
 

Krakel Spektakel  
En filmhandledning av Elisabet Jonsved, Medioteket 

 
I sagans skog där snurrar sagans slända och spinner tråd som blank som solen är 

i sagans skog kan nästan allting hända, och nästan allting händer också där! 

(Lennart Hellsing, Katten blåser i silverhorn, 1945) 

Lennart Hellsing-fakta 

Redan i tidig ålder visste Hellsing att han ville bil författare, trots att hans skolfröken tyckte 

att han skrev dåligt. Han provade även på en hel del andra yrken som att jobba på kontor, 

fabrik och bokhandel, han tyckte det var bra att en författare kände till andra yrken och andras 

tillvaro när man ska skriva. Parallellt med sitt författarskap har han hela tiden även jobbat som 

recensent. Efter ett långt författarskap och en rad priser och utmärkelser finns det nu ett pris 

som är namngett efter författaren själv: Svenska barnboksinstitutets Lennart Hellsing-pris. Det 

hindrar inte författaren från att fortsätta vara en aktiv författare och ge ut böcker, förra året 95 

år fyllda. 

Krakel Spektakel och Kusin Vitamin svepte in som friska fläktar i barnens sovrum på 50-talet 

och visade hur man kunde äta upp allt godis i kiosken utan några moraliska betänkligheter. 

Hellsing har alltid närt en ovilja mot moralism och pekpinnar som han menar genomsyrat den 

svenska barnboken i decennier. Hans karaktärer är gränslösa och många gånger fräcka men 

samtidigt präglas Hellsings värld av lärande och pedagogik. Han har samarbetat mycket med 

illustratörer och musiker vilket göra att den Hellsingska fantasivärlden består av fler 

konstformer än bara den skrivna texten. All pedagogisk konst är dålig konst, men all god 

konst är pedagogisk är kanske det citat från honom själv som fångar hans författarskap allra 

bäst; hur han lyckas balansera sin egensinniga nästan upproriska ådra med alla pedagogiska 

stråk- att lära ska inte behöva vara tråkigt! 

Källor: www.barnensbibliotek.se, www.rabensjogren.se, www.svd.se/kultur/film/en-sagovav-som-tal-att-synas-i-sommarna  



 

MUSIK 

Filmen Krakel Spektakel är uppbyggd kring sången Trollkarlen från Indialand. Sjung den 

tillsammans och diskutera sångtexten. Vad händer om åtta blir nitton och nitton blir två? Och 

vad är det som händer med trollkarlen egentligen? Kan man verkligen dricka upp sig själv? 

Och om man gör det, vad händer då? Försvinner man helt? Eller finns något kvar? 

 

Lennart Hellsing har skrivit många roliga sångtexter, varav flera dyker upp i filmen. Ladda 

innan biobesöket genom att sjunga några av sångerna på musiklektionen. 

 

Flera sånger av Lennart Hellsing: 
Hej sa Petronella, Liten båt blir ofta våt, Dinkelidunkeli doja, Här dansar Herr Gurka, 

Krakel Spektakel, Kusin Vitamin, Peter Palsternack, Selma Selleri, Daniel Doppsko, Filip 

Glad i Filipstad, Det var så roligt, Maskeradbalen. 

 
Här hittar du några av visorna att lyssna på (www.vallingtrasket.se/sangskattindex.html)  

Trollkarlen från Indialand  

I Indialand bak Himalayas rand 

där händer det konstiga saker ibland. 

Det bodde en trollkarl, han trollade så 

att åtta blev nitton och nitton blev två.  

Men kejsarn av Kina han sa jag slår vad, 

att ingen förvandlar sig till lemonad. 

Haha, ropte trollkarln, se då på min kraft, 

och simsalabim blev han till ett glas saft. 

Han trollade så att ett berg kunde bli, 

en fettisdagsbulle med vispgrädde i. 

Så vattnet som rann i en flod ett tu tre, 

förvandlades till både kaffe och te. 

Han trolleritrollade också så att, 

ett nötskal skack ut som en ståtlig 

fregatt. Och stjärnorna regnade ner 

som guldsand, och månen blev till en 

citron i hans hand. 

Men solen sken het över risfält och älv, 

och trollkarln blev törstig och drack opp sig själv. 

Det skedde av misstag som ni nog förstår 

och det har han ångrat i sjuhundra år. 

 

  
  



 

BILD 
 
Titta tillsammans på miljöerna i filmen 

Hur är de gjorda? Vilka material tror du har använts? Krakel, Kusin, Opsis och Annabell 

seglar i en scen i en sko, titta på vattnet, hur är det gjort? Vissa saker ser ut att sväva i luften, 

titta noga, hur har de gjort med dessa saker? Vilka färger dominerar i olika scener?  

 

 

Vem kan du påhitta?  

Trollkarlen måste bli påhittad igen av Annabell, vem kan du hitta på? 

 

Prova att göra en egen teater av en kartong med kulisser, använd er av samma tekniker som i 

filmen. Lennart Hellsing har hittat på många roliga figurer, ska någon av dem få bo i din 

teater? Eller hittar du på en helt ny figur? I staden Annorlunda kan man sola i regnet och 

dricka te genom örat. Ska din figur få bo i Annorlunda? Eller kanske i Allemansland, 

Ingalunda, Näppelunda, Sammalunda eller Sålunda? Kanske hittar du på en helt annan plats 

själv? 

 

 

Karaktärer ur Lennart Hellsings fantasivärld 
 

Opsis Kalopsis 

Peter Palsternack 

Gabriel Gräslök 

Herr Gurka 

Krakel Spektakel 

Kusin Vitamin 

AnnaBell Olsson 

Selma Selleri 

 

Lapprika Papprika 

Nippertippan Tipsi Vips 

Rosamunda Annorlund 

Sömniga Sune 

Tussilago Solskensnäsa 

Ylva Ytterskär i Ydre härad 

Överstökerskan Fru Östen 

Agare Bagare Kopparslagare 

 

 

Bagar Bengtsson 

Bullertina Bergis 

Daniel Doppsko 

Ellen Dellen Du -

vonEssen 

Filip Glad i Filipstad 

Fröken Hit och Dit 

Herr Kors och Tvärs 
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SVENSKA 

 

Nonsenstexter- vad är det?    

Ur ingenting blir det någonting! Titta runt omkring dig, vad finns det? Vad händer om du 

tänker tvärtom? (När vi läser böckerna läser även böckerna oss!) 

Annabell ser en katt på Opsis hatt. Kommer ni ihåg några fler ord som rimmade i filmen? 

Hitta på egna ord som inte betyder någonting. Prova göra en egen nonsensdikt som rimmar. 

 

Dinkelidunkeli- doja heter en grön papegoja,                                                           

Dinkelidunk, heter en munk, som bor i en pepparkakskoja 

Abra kadabra gyllenparasoll, hoppa tungt som ett gammalt troll.                                        

Abra kadabra silverparaply, står där still som en stel staty.                

Abra kadabra julgranskaramell, dansa runt som en karusell. 

Kringel, krångel kråkas, roligt att få råkas!     

 

 

Starka ord 

Vad är motsatsen till nonsensord? Ord som betyder väldigt mycket, vad finns det för sådana 

ord? Ge exempel på ord som betyder väldigt mycket. Vad kan hända om man säger ett sådant 

ord till någon? Vad är skillnaden mot att säga ett nonsensord till någon? Prova skriv en dikt 

med dessa ord.  

 

 

Vet hut! Är det slut? 


