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Kopplingar till Lgr 11 och inspiration till en mysig 
lyssningsstund med klassen.

Illustration: Emil Maxén

Lärarhandledning

Julkalendern i Barnradion 2020:
Knäckarbanketten
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Inledning
Den här lärarhandledningen innehåller frågor, tips och material till 
2020 års Julkalender: Knäckarbanketten. Vi hoppas att du som lärare 
blir inspirerad att lyssna på julkalendern tillsammans med dina elever 
i klassrummet!

I julkalendern möter eleverna en spännande ljudproduktion som övar 
hörförståelse, vidgar deras ordförråd och tränar förmågan att tolka en 
berättelse. Vi har skapat frågor till varje avsnitt för att stämma av hör-
förståelse, och en diskussionsfråga för samtal efter lyssningen, eller en 
kreativ övning.

Själva historien är en spännande berättelse i klassisk sagoform. Den 
utspelas i ett fiktivt 1600-tal, och tar upp det onda och goda i människor 
och monster. Vissa delar kan upplevas som extra spännande, eller kanske 
till och med som läskiga. Men det goda segrar i slutet, såklart! Vi tror att 
årets kalender passar bra både för låg- och mellanstadiet, men kanske 
inte för de allra yngsta i f-klass. 

Författare, illustratör och medverkande
Berättelsen är skriven av författaren och dramatikern Sara Bergmark 
Elfgren (som bl.a. har skrivit böckerna Cirkeln och Norra Latin) och 
illustrerad av Emil Maxén (skapare av serieböckerna om Stor-Jobal från 
Krokjala). För regi står Eva Staaf, som gjort flera prisbelönta radio-
produktioner (t.ex. Bröderna Lejonhjärta).

I rollerna hörs:
Frida Mankert som Ottilia 
Mio Ollinen som Amund 
Karin Franz Körlof som Helika
Andreas Rothlin Svensson som Hertig Ludbert
Omid Khansari som Hertig Odert/Harledaren
Maria Sundbom Lörelius som Berättaren
Olof Wretling som Biskopsfisken
Angelika Prick som Petronella
Sven Björklund som von Fiesk/Kokerska
Eva Melander som Mantikoran/Tissel Tassel/Lucia
Rasmus Luthander som Dolf
Ivan Mattias Pettersson som Reprebus/Major Dunder
Bahareh Razekh Ahmadi som Grå

Aleksa Lundberg som Basilisken

Innehåll:
Inledning, s. 2
Medverkande, s. 2
Hur ni lyssnar, s. 3 
Material från oss, s. 3
Julkalenderns hemsida, s. 3
Inför lyssning på avsnitt 1, s. 4
Om berättelsen, s. 4
Inför lyssning på avsnitt 2-24, s. 4
Efter lyssningen, s. 4

Författarintervjuer finns att läsa 
på vår hemsida.

Bra som introduktion!

sverigesradio.se/julkalendern

Lyssna klart under jullovet, s. 4
Kopplingar till Lgr 11, s. 5
– Svenska
– Bild
– Historia
Frågor per avsnitt, s. 6-17
Färgläggningsbild, s. 18
Färgläggningsbild, s. 19
Persongalleri, s. 20

En delad 
berättelse är en 

delad upplevelse!
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Affisch för utskrift finns att 
ladda ner på vår hemsida

Färgläggningsbilder som 
medföljer det här kompendiet.

Fler finns på vår hemsida!

Hur ni lyssnar
Varje avsnitt är 10 minuter långt och det kommer ut ett nytt varje 
dag 1-24 december. Avsnitten släpps från kl. 06.00 varje dag. Avsnitten 
presenteras av Barnradions programledare som inleder med en kort 
sammanfattning av det förra avsnittet. 

På måndagar:
På måndagar kommer även lördagens och söndagens avsnitt att finnas 
tillgängliga för att lyssna ikapp tillsammans med eleverna. Tips! Om tre 
avsnitt på raken känns för långt för eleverna, kan du välja att dela upp 
lyssningen på flera tillfällen under dagen.

Lyssna på dator: 
Gå in på webbsidan sverigesradio.se/julkalendern – där hittar du alltid 
dagens avsnitt överst på sidan tillsammans med dagens avsnittsbild.

Lyssna via mobilen: 
Julkalendern i Barnradion finns även i Sveriges Radios app, som finns att 
ladda ner kostnadsfritt via App Store eller Google Play. Sök på 
”Julkalendern 2020” i appen så hittar du avsnitten där.

Lyssna via röststyrda högtalare:
På röststyrda högtalare som pratar svenska använder du ”Prata med 
Julkalendern. Spela dagens avsnitt”. Tips! Prova att fråga ”Prata med 
Julkalendern. Hur långt är det kvar till julafton?”

Material från oss
Affisch till klassrummet: 
Beställ ett tryckt exemplar via Utbudet.se (finns så länge lagret räcker) 
eller ladda ner en pdf på sverigesradio.se/julkalendern och skriv ut .

Frågor, nya ord och sammanfattningar:
Varje avsnitt har frågor för att stämma av hörförståelsen. Variera frågorna 
genom att be eleverna beskriva handlingen med egna ord. Vi har skrivit ner 
en kort sammanfattning över handlingen som stöd för dig som lärare. Vi har 
också lyft fram några ord som kan vara nya för eleverna ur avsnittet.

Bilder till lyssningen:
Varje avsnitt på vår hemsida har en avsnittsbild som är speciellt framtagen 
som stöd till lyssningen. Det är inte samma bild som finns i pappers-
kalendern. Att titta på en bild under lyssningen är skönt för att skapa 
fokus i klassen. Tips! Du kan också välja att låta eleverna lyssna på vissa 
avsnitt utan bildstöd, för att skapa inre bilder hos dem som lyssnar.

Färgläggningsbild och persongalleri:
På sista sidan i det här kompendiet finns två svartvita bild att färglägga 
under eller efter lyssningen. Fler finns att skriva ut på julkalenderns 
hemsida. Persongalleriet kan du använda för stöd till återberättande.

Julkalenderns hemsida
På julkalenderns hemsida hos Barnradion finns, förutom lyssning, extra-
material till exempel ljudklipp med karaktärerna, pyssel och tävlingar. 
Adressen är: sverigesradio.se/julkalendern

Julkalenderns 
hemsida
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Inför lyssning på avsnitt 1
Presentera Knäckarbanetten för eleverna genom att ge dem en 
introduktion till vad ni ska lyssna på vid första lyssningstillfället. Det 
skapar intresse och gör det lättare att komma in i berättelsen. Mysigast 
är att släcka ner lite när ni lyssnar, tycker vi här på Barnradion! Visa sedan 
bilden till dagens avsnitt och spela upp avsnittet. 

Introduktion
Julkalendern Knäckarbanketten är ett spännande äventyr där de två 
huvudpersonerna, Ottilia och Amund, lever mycket olika liv. Båda barnen 
är ungefär 11 år, man var inte så noga med ålder på den här tiden. Men vad 
man var mycket noga med, det var vem som fick bli vän med vem. Ottilia är 
en hertigdotter och Amund arbetar i svinstian. Det var inte tillåtet för dem 
att ens prata med varandra.

Historien du ska få höra utspelas i ett hertigdöme på 1600-talet, där de två 
hertigarna Ludbert och Odert regerar. Berättaren tar oss med till en värld 
som är full av intriger, mat och musik innanför slottets väggar. Och utanför 
slottsmurarna, där är världen full av okända faror. Dessutom har hertigarna 
förbjudit julen. Varför då?

Inför lyssning på avsnitt 2–24
Be gärna klassen återberätta kort vad som hände i förra avsnittet. 
Förutspå eller gissa vad som kommer att hända i det nya avsnittet. Att för-
utspå handlingen höjer intresset för att lyssna – för att se om gissningarna 
stämmer! Gå igenom nya ord om du tror att de är nya för klassen. Visa 
sedan bilden till dagens avsnitt och spela upp avsnittet. 

