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Jan Fröman från Nacka är författare och journalist och 
har skrivit flera ungdomsböcker. Den första var Fossilli-
gan som kom ut 2017. I den serien (Jonathan-deckarna) 
finns även böckerna Grottligan och Spionligan. Samtliga 
Jonathan-deckare utspelar sig huvudsakligen på Stora 
Karlsö och är utgivna på Isaberg förlag.

Inbrott i stallet är den första boken i serien Ett fall för 
Stall Blomgren . Till skillnad från Jonathan-deckarna 
utspelar sig stallböckerna i en fiktiv miljö någonstans i 
Sörmland. Övriga böcker i denna serie är Den försvunna 
silverkalken och Kapitelrånarna. Stallböckerna är utgivna 
på Lind & Co.

Sammanfattning 
När Josefin får nya grannar som ska starta en ridsko-
la börjar det hända konstiga saker. Hon och den nya 
granntjejen Malin blir snabbt kompisar men det dröjer 
inte länge förrän de upptäcker att det finns personer som 
försöker sätta käppar i hjulet för den nya ridskolan.  

Tillsammans kommer tjejerna skumma affärer på spåren 
och till sin hjälp har de Malins hund Attack och Josefins 
storasyster Madeleine, som nyss har gått ut polishögsko-
lan. Och när de är ute och undersöker saker gör de det 
naturligtvis helst på sina favorithästar Greven och Bonzo.

Bokens huvudpersoner är Josefin och Malin. Men även 
blandrashunden Attack har en viktig roll. Attack är myck-
et klok, människorna omkring honom förvånas ofta över 
hur mycket han verkar förstå, i alla fall om man pratar om 
honom. Han har dessutom ett fantastiskt väderkorn och 
ibland ett sjätte sinne. Hans allra mest framträdande egen-
skap är dock att han är alltid är hungrig och en kännare av 
olika sorters bullar, framför allt kanel- och köttbullar.

Boken utspelar sig i en fiktiv miljö någonstans i Sörm-
land. Dock finns Nyköping med som en centralort där 
Josefin går i skolan. Även om de flesta miljöer, personer-
na och själva handlingen är rent hittepå, är ambitionen att 
resten ska vara rätt. Till exempel hur mycket det är man 
måste lära sig och tänka på när man börjar rida.



Idén till den här bokserien var att det inte skulle bli en 
hästbok. Det skulle snarare vara en ungdomsdeckare som 
liknade författarens andra bokserie, Jonathan-deckarna, 
men med en viktig skillnad – handlingen skulle utspela 
sig i hästmiljö. Den första boken, Inbrott i stallet, kom 
ändå att handla mycket om hästar och hästutrustning. I 
Den försvunna silverkalken och Kapitelrånarna är det 
dock helt andra brott som Josefin och Malin löser. Men 
det sker fortfarande till häst.

Det finns också en tanke med böckerna, i synnerhet när 
de används i skolan, att lyfta fram en av Sveriges i sär-
klass största ungdomsverksamheter som sällan får något 
utrymme i skolan. Framför allt i ämnet idrott får de elever 
som ägnar sig åt idrotter som ryms på idrottslektionerna, 
möjlighet att visa sina färdigheter. Ofta är det idrotter som 
mest utövas av pojkar. De som rider, nästan uteslutande 

tjejer, får aldrig den möjligheten. En viktig tanke om man 
läser den här boken i klassen är därför att göra en paus i 
läsandet någon gång och låta några av de elever som rider  
berätta lite om sin sport.

Det är naturligtvis också ett utmärkt tillfälle att lära sig 
mer om en av våra stora näringsgrenar, inte bara en stor 
ungdomsidrott. En nästan outsinlig källa till kunskap om 
hästar, hästuppfödning, hästsport och hästyrken finns på 
websidan hastsverige.se. Här är det dock bra om läraren 
tar en rekognoseringstur före lektionen eftersom utbudet 
är väldigt stort. Vad eleverna kan ta till sig skiljer sig na-
turligtvis mycket från om det handlar om årskurs två eller 
årskurs sex. Mycket information finns också på Svenska 
Ridsportförbundet hemsida ridsport.se. Det finns många 
som bloggar om ridsport, googla gärna efter bloggar och 
se om ni hittar någon som verkar rolig.

