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Kære elev!
Vi lærer at læse ved at læse. Og for at blive en god og sikker læser, skal vi læse meget – rigtig
meget – både ord, der står alene og ord i mange forskellige slags tekster. 

I DU KA´ læse og forstå skal du arbejde frem mod at blive bedre til at forstå det, du læser og 
til at huske det, du læser.

I DU KA´ læse og forstå skal du både øve dig i at læse det, der står direkte i teksten og det, der 
kræver, at du tænker dig rigtig godt om - det der står ”mellem linjerne”.

I DU KA´ læse og forstå skal du lære at blive en god læsedetektiv, der kan finde oplysninger i 
forskellige tekster, tabeller, tegninger og fakta-bokse. 

Med venlig hilsen og god fornøjelse.
Jens Porsborg Larsen

Navn ____________________________________________________________
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10 1 11

3 6 9

12 8 4
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hund
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spor-
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brand-
biI

spæk-
bræt2

fIamingo

dronning

7

Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved sporvogn. Læs ordet ved siden af og se, hvor du skal skrive 2.
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ja nej

Der lever elefanter i Afrika. X
En frisør bruger sav og økse. X
Der lever firben i Danmark. X
En præst arbejder i en kirke. X
Kaniner kan lide gulerødder. X
Der gror hvidkål ude i havet. X
En elefant bor i et musehul. X
Der er høje bjerge i Danmark. X
En slange kan gå med træsko. X
I Danmark har vi en dronning. X

ja nej

Et pindsvin har mange pigge. X
De fleste drenge har en skjorte. X
En hun-hest kalder vi en hoppe. X
Århus er Danmarks største by. X
Et løbe-hjul har femten pedaler. X
Du bor sammen med en bavian. X
Man passer børn i en børnehave. X
Et antilope har pukler på ryggen. X
Det er sundt at spise gulerødder. X
En zebra har sorte og blå striber. X

Kan det passe?
Sæt x ved ”ja” eller ”nej”
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Sæt ordene rigtigt sammen
Træk streg mellem et ord i hver række, så der dannes et nyt ord.

fløde       stue strøm       hjelm plante      skema 

spise       alarm  kridt       svigt spørge       stige 

brand       skum styrt       streg kranse     krukke

klæde     skive fragt       kjole trappe     skind

skyde       skab brude       skibe slange      kage

skole       mand flyve       stift kvæler     dragt

spare       elev kron        start trøste     skud

trold       bagt tegne       plads sparke       slange

fløde       gris stege       prins stjerne       præmie

frisk       bolle skole       flæsk hjørne       spark
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http://www.dmi.dk/laer-om/generelt/dmi-publikationer/ side 23 af 214 

Måneds- og årsværdier for temperatur, nedbør og solskin 
 

 
 

Bornholm (2006-2015) 
Måned Temperatur (°C) Nedbør (mm) Solskin (timer) 
jan 1,4 65 37 
feb 1,0 41 58 
mar 2,9 38 148 
apr 6,5 23 230 
maj 10,7 52 285 
jun 14,5 44 296 
jul 18,0 79 286 
aug 17,7 95 218 
sep 14,6 55 175 
okt 10,4 63 104 
nov 6,9 82 44 

dec 3,5 82 28 

året 9,0 720 1909 
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Figuren er hentet hos DMI.

Klimatabel 
Borholm 2006-2015.
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Læs tabellens  oplysninger om temperatur, nedbør og solskin. Løs opgaverne.

Der er flest solskinstimer i __________________ måned og færrest i ______________________ måned.

I juni måned er der næsten _________ solskinstimer, i marts ca. _________ og i februar ca. ________

Der falder mest nedbør i _____________________ måned og mindst i ____________________ måned.

I maj måned falder der ca. ______ mm. nedbør, i august ca. ______ mm og i december ca. _____ mm.

Temperaturen er højest i _____________________ måned og lavest i ____________________ måned.

I juli når temperaturen ca. ______ grader, i april ca. _______ grader og i oktober ca. ______ grader.

Hvilken måned kan det være?

Der er 175 solskinstimer. Temperaturen er 15° og nedbøren 55 mm. ______________________ måned.

Der er 230 solskinstimer. Temperaturen er 6,5° og nedbøren 23 mm. ______________________ måned.

Der er 104 solskinstimer. Temperaturen er 10,4° og nedbøren 63 mm. ______________________ måned.

300

50

18 6,5 10

95 80

juni

august

juIi februar

september
apriI

oktober

december

apriI
150 60



8 · Læs og forstå 9  

Læs og træk streg
Træk streg til det rigtige ord.

Morten blev smittet med    fredag

Jeg skal skrive stil til på    marcipan

Hans vasker sit hår med    influenza

Man kan lave konfekt af    skjorte

Niels var ved at stryge sin    shampoo

Der er mange artister i et    parken

På et apotek kan man købe    cirkus

Der er et flot springvand i    snørebånd

Vi kan købe briller hos en    medicin

Jeg bandt en sløjfe på mit    optiker

Når jeg er på campingtur, sover jeg i min   frites

Familien rejste med toget fra Aalborg til   kompas

Niels spiste en stor burger med pommes   sovepose

Man kan finde verdenshjørnerne med et   Odense

I et cirkus kan man se akrobater og andre   artister

Jeg kan lide at få sennep og ketchup til en    stjerner

Søstjerner kravler rundt nede på bunden af   pølse

En nat, hvor der er skyfrit, kan du se mange   flagstang

Pouls livret er karbonader med kartofler og   havet

I den kraftige storm knækkede vores gamle   blomkål
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Oplysnings- og serviceskilte
Træk streg fra skiltene til de rigtige tekster.

 Oplysnings- og serviceskilte har form som et kva-
drat og har en bred blå kant. De er lette at genkende, 
og de oplyser os om en lang række service-tilbud.

· Rasteplads·

· Lufthavn· · Parkering·

· Cafeteria· · Campingplads·

· Fodgængerfelt· · Restaurant·

· Førstehjælp· · Blind vej·

· Værksted· · Golfbane·
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Vikinger  1
Vikingerne boede i Danmark, Norge og Sverige for ca. 1000 år siden. Folkene i de tre lande talte den gang det 
samme sprog og tilbad de samme guder.

Selv om de fleste mennesker i *vikingetiden var bønder, købmænd eller håndværkere, forbinder vi mest ordet 
viking med de mænd, der tog ud for at slås og plyndre. Disse vikinger var den tids sørøvere, som skabte rædsel 
overalt, hvor de kom frem.

Når vikingerne var gået i land fra deres skibe, varede det 
sjældent længe, inden kirken, klosteret og mange gårde  
var blevet plyndret og brændt. 

Ofte tog vikingerne også nogle unge mænd og kvinder  
til fange. Dem brugte de som *trælle, eller også solgte  
de dem på et slavemarked.

Når vikingerne var i kamp, brugte de ofte sværd, økser  
eller spyd. Nogle af dem var også dygtige til at skyde  
med bue og pil.

Når vikingerne var i kamp, beskyttede de sig ofte med et skjold. Det var lavet af træ og havde beslag af jern.  
Skjoldet var tit malet i stærke farver.

Vikingerne var effektive krigere, som  var i stand til at erobre store områder i Nordeuropa. I en længere periode 
regerede den danske konge også over store dele af England.

En del vikinger rejste ikke ud for at slås. De ville derimod forsøge at finde nyt land, hvor de kunne slå sig ned  
og dyrke jorden.
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Vikingerne fik nemlig ofte mange børn, og så kunne det være svært at finde jord nok til, at hver søn kunne få en gård.

Derfor tog de chancen for at få et bedre liv på den anden side af havet. De pakkede deres skibe med alt, hvad de 
kunne have med – både værktøj, redskaber og husdyr. Især var der mange, der tog til Skotland og England  
for at bosætte sig der.

En del vikinger havde så meget ”eventyr i blodet”, at de sejlede ud for at finde helt nyt land. Nogle af dem nåede 
til Island og Grønland – ja enkelte endog helt til Amerika.

For 1000 år siden var der hverken søkort eller fyrtårne, der kunne hjælpe vikingerne med at finde vej.  I stedet 
kiggede de efter, hvor solen, månen og stjernernes var placeret på himlen.

Vikingerne byggede den tids bedste skibe.

Krigsskibet var langt og smalt og med  
en flad bund. Det kaldes et *langskib.

Krigsskibet havde en mast med et stort  
og  firkantet sejl. Hvis der var god vind,  
kom skibet frem ved hjælp af sit sejl.  
Men hvis der var modvind eller stille vejr,  
måtte vikingerne tage fat med årerne.  
Der kunne sagtens være 15 mand  
til at ro i hver side af skibet.

Handelsskibet, der kaldes en knarr, 
var kort og bred. Der var et lastrum 
i midten af skibet.
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Find oplysninger i teksten om Vikinger 1 og løs opgaverne.