Efter lyssningen
Använd våra frågor för att stämma av hörförståelsen eller prata om 
handlingen med egna ord. Till avnittet finns också en diskussionsfråga eller 
kreativ övning. Se respektive avsnitt.

Lyssna klart under lovet 
Julkalendern håller på fram till den 24 december. Sista avsnittet sänds 
alltså på julafton, när det är jullov. Låt gärna eleverna lyssna klart 
hemma under lovet. Berätta att det går att lyssna på julkalendern antingen 
via appen Sveriges Radio Play eller på julkalenderns hemsida. 

Ni kan också lyssna klart på julkalendern tillsammans i klassen när skolan 
har börjat igen. Julkalendern finns att lyssna på som podd 
ett helt år efter att den har sänts i radio. Av rättighetsskäl kan vi på 
Barnradion tyvärr inte skicka ut program direkt till lärare eller göra så att 
de går att lyssna på före sändningsdatum.

Mysig decemberlyssning!
Ha en rolig, spännande och mysig gemensam lyssningsstund! 
Varma hälsningar från alla oss som jobbar med Julkalendern i Barnradion

Läs gärna det här högt 

i klassen inför första 

lyssningen!

Läskig scen? 

Ett tips från vår sida är att 
flytta fokus till att det är en 
påhittad berättelse. Fråga: 

– Vad vill författaren att vi 
ska känna? 
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Se gärna 
sammanfattningarna 

och frågorna per 
avsnitt för planering 

och tips!

Kopplingar till Lgr 11

SVENSKA
Julkalendern Knäckarbanketten är ett spännande äventyr stöpt i en klassisk sagoform, men den handlar 
också om vänskap, konflikt och lösning. De 10 minuter långa avsnitten tränar hörförståelse. Stäm av med 
våra frågor. Klassen får också en gemensam berättelse att diskutera i de jämförande diskussionsfrågorna.

I ämnet svenska kan Knäckarbanketten kopplas till följande syften:
“Att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.”
“Att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.”
Koppling till centralt innehåll åk 1–3:
“Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.”
”Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.”
“Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra 
förtydliganden.”
Koppling till centralt innehåll åk 4–6:
”Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.”
”Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade 
och sådant som står mellan raderna.”
”Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.”
”Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser 
och värdeladdning.”

BILD
Att lyssna på en berättelse ger ofta bilder i huvudet. Julkalendern i år kan inspirera till att rita varelser. 
Uppmuntra gärna de äldre eleverna att ge dem symbolisk innebörd för att fördjupa dem. Fundera på 
varför ett läskigt monster ofta får symbolisera det onda, och en vacker varelse får symbolisera det goda. 
Kanske skapar ni en bild eller en skulptur som får symbolisera något som finns i vår tid? 

I ämnet bild kan Knäckarbanketten kopplas till följande syften:
“Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer 
ingår.”
”Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.”
Koppling till centralt innehåll åk 1–3:
“Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.”
“Teckning, måleri, modellering och konstruktion.”
Koppling till centralt innehåll åk 4–6:
”Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.”
”Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.”

HISTORIA
Berättelsen skildrar på ett riktigt sätt förhållandena på 1600-talet (i Sverige). Vi tror att julkalendern kan 
bidra till spännande diskussioner om ståndsamhället, stadsskick, livsvillkor och mat. Passa på att flytta 
historien nära eleven och använd våra diskussionsfrågor där vi ställer jämförande frågor.

I ämnet historia kan Knäckarbanketten kopplas till följande syften:
”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om 
historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. ”
“De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och 
män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.”

Koppling till centralt innehåll åk 1–3:
“Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel 
skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.”
Koppling till centralt innehåll åk 4–6:
”Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter 
och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.”
” Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i 
tidningar och filmer i digitala medier.”
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Sammanfattningar och frågor per avsnitt
AVSNITT 1 ”Hertigdottern”
Nya ord: Hertig, bankett, överdådiga, bestiarium, djurstallarna 

Sammanfattning: 
En gång för länge sen, fanns en skog som hyste alla vanliga djur men även monster som biskopsfisken, 
basilisken och mantikoran. Mitt i skogen låg en stad, med ett slott. Det fanns en mur som delade staden 
och tvillingarna Hertig Ludbert och hertig Odert som styrde varsin del. Hertigarna har avskytt varandra sen 
födseln och tävlar konstant. De föddes på julafton, men de vill inte dela den dagen med någon så de har 
förbudit julen. De firar istället hertigafton och tävlar varje år om att ha den bästa födelsedagsbanketten. 
Hertig Ludbert har två barn. Helika och hennes lillasyster Ottilia (ungefär 11 år gammal, man var inte så noga 
med ålder på den här tiden). Ottilia älskar att läsa sitt bestiarium, en bok om bestar – alltså djur och varelser. 
Ludbert gillar inte att Ottilia läser vid matbordet och skickar henne i säng. När hon står i sitt fönster ser hon 
en önskestjärna och önskar sig en vän. Då hör hon en röst sjunga ...

Frågor på handlingen: 
• Var utspelas historien? Svar: I ett hertigdöme, en muromgärdad stad i en skog för längesen. Staden är 
också uppdelad i två delar, av en mur.
• Vilka är hertig Ludbert och hertig Odert? Svar: Hertigarna härskar över staden och hertigdömet, de har 
varsin del. De har förbjudit julafton och gjort om den till hertigafton. Hertigarna är tvillingar, båda födda på 
julafton, och ovänner.
• Vem är Ottilia? Vad hörde du om henne? Svar: Hon är hertigdotter och hon gillar att läsa. Ottilia har en 
storasyster som heter Helika.  
Jämför med dig själv: I avsnittet hörde vi hertig Ludbert provsmaka grodlår, gräsänder och tigertassar. Hur 
skulle du känna, om någon bjöd dig på det? Diskutera i klassen. 

AVSNITT 2 ”Svinpojken” 
Nya ord: Svinstia, sugga, elddon, katastrof 

Sammanfattning: 
Ottilia smyger bort till svinstian, fast en hertigdotter som hon inte får gå dit. En mager pojke, som ser ut att 
vara i samma ålder som henne, sjunger för grisarna. De börjar prata. När Ottilia frågar vad pojken heter blir 
han förvånad, eftersom han bara kallas för ”Svinpojken” av alla, men han säger sitt riktiga namn – Amund. 
Hans föräldrar är döda och Ottilia vet hur det känns, för hennes mamma är också död. När några vakter går 
förbi undviker dom nyvunna vännerna att bli upptäckta. Ottilia skyndar sig sen tillbaka till slottet. Då hör 
Ottilia hertig Ludbert prata med bankettmästare von Fiesk. Ludbert är arg över att hans bror Odert har fått 
mer gäster till sin bankett! Men Ludbert har en plan. En stund senare ringer brandklockan. Det brinner! 

Frågor på handlingen: 
• Ottilia önskade sig en vän. Vem träffar hon? Svar: Svinpojken Amund som bor och arbetar i svinstian.
• Hertig Ludbert ropar på von Fiesk för de står inför en katastrof! Vad menar han? Svar: Att hertig Odert har 
fler gäster som tackat ja på sin lista till sin födelsedagsbankett.
• Hur slutade avsnittet? Svar: Avsnittet slutar med att brandklockan ringer. Det brinner i slottet!  
Jämför med nutid: 
I berättelsen är Amunds föräldrar döda, så han jobbar som svinpojke. Han bor i svinstian med grisarna. Han 
har inga skor fast det är mitt i vintern. Han är sällan mätt. När berättelsen utspelar sig, på 1600-talet, så 
deltog Sverige i flera långa krig i Europa. Svårigheterna i Sverige var stora på grund av det, många barn blev 
föräldralösa och hade då ingenstans att bo. Barnen var tvungna att tigga och sova på gatorna. Finns det 
något liknande i vår tid? Kan barn ha det så nu i Sverige eller i andra länder? Diskutera i klassen.  
(Lärartips: Krig och andra katastrofer i vår tid kan skapa liknande svårigheter för barn. Berätta också att nu 
i vår tid, finns flera organisationer som jobbar för att hjälpa de barnen, bland annat Rädda barnen, Röda 
korset och UNICEF.) 



