
LÆS TEKSTEN 

Astrid Lindgren har fortalt, at Emil er hendes yndlingsfigur, og at historierne delvist 

bygger på hendes fars fortællinger. Bøgerne skildrer livet på landet i slutningen af 

1800-tallet. Her møder vi den fantasifulde og egenrådige vildbasse Emil, som bor på 

gården Katholt i byen Lønneberg i Småland i Sverige.  

Fem år er han, da serien starter, og han bor med sin mor, Alma Svendsen, sin far, 

Anton Svendsen, sin lillesøster Ida, karlen Alfred og pigen Line. Line er den, der 

malker, vasker op, vasker tøj og laver mad og den slags, og Alfred er den, der tager 

sig af at pløje markerne og passe dyrene. For der er nemlig også dyr på Katholt: to 

heste, et par stude, otte køer, tre grise, ti får, femten høns, en hane, en kat og en hund.  

Nå ja, og så er der Tyttebær-Maja, som er en gammel kone, der ofte kommer og 

hjælper til med lidt af hvert på gården, og som kan fortælle grumme 

spøgelseshistorier.  

Emil er en mester i at finde på skarnstreger. Ja faktisk er han så slem, at folkene i 

Lønneberg samler penge ind til de stakkels Svendsens på Katholt, fordi det er så synd 

for dem, at de har sådan en uregerlig knægt. “Det kan være, der er nok til at sende 

Emil til Amerika”, siger de, men det bliver han nu ikke – heldigvis.  

En af skarnstregerne sker en dag, da familien får besøg af alle deres fine venner fra 

nær og fjern. Emil og Ida leger i haven, og Ida drømmer om at sidde i toppen af 

flagstangen, så hun kan se helt til nabobyen, der hedder Mariannelund. Og et to vupti, 

så får Emil hejst Ida op i flagstangen, hvor hun hænger og dingler i sit rød-hvide tøj. 

Det er først, da gæsterne kommer, og fru Petrell undrende spørger, hvorfor de har 

hejst Dannebrog, som jo er navnet på det danske flag, at familien opdager, at Ida 

hænger med måsen i vejret i toppen af flagstangen, og selvom hun griner stort og 

morer sig godt, så bliver faderen ikke ligefrem begejstret. Han griber hårdt fat i Emils 

arm, rusker ham og smider ham fluks i snedkerværkstedet. Her lukkes Emil for øvrigt 

altid inde, når han har lavet ballade, og han har efterhånden tilbragt så mange timer 

der, at han har lavet en hel samling af træmænd.  

Hver gang han sidder i værkstedet snitter han sig nemlig en ny sjov lille mand, for 

Emil er rigtig ferm på fingrene, og med sin kniv kan han trylle den ene fine træmand 

efter den anden ud af de mange træstumper, som ligger og flyder i værkstedet. Da vi 

lærer Emil at kende har han allerede snittet 54 træmænd, men i løbet af bekendtskabet 

bliver det, som man nok kan regne ud, til mange flere. Faktisk når han op på hele 369 

træmænd, der alle sammen bevares – bortset fra den, hans mor graver ned bag 

ribsbusken, fordi den ligner provsten for meget. 



LØS OPGAVERNE 

1. Find 9 navneord i teksten om Emil fra Lønneberg 

Skriv dem her. 

 

___________  ___________  ___________ 

___________  ___________  ___________ 

___________  ___________  ___________ 

 

2. Hvad fortæller teksten om Tyttebær-Maja? 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Hvor gammel er Emil, da serien starter? ______________________ 

 

4. Hvilke dyr er der på Katholt? 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Hvornår foregår fortællingerne om Emil fra Lønneberg? 

_____________________________________________________________________ 



 

STAVEORD 

 

SMALL 

 

livet  ofte  kone  gammel 

tager  stort  godt  lavet 

gang  flere  regne  timer 

haven  sidde  slem  være 

 

MEDIUM 

 

fortalt  delvist  stude  dyrene 

lillesøster  Svendsen  stakkels  vupti  

knægt  snitter  træmand  toppen 

tilbragt  vejret  dingler  hårdt 

 

LARGE 

 

yndlingsfigur historierne  fantasifulde egenrådige 

spøgelseshistorier uregerlig  skarnstreger flagstangen 

undrende  Dannebrog  snedkerværkstedet ballade 

begejstret  bekendtskabet træstumper ribsbusken 