Innan ni börjar

Vad heter de olika 
sakerna i hästens 
utrustning?



1. Innan du läser kan det vara roligt att ta reda på mer om för-
fattaren. Har han skrivit fler böcker än Inbrott i stallet? Hand-
lar alla om hästar? Jobbar han med något mer än att skriva 
ungdomsböcker? Var bor han?

2. Hur skulle du beskriva den här boken? Är det en decka-
re, en hästbok, en roman eller kanske en blandning av flera 
genrer? Vad finns det för olika genrer på böcker? Diskutera i 
klassen eller låt eleverna skriva.

3. Vem eller vilka är huvudpersoner? Beskriv deras karaktä-
rer. Är Josefins och Malins föräldrar lika varandra?

4. Malins föräldrar arbetar båda två i skolan, Nina som lärare 
och Patrik som rektor. Vad Josefins föräldrar har för yrke får 
vi inte veta, bara att de ofta reser bort i arbetet. Vilka arbeten 
kan man ha om man måste resa mycket?

5. Måste huvudpersonen vara en människa eller kan det vara 
en hund eller häst?

6. Varför flyttar Malins familj till Olssons gård? Vem är det 
som vill flytta dit och varför? Är det något de måste ändra på 
i sina liv när de flyttar, till exempel skola eller arbetsplats?

7. På ängen där Malin och Josefin brukar rida ligger det rester 
av ett gammalt ödehus. Hur kan huset ha använts innan det 
brann ner?

8. Finns det några avsnitt i boken där Malin eller Josefin bor-
de agerat annorlunda för att inte utsätta sig för fara?

9. Förutom när Malin och Josefin är inne i stan, i Nyköping, 
är alla miljöer påhittade. Rita en karta där Josefins hus, Ma-
lins gård och ängen med ödetorpet finns med.

10. Varför behöver man tillstånd för att starta en ridskola? 
Finns det andra tillstånd man behöver för att ha hästar eller 
djur?

11. Var det rätt av Malin att rida tillbaka själv och lämna 
Josefin vid ödehuset? Vad skulle Josefin gjort när hon blev 
lämnad ensam?

12. Kan en hund känna lukten av en människa utanför huset? 
Ta reda på mer om hundars luktsinne.

13. Josefin hittade på ett ord som inte fanns, ”grimsa”. För-
sök att hitta på något ord som inte finns. Ett tips är att göra 
som Josefin och göra ett verb av ett ord som redan finns.

Att arbeta med före, under och efter läsandet



14. I ett stall finns det olika utrymmen för olika saker. Gör en 
ritning över ett stall och tänk efter vilka olika utrymmen som 
behöver vara med.

15. Om du måste ringa polisen för att någon är i fara. Vad är 
det viktigaste du ska tala om då?

16. Personerna i en bok brukar kallas för karaktärer. Använd 
din fantasi och försök hitta på en karaktär som inte finns i 
boken men som skulle kunna passa in.

17. I ridsport tävlar män och kvinnor på lika villkor. Bland 
elitryttarna finns det också många män som tävlar. Men i 
yngre åldrar är det många fler tjejer än killar som rider.
Diskutera varför.

Extra uppgifter

1. Det finns mycket att hålla reda på i ett stall och olika saker 
som hör till hästarnas utrustning. Ta en paus i läsandet och låt 
någon elev i klassen som själv rider berätta om sadlar, träns, 
grimskaft och stigbyglar.

2. På en bildlektion får eleverna själva rita olika saker som 
har med hästar och deras utrustning att göra. Låna en bok om 
hästar på (skol)biblioteket.

Grupparbete

Välj ut något du fastnat för i boken och gör ett grupparbete 
som presenteras för klassen. Exempel på ämnen:
1. Hundar, vad man kan lära dem och hur bra luktsinne de       
    har.
2. Hästens utrustning.
3. Vad är det för skillnad på ponny och häst? Vilka ponnyra-       
    ser är vanligast i Sverige?
4. Välj ut en ponnyras och berätta lite mer om den.

B L O M G R E N

Läs mer om Malin och Josefin