7

AVSNITT 3 ”En knäckarbankett”
Nya ord: Kammare, bankettsal, balsal, att knäcka någon, knäckarbankett, bestiarium, aladåb

Sammanfattning: 
Ottilia vaknar av brandklockan. Men hertig Ludbert och von Fiesk skålar. Det brinner i hertig Oderts del av 
slottet. Då blir det svårt att ha bankett, skrattar Ludbert och utlovar den lyxigaste banketten någonsin i sin 
del av slottet. Han ska knäcka sin bror. I Ottilias rum påpekar Helika att det finns en fördel med att alla gäs-
ter nu kommer till Ludberts bankett istället – fler unga prinsar. Ottilia fattar inte den fördelen och tycker att 
hennes syster Helika bara är dum. Hon kryper ner i sängen och läser sin favoritbok ”Emilius Maximus bestia-
rium”. I svinstian gör röklukten grisarna oroliga. I hertig Oderts del av slottet är elden släckt. Odert (med sin 
hund Hungersnöden) smider planer för en hämnd. Han bläddrar i sin upplaga av Emilius Maximus bestiarium 
och får en idé! Han hittar på en maträtt som ska bräcka hans bror och som innehåller de häpnadsväckande 
ingredienserna tårar från en biskopsfisk, fjäll från en basilisk, hjärtat från en mantikora. Han kallar den påhit-
tade maträtten för en ”kalabalikaladåb”. 
Frågor på handlingen: 
• Det brinner och Ottilia blir orolig, men hertig Ludbert tar det lugnt. Varför då? Svar: Han vet var det brin-
ner, därför att han själv och von Fiesk har planerat dådet.
• Ludbert bestämmer sig för att skapa en extra fantastisk bankett för att knäcka sin bror och därmed vinna i 
deras tävling med varandra. Vad ger han banketten för smeknamn? Svar: Knäckarbanketten.
• Hur tänker Odert hämnas branden? Svar: Genom att utmana Ludbert med ett recept som är omöjligt att 
laga. Till den påhittade kalabalikaladåben behövs ingredienser som inte går att få tag på, med livet i behåll.  
Jämför med nutid:  
Under den här tidsperioden, som brukar kallas för barocken, hade kungar och adel i Sverige och Europa 
stora fester, banketter, för tillresta gäster som varade i flera dagar. Middagarna bestod av en mängd olika 
rätter och dekorationer som var så överdrivet lyxiga att det var som att äta mitt i en teaterpjäs. Kan du tänka 
på något som finns idag som påminner om det? Diskutera i klassen.  
(Lärartips: Jämför med Nobelfesten, eller kanske ett bröllop av det större slaget.)

AVSNITT 4 ”Broderier och poeter”
Nya ord: ”Sluka eld”, elfenben, tjänare, brevduva

Sammanfattning: 
Hertig Ludbert skickar iväg inbjudningar med brevduvor till banketten. Ottilia önskar att hon ska få träf-
fa Amund igen. I svinstian önskar Amund att han ska få träffa Ottilia. Kokerskan ropar på Amund som får 
ta hand om och vakta stora rosa fåglar –  flamingos. Inne i slottet sitter Ottilia med storasyster Helika och 
broderar när de hör artisterna utanför. De smiter ut i sina stora kappor med huva så ingen ska känna igen 
dem. Von Fiesk säger till artisterna att ingen får nämna det som börjar på ”j” och slutar på ”ul”. Ottilia lyckas 
smita in i köket och gömmer sig bakom äppeltunnorna tills det blir kväll och alla har somnat. Då smyger hon 
bort till djurstallarna. Men ingen sång hörs den här gången. Har det hänt Amund något?”

Frågor på handlingen:
• Vad gör Ottilia inne i slottet? Svar: Hon sitter och broderar, en syssla som ansågs passa en hertigdotter. 
Ottilia broderar ett hundmonster.
• Vad berättar bankettmästare von Fiesk på borggården för artisterna? Svar: Von Fiesk säger till artisterna 
att ingen får nämna det som börjar på ”j” och slutar på ”ul”. Den 24 december heter ”hertigafton”.
• Ottilia lyckas smita från Helika och gömmer sig någonstans. Var? Svar: I köket, så att hon sen ska kunna 
smita ut till djurstallarna och Amund. 

Jämför med nutid:  
Akrobater, jonglörer, eldslukare, skådespelare, musiker och poeter kommer till banketten och tas emot av 
bankettmästaren. Om du tänker på 1600-talet, vilka yrken som fanns då, finns fortfarande kvar? Vilka yrken 
har du hört i den här julkalender-produktionen, tror du? Diskutera i klassen.  
(Lärartips: Inga akrobater, men skådespelare, musiker och poeter (=författare) har medverkat i vår 
produktion!) 
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AVSNITT 5 ”Flamingor och förklädnader”
Nya ord: Flamingo, vingklippt, tjänstefolk, skandal 

Sammanfattning: 
Ottilia hittar Amund i natten. Han visar henne flamingorna i sin inhägnad. Ottilia nämner fler monster ur 
sitt bestiarium. Amund berättar att han inte kan läsa. Plötsligt kommer bankettmästare von Fiesk och blir 
mycket arg över att Amund – en svinpojke – pratar med den mycket finare hertigdottern Ottilia! Von Fiesk 
lyfter Amund i håret, det gör ont! Amund reagerar genom att klösa och riva von Fiesks händer. När von Fiesk 
släpper Amund skvätter leran upp på hans fina kläder. Rosenrasande släpar han Ottilia tillbaka till slottet. Att 
ungås över ståndsgränserna är inte tillåtet och han vill inte ha någon skandal! Samtidigt i Oderts kammare 
klär Odert ut sig för att kunna gå på sin brors bankett. Lösmustasch och ett nytt namn gör honom till ”greve 
Kranium”. 
Frågor på handlingen:
• Ottilia kan läsa. Varför kan inte Amund läsa tror du? Svar: Amund har inte fått lära sig det. På den här tiden 
var det ytterst ovanligt att gå i skolan och lära sig läsa. Det var nästan bara rika som hade den lyxen. Hertig-
dottern Ottilia har fått lära sig det.
• Von Fiesk lyfter Amund i håret. Varför blir von Fiesk så arg? Svar: Det passade sig inte att Amund umgicks 
som vän med Ottilia. Tjänstefolk fick inte bli vän med den de tjänade. 
• Vad gör hertig Odert i sin del av slottet? Svar: Han klär ut sig så han kan bli ”greve Kranium” och ta sig in 
på banketten. 

Jämför med nutid: 
Förr i tiden i Sverige fanns en indelning av människor i olika stånd (= samhällsgrupper, till exempel bönder, 
borgare, präster och adel). Reglerna för hur man fick bete sig var mycket strikta. En svinpojke kunde bli straf-
fad för att han tilltalade en hertigdotter. Att de skulle bli vänner var helt otänkbart. Finns det några sådana 
regler i Sverige nu för tiden? Diskutera i klassen.  
(Lärartips: Nej, det finns inga sådana regler. Alla får prata med alla i Sverige. Men det finns faktiskt rekom-
mendationer kring ett par personer – Sveriges kungliga familj. Rekommendationen från hovet är att tilltala 
kungligheterna med titel inte med ”du”. Alltså ”Hej Kronprinsessan! Vill kronprinsessan ha en pepparkaka?” 
till kronprinsessan Viktoria. Men det är inte straffbart om man råkar säga du!

AVSNITT 6 ”Banketten börjar”
Ordbingo (se nedan): Tvåspann, käpp, fenomenal, trumpet, Amund, bil, tugga, glögg, jul, peruk, Helika, 
Amund, Ottilia, Hungersnöden, böcker. 
Sammanfattning: 
Det är första dagen på Ludberts käckarbankett och gästerna anländer. Helika och Ottilia ser dem från 
balkongen. Helika ber Ottilia att glömma Amund. Nästa dag jobbar Amund som vanligt i köket när ban-
kettmästare von Fiesk dyker upp.  Han vill ha tag i Amund men Amund lyckas gömma sig. På kvällen startar 
banketten i trädgården och hertig Ludbert sitter på en tron skulpterad av is. Hertig Odert anländer utklädd 
till greve Kranium och med sig har han sin hund Hungersnöden. En gäst råkar säga ordet ”jul”. Han blir 
gripen och bortsläpad! Hertig Odert (som greve Kranium) vill tala med systrarna om något viktigt – kalabali-
kaladåben.

Frågor på handlingen:
• Banketten börjar, och gästerna anländer i il-fart. Varför vill de så snabbt innanför murarna? Svar: Alla gäs-
terna vet att i skogen som omger staden finns monster och vidunder.
• Von Fiesk frågar efter Amund i köket. Varför tror du? Svar: Von Fiesk är arg för att han blev riven och vill 
hitta och straffa Amund.
• Vad händer med den som uttalar ordet ”jul”? Svar: Personen blir omgående kastad i fängelse, på den 
punkten är hertigarna faktiskt överens. 

Kreativ övning – Ordbingo
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Skriv upp de femton orden från ordbingo (överst i stycket) på tavlan. Spela avsnittet. Så fort någon hör ett 
ord från tavlan i avsnittet, så räcker denne upp en hand. Läraren stryker ordet på tavlan. På femte ordet 
skriker alla ”bingo”! (Ps. Det finns tio rätta ord, så att alla med säkerhet ska få bingo.)

AVSNITT 7 ”Ett rykte och ett löfte”
Nya ord: Bedårande, ”till bords”, strykarkatt

Sammanfattning:
Helika och Ottilia pratar med greve Kranium. Han frågar om de hört talas om rätten Kalabalikaladåb. Helika 
låtsas som att hon vet vad det är. Greve Kranium avlägsnar sig. ”Till bords!” ropar von Fiesk. Musikanter 
spelar, alla äter av maten. Ottilia känner sig lite äcklad över frosseriet. Hertig Ludbert hälsar välkommen och 
de sjunger sången ”Hej hertiggubbar slå i glaset”. Greve Kranium skvallrar med markisinnan Tissehl-Tassehl 
och ger henne receptet som inom kort vandrar från gäst till gäst. Ludbert uppfattar att det pratas om något 
i bankettsalen. Ryktet har spritt sig. Folk undrar när kalabalikaladåben ska serveras. Utan att titta på receptet 
utlovar hertig Ludbert att servera den på självaste hertigafton. Von Fiesk har receptet och mycket nervös 
funderar han på vem som vet något om monster … då får han syn på Ottilia (som läser så mycket böcker). 

Frågor på handlingen: 
• När hertig Odert (utklädd till greve Kranium) frågar systrarna om de hört talas om kalabalikaladåben svarar 
Helika ja. Varför det tror du? Svar: Hon vill framstå som världsvan, som att hon har koll.
• Hertig Odert (utklädd till greve Kranium) fortsätter att sprida ryktet om kalabalikaladåben. Hur gör han? 
Svar: Han pratar med markisinnan Tissehl-Tassehl, som är känd för att skvallra, och ger henne receptet som 
han har skrivit själv. Sen gör markisinnan och övriga gäster resten av jobbet och ryktet når hertig Ludbert.
• Hertig Ludbert utlovar maträtten utan att ens ha läst recept. Varför då? Svar: Han tycker det är under hans 
värdighet, att läsa en sån simpel sak som recept. Han tjänare får ta hand om det.  
Jämför med nutid: 
Hur går det till när man lurar många på en gång? Ibland kan rykten spridas i små eller stora sammanhang. 
Har du hört talas om något liknande? Diskutera i klassen.  
(Lärartips: Jämför gärna med fake news – ett medvetet spridande av falska nyheter. Skulle kanske 
markisinnan kunna jämföras med sociala media på internet?)

AVSNITT 8 ”Lurad”
Nya ord: Inställsamt, enastående, tankeexperiment, ”skicka bud”

Sammanfattning: 
Von Fiesk stirrar på Ottilia, går sen fram och ler inställsamt. Han lurar henne att säga vad Amund heter och 
smickrar Ottilia till att berätta om hur man får tag på tårar från en biskopsfisk, fjäll från en basilisk och hjärtat 
från en mantikora. Von Fiesk tappar receptet när han går iväg. Ottilia plocka upp det och förstår med fasa 
vad som ska hända. När von Fiesk ger order om att hämta fiolspelaren och modiga män springer Ottilia ner 
till köket för att rädda Amund. Men när de öppnar dörren till Ottilias rum så står von Fiesk där! 

Frågor på handlingen: 
• Ottilia berättar hur man får tag på allt på receptet. Kommer du ihåg vad hon sa? Svar: Tårar från en bi-
skopsfisk lockar man fram med fiolspel, fjäll från en basilisk tar man medan den sover eftersom blicken kan 
döda och mantikoran lockar man fram med dess favoritmiddag – ett barn.
• Von Fiesk letar efter Amund i köket. Vad säger kokerskan? Svar: Hon kan inte alla kökspojkars riktiga 
namn, bara deras smeknamn. Men den smutsigaste pojken är Svinpojken, så det är nog honom som von 
Fiesk letar efter.
• Ottilia och Amund smyger upp till Ottilias rum för att gömma Amund. Men vem ser de när de öppnar 
dörren? Svar: Där står von Fiesk och väntar.  
Jämför med dig själv: 
Vad hade du gjort om du plötsligt förstod att din vän skulle råka illa ut? Kanske till och med svävade i 
livsfara? Hur hade du tänkt? Diskutera gärna i små grupper.
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AVSNITT 9 ”Avmarsch”
Nya ord: Kuddfodral, monsterbete, desertör, ”ryker våra huvuden”

Sammanfattning: 
Bankettmästare von Fiesk står inne i Ottilias rum när hon och Amund kommer dit. Von Fiesk släpar iväg 
Amund. Ottilia tar fram kuddfordralet med den broderade hunden på och plockar ner saker i det som kan 
hjälpa Amund. Helika kommer in. Ottilia gömmer sig för att slippa gå ner till banketten. Amund står på 
borggården med ett gäng soldater ledda av major Dunder. Von Fiesk tar majoren åt sidan och berättar att 
Amund är monsterbete. Majoren tycker detta är lite väl magstarkt, men vill inte förlora sitt eget huvud. 
Han ger Amund kappa och stövlar. Amund anar ingenting utan blir glad för sina nya kläder. Ottilia kommer 
springande med kuddfodralet. Hon ropar en varning till sällskapet. Ottilia ser Amund gå och känner att 
något är lurt med kalabalikaladåben och receptet. Hon går tillbaka till slottet. Där ser Ottilia greve Kranium, 
som hon beslutar sig för att följa efter när han lämnar salen. 

Frågor på handlingen: 
• Ottilia försöker hitta ett sätt att hjälpa Amund. Vad gör hon? Svar: Hon packar ner saker i ett kuddfodral 
som kan hjälpa honom där ute i vildmarken.
• Major Dunder är ledare för expeditionen. Vilka andra är med i sällskapet? Svar: Sju modiga soldater, en 
fiolspelare och Amund.
• Vad ropar Ottilia om de grönögda? Svar: Hon ropar att om sällskapet blir anfallna, så kan man klara sig – 
genom att spela död! 

Jämför med andra texter: 
I sagor får huvudpersonen ibland en sak eller ett gott råd, som sedan längre fram kommer att visa sig rädda 
huvudpersonen. Kan du tänka på en annan saga, bok eller film där detta finns? Diskutera i klassen.  
(Lärartips: I Mio min Mio av Astrid Lindgren. Mio får en mantel, som längre fram visar sig vara en osynlig-
hetsmantel, och en sked, som senare mättar honom och Jum-Jum i tornet där de är fångna.) 

AVSNITT 10 ”Ett spår av körsbärskärnor”
Nya ord: Beckmörkt, utmattning 

Sammanfattning: 
Major Dunder marscherar in i skogen med sin trupp som känner sig illa till mods över de grönögda. Ett 
lågt morrande hörs. Amund kastar sig ner på marken. Tumult hörs ett skott brinner av. Sen tystnad. Till slut 
vågar Amund resa sig och upptäcker att alla är borta. Svarta fläckar syns i snön. Det är … blod. Längre bort 
ser Amund en mansfigur. Han springer mot den och snubblar. När han tittar upp mot den som han tror är 
major Dunder, så faller huvudet på figuren av. Skrik hörs från den huvudlöse figuren och Amund svimmar. 
Samtidigt i slottet: Ottilia följer efter greve Kranium och hans mops. Hunden kräks upp körsbärskärnor och 
Ottilia följer kärnorna. Vid en stor tavla, föreställande hennes egen mor, finns en spak. Ottilia kliver in genom 
den hemliga gången som öppnar sig. Det blir morgon i skogen, Amund  vaknar ligger han vid en brasa och 
figuren med ansiktet placerat på magen, önskar honom en god morgon.  

Frågor på handlingen: 
• Vad händer efter det morrande ljudet som Amund hör? Svar: Amund lägger sig ner, blundar och spelar 
död! Runt honom hörs kaos, och när han vågar titta upp är alla andra borta. Det finns spår av blod.
• Amund ser någon som han tror är major Dunder längre bort. Han snubblar ikapp. Men var händer då? 
Svar: Varelsen tappar sitt huvud!
• Ottilia är i slottet och smyger efter greve Kranium, med hjälp av körsbärs-spåret som mopsen lämnar. Vad 
händer vid tavlan? Svar: Tavlan är en hemlig dörr till andra delen av slottet, där hertig Odert bor.
• På morgonen vaknar Amund vid en eld. Vem önskar honom god morgon? Svar: En varelse med ansiktet 
placerat på magen. 

Kreativ övning – Teckna en varelse du får beskriven för dig!
Förr i tiden, innan det fanns foto och film, så ritade man och skrev om sina möten med varelser i fjärran län-
der. Historierna färdades över världen och nedtecknades i ett verk – ett bestiarium – som är en bok om olika 
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djur. För den som aldrig varit i fjärran länder var historier om drakar och sjöjungfrur lika sanna som historier 
om lejon och gorillor.
Gör så här: Sätt er två och två. Beskriv i ord ett riktigt existerande djur för din kompis. Du får inte berätta 
vad djuret heter! Beskriv bara hur det ser ut. Kompisen ska sen teckna det. Gör sedan tvärtom, kompisen 
beskriver och efter det ritar du. Hur blir resultatet? Det kan vara lagom med en kort tidsgräns på 10 min 
teckningstid var. Kompisen får inte kommentera medan du ritar. När ni båda är klara berättar ni vilka djur ni 
tänkte på. Visa i klassen!

AVSNITT 11 ”Hasselnötter och huvuden”
Nya ord: Attack, synnerligen, ”smälta in”, följeslagare

Sammanfattning: 
Det är morgon i den vintriga skogen, och elden sprakar. Blemmyaren Dolf och Amund pratar när Dolf rostar 
hasselnötter till frukost. Dolf beklagar det som hänt Amund och hans kamrater. Sen skapar han ett nytt 
huvud av snö och frågar om Amund tror att han skulle kunna smälta in bland människorna? Amund försö-
ker svara ärligt men snällt. Dolf ger honom fiolen han hittade i snön. Senare berättar Dolf var Biskopsfisken 
finns. Amund vandrar iväg och formar en plan i huvudet. Om han fixar ingredienserna till kalabalikaladåben 
så kanske han blir förlåten av bankettmästaren! I slottet  är det fortfarande natt när Ottilia följer efter greve 
Kranuim. När greven rycker av sig mustaschen för sin vakt så ser Ottilia att greve Kranuim är hertig Odert! 
Nu förstår hon. Det är han som hittat på Kalabalikaladåben. Hon smyger in i hans kammare för att hitta 
bevis. 

Frågor på handlingen:  
• Vem lär Amund känna där vid elden? Svar: Dolf, en blemmyar. En vänlig varelse med ansiktet på magen. 
Han steker hasselnötter till frukost åt dem båda.
• Vad ger Dolf till Amund? Svar: Fiolen och stråken.
• Ottilia upptäcker något avgörande i slottet. Vem är greve Kranium egentligen? Svar: Hertig Odert. Ottilia 
ser greve Kranium dra av sig sin mustasch för vakten, för att visa att han är hertig Odert, och bli insläppt i 
sin del av slottet. 

Jämför med andra texter: 
I den här berättelsen följer vi två olika personer samtidigt. Ottilia är i slottet och Amund i skogen. Kan du 
tänka på en annan berättelse där det är så? Diskutera i klassen.  
(Lärartips: En författare som vill berätta om två huvudpersoner som inte befinner sig på samma plats kan 
beskriva vad som händer en huvudperson ett tag, och sen byta och beskriva vad som händer den andra 
huvudpersonen ett tag. Ett exempel är boken Sagan om ringen av J.R.R. Tolkien. En bit in i handlingen så 
splittras gruppen Brödraskapet. Därefter berättas historierna parallellt med varandra. Frodo och Sam vand-
rar med ringen och Aragorn, Legolas och Gimli ger sig av på en annan resa för att rädda Merry och Pippin. 
Läsaren följer båda sällskapens resor parallellt. Även i LasseMajas detektivbyrå av Martin Widmark och 
Helena Willis får vi följa hur Lasse och Maja letar efter ledtrådar på varsitt håll.)

AVSNITT 12 ”Biskopsfiskens sjö”
Nya ord: Mopsar, klotrunda ögon, bluff, lönnmördare, elddon, biskopsmössa

Sammanfattning: 
Ottilia är i hertigs Oderts del av slottet, i hertigens kammare, som visar sig vara full med mopsar. På Oderts 
skrivbord hittar hon Emilius Maximus bestiarium och hertig Oderts dagbok! Hon har beviset för att kalabali-
kaladåben är en bluff. Men in kommer hertig Odert och Ottilia gömmer sig snabbt bakom en gardin. Mop-
sen Hungersnöden anar något och avslöjar Ottilia. Odert beordrar vakterna att kasta henne i fängelsehålan. 
Amund är ute på sin jakt efter de rätta ingredienserna och har kommit fram till biskopsfiskens sjö. Amunds 
händer är för kalla att spela fiol så han gör en eld och dricker lite glögg som han hittar i påsen från Ottilia. 
Men sen spelar Amund. Förfärligt! Biskopsfisken stiger upp ur sjön. Han får Amund att dansa också. Då 
skrattar biskopsfisken så att tårarna sprutar. Amund fångar en tår i den tomma glöggflaskan! Biskopsfisken 
berättar att basilisken finns i träsket. 



12

Frågor på handlingen:
• Vad hittar Ottilia på Oderts skrivbord? Svar: Ett exemplar av boken Emilius Maximus bestiarium och en 
svart anteckningsbok, där Odert skrivit receptet. Det är han som ligger bakom bluffen!
• Ottilia blir avslöjad av mopsen Hungersnöden. Vad händer då? Svar: Odert säger åt vakten att slänga 
Ottilia i fängelsehålan.
• Amund får tag på en tår från en Biskopsfisk. Hur går det till? Svar: Amund spelar och dansar så skrattre-
tande dåligt att Biskopfisken skrattar så tårarna sprutar! Amund fångar en tår i en urdrucken glöggflaska. 

Kreativ övning – Förutspå från mitten!
Vi är nu på avsnitt 12 av 24, alltså mitt i berättelsen. Förutspå vad som kommer att hända en karaktär. Det 
gör inget om flera har samma karaktär. 
Gör så här: Eleverna sätter sig två och två. Lotta ut en karaktär eller ett monster var. Eleverna diskuterar 
först karaktärens öde för att sen skriva ner det i några rader. Spara och ta fram efter ni lyssnat på avsnitt 24! 
Hur gissade ni – och hur blev det?

AVSNITT 13 ”Ett ljus i mörkret”
Nya ord: Sotigt glas, torkad lavendel, murbruk  
Sammanfattning: 
Ottilia sitter på golvet i den mörka fängelsehålan med en lykta. Hon bläddrar i dagboken som hon hittade 
i Oderts kammare. Plötsligt brinner ljuset ner och det blir helt mörkt. Ottilia blir förtvivlad, vad kommer att 
hända henne och Amund. Samtidigt i den vintriga skogen pulsar Amund genom snön. Han följer stanken 
för att hitta Basiliskens träsk. Under ett träd plockar Amund upp alla föremål han fått i påsen. Han äter sig 
mätt på bröd och äpple. I fängelsehålan vaknar Ottilia av svag sång. Sången tillhör Lucia som varit instängd 
I fängelsehålan så länge att hon glömt bort vad det var hon brukade göra runt jul. Lucia får Ottilias låga att 
flamma upp. Lyktan står nu vid ett hål i väggen och Ottilia ser en möjlig utväg. Amund är i skogen och ma-
tar fåglar med smulor när elaka harar dyker upp med påkar i händerna! Han klättrar upp i ett träd. 

Frågor på handlingen:
• Vad har Amund i påsen? Kan du komma ihåg några av sakerna? Svar: Lavendel, morötter, ett äpple, en 
flaska, ett elddon, en limpa bröd.)
• Vem träffar Ottilia i fängelsehålan och vad får hon hjälp med? Svar: Hon träffar Lucia, som genom lyktan 
visar henne ett hål i väggen. Ottilia ser en möjlig utväg.
• Vilka dyker upp i skogen så Amund måste klättra upp i ett träd? Svar: Harar med påkar i händerna. 

Kreativ övning – Bli historiedetektiv!
Att fira Lucia med vit skrud och ljus i håret är Sverige ganska ensamma om i världen. Lucia är egentligen ett 
helgon från Italien. Hur man firar Lucia har också förändrats genom åren. Vid tiden när julkalendern utspelar 
sig (1600-talet) inföll årets längsta natt (vintersolståndet) vid Lucia för man använde en annorlunda tidräk-
ning än i dag. Lucia markerade inledningen på julen. Då skulle en piga eller dräng klä ut sig till Lucia på 
luciamorgonen och komma med något ät- och drickbart. På senare tid fick Lucia sitt följe av tärnor, peppar-
kaksgubbar, stjärngossar och tomtar. Luciatraditionen har förändrats genom åren. Ta reda på mer! 
Gör så här:  
Hitta eller ring en äldre person att prata med och fråga följande frågor: 
Fråga 1. Vad kommer du ihåg från att fira Lucia när du var liten? (eller annan högtid)
Fråga 2. Kommer du ihåg något som din mormor, morfar, farmor eller farfar (eller någon annan äldre per-
son) berättade om från när de var små? Hur långt bakåt i tiden är vi då, på ett ungefär? 
Ta med din berättelse till klassen.

AVSNITT 14 ”Mord-rötter”
Nya ord: Puckla, gråsugga, pyramid, tumlade, benpipa

Sammanfattning: 
Amund sitter högt uppe i en ek och klamrar sig fast vid en gren. Hararna är nedanför och pucklar på 
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stammen. Amund förstår ingenting. Harar äter väl inte kött? Då kommer han på att han har morötter i 
påsen. Morötter (Eller ”mord-rötter” som Amund kallar dem för att intressera hararna) gillas av hararna som 
lovar att lämna Amund i fred. Efter att ha lurat bort hararna med fler morötter fortsätter Amund sin färd 
mot basilisken. Pruttdoften blir starkare. Amund tar upp lavendeln som Ottilia skickade med i påsen. Till 
slut ser han basilisken och minns orden om att blicken kan döda. I slottet kämpar Ottilia med att gräva bort 
murbruk och sten för att göra hålet större. Hon kryper in, och känner då en hand som drar henne i håret till 
andra sidan! 

Frågor på handlingen:
• Varför vill hararna slå Amund? Svar: Hararna pucklar på alla inkräktare. Det är deras skog! Och sen vill de 
äta upp honom.
• Stanken blir värre ju närmre Amund kommer. Vad använder han ur påsen för att mildra lukten? Svar: De 
torkade lavendelblommorna som Ottilia skickat med. De doftar gott.
• Vad händer med Ottilia i fängelsehålan? Svar: Hon lyckas hacka bort stenen och sticker in huvudet. Då 
drar någon henne i håret, över till andra sidan! 

Jämför med dig själv: 
Amund löste den hotfulla situationen med morötter. Detta är ju en saga – men har du hamnat i en knepig si-
tuation i verkligheten som du har löst? Tappat nycklarna hem? Glömt badbyxorna när du åkte till simhallen? 
Hur löste du det? Diskutera två och två.

AVSNITT 15 ”Havens skräck” 
Nya ord: Smaragder, talgljus, förtryck, prydlig, farväl

Sammanfattning: 
Det finns fler fångar i hålan och det är smutsigt och det stinker. Ottilia dras genom väggen och möts av 
en kvinna som tittar på henne med skarp blick. Petronella frågar misstänktsamt ut Ottilia. Det visar sig att 
Petronella van Revohlt var tidigare en pirat av rang. På hennes skepp valdes ledaren av besättningen. Hon 
förklarar också julen för Ottilia, och Ottilia förstår att hertigarna har ändrat traditionen för att de är själviska. 
Petronella frågar mera om hertigarnas vanor. Ottilia skäms. Då känner någon igen henne och anklagar hen-
ne för att vara spion. Ottilia nekar och berättar allt som hänt och lovar att inte berätta om upprorsplanerna. 
Petronella tror henne och får en vakt att inse att de burat in hertigens dotter, och släpper ut Ottlilia. 

Frågor på handlingen:
• Vem drar Ottilia genom hålet? Svar: Petronella van Revohlt, en tidigare pirat. Tjuvarnas drottning.
• Vad tycker Petronella om människors situation i världen? Svar: Hon tycker inte det är rättvist. Hertigar och 
hertiginnor ordnar banketter när folket svälter, säger hon. Hon tycker att folket ska rösta fram sina ledare.
• Hur slutar det hela? Hur kommer Ottilia ut ur fängelsehålan. Svar: Vakten släpper ut Ottilia när han känner 
igen henne. 

Jämför med nutid: Hur fungerar det i Sverige i dag? Vilka är våra ledare som bestämmer? Hur blev de våra 
ledare? Diskutera i klassen.

AVSNITT 16 ”Basiliskens fjäll”
Nya ord: Köttyxor, outhärdlig, pickade, ”mild och huld”, ”livet i behåll” 

Sammanfattning: 
Det är natt. Amund befinner sig i träsket där basilisken sover. Han tar av sig stövlarna och tänker att han ska 
göra sig snabb och osynlig, så som han brukar vara i köket. Men basiliskens svans smäller till och han kilas 
fast mot dess kropp. Det hörs ett krasande ljud från ägget framför honom och ett kycklinghuvud tittar fram. 
Amund försöker söva den lilla baskilisk-ungen genom en vaggsång och klappar dess slemmiga huvud. Men 
den stora basilisken är vaken. Hon ber Amund lära henne vaggsången så ska hon låta honom gå. När han 
har gjort det  släpps Amund, men han är ledsen för han tror att han inte klarat uppdraget. Då upptäcker 
han ett fjäll på sin hand! Fjället har fastnat i klibbigt slem. Han klarade det! Nu behöver han bara en sak till, 
mantikorans hjärta.  
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Frågor på handlingen:
• Vad ser Amund när han kommer till träsket? Svar: Den fasansfulla basilisken låg och sov i sitt bo. Den hade 
huvud och kropp som en hönsfågel, vingar som en fladdermus och svans som en ödla. Och den stank.
• Vad har Amund för plan för att kunna ta ett fjäll från monstret? Svar: Han tar av sig stövlarna för att kunna 
röra sig snabbt och osynlig som i köket. ”Smyg, ducka, spring.”
• Amund trodde att han hade misslyckats, men hur fick Amund ett fjäll från en basilisk? Vad hände? Svar: Ett 
fjäll från ungens klibbiga huvud hade fastnat på hans hand. 

Jämför med andra texter:
Amund har en svår utmaning när han samlar ingredienser till Kalabalikaladåben. Kan du komma på en utma-
ning som en hjälte/hjältinna har haft i något du sett eller läst? Tänk på en film, en bok eller något du lyssnat 
på. Diskutera i klassen. 
(Lärartips: Kommer ni ihåg i förra årets julkalender Biggest Bang när Tyra Fredriksson mötte Horgatt Malex? 
Hennes utmaning var att övertyga Horgatt Malex att inte ha sönder glaskulan som var Tyras universum. Tyra 
visste inte hur hon skulle övertyga honom, så hon berättade istället om allt som hade hänt henne. Horgatt 
lyssnade och sedan ville han inte alls ha sönder sin leksak, utan ha fler berättelser.)

AVSNITT 17 ”Avslöjad”
Nya ord: Ravin, avgrund, tiggarpojkar, ”fria till någon”, ”vara från vettet” 

Sammanfattning: 
Amund stretar vidare i kylan. Han kommer till en ravin, där han somnar i snön. Samtidigt i slottet har Ottilia 
blivit utsläppt ur fängelsehålorna och möter Helika. Helika vill inte låta henne gå in i bankettsalen, som hon 
ser ut. Det skulle skämma ut familjen. Ottilia visar upp Oderts dagbok. Allt är en bluff, berättar hon. Och 
hon måste berätta för att rädda Amund. I bankettsalen pratar hertig Ludbert med bankettmästare Von Fiesk 
som levererar den tråkiga nyheten att inget hörts från major Dunder. Von Fiesk föreslår ett fusk, men det vill 
hertigen inte höra talas om. Då kliver Ottilia in och utropar att det finns en bedragare i salen. Ottilia pekar ut 
greve Kranuim som hertig Odert!  
Frågor på handlingen:
• Vad händer med Amund? Svar: Han somnar i snön.
• Varför vill Helika inte först att Ottilia ska gå in i balsalen? Svar: Ottilia är smutsig som en tiggarunge, och 
det skulle skämma ut Helika.
• Hur får Ottilia alla att lyssna? Vad ropar hon? Svar: ”Det finns en bedragare här inne!” 

Kreativ övning – Var dramatisk!
Vad skulle få en hel bankettsal att lyssna? Vilken mening kan du komma på som är dramatisk nog att fånga 
allas uppmärksamhet? Jobba gärna två och två.

AVSNITT 18 ”Månvandring” 
Nya ord: ”Stämma in i något”, melankolisk 

Sammanfattning: 
Vinden viner i bergen och Amund ligger och sover under snön. Det enda som syns av honom är tygpåsen, 
där hundjätten Reprebus är broderad. Tunga steg närmar sig. Hundjätten Reprebus ser påsen och böjer sig 
fram. Hans varma andedräkt väcker Amund. Reprebus är mycket glad för att Amund har en bild av honom 
på sin påse. Han erbjuder sig att vandra med honom genom att sitta på hans axel. De färdas genom månbe-
lysta dalar och Amund ser silver i bergen. Reprebus blir misstänksam men Amund svarar att han bara söker 
Mantikoran. Sen sjunger de tillsammans. De ylar och andra varelser i skogen stämmer in.
Ottilia står i bankettsalen och och pekar på hertig Odert, och berättar att Kalabalikaladåben är en bluff. Att 
Odert bara skapade den för att förstöra Ludberts kalas. Ludbert beordrar vakten att rycka av Oderts mus-
tasch. Ottilia ber sin far att kalla tillbaka major Dunder och hans sällskap. Men Ludbert svarar ”Absolut … 
inte.” 

Frågor på handlingen:
• Vad räddar Amund? Svar: Att hundjätten Reprebus ser påsen och böjer sig fram. Hans varma andedräkt 
väcker Amund i snön.
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• Ottilia anklagar greve Kranium för att vara en bluff. Hon har bevis. Vad har hon? Svar: Hertig Oderts dag-
bok som hon hittade i hans kammare.
• Hur reagerar Ottilias far, hertig Ludbert, när Ottilia ber honom kalla tillbaka major Dunder? Svar: Ludbert 
svarar ”Absolut … inte.” 

Jämför med dig själv:
Hoppa in i sagan. Vem skulle du helst vara? Amund ute i snön som löser problem med små och stora mons-
ter eller Ottilia i slottet som med list får ta sig ur fängelsehålor och övertyga vuxna om vad som är rätt och 
fel? Se fördelningen i klassen till exempel genom handuppräckning.

AVSNITT 19 ”Yl och straff”
Nya ord: Bluff, serveras, plikt, ”fria till någon”  
Sammanfattning: 
Vi är i slottet. Ottilia har just bett sin far att återkalla major Dunders sällskap och hertigen har nekat. Ottilia 
förstår inte. Von Fiesk säger att även den klokaste kan bli lurad. Men Ludbert håller fast vid sitt ord. Kalaba-
likaladåben SKA serveras. Ottilia säger emot sin far. Då blir hon inlåst på sitt rum. I ett helt år, bestämmer 
Ludbert. Men då hörs ett ylande! Ottilia känner att Amunds stämma finns med i sången och ylar tillbaka 
som svar. Uppe i bergen ylar Amund och odjuren. Han gråter över ensamhetens han har upplevt i livet. Men 
är också glad för att han hittat en vän. Ottilia blir bortsläpad av en vakt. Von Fiesk tycker synd om sig själv 
och tror att han ska förlora huvudet. Han berättar för Ottilia om när hertigarna var små. Hur de alltid bråkat 
och aldrig regerat med förnuft och medkänsla som deras mor bad om. ”Ingen kommer gifta in sig i den här 
familjen”, avslutar von Fiesk. I bergen promenerar Amund med Reprebus. De säger adjö som vänner. 

Frågor på handlingen: 
• Varför låser hertig Ludbert in Ottilia på sitt rum i ett år? Svar: För att hon sa emot honom.
• Vad berättar von Fiesk om hertigarna. Svar: Hur de alltid bråkat och aldrig regerat med förnuft och med-
känsla som deras mor bad om.
• Hur säger Amund och Reprebus adjö? Svar: Amund kliar Reprebus bakom örat så att han viftar på svansen. 

Jämför med nutid:
I sagor, och i verkligheten, är det viktigt med vänner. I jultider brukar många bli lite extra snälla mot varann. 
Man önskar varandra ”God jul!”. På vilka olika sätt kan man vara extra snälla mot andra? Diskutera i klassen.

AVSNITT 20 ”Systrar” 
Nya ord: Vankade, saffranskatter, ”armarna uppåt sträck”, saltöken, horisonten 

Sammanfattning: 
Ottilia är inlåst och går av och an på sitt rum. Helika står utanför och försöker få vakten att släppa in henne 
och hon lyckas till slut. Hon bjuder Ottilia på saffranskatter och andra godsaker. Ottilia säger till Helika att 
hon måste komma ut ur rummet NU, för att rädda Amund. Helika hjälper Ottilia att byta om till något enk-
lare så hon inte ska bli upptäckt. Hon han ju inte springa runt i en sidenklänning! Helika vet också hur man 
tar sig ut genom fönstret. Ottilia och Helika omfamnar varandra. Amund har lämnat Reprebus berg och står 
vid randen av en saltöken. Vid horisonten avtecknar sig ett berg. Det är dit Amund ska. Han börjar gå men 
värmen och törsten får honom att bli omtöcknad och han upplever det som att Ottilia går bredvid honom. 
Amund faller ihop. Då hörs ett stampande ljud. Ljud av hoppande fötter. 

Frågor på handlingen:
• Varför tror du Helika vill hjälpa Ottilia? Svar: För att hon tycker att deras far gjorde fel. Hon tycker att her-
tig Ludbert borde ha kallat tillbaka major Dunder.
• Hur rymmer Ottilia? Svar: Genom att Helika hjälper henne med ny klädsel och visar hur man ska ta sig ut 
genom fönstret och klättra på muren.
• Vad händer med Amund i saltöknen? Svar: Han klarar inte av värmen och törsten, han faller ihop. 

Jämför med nutid: 
Vid den här tiden, när julkalenderns utspelar sig, var reglerna strikta för vad varje person fick ha på sig. Det 
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utfärdades överflödsförordningar (lagliga bestämmelser) gällande klädsel, alltså vad olika stånd (samhälls-
klasser) fick bära, vilka färger och av vilket tyg. Kläderna var viktiga för att signalera hur andra skulle bemöta 
dig (vem skulle niga eller bocka?) eller berättade var du kom ifrån (sockendräkt). Vad berättar vi med våra 
kläder idag? Vad betyder det tex om man har jeans, balklänning eller uniform på sig? Och hälsar vi olika på 
en person beroende på vad den har på sig? Diskutera i klassen eller i mindre grupper.

AVSNITT 21 ”Hertigklappar” 
Nya ord: Inspektera, påfågellever, beströdd, vafalls, imbecill.  
Det dansas också gavotte (en tidstypisk dans, sök gärna fram ett filmexempel på internet innan lyssningen). 

Sammanfattning: 
I bankettsalen bärs hertiggranen in till Hertig Ludbert. Von Fiesk ljuger och säger att major Dunder har hört 
av sig. Ludbert blir glad och beordrar musik för att dansa runt hertiggranen. Von Fiesk drar sig tillbaka för att 
planera sin flykt, då en vakt dyker upp och meddelar att Ottilia har rymt. Von Fiesk efterlyser Ottilia. I staden 
rör sig Ottilia längs dess smala gator. Människor bär på saker och det framkommer att de är tvingade att ge 
en ”hertigklapp”. En pojke gråter när han lämnar över sin kattunge. En kapten känner igen Ottilia på efter-
lysningens beskrivning. Ottilia smiter, släpps igenom folkhavet och klättrar upp i en gammal kärra. Hönorna 
blir oroliga. Ottilia tänker på Petronellas ord om att avsätta hertigarna. Vid skogsbrynet hoppar Ottilia av 
och går in i skogen. 

Frågor på handlingen: 
• Varför ljuger von Fiesk och säger att major Dunder hört av sig? Svar: För att rädda sig själv, och rymma 
innan hertigen hör sanningen.
• Vad gör människorna i staden med sina saker de bär mot torget? Svar: Soldaterna samlar in dem till hertig 
Ludbert som hertigklappar.
• Hur kommer Ottilia ut ur staden? Svar: Hon gömmer sig i en hönskärra. 

Jämför med dig själv: 
Hur hade du känt om du var tvungen att ge någon en julklapp, som människorna i staden var tvugna att ge 
till hertigarna? Vem skulle du i så fall vilja ge den till? Och vad skulle du ge bort?
 
AVSNITT 22 ”Skuggfotingarna”
Nya ord: Se i syne, människoliknande, skorpion, gadd, fräta, obsidian 

Sammanfattning: 
Amund vaknar av att någon häller vatten i hans mun. Bredvid Amund står Grå, en skuggfoting. De är nu 
närmare vulkanen. Amund tackar dem och säger att han letar efter mantikoran. Grå berättar då att hon 
aldrig sett någon återvända från mantikoran. Amund fortsätter ändå mot vulkanen för att utföra sitt upp-
drag. Det är en hemsk miljö, lera kokar och svavel osar. Han plockar upp en skärva obsidian som är vass nog 
att skära med. Han hör sen ett kvidande och går in i grottan. Inne i grottsalen ligger benrester från djur och 
människor, samt den väldiga mantikoran. Hon är skadad och försvagad. Ett förgiftat svärd har gjort henne 
illa och det enda som kan bota henne är ett basiliskfjäll upplöst i en biskopsfisk tårar. Mantikoran frågar 
vad Amund vill veta, vad är hans fråga till henne? När han säger att han inte har någon fråga, han blev bara 
skickad för att ta hennes hjärta, så tycker odjuret att Amund ska göra slut på hennes lidande … 

Frågor på handlingen: 
• Vem räddar Amund i saltöknen? Svar: Grå, en skuggfoting och hennes folk, de ger honom vatten och mat.
• Varför har så många försökt ta sig till mantikoran? Har någon återvänt tidigare? Svar: För att få svar på sina 
frågor, mantikoran kan se både det förflutna och framtiden. Ingen har återvänt från hennes vulkan.
• Vad ser Amund i grottsalen? Svar: Benrester överallt och en jättelik röd varelse som är sårad och kvider. 

Jämför med andra texter:
I den här berättelsen har författarna använt sig av medeltida fantasivarelser som inspiration. Vilka andra var-
elser från berättelsernas värld känner du till? Vilken är din favorit? Diskutera i klassen.  
(Lärartips: Varulvar, dementorer, jättar, troll, drakar, rumpnissar, enhörningar, älvor, pokemons, sjöodjur.)
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AVSNITT 23 ”Mantikorans hjärta”
Nya ord: Varsamt, mysk 

Sammanfattning: 
”Gör slut på mitt lidande” ber mantikoran, där hon ligger i grottan. Amund lägger ifrån sig skärvan och tar 
fram flaskan med biskopsfiskens tårar och basiliskfjället och blandar dem. Han häller vätskan i såret. Inför 
Amunds ögon läker såret igen. Amunds handling får mantikoran att besluta sig för att hjälpa honom. Han 
klättrar upp på hennes rygg. Mantikoran ryter så alla varelser i hertigdömet hör det och hon säger att de 
kommer att följa dem till hertigens bankett. De rider genom skuggfotingarnas saltöken, till bergen där Re-
prebus är, till träsket där basilisken och biskopsfisken vistas och vidare mot skogen, där hararna hoppar fram 
och de rider genom blemmyarernas by. Samtidigt är Ottilia i skogen och fryser i snön. Hon ser spåren efter 
major Dunders expedition och känner sig förtvivlad. Då hörs ett muller. Mantikoran med Amund på ryggen 
visar sig. Ottilia klättrar upp. De, och alla andra varelser, rider mot staden! 

Frågor på handlingen:
• Amund försöker inte ta mantikorans hjärta, fast hon är försvagad. Varför tror du? Svar: Amund har ett allt-
för gott hjärta själv. Han kan inte döda henne. Han hjälper mantikoran istället.
• Hur reagerar mantekoran när Amund läker hennes dödliga sår? Svar: Hon väljer att hjälpa honom.
• Amund har träffat många varelser på sin vandring! Nu träffar han dem i omvänd ordning på sin väg tillba-
ka. Kommer du ihåg dem? Svar: Skuggfotingarna, hundjätten Reprebus, basilisken, biskopsfisken, de beväp-
nade hararna, blemmyaren Dolf.  
Jämför med dig själv: 
Amund hjälper mantikoran, och blir sen hjälpt tillbaka av henne. Har du blivit hjälpt av någon? Hur kändes 
det? Har du behövt hjälp, men ingen hjälpte dig? Hur kändes det? Diskutera i klassen eller i små grupper. 

AVSNITT 24 ”Kalabalikaladåb” 
Slutet vill vi inte skriva ut här och avslöja hela den fina finalen. Vi hoppas du förstår. Men 
lyssna gärna på sista delen i radio, i vår app eller på hemsidan. Ha ett trevligt jullov! 

Frågor efter lovet:
• Slutade historien som du trodde?
• Vad tyckte du om berättelsen?
• Vad händer sen i framtiden med Ottilia, Amund och hertigdömet tror du? 
(Kom ihåg att se tillbaka på uppgiften från avsnitt 12, där ni förutspådde vad som skulle hända olika karaktä-
rer. Ta fram dem efter att ni lyssnat och jämför med det riktiga slutet.)
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