Vikingetiden begyndte omkring år 800, og den varede i ca. _______________ år.

Når vikingerne var i kamp, beskyttede de sig ofte med et skjold og en _______________ på hovedet.

Vikingernes skjolde var lavet af ____________ og havde beslag af __________________ .

I en del af vikingetiden regerede den danske _________________ over store dele af England.

Vikingernes krigsskibe var lange og smalle, og de havde en mast med et firkantet _________________.

Forrest på skibene var der ofte et ________________________________, som spredte skræk og rædsel.  

Trælle var slaver, som enten var blevet købt på et __________________________ eller fanget på togter.

Vikingetiden: Årene fra 800 
til 1050 kaldes for vikingetiden.
Træl: Trælle var slaver, der var 
indfange på togter eller købt 
på et slavemarked.

Langskibe: Vikinger nes krigs-
skibe var langskibe. De var slanke 
og lette. Forrest var der ofte et 
dragehoved. Det skulle få deres 
fjender til at blive meget bange.

250
hjeIm

jerntræ
konge

sejI
dragehoved

sIavemarked
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Læs og skriv tal
Læs hver besked og find den rigtige figur.

1 5

6

7

2

3

bruser og skinke 7
græder og propel 4
spætte og hjerte 2
statue og græder 8
propel og skinke 1

spætte og propel 6
hjerte og bruser 10
skinke og spætte 9
bruser og statue 3
statue og hjerte 5

81094
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Synonymer
Træk streg mellem ord og sætninger, der betyder omtrent det samme.

spoleret     placere  

anbringe     mærkelig  

konflikt     ødelagt 

underlig     præcis 

nøjagtig     uenighed   

skrammel     præmie  

begejstret      ragelse  

belønning     fortvivlet         

derudover     henrykt  

ulykkelig     desuden

Gå i seng med hønsene.     Forestille sig det værste.

Svæve på en lyserød sky.     Holde en mulighed åben.

Male fanden på væggen.     Gå meget tidligt i seng.

Lade døren stå på klem.     Være meget lykkelig.

Lukke munden på nogen.     Få nogen til at tie stille.

Slå to fluer med et smæk.     Lade være med at blande sig.

Kunne høre græsset gro.      Få ordnet to ting på én gang.

Holde fingrene fra noget.      Være både vred og rasende.

Der gik et lys op for mig.     Havde en rigtig god hørelse.

Gå ud af sit gode skind.     Nu forstod jeg det pludseligt.
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Barske rim og gåder 
Læs sætningerne og skriv det rigtige ord på stregen.

Alle børnene kravlede gennem røret , undtagen Thor – han var for _________________!

Alle børnene havde flotte hvide tænder, undtagen Thyge – han var begyndt at ____________!

Alle børnene spiste flødeboller, undtagen Harry – han åd boller i ______________!

Alle børnene  glædede sig til nytårsaften, undtagen Jeanett – hun skulle være _____________!

Alle børnene tog toget til Aalborg, undtagen Anders – han stod af i _______________________!

Alle børnene græd til begravelsen, undtagen Trine – hun begyndte at _____________!

Alle børnene sad og spejlede æg, undtagen Anne – det var på hendes ___________________!

Alle børnene stod på broen, undtagen Knud – det var ham, de skubbede ________!

Alle børnene spiste hestebøffer, undtagen Conny – det var hendes _____________!

Alle børnene kom op i redningsbåden, undtagen Mads - Der var ikke __________________!

stor
ryge

karry
raket

Randers
grine

ud
pony

pIads

pande
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Vikinger 2
De fleste mennesker i vikingetiden var bønder, der oftest boede i små landsbyer med 6 – 8 gårde. Mange af 
gårdene havde kun ét hus. Her levede både mennesker og husdyr sammen. Familien boede i den ene ende af 
huset og dyrene i den anden. Varmen fra husdyrene var med til at varme huset op, så man ikke frøs for meget.

På markerne dyrkede bønderne * korn og *.grøntsager.  
I stalden havde de deres *husdyr, som gav værdifulde  
produkter. Desuden blev der samlet både frugt og bær 
som æbler, pærer, blommer og hyben. For at få maden  
til at smage godt, dyrkede man  *krydderier. 

I vikingetiden  spiste man til dagligt især grød,  brød, 
grøntsager og fisk. Hertil drak man mælk, øl eller *mjød. 
Det var kun til fester, der kom kød på bordet.

Gårdens trælle blev sat til det hårde arbejde i huset og på markerne. De både pløjede, såede, høstede, fældede 
træer og hjalp med at lave mad. Bønderne ejede deres trælle. Derfor kunne de  næsten behandle dem, som det 
passede dem. Ja, de kunne endog sælge dem, hvis de fik lyst til det.

I vikingetiden var der også folk, der levede som købmænd. Nogle af dem sejlede til andre lande for at sælge deres 
varer. Det kunne f. eks. være skind, korn, rav og honning. Ofte købte de nogle sjældne varer, som de tog med hjem.  
Det kunne f. eks. være glas, smykker, silke eller krydderier.

Andre folk i vikingetiden var dygtige håndværkere. Af jern lavede smeden redskaber  til bønderne og våben til 
krigerne. Af træ byggede tømreren den tids hurtigste skib – langskibet og det rummelig handelsskib knarren.
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De fleste folk i vikingetiden var bønder, som dyrkede jorden.

På markerne dyrkede man kornsorterne rug, byg og hvede.

Til daglig spiste folk kartofler og kød samt en masse bananer.

Som krydderier brugte vikingerne hvidløg og brændenælder.

Vikingerne lavede mjød af honning og forskellige krydderier.

Trællene lavede det hårde arbejde i huset og ude på marken.

Nogle af købmændene solgte deres varer i fremmede lande.

Købmændene solgte især kuglepenne, der var lavet af plastic.

I fremmede lande kunne man købe glas, silke og krydderier.

Smeden lavede redskaber til bønderne og våben til krigerne.

I vikingetiden var tømrerne meget dygtige til at bygge skibe.

Kan det passe?
Sæt x ved ”ja” eller ”nej”

FAKTA
Korn: Der blev mest 
dyrket byg og rug, men 
også lidt hvede.

Grøntsager: vikingerne 
spiste kål, bønner, løg og 
ærter.

Husdyr: Man havde 
køer, får, grise, geder, 
høns, gæs og ænder. 
Køerne og gederne gav 
mælk og hønsene, gæs-
sene og ænderne gav 
æg, fjer og dun.

Krydderier: Der blev 
brugt hvidløg, kommen, 
brændenælde, sennep 
og peberrod.

Mjød: Mjød, som inde-
holdt alkohol, var lavet af 
honning og krydderier.

ja nej

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



18 · Læs og forstå 9  

Vitser   HA!   HA!     Bo kommer  grædende ind til sin mor.
”Far har slået sig  med hammeren!” græder han.”Derfor behøver du da ikke at  græde”, beroliger moderen.”Det tænkte jeg også” siger Peter.  

”Men da jeg så begyndte at grine...”Bo græder, fordi  faren har slået ham.    

X   

Ja Nej

   

”Hvor længe  

kan et menneske leve 

uden hjerne?”  

spurgte Lasse.

”Tjaae..!” sagde Bo.  

”Hvor gammel er du?”

Bo synes Lasse er meget klog.                

 X 

Ja Nej

   

En lille dreng  

kommer ind på et apotek.

”Goddag min lille ven” sagde  

apotekeren, ”Hvad kan jeg gøre for dig?”

”Er det dig, der sælger levertran?” 

spurgte drengen.

Apotekeren nikkede med et smil.

”Dumme svin!” sagde drengen og gik.

Drengen kan godt lide levertran.    

 X 

Ja
Nej

  

”Far, kan du  
skrive i mørke?”

”Selvfølgelig min dreng - hvad vil du have,  jeg skal skrive?”
”Dit navn i min karakterbog”.

Drengen har fået gode karakterer.     

 X 

Ja Nej

   

”Hvad bliver der af  

mennesker, når de dør?” 

spørger den lille dreng sin mor.

”Så bliver de til støv”  

svarer moderen.

”Så tror jeg der ligger  

en død under min seng!”

Der ligger en død under sengen.     

 X 

Ja Nej

  

To små drenge løber hen til en  
politibetjent, de ser på gaden.

”Skynd dig at komme med!” siger de.”Vores lærer har  
parkeret sin bil ulovligt”.

Drengene er glade for deres lærer.     

 X  

Ja Nej
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Kan det passe?
Sæt x ved ”ja” eller ”nej”

ja nej

Vi holder jul i december. X
En elefant bruger briller. X
Du har et par blå løbesko.

En tandlæge slukker ild. X
Anders And er en kalkun. X
En slagter bruger en kniv. X
Du har flettet et julehjerte.

Man kan gå i danseskole. X
En brandmand slukker ild. X
Eiffeltårnet findes i Paris. X

ja nej

En struds kan flyve mange kilometer. X
Du spiser mange store søm og skruer. X
En kylling er større end en flod-hest. X
Man bruger tit en motorsav i et køkken. X
En sommer-fugl er en stor og flot fugl. X
Flodheste og elefanter æder meget kød. X
Du har set hajer svømme rundt i en sø. X
Du har set en hest gå med blå sandaler. X
En pingvin har fjer og er god til at flyve. X
Man kan slå græs med en plæne-klipper. X

X

X
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Vikingernes guder
Vikingerne troede på på nogle helt særlige guder – de nordiske guder. De forestillede sig, at guderne boede i *Asgård,  
og at menneskene boede i Midgård.

Den øverste af guderne er Odin. Han er både den ældste og den klogeste af dem.  
Han er stor og har et langt  skæg, og han ligner en gammel, gråhåret mand.  
Odin går klædt i en lang, mørk kappe.  For at skjule, at han kun har et *øje,  
går han med en stor hat med en bred skygge.

Han bor i en kæmpestor og flot borg, der hedder Valhal. Der er 540 døre  
i borgen, og hver dør er så bred, at 800 folk kan gå igennem på én gang.

Odin har to *ravne. De sidder på hans skuldre. Hver morgen flyver de  
ud i verden, for at se, om der er sket noget nyt, som Odin bør vide.  
Når det så bliver aften, kommer de tilbage og fortæller om alt,  
hvad de har set.

Når Odin vil en tur rundt i verden, rider han på *Sleipner, som er den  
hurtigste hest, der findes. Den kan løbe i luften, på jorden og over vandet.

Byen Odense har fået sit navn efter guden Odin. Det samme har onsdag,  
som betyder Odins dag.  

Op til Valhal kommer alle de krigere, der er blevet dræbt i kamp. Og livet  
i Valhal foregår på den måde, som en viking elsker det. Hver dag kæmper de  
mod hinanden, lige til  de bliver dræbt. Men det gør ikke noget, for når det  
bliver aften, bliver de igen levende.

Hele natten fester krigerne, og der mangler aldrig hverken mad eller drikke. Odin har nemlig *Særimmer, der hver dag giver 
kød nok til alle krigerne. Han har også en ged, der i stedet for mælk giver så meget mjød, at ingen tørster.
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Tor er den stærkeste af guderne. Han har rødt hår og skæg, og hans øjne er blå. Selv om han ikke er særlig klog, er han  
ikke til at spøge med.

Tor ejer nemlig en helt fantastisk hammer, som har fået navnet *Mjølner. Med den rammer han alt, hvad han sigter på.  
Og så kommer den selv tilbage til hans hånd, når han har kastet den.

Han har også et styrkebælte og et par jernhandsker. Når han spænder styrkebæltet om livet, bliver han dobbelt så stærk, 
som han ellers er. Og når han har handskerne på, taber han ikke sin hammer. 

Tor har en vogn med to bukke for. Og da bukkene  
er verdens hurtigste, bruger Tor altid dette køretøj, 
når han er ude at rejse.

Når Tor kører med høj fart hen over himlen med 
sin vogn, gnistrer det med lyn, og der kan høres 
en vældig rumlen. Vikingerne mente, at når det 
tordnede, var det Tor, der kørte med sin vogn.

Men bukkene er også nyttige af en anden grund.  
Tor kan nemlig slagte og spise dem, så tit han vil.  
Så snart han har spist sig mæt, behøver han bare  
at samle knoglerne i skindene og svinge Mjølner 
over dem. Så bliver bukkene levende igen.

Torsdag har fået sit navn efter Tor. Og det har byer 
som Thorsø og Thorsager også. Mange drenge og 
piger har fået et navn, der stammer fra Tor  
– f. eks. Tove, Thora, Torben og Thor.
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Kan det passe?
Sæt x ved ”ja” eller ”nej”

FAKTA
Asgård: Vikingerne kaldte 
deres guder for aser. Man 
mente, de boede midt i 
verden – i Asgård. 

Øje: Jætten Mimer havde 
en brønd. Hvis man fik 
lov til at drikke vandet fra 
brønden, blev man meget 
klog. Odin betalte med sit 
ene øje, for at få lidt vand.

Ravne: Ravnene hed 
Hugin og Munin.

Sleipner: Odins hest 
Sleipner havde 8 ben. 
Den kunne løbe rask som 
vinden.

Særimmer: Når kokken 
skar store stykker kød af 
grisen Særimmer, voksede 
det straks ud igen.

Mjølner: Tors hammer 
Mjølner var kraftig, men den 
havde kun et kort skaft.

Vikingerne troede på de nordiske guder. De kaldte dem for aser.

Vikingerne forestillede sig, at guden Odin lignede en ung mand.

For at opnå klogskab måtte Odin give sit ene øje til jætten Mimer.

På Odins skuldre sad der to ravne, som hed Hugino og Munino.

Odin sad på en stor tron-stol, og ved hans fødder lå der to ulve.

Odins hest Sleipner kunne løbe hurtigt, fordi den havde tolv ben.

Tors Hammer Mjølner var kraftig og havde et meget langt skaft.

Hammeren Mjølner ramte altid det, som guden Tor sigtede på.

Når Tor i høj fart kørte hen over himlen, lynede og tordnede det.

Når man skar kødet af grisen Særimmer, voksede det ud igen.

Krigerne oppe i Valhal drak en masse mælk, som kom fra en kanin.

ja nej

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X
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Hvad ser du?
Sæt en ring om de ord, der er vist med en tegning. Der er et ord i hver vandrette linje.

fjorten kuffert  dørtrin  samfund

kaptajn  rugbrød  oktober  høvding

fængsel  venskab  trekant  lagkage

engelsk  snebold  madding  pigtråd

ballade  korthus  serviet  musvåge

myretue  stempel  damehat  undvære

landsby  forkert  retning  kænguru

musling  februar  spejder  dengang

biograf  rovfugl  terning  bryllup

ødelagt  betjent  hekseri  humlebi
✓
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Læs og træk streg
Træk streg til det rigtige ord.

Mine forældre sparer sammen til en    vinger

Sommer-fugle har seks ben og fire    rotter

Josefine går roligt ned ad den stejle    ferie

Et marsvin er i familie med mus og    appetit

Hun spiser den stegte sild med god    trappe

Bladene falder af træerne, når det er     kroner

Man må ikke køre motor-cykel uden    efterår

En ny traktor koster mange tusinde    ryggen

Skibet satte kursen mod en fremmed    kørekort

Pindsvinet har rigtig mange pigge på    havn

Henning asede og masede med at fælde    hospital

Vi besøgte moster Lene, da hun lå på et    ben

En flamingo og en stork har meget lange    træer

Min onkel Nicolaj går næsten altid med    regne

Dyrene krøb i skjul, da det begyndte at     kasket

I eventyr hører vi ofte om prinsesser og    luften

Hver morgen spiser jeg havregryn med     æbler

En helikopter kan holde helt stille oppe i     drager

Lige nu har vi rigtig travlt med at plukke    mælk

I toppen af træet sad der en solsort og    fløjtede 
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Stygt flæsk
med persillesovs

  og kartofler

69,-

FORRET 
Hummerhuler

og rejer  
59,- 

Boksemad
m. spejlæg

48,-

PIZZA
med oksekød, 

tomat og hindløg

55,-

½ GRILLET  
KÆLLING

m/pommes  
frites

49,-

Blækprutter
m/pommes frites

65,-

Saghetti
med kødsovs  

59,-

LUXUS: 
Torskevogn

pr. dåse  

9,95

Detektivopgave
Find en fejl i hver af disse annoncer. Sæt en ring om fejlordet 
og skriv det rigtige ord på stregen under annoncen.

stegt

hummerhaIer

biksemad

kyIIing

bIæksprutter

hvidIøg

torskerogn

spaghetti
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En avisartikel - find Holger

- artikel fra NORDJYSKE.

Vejret: Mest tørt 
og en del sol. 5-8 
grader. Aftagende 
nordvestlig vind.

MANDAG 28. marts 2011
NS 245. år gang Uge 13 Nr. 85 Kr. 20,00

00013

00013

Vesterbro 20-24,  
9000 Aalborg.  
Tlf 98 138788         

www. himmelsengen.dk

SENGE MESSE I WEEKENDEN
1. - 3. APRIL

MASSER AF KONKURRENCER

Studie 10-TO får arbejdsdagen til at fl yve afsted 
Quiz og musik med Claus alle hverdage kl. 10-14 samt en 
helt speciel weekendudgave af showet lørdag og søndag.

Lyt online på anr.dk

Af Kirsten Pilgaard
kirsten.pilgaard@nordjyske.dk

NORDJYLLAND: Den er god 
nok. Statsforvaltningen i 
Nordjylland er i sin gode ret 
til at tage en sag op om sam-
vær mellem en far og hans 
børn på trods af, at faderen 
har fået polititilhold mod 
børnene. 

Det vurderer ekspert i for-
valtningsret, Sten Bønsing, 
Aalborg Universitet, efter 
den groteske sag kom frem i 
NORDJYSKE Stiftstidende i 
går.

Faderen har i en byrets-
dom fået frataget forældre-
myndigheden, frataget sam-
været med sine børn og se-
nere har han altså også fået 
polititilhold. Statsforvalt-
ningen i Nordjylland vil, på 
trods af forholdene, selv af-
gøre, om faderen skal have 
lov til at se sine børn under 
en eller anden samværs-
form, herunder overvåget 
samvær. 

Hvis faderen får samvær, 
viger polititilholdet, mens 
børn og far ser hinanden i 
det aftalte tidsrum. 

- Forvaltningen er i sin go-
de ret til at tage sagen op til 
vurdering af, om faderen 
har ret til samvær, bekræfter 
Sten Bønsing. 
 Side 2

Samværs-
sag er 
god nok

Den tre-årig dreng forsvandt søndag middag under en gåtur i et område med vandløb og grøfter nær spejderhytten Hanbohus ved Tranum. Foto: Martin Damgård

SportMandag

Kjeldsen 
fuppet af 
manager

Side 8-9

Luftvej
til hele
verden

 Side 6-7

Hansi - en almindelig 
mand fra bjergene

Af Peter Witten
peter.witten@nordjyske.dk

TRANUM: Eftersøgningen af 
den tre-årige dreng Holger 
fra Nørre Økse fortsatte i nat 
med helikoptere og hunde i 
området ved Tranum Klit-
plantage.

Ved redaktionens slutning 
sent søndag aften var dren-
gen stadig ikke fundet.

Og det på trods af den om-

fattende eftersøgning, som 
startede søndag middag.

En eftersøgning, der fore-
gik både til lands og i luften. 
Flere af forsvarets rednings-
helikoptere kredsede over 
Tranum Klitplantage med 
varmefølsomt udstyr, og på 
jorden fortsatte eftersøgnin-
gen efter mørkets frembrud 
med politihunde.

Både politihjemmeværnet 
og Beredskabscenter Nord-

jylland bidrog med mand-
skab og udstyr, men indtil 
videre altså uden resultat.

Drengen forsvandt søndag 
ved 11-tiden, da han sam-
men med nogle voksne gik 
tur nær spejderhytten Han-
bohus på Sandmosevej 437 i 
Tranum Klitplantage.

Pludselig var den lille 
dreng forsvundet, og selv 
om faderen og de andre 
voksne straks ledte efter 

ham, var han væk.
Kl. 11.48 søndag blev poli-

tiet alarmeret pr. telefon, og 
så startede den store efter-
søgningsaktion.

Også flere hundrede pri-
vatpersoner mødte frem for 
at hjælpe, men de frivillige 
blev sendt hjem efter mør-
kets frembrud søndag, mens 
helikoptere og hunde fort-
satte med at lede.

Politiet frygter, at drengen 

kan være faldet i et vandhul, 
og derfor arbejder en eks-
pert med lokalkendskab på 
at danne sig overblik over 
vandløb og grøfter.

Politiet understreger, at 
intet tyder på, at den lille 
dreng har været udsat for en 
forbrydelse.

Desperat jagt på tre-årig
VÆK: Flere hundrede ledte forgæves efter lille dreng fra Nørre Økse i skovområde ved Tranum

 { Folk strømmede til 
for at hjælpe. Side 4-5
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Sæt x ved ”ja” eller ”nej”. 

En lille dreng på tre år er forsvundet i Tranum Klitplantage.

Den tre-årige dreng er blevet væk inde midt i København.

Drengen, der hedder Holger, forsvandt nær en spejderhytte.

Da man ikke kan finde drengen, bliver der ringet til politiet.

Politiet frygter, at Holger er faldet i en grøft eller et vandhul.

ja nej

Meget tyder på, at Holger har været udsat for en forbrydelse.

I eftersøgningen efter den lille dreng deltog der helikoptere.

Sidst på eftermiddagen blev Holger fundet af en spor-hund.

Denne artikel om Holger kunne man læse i NORDJYSKE.

Artiklen er skrevet af Peter Witten og var i avisen mandag.

De to fotos, der hører til artiklen, er taget af Martin Damgård.

Vejret: Mest tørt 
og en del sol. 5-8 
grader. Aftagende 
nordvestlig vind.

MANDAG 28. marts 2011
NS 245. år gang Uge 13 Nr. 85 Kr. 20,00

00013

00013

Vesterbro 20-24,  
9000 Aalborg.  
Tlf 98 138788         

www. himmelsengen.dk

SENGE MESSE I WEEKENDEN
1. - 3. APRIL

MASSER AF KONKURRENCER

Studie 10-TO får arbejdsdagen til at fl yve afsted 
Quiz og musik med Claus alle hverdage kl. 10-14 samt en 
helt speciel weekendudgave af showet lørdag og søndag.

Lyt online på anr.dk

Af Kirsten Pilgaard
kirsten.pilgaard@nordjyske.dk

NORDJYLLAND: Den er god 
nok. Statsforvaltningen i 
Nordjylland er i sin gode ret 
til at tage en sag op om sam-
vær mellem en far og hans 
børn på trods af, at faderen 
har fået polititilhold mod 
børnene. 

Det vurderer ekspert i for-
valtningsret, Sten Bønsing, 
Aalborg Universitet, efter 
den groteske sag kom frem i 
NORDJYSKE Stiftstidende i 
går.

Faderen har i en byrets-
dom fået frataget forældre-
myndigheden, frataget sam-
været med sine børn og se-
nere har han altså også fået 
polititilhold. Statsforvalt-
ningen i Nordjylland vil, på 
trods af forholdene, selv af-
gøre, om faderen skal have 
lov til at se sine børn under 
en eller anden samværs-
form, herunder overvåget 
samvær. 

Hvis faderen får samvær, 
viger polititilholdet, mens 
børn og far ser hinanden i 
det aftalte tidsrum. 

- Forvaltningen er i sin go-
de ret til at tage sagen op til 
vurdering af, om faderen 
har ret til samvær, bekræfter 
Sten Bønsing. 
 Side 2

Samværs-
sag er 
god nok

Den tre-årig dreng forsvandt søndag middag under en gåtur i et område med vandløb og grøfter nær spejderhytten Hanbohus ved Tranum. Foto: Martin Damgård
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til hele
verden

 Side 6-7

Hansi - en almindelig 
mand fra bjergene

Af Peter Witten
peter.witten@nordjyske.dk

TRANUM: Eftersøgningen af 
den tre-årige dreng Holger 
fra Nørre Økse fortsatte i nat 
med helikoptere og hunde i 
området ved Tranum Klit-
plantage.

Ved redaktionens slutning 
sent søndag aften var dren-
gen stadig ikke fundet.

Og det på trods af den om-

fattende eftersøgning, som 
startede søndag middag.

En eftersøgning, der fore-
gik både til lands og i luften. 
Flere af forsvarets rednings-
helikoptere kredsede over 
Tranum Klitplantage med 
varmefølsomt udstyr, og på 
jorden fortsatte eftersøgnin-
gen efter mørkets frembrud 
med politihunde.

Både politihjemmeværnet 
og Beredskabscenter Nord-

jylland bidrog med mand-
skab og udstyr, men indtil 
videre altså uden resultat.

Drengen forsvandt søndag 
ved 11-tiden, da han sam-
men med nogle voksne gik 
tur nær spejderhytten Han-
bohus på Sandmosevej 437 i 
Tranum Klitplantage.

Pludselig var den lille 
dreng forsvundet, og selv 
om faderen og de andre 
voksne straks ledte efter 

ham, var han væk.
Kl. 11.48 søndag blev poli-

tiet alarmeret pr. telefon, og 
så startede den store efter-
søgningsaktion.

Også flere hundrede pri-
vatpersoner mødte frem for 
at hjælpe, men de frivillige 
blev sendt hjem efter mør-
kets frembrud søndag, mens 
helikoptere og hunde fort-
satte med at lede.

Politiet frygter, at drengen 

kan være faldet i et vandhul, 
og derfor arbejder en eks-
pert med lokalkendskab på 
at danne sig overblik over 
vandløb og grøfter.

Politiet understreger, at 
intet tyder på, at den lille 
dreng har været udsat for en 
forbrydelse.

Desperat jagt på tre-årig
VÆK: Flere hundrede ledte forgæves efter lille dreng fra Nørre Økse i skovområde ved Tranum

 { Folk strømmede til 
for at hjælpe. Side 4-5
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Dagens store helt, rytteren der 
fandt tre-årige Holger, og 
NORDJYSKEs reporter Sara Nør-
gaard med den lille dreng. 
   Foto: Martin Damgård

Af Sara Nørgaard  
og Line Dalgaard Jensen
redaktion@nordjyske.dk

TRANUM: Selvom tre-årige 
Holger Kragh er fundet, er 
der fortsat masser at lave for 
politiet. Eftersøgningen skal 
nemlig kigges efter i søm-
mene.

- Vi bygger altid vores ind-
satser på tidligere erfarin-
ger. Vi skal lære af hver en-
kelt episode, så derfor skal 
Holgers færden også gran-
skes, siger indsatsleder 
Flemming Jacobsen: 

- Måske er der spor, som vi 
har overset.

Han påpeger, at indsatsen 
er gået rigtig godt. Kommu-
nikationen til offentlighe-
den har fungeret upåklage-
ligt og var i sidste ende 
grund til, at Holger blev fun-
det. Til gengæld havde man 
ikke held med helikoptere. 
De gennemsøgte store dele 
af plantagen med varmesø-
gende instrumenter uden 
held. 

- Hvis Holger eksempelvis 
har været under gran, kan 
udstyret ikke nødvendigvis 
finde ham, forklarer Flem-
ming Jacobsen.

 Overlæge ved Aalborg Sy-
gehus og stabslæge ved Fly-
vevåbnet, Benedict Kjær- 
gaard, som har erfaring med 
brug af varmesøgende ud-
styr, er enig:

- Måske har han ikke afgi-
vet nok varme til, at det var-
mesøgende apparat kunne 
se ham. Hans jakke holdt på 
varmen, og har han ligget 
under en busk eller andet, så 
har det ikke været nok til, at 
man kunne se ham med det 
varmesøgende udstyr.  

Cirka en kilometer fra ste-
det, hvor Holger blev fundet, 
er der shelters, som også kan 
blokere for det varmesøgen-
de udstyr. Ingen ved dog, om 

Holger har overnattet der.
Derudover ledte politiet 

også forgæves med hunde.
- Vi havde endnu ikke ledt i 

det område, som Holger op-
holdt sig i. Max en time me-
re, og vi havde fundet ham, 
siger Flemming Jacobsen. 

Hvorfor Holger gik, eller 
hvor han opholdt sig, ved 
politiet endnu ikke. Holger 
får et par tiltrængte hvileda-
ge, før politiet vil tale med 
ham. 

- Lige nu skal drengen ha-
ve lidt fred. Derefter må vi 
se, hvor meget vi kan få ud af 
ham. Han er jo kun tre år, si-
ger indsatsleder Flemming 
Jacobsen. 

Politi: Vi skal lære 
af drengens færden

Af Anders Tilsted
anders.tilsted@nordjyske.dk

TRANUM: - Det har været 
enormt vigtigt, at Holger 
havde en stor jakke på, og at 
den har været knappet bag-
på, så han ikke kunne tage 
den af. 

Det siger overlæge på Aal-
borg Sygehus Benedict Kjær-
gaard, der er ekspert i be-
handling af nedkølede per-
soner, og som leder et spe-
cielt redningshold, der be-
handler personer, som er 
stærkt nedkølede. 

Ifølge Holger Kraghs fami-
lie kan den lille dreng godt 
lide at have dynejakken om-

vendt på, så lynlåsen sidder 
på ryggen. 

Inden den tre-årige dreng 
blev væk under en gåtur 
med hans forældre og nogle 
af de mennesker, de var på 
spejdertur med, havde for-
ældrene iklædt ham jakken 
omvendt, så han ikke kunne 
få den af. Og det kan meget 
vel have været med til at red-
de hans liv. 

Derudover er der ifølge 
overlægen også en anden 
central årsag til, at Holger 
Kragh kunne klare 24 timer 
alene i det fri, hvor tempera-
turen natten til mandag var 
omkring frysepunktet. 

- Det er helt væsentligt, at 

han ikke er gået over et 
vandhul og er blevet våd, si-
ger Benedict Kjærgaard.

Overlægen var allerede 
søndag blevet alarmeret om, 
at han skulle være klar, hvis 
de fandt Holger Kragh 
stærkt nedkølet, men hel-
digvis var der ikke brug for, 
at han blev tilkaldt.  

- Vi synes jo alle sammen, 
det er utroligt, at man fandt 
ham i live. Men når han har 
været så godt klædt på, ikke 
er blevet våd og sikkert også 
har haft mulighed for at søge 
læ, så er det faktisk ikke så 
overraskende, siger Bene-
dict Kjærgaard.

Læge: Jakke 
reddede hans liv
VARME: Desuden var det vigtigt, at tre-årige Holger 
Kragh ikke blev våd i den kolde nat

Dykkere eftersøgte vandhullerne som eftersøgningen.  
 Foto: Henning Bagger/Scanpix 

at lede efter Holger og havde 
fundet ham inde mellem 
nogle træer.

Og da Holger havde spist 
to chokoladebarer, kunne 
politiet med et lettet ansigts-

udtryk fragte Holger tilbage 
til spejderhytten, hvor fami-
lien ventede.

Foto: Martin Damgård
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Avisartikler - Miraklet

- to avisartikler fra NORDJYSKE.
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Dagens store helt, rytteren der 
fandt tre-årige Holger, og 
NORDJYSKEs reporter Sara Nør-
gaard med den lille dreng. 
   Foto: Martin Damgård

Af Sara Nørgaard  
og Line Dalgaard Jensen
redaktion@nordjyske.dk

TRANUM: Selvom tre-årige 
Holger Kragh er fundet, er 
der fortsat masser at lave for 
politiet. Eftersøgningen skal 
nemlig kigges efter i søm-
mene.

- Vi bygger altid vores ind-
satser på tidligere erfarin-
ger. Vi skal lære af hver en-
kelt episode, så derfor skal 
Holgers færden også gran-
skes, siger indsatsleder 
Flemming Jacobsen: 

- Måske er der spor, som vi 
har overset.

Han påpeger, at indsatsen 
er gået rigtig godt. Kommu-
nikationen til offentlighe-
den har fungeret upåklage-
ligt og var i sidste ende 
grund til, at Holger blev fun-
det. Til gengæld havde man 
ikke held med helikoptere. 
De gennemsøgte store dele 
af plantagen med varmesø-
gende instrumenter uden 
held. 

- Hvis Holger eksempelvis 
har været under gran, kan 
udstyret ikke nødvendigvis 
finde ham, forklarer Flem-
ming Jacobsen.

 Overlæge ved Aalborg Sy-
gehus og stabslæge ved Fly-
vevåbnet, Benedict Kjær- 
gaard, som har erfaring med 
brug af varmesøgende ud-
styr, er enig:

- Måske har han ikke afgi-
vet nok varme til, at det var-
mesøgende apparat kunne 
se ham. Hans jakke holdt på 
varmen, og har han ligget 
under en busk eller andet, så 
har det ikke været nok til, at 
man kunne se ham med det 
varmesøgende udstyr.  

Cirka en kilometer fra ste-
det, hvor Holger blev fundet, 
er der shelters, som også kan 
blokere for det varmesøgen-
de udstyr. Ingen ved dog, om 

Holger har overnattet der.
Derudover ledte politiet 

også forgæves med hunde.
- Vi havde endnu ikke ledt i 

det område, som Holger op-
holdt sig i. Max en time me-
re, og vi havde fundet ham, 
siger Flemming Jacobsen. 

Hvorfor Holger gik, eller 
hvor han opholdt sig, ved 
politiet endnu ikke. Holger 
får et par tiltrængte hvileda-
ge, før politiet vil tale med 
ham. 

- Lige nu skal drengen ha-
ve lidt fred. Derefter må vi 
se, hvor meget vi kan få ud af 
ham. Han er jo kun tre år, si-
ger indsatsleder Flemming 
Jacobsen. 

Politi: Vi skal lære 
af drengens færden

Af Anders Tilsted
anders.tilsted@nordjyske.dk

TRANUM: - Det har været 
enormt vigtigt, at Holger 
havde en stor jakke på, og at 
den har været knappet bag-
på, så han ikke kunne tage 
den af. 

Det siger overlæge på Aal-
borg Sygehus Benedict Kjær-
gaard, der er ekspert i be-
handling af nedkølede per-
soner, og som leder et spe-
cielt redningshold, der be-
handler personer, som er 
stærkt nedkølede. 

Ifølge Holger Kraghs fami-
lie kan den lille dreng godt 
lide at have dynejakken om-

vendt på, så lynlåsen sidder 
på ryggen. 

Inden den tre-årige dreng 
blev væk under en gåtur 
med hans forældre og nogle 
af de mennesker, de var på 
spejdertur med, havde for-
ældrene iklædt ham jakken 
omvendt, så han ikke kunne 
få den af. Og det kan meget 
vel have været med til at red-
de hans liv. 

Derudover er der ifølge 
overlægen også en anden 
central årsag til, at Holger 
Kragh kunne klare 24 timer 
alene i det fri, hvor tempera-
turen natten til mandag var 
omkring frysepunktet. 

- Det er helt væsentligt, at 

han ikke er gået over et 
vandhul og er blevet våd, si-
ger Benedict Kjærgaard.

Overlægen var allerede 
søndag blevet alarmeret om, 
at han skulle være klar, hvis 
de fandt Holger Kragh 
stærkt nedkølet, men hel-
digvis var der ikke brug for, 
at han blev tilkaldt.  

- Vi synes jo alle sammen, 
det er utroligt, at man fandt 
ham i live. Men når han har 
været så godt klædt på, ikke 
er blevet våd og sikkert også 
har haft mulighed for at søge 
læ, så er det faktisk ikke så 
overraskende, siger Bene-
dict Kjærgaard.

Læge: Jakke 
reddede hans liv
VARME: Desuden var det vigtigt, at tre-årige Holger 
Kragh ikke blev våd i den kolde nat

Dykkere eftersøgte vandhullerne som eftersøgningen.  
 Foto: Henning Bagger/Scanpix 

at lede efter Holger og havde 
fundet ham inde mellem 
nogle træer.

Og da Holger havde spist 
to chokoladebarer, kunne 
politiet med et lettet ansigts-

udtryk fragte Holger tilbage 
til spejderhytten, hvor fami-
lien ventede.

Af Anders Tilsted
anders.tilsted@nordjyske.dk

TRANUM: - Det har 
været enormt vigtigt, 
at Holger havde en stor 
jakke på, og at den har 
været knappet bagpå, 
så han ikke kunne tage 
den af. 

Det siger overlæge på 
Aalborg Sygehus Bene-
dict Kjærgaard. 
Ifølge Holger Kraghs 
familie kan den lille 
dreng godt lide at have 
dynejakken omvendt 
på, så lynlåsen sidder på 
ryggen. 

Inden den tre-årige 
dreng blev væk under 
en gåtur med sine 
forældre og nogle af de 
mennesker, de var på 
spejdertur med, havde 
forældrene iklædt ham 
jakken omvendt, så han 
ikke kunne få den af. Og 
det kan meget vel have 
været med til at redde 
hans liv. 

Derudover er der 
ifølge overlægen også 
en anden central årsag 
til, at Holger Kragh 
kunne klare 24 timer 
alene i det fri, hvor 
temperaturen natten til 

mandag var omkring 
frysepunktet. 

- Det er helt væsentligt, 
at han ikke er gået over 
et vandhul og er blevet 
våd, siger Benedict 
Kjærgaard. 

- Vi synes jo alle sam-
men, det er utroligt, at 
man fandt ham i live. 
Men når han har været 
så godt klædt på, ikke 
er blevet våd og sikkert 
også har haft mulighed 
for at søge læ, så er det 
faktisk ikke så over-
raskende, siger Benedict 
Kjærgaard.

Af Sara Nørgaard

Tidlig mandag morgen spænder 
50-årige Lars Bro hestetraileren 
efter bilen. Han vil ud og lede 
efter Holger og kører til Tranum 
Klitplantage.

Her rider han på sin islænder-
hest ud i skoven langs grøfter og 
brandbælter, hvor der ikke kan 
køre biler.

Et sted i skoven stiger Lars Bro af 
hesten, så den kan få et hvil.

Pludselig ser han noget inde 
imellem træerne. Lars Bro går 
derind. Det er en lille dreng med 
rødt hår, der titter ud under huen. 
Hans jakke vender omvendt med 
lynlåsen bagpå.

”Jeg hedder Holger”, kan den lille 
dreng fortælle.

Han ser overraskende frisk ud, 
siger Lars Bro. Han ringer til poli-
tiet og fortæller, at han har fundet 
Holger ude i skoven.

”Yes, yes! Vi har ham!”
Holger fundet i god behold
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Af Sara Nørgaard
sara.noergaard@nordjyske.dk

TRANUM KLITPLANTAGE: Tidligt 
mandag morgen, da jeg kør-
te på arbejde og hørte i radi-
oen, at den tre-årige dreng 
Holger endnu ikke var fun-
det, vidste jeg godt, hvad 
min arbejdsdag skulle gå 
med. Dog havde jeg aldrig 
forudset, at den endte, som 
den gjorde.

Straks jeg trådte ind ad dø-
ren, blev jeg sendt af sted i 
en taxa til Tranum Klitplan-
tage. Og da jeg klokken halv 
otte kom frem til den spej-
derhytte, hvor Holger var 
forsvundet søndag formid-
dag, var der fyldt med politi, 
hunde, hjemmeværn og fri-
villige. 

Holgers far travede hvile-
løst frem og tilbage, mens 
jeg følte en smule ubehag 
ved at være en af de journali-
ster, der stod på rad og ræk-
ke klar til at forevige elen-
digheden. 

Forstyrrede i travlheden
Beredskabet for rundt for at 
søge de sidste chancer, der 
var tilbage for at finde Hol-
ger i live. Imens styrtede jeg 
rundt med mine spørgsmål 
og forstyrrede dem i det, der 
var vigtigt. 

Beredskabsstyrelsen og 
Falck kom med dykkere og 
sugeudstyr, så de kunne 
tømme og undersøge områ-
dets vandhuller.

Og selvom svaret var ja, på 
spørgsmålet, om der stadig 
var håb, så stod jeg med fø-
lelsen af, at det nok var ovre, 
når det nu var vandhullerne, 
der skulle afsøges. 

Peter Langkilde, NORDJY-
SKE Mediers fotograf, og jeg 
besluttede os for at køre ud 
og finde en af de søer, som 
beredskabet var i gang med 
at tømme.

På vej ud til søen standse-

de Peter flere gange og lytte-
de og beordrede mig til at 
kigge efter i grøfter. Jeg par-
rerede ordre, men samtidig 
tænkte jeg, at det var et håb-
løst projekt  i det store områ-
de, hvor vi ikke engang kun-
ne finde den sø, vi var på ud-
kig efter. 

Men pludselig stod en ryt-
ter nogle hundrede meter 
foran os og vinkede med ar-
mene, og da vi nærmede os, 
sagde Peter, at der også stod 
en lille dreng. 

Jeg tænkte, at det ikke 
kunne være rigtigt, og at han 
så syner, da han hele turen 
havde fablet om, at vi kunne 
finde Holger. 

Men jo tættere vi kom, des-
to klarere blev det for mig, at 
der stod en lille dreng. Og da 
jeg så det røde hår stikke ud 
under huen, måtte jeg over-
give mig.

Er det Holger?
Der i krydset mellem Sand-
vejen og Kanalvejen, langt 
ude i skoven, stod Holger, 
med en mand i hånden, og 
selvom tårerne trillede ned 
ad hans kinder, så havde han 

det godt. 
Peter Langkilde tænkte 

hurtigt. Jeg gik i stå. 
Inden jeg var ude af bilen 

havde Peter kameraet klar. 
Og jeg startede med at stille 
det mest oplagte spørgsmål

- Er det Holger??!
Og som hans morfar sene-

re sagde til mig, så var der 
nok ingen tvivl, for det er be-
grænset, hvor mange små 
rødhårede drenge, der ren-
der rundt ude i skoven.

I en tåge af lettelse og for-
bavselse gav jeg Holger en 
knuser, samtidig med, at jeg 
rystende og grådkvalt fik 
ringet hjem til redaktionen 
for at fortælle dem, at vi stod 
med Holger, og han var i li-
ve. 

Tøjet var rent og tørt. Det 
eneste der vidnede om, at 
han netop havde tilbragt 
mere end døgn i skoven, var 
et græsstrå, der klistrede sig 
fast på kinden, og nogle 
usædvanligt røde kinder.

Kun chokolade, tak!
Rytteren snakkede med poli-
tiet og fik dem guidet ud til 
stedet, og imens var Peter 

Gribende 
oplevelse at 
finde Holger
UTROLIGT: Det uvirkelige blev til virkelighed, da Holger 
pludselig stod foran NORDJYSKEs journalist og fotograf
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HEr vAr HolgEr

GRAFIK: J.K.

igen den, der tænkte hur-
tigst og fik mig sat i gang. 

Holger kom ind i bilen og 
blev tilbudt vand og bana-
ner. Men på trods af den hår-
de nat i skoven, var han ikke 

hårdere ramt, end at han 
først takkede ja, da der kom 
cola og chokolade på bordet.

Jeg forsøgte at snakke 
med ham, men det lykkedes 
kun at få ham til at ryste på 

hovedet, som også var hans 
reaktion, da jeg spurgte, om 
han havde været bange.  

Bagefter snakkede jeg 
med rytteren, der kunne for-
tælle, at han var redet ud for 
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Dagens store helt, rytteren der 
fandt tre-årige Holger, og 
NORDJYSKEs reporter Sara Nør-
gaard med den lille dreng. 
   Foto: Martin Damgård

Af Sara Nørgaard  
og Line Dalgaard Jensen
redaktion@nordjyske.dk

TRANUM: Selvom tre-årige 
Holger Kragh er fundet, er 
der fortsat masser at lave for 
politiet. Eftersøgningen skal 
nemlig kigges efter i søm-
mene.

- Vi bygger altid vores ind-
satser på tidligere erfarin-
ger. Vi skal lære af hver en-
kelt episode, så derfor skal 
Holgers færden også gran-
skes, siger indsatsleder 
Flemming Jacobsen: 

- Måske er der spor, som vi 
har overset.

Han påpeger, at indsatsen 
er gået rigtig godt. Kommu-
nikationen til offentlighe-
den har fungeret upåklage-
ligt og var i sidste ende 
grund til, at Holger blev fun-
det. Til gengæld havde man 
ikke held med helikoptere. 
De gennemsøgte store dele 
af plantagen med varmesø-
gende instrumenter uden 
held. 

- Hvis Holger eksempelvis 
har været under gran, kan 
udstyret ikke nødvendigvis 
finde ham, forklarer Flem-
ming Jacobsen.

 Overlæge ved Aalborg Sy-
gehus og stabslæge ved Fly-
vevåbnet, Benedict Kjær- 
gaard, som har erfaring med 
brug af varmesøgende ud-
styr, er enig:

- Måske har han ikke afgi-
vet nok varme til, at det var-
mesøgende apparat kunne 
se ham. Hans jakke holdt på 
varmen, og har han ligget 
under en busk eller andet, så 
har det ikke været nok til, at 
man kunne se ham med det 
varmesøgende udstyr.  

Cirka en kilometer fra ste-
det, hvor Holger blev fundet, 
er der shelters, som også kan 
blokere for det varmesøgen-
de udstyr. Ingen ved dog, om 

Holger har overnattet der.
Derudover ledte politiet 

også forgæves med hunde.
- Vi havde endnu ikke ledt i 

det område, som Holger op-
holdt sig i. Max en time me-
re, og vi havde fundet ham, 
siger Flemming Jacobsen. 

Hvorfor Holger gik, eller 
hvor han opholdt sig, ved 
politiet endnu ikke. Holger 
får et par tiltrængte hvileda-
ge, før politiet vil tale med 
ham. 

- Lige nu skal drengen ha-
ve lidt fred. Derefter må vi 
se, hvor meget vi kan få ud af 
ham. Han er jo kun tre år, si-
ger indsatsleder Flemming 
Jacobsen. 

Politi: Vi skal lære 
af drengens færden

Af Anders Tilsted
anders.tilsted@nordjyske.dk

TRANUM: - Det har været 
enormt vigtigt, at Holger 
havde en stor jakke på, og at 
den har været knappet bag-
på, så han ikke kunne tage 
den af. 

Det siger overlæge på Aal-
borg Sygehus Benedict Kjær-
gaard, der er ekspert i be-
handling af nedkølede per-
soner, og som leder et spe-
cielt redningshold, der be-
handler personer, som er 
stærkt nedkølede. 

Ifølge Holger Kraghs fami-
lie kan den lille dreng godt 
lide at have dynejakken om-

vendt på, så lynlåsen sidder 
på ryggen. 

Inden den tre-årige dreng 
blev væk under en gåtur 
med hans forældre og nogle 
af de mennesker, de var på 
spejdertur med, havde for-
ældrene iklædt ham jakken 
omvendt, så han ikke kunne 
få den af. Og det kan meget 
vel have været med til at red-
de hans liv. 

Derudover er der ifølge 
overlægen også en anden 
central årsag til, at Holger 
Kragh kunne klare 24 timer 
alene i det fri, hvor tempera-
turen natten til mandag var 
omkring frysepunktet. 

- Det er helt væsentligt, at 

han ikke er gået over et 
vandhul og er blevet våd, si-
ger Benedict Kjærgaard.

Overlægen var allerede 
søndag blevet alarmeret om, 
at han skulle være klar, hvis 
de fandt Holger Kragh 
stærkt nedkølet, men hel-
digvis var der ikke brug for, 
at han blev tilkaldt.  

- Vi synes jo alle sammen, 
det er utroligt, at man fandt 
ham i live. Men når han har 
været så godt klædt på, ikke 
er blevet våd og sikkert også 
har haft mulighed for at søge 
læ, så er det faktisk ikke så 
overraskende, siger Bene-
dict Kjærgaard.

Læge: Jakke 
reddede hans liv
VARME: Desuden var det vigtigt, at tre-årige Holger 
Kragh ikke blev våd i den kolde nat

Dykkere eftersøgte vandhullerne som eftersøgningen.  
 Foto: Henning Bagger/Scanpix 

at lede efter Holger og havde 
fundet ham inde mellem 
nogle træer.

Og da Holger havde spist 
to chokoladebarer, kunne 
politiet med et lettet ansigts-

udtryk fragte Holger tilbage 
til spejderhytten, hvor fami-
lien ventede.
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Læs de to avisartikler. Find og skriv de rigtige svar på linjerne.

Artiklen ”Yes,Yes! Vi har ham!” er skrevet af ____________________________________________,  

og artiklen Læge: Jakke reddede hans liv er skrevet af _____________________________________________. 

Holger blev fundet af en mand, der var ude at ride på sin ______________________________________.

Manden, som hedder _____________________________, så Holger inde imellem nogle træer.

Drengen havde  en hue på, og under huen kunne manden se, at drengens hår er ____________________.

Den lille dreng sagde til manden, at han hed ____________________________.

Lars Bro ringede til politiet og fortalte , at han havde fundet Holger ude i _________________________.

Holger kunne ikke tage sin _________________________ af, fordi lynlåsen sad på ryggen.

Den nat, hvor Holger var ude i skoven, var temperaturen omkring __________________________________.

Det har måske reddet Holgers liv, at han ikke var blevet _______________ og at han var varmt klædt på.

Drengens fornavn er Holger. Hans efternavn er _____________________.

Sara Nørgaard
Anders TiIsted
isIænderhest

HoIger
skoven

jakke
frysepunktet

våd
Kragh

Lars Bro
rødt
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Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved gækkebrev. 



                                          Læs og forstå 9  · 31

Kan det passe?
Sæt x ved ”ja” eller ”nej”

ja nej

Der er tres sekunder i et minut. X
Februar er årets sidste måned. X
Frøens unger kaldes haletudser. X
Anders And har tre små nevøer. X
Ulven er i familie med hunden. X
Det danske flag er sort og pink. X
Der vokser kogler i et bøgetræ. X
En rødspætte er en sjælden fugl. X
Klods-Hans red på en vild tiger. X
Et næsehorn er en saftig melon. X
Sandaler findes i flere størrelser. X

ja nej

Man åbner en lås med en skruetrækker. X
En plasticpose kan være gennemsigtig. X
Det danske flag kaldes for Dannevirke. X
En lineal bruges til at lave lige streger. X
En udstoppet havørn spiser mange fisk. X
Der findes mange vulkaner i Danmark. X
En mariehøne er en stor italiensk høne. X
På Grønland lever der mange elefanter. X
Når kirsebær er modne, er de mørkeblå. X
Man kan rive gulerødder på et rivejern. X
Danmarks mindste fugl er en kongeørn. X
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Klimatabel 
Danmark 2006-2015.

Figuren er hentet hos DMI.

 

http://www.dmi.dk/laer-om/generelt/dmi-publikationer/ side 211 af 214 

Luft fra nord og nordøst er derimod nærmest en kold og tør udgave af den typiske østenvind. 
Dermed bliver nordøstenvinden den koldeste vind- retning i Danmark, og kommer der meget kold 
luft ud over fx Kattegat fra Sverige kan der let dannes endog meget kraftige byger, der i lang tid 
kan give sne helt lokalt. Bygerne - der ofte kaldes Kattegat-byger - bliver kraftigst der, hvor luften 
har bevæget sig længst over det relativt varme vand. 
 
Måneds- og årsværdier for temperatur, nedbør og solskin 
 

 
 

Danmark (2006-2015) 
Måned Temperatur (°C) Nedbør (mm) Solskin (timer) 
jan 1,4 67 50 
feb 1,1 43 61 
mar 3,5 40 146 
apr 7,7 30 211 
maj 11,3 59 237 
jun 14,3 64 240 
jul 17,4 73 242 
aug 16,7 99 187 
sep 13,7 73 151 
okt 9,8 83 102 
nov 6,3 77 52 

dec 3,0 83 44 

året 8,9 792 1722 
 
  

0

50

100

150

200

250

300

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

N
ed

bø
r (

m
m

) 
So

ls
ki

n 
(t

im
er

) 

Te
m

pe
ra

tu
r (

°C
) 

Danmark 
2006-2015 

Dagtemp. 3.2 3.1 6.6 11.9 15.5 18.4 21.8 20.8 17.3 12.6 8.2 4.9
Nattemp -0.9 -1.2 0.4 3.7 7.2 10.1 13.0 12.9 10.3 6.8 4.0 0.7
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Læs tabellens oplysninger om temperatur, nedbør og solskin. Løs opgaverne.

I september er der ca. _______ solskinstimer. I november og i januar er der ca. _______ solskinstimer.

Der er ca. 240 solskinstimer i månederne ________________, __________________ og __________________.

I august måned  falder der ca. _______ mm nedbør, og temperaturen når lidt over _______ grader.

I november måned falder der ca. _______ mm nedbør og temperaturen ligger på ca. _______ grader.

Nattemperaturen er under frysepunktet i månederne ________________ og ________________.

I månederne ________________ og ___________________ er dagtemperaturen over 20 grader. 

Forskellen mellem dagtemperatur og nattemperatur er i april _______ grader og i juli _______ grader.

Hvilken måned kan det være?

151 solskinstimer, temperaturen 13,7 grader og nedbøren 73 mm. ________________________ måned.

60 solskinstimer, temperaturen 1,4 grader og nedbøren 45 mm. ________________________ måned.

september

juIi
januar

maj

august
februar

juni
150 50

16100
80 6

8,88,2

juIi

februar
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Advarselstavler
Træk streg fra skiltene til de rigtige tekster.

Advarselstavler er trekantede skilte med spidsen 
opad. De har en rød kant og et hvidt midterfelt med et 
sort symbol, som fortæller, hvilken fare der kan opstå.

· Højresving·

· Stejl nedkørsel· · Stenskred·

· Ujævn vej· · Oplukkelig bro·

· Vejarbejde· · Stejl stigning·

· Lyssignal· · Dyrevildt·

· Rundkørsel· · Venstresving·

Advarselstavler Navn:_____________________   Klasse:_____

Materiale ID: SPC.37.1.1.da www.gratisskole.dk

Anden fare Børn Bump Cyklister Dyrevildt

Farlig rabat Farligt vejkryds Farligt vejkryds fra højre Farligt vejkryds
fra venstre

Flere sving det
første til højre

Flere sving det
første til venstre

Fodgængerfelt Glat vej Havnekaj Højresving

Indsnævret vej Indsnævret
vej i højre side

Indsnævret vej
i venstre side

Jernbaneoverkørsel
med bomme

Jernbaneoverkørsel
uden bomme

Kø Kreaturer Lavtgående fly Lyssignal Løse sten

Modkørende færdsel Oplukkelig bro Rundkørsel Ryttere Sidevind

Stejl nedkørsel Stejl stigning Stenskred Tunnel Ujævn vej

Vejarbejde Venstresving

   

Advarselstavler Navn:_____________________   Klasse:_____
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Advarselstavler Navn:_____________________   Klasse:_____

Materiale ID: SPC.37.1.1.da www.gratisskole.dk

Anden fare Børn Bump Cyklister Dyrevildt

Farlig rabat Farligt vejkryds Farligt vejkryds fra højre Farligt vejkryds
fra venstre

Flere sving det
første til højre

Flere sving det
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Fodgængerfelt Glat vej Havnekaj Højresving

Indsnævret vej Indsnævret
vej i højre side

Indsnævret vej
i venstre side

Jernbaneoverkørsel
med bomme

Jernbaneoverkørsel
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Læs og træk streg
Træk streg til det rigtige ord.

Anders har meget svært ved at sidde    mail

Vi børster altid tænder, før vi går i     stille

Bente har endnu ikke svaret på min    svær

Den største by på Grønland hedder    seng

Flæskestegen havde en dejlig sprød    Nuuk

En skyskraber er et hus med mange    strand

Kampen blev først afgjort i anden    egetræ

Der ligger tit muslingeskaller på en    etager

De to børn kravlede op i det gamle    halvleg

Vi hørte bladene suse i den kraftige    blæst

Jeg kan godt lide biksemad med et   finger

Martin havde fået en splint i sin ene   tændstik

Stormen blæste taget af den gamle   spejlæg

Du kan tænde et stearinlys med en   strømper

Min bedstemor er god til at strikke   fabrik

Morderen blev straffet med seks års    asfalt

En mand malede striber på den nye   seks

Hans plejer at spise, når klokken er   fængsel

En leopard er en stor kat med skarpe   cirkel

Man bruger en passer til at tegne en   tænder
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Fra alle os - og Valde
Anne-Marie Helfer

Julen aflyst
”Vi skal ikke holde jul i år.” 
Søren er ked af det.
Det er let at se.
Valde er ikke i tvivl.

”Hvad mener du, Søren?” 
Valde kikker på sin ven. 
Hvad har han gang i? 
”Det skal man da, Søren! 
Alle holder jul.”

”Min far orker ikke julen. 
Han tænker kun på mor.” 

Søren samler en sten op. 
Måske græder han lidt. 
Valde kan ikke se det. 
Men det lyder sådan. 
Han suger snot op.

Syg mor
Sørens mor er syg.

Meget syg!

Det ved Valde godt.
Hans mor ved det også. 
Hun har sagt noget til far.
Valde har hørt det.

Sørens mor er på hospital. 
Det har hun været længe. 
Rigtig, rigtig længe.
Valde har ikke tænkt på det. 
Ikke ret meget!

Han vil helst ikke.
Det gør ham bange.
Tænk, hvis det var hans mor?

Men nu tænker Valde på det. 
Også i den grad.
Det er det med julen.
Valde kan ikke holde det ud. 
Søren skal holde jul.

Ellers er det trist.
Og hvad med lille Ella? 
Ella er Sørens søster.
Hun skal da også holde jul.
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Fra alle os - og Valde
Anne-Marie Helfer Venner

”Hviske, hviske, hviske!” 
Valde har travlt.
Han har nemlig fået en idé. 
Søren skal holde jul.
Rigtig jul.
Det vil Valde sørge for. 
Sammen med de andre altså. 
Dem fra klassen.
Hvad har man venner til?

I alle pauser hvisker Valde. 
Bare ikke til Søren.
Han må ikke høre noget. 
Det skal være en gave. 
”Fra alle os til alle jer.” 
Som i Disney til jul.

”Hos mig, klokken tre.” 
Valde hvisker videre.

God idé
Efter skole drøner Valde hjem. 
Hans mor har tidligt fri.
Hun må lige have besked.

”Sikke en god idé, Valde.” 
Valdes mor smiler.
”Vi voksne skulle have hjulpet. 
Asta har jo været syg længe. 
Godt, du tænker på det.
Jeg er stolt af dig.
Sig til, hvis jeg kan hjælpe.”

Møde
Klokken tre er der besøg. 
Alle fra klassen kommer. 
Bare ikke Søren.
Det er klart.
Han er hos sin mor.

De sidder rundt om bordet. 
Det er jo et møde.
Der er også saft og kager.
Det kommer Valdes mor med.

”Godt, I kom,” siger Valde. 
Han er en slags chef.
Det er jo hans idé.
”Vi må skaffe det hele.
Alt til julen.”
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Søren er glad, fordi det snart er jul.

Valde kan se, at Søren er ked af det.

Sørens mor har været syg i lang tid.

Hun har længe ligget på et hospital.

Han har en søster, der hedder Ida.

Valde og Søren går i samme klasse.

Klokken syv er der møde hos Malte.

Det er Sørens venner, der mødes.

De vil sikre, at Søren får en god jul.

Valdes mor synes, det er en god idé.

Hun kommer ind med saft og kager.

ja nej
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Søren er glad, fordi det snart er jul.

Valde kan se, at Søren er ked af det.

Sørens mor har været syg i lang tid.

Hun har længe ligget på et hospital.

Han har en søster, der hedder Ida.

Valde og Søren går i samme klasse.

Klokken syv er der møde hos Malte.

Det er Sørens venner, der mødes.

De vil sikre, at Søren får en god jul.

Valdes mor synes, det er en god idé.

Hun kommer ind med saft og kager.

Alt til julen
Øh, bøh! Alt til julen?
Hvad skal man lige bruge?
Det er svært.
Men alle har en idé.
”Masser af rødkål.”  
råber Aksel. ”Og and.”

”Jeg hader and.”
Nu blander Nik sig.

Det går ikke så godt.
Ingen har tænkt over alt det. 
Det har man jo en mor til?

”Mor, mor!”
Valde kalder på sin mor. 
Hun ved alt om julen.
Altså, hvad man skal bruge. 

Og hun vil gerne hjælpe. 
En liste
”Vent,” siger Valdes mor. 
”Jeg henter min PC.
Vi laver en liste.
Alle får et print.

Så kan man sætte kryds.
Alle skal jo ikke 
lave det samme.” 

Valdes mor er i gang.
Hun skriver:
And til at varme. 
Sovs. Rødkål.
”Jeg hader rødkål.”
Ask tager sig til maven. ”Adr.”

”Og hvad så?” siger Tina. 
Hun ser strengt på Ask. 
”Vi gider ikke høre om dig. 
Det handler om Søren. 
Han skal have rødkål.”
Ask bliver flov. 
”Okay, okay, Tina!”

”Kan vi gå videre?” 
Valdes mor smiler. 
Kager. Konfