  

Ungdomarna kommer till en ”grispark”. De gör punka på Millers cykel. 
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På ett annat ställe ser man farbror Ludvig.  Han ser doktor Miller på kort på en affär och 

frågar vem som tagit det. Han får reda på att det är Marianne på Himmelstorp.  

 

Avsnitt 4 – De underliga psalmerna  

Ludvig kommer till kojan och stjäl korv av ungdomarna. Han frågar om Miller. ”Jag är snäll mot 

dem som hjälper mig” säger han. Men när ungdomarna inte vill hjälpa honom, försöker han 

fånga dem.  

Ludvig smyger på doktor Miller. Ungdomarna smyger efter och varnar doktor Miller genom 

att låta som en lom igen. Efter det smyger de hem till fru Verner. Det är mörkt och tyst. De 

öppnar en garderob och det ramlar ut en städmopp men fru Verner är inte hemma. När de har 

gått ser man att Harry har stått inne hos fru Verner hela tiden.   

I kyrkan sitter Anette Månsson och lyssnar på prästen som undervisar henne och resten av 

konfirmanderna. Något bländar henne och man ser att det är fru Verner som försöker få kontakt. 

Hon lyser på olika psalmnummer. Anette tar kontakt med ”ungdomarna” och de sitter på 

stranden och löser psalmkoden som Anette har berättat för dem om. En skugga närmar sig och 

det är prästen. De börjar sjunga psalmer och prästen förstår ingenting.  Men ungdomarna 

kommer så småningom fram till att koden betyder att de ska komma till kyrkan den 15 juli 

klockan 19.00. Alla utom Tommy och Anette ger sig av dit. I kyrkan träffar de Miller och han 

tackar dem för att de varnade honom när Ludvig var där.  

Man ser Ludvig i antåg. Han ser ungdomarnas cyklar och går mot kyrkan. Ungdomarna och 

Miller stämmer träff i Höganäs Gruva i övermorgon. Ludvig kommer in till ungdomarna och 

Miller är borta. Ludvig börjar jaga dem när han ser att de har kartan som de fått av Miller. Kaj 

gömmer sig i ett torn. Han springer uppåt och man ser fötter som långsamt kommer efter.  

 

Avsnitt 5 – Vi går under jorden 

Man ser att skorna tillhör klockringaren. 

Ungdomarna åker till Millers gård och gräver på det ställe som finns utmärkt på kartan. I 

bakgrunden ser man hur fågelskrämman börjar röra på sig.  

Tommy är på Himmelstorp och frågar Harry om de ska cykla. Tommy vill ju lära sig det. 

Harry tycker i stället att de ska gå och se efter vad de andra gör. 

Ungdomarna hittar ringen men fågelskrämman tar dem ifrån sig. När han klär av sig ser man 

att det är Ludvig. Harry och Tommy kommer och Harry tar tillbaka ringen och ger den till 

ungdomarna.  
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Ungdomarna åker till Höganäs gruva. Tommy är för liten för att gå ner så han och Marianne 

väntar uppe. När Kaj och Peter ska åka ner i gruvan får de se att Harry också ska med. Harry 

frågar var Miller är, sen säger han till Kaj att han ska ge honom ringen. ”Du och jag är ju vänner.”  

Kaj springer iväg.  

På ovansidan ser man Ludvig och Miller jaga varandra.  

Kaj springer ifrån Harry nere i gruvan, och smiter uppför reservutgången. På ovansidan 

öppnas luckan och den guidade gruppen som står där (med Harry, Peter m.fl) möts av en 

utslagen Kaj. Harry sträcker ut handen för att hjälpa honom upp, men Kaj vägrar att ta den.  

 

Avsnitt 6 – Kastrup 57 

Doktor Miller kommer fram till Kaj och säger till de andra att han är läkare.  

Tommy kryper in i ett rör. Han ser hur Fru Verner lämnar något på en cykel och hur sedan 

Ludvig kommer dit och tar det. ”Farbror Ludvig, det där är ju Doktor Millers cykel.” Tommy tar 

nyckeln och springer. Ludvig jagar honom. 

Kaj ger ringen till Miller. 

Tommy kommer hem, men det är ingen hemma. Han gömmer nyckeln i en kruka. Harry 

kommer och Tommy berättar glatt att han tog nyckeln. Harry börjar tjata om var den är, men 

Tommy blir tveksam till om han ska berätta. Till slut hittar Harry den i en kruka och ska slå 

sönder den. Tommy försöker hindra honom; ”Men Harry det där är ju Jennys bästa kruka”. 

Harry bryr sig inte och slår sönder krukan.  

Ungdomarna kommer hem och Tommy är borta. Peter och Kaj cyklar till kojan och letar 

medan Jenny och Marianne letar hemma på gården.  

Man ser Harry stanna och tanka. I baksätet tittar Tommy upp och säger till tankpojken att 

ringa till Jenny och tala om var han är. Han gömmer sig för Harry. 

Tillbaka till Kaj och Peter. Kojdörren stängs och killarna är instängda i kojan. Ludvig kikar in 

genom fönstret.  

Harry ser plötsligt Tommy i backspegeln och tvärstannar. ”Vad gör du här!?” Tommy tittar 

på Harry: ”Jag skuggar dig för nu har jag kommit på att du är en bov du med”.  

Jenny och Marianne har fått reda på var Tommy befinner sig. De åker mot Kastrup en när de 

kommer till hamnen och ser de flygbåten åka iväg.  

 

Avsnitt 7 – Två vita, två blå 

Marianne och Jenny tar nästa flygbåt till Köpenhamn.  

Kaj och Peter gräver sig ut från kojan och ger sig av mot grottorna för att träffa Miller.  
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Marianne och Jenny hittar Tommy som sitter och äter buffé. ”Jag träffade en som jag känner” 

säger Tommy och man ser fru Verner i bakgrunden.  

Kaj och Peter är i den mörka grottan och samtidigt ser man hur fru Verner säger till de andra: 

”Nyckeln var ett villospår. Ludvig och Harry har ett samarbete.”  

I grottan hör Kaj och Peter något och de gömmer sig. Någon går emot dem och de ser till slut att 

det är Miller. Man ser hur Ludvig närmar sig på utsidan. Han försvinner in i grottan med en pistol 

i handen. Väl där tar han Miller och Kaj till fånga. Han räknar ner och hotar med att skjuta dem 

om de inte berättar var ringen finns.  

Peter skär av lampsladden i grottan och det blir svart. Man hör skott. 

Kaj och Peter springer ut från grottan. Ludvig kommer efter, och till slut kommer även 

Miller. Kaj och Peter fångar Ludvig i ett nät och Kaj slänger pistolen i sjön.  

Inne i grottan står det Victoria på väggen. Miller och pojkarna sätter ringen mot detta och en 

håla öppnar sig. Där finns en ask med de microfilmer som Miller behöver för att kunna ”rädda 

världsfreden”.  

På utsidan tar Ludvig sig loss från nätet och fångar Peter i stället. När Miller och Kaj kommer 

ut hotar Ludvig dem med att slänga Peter utför klipporna. Samtidigt kommer sjöpolisen och 

Ludvig fångas. 

Tillbaka på Himmelstorp. Föräldrarna kommer tillbaka och det kramas och alla är glada. 

Tommy visar att han har lärt sig att cykla. Allt avslutas med att Kaj sitter vid skolbänken och 

avslutar berättelsen om vad han har gjort över sommarlovet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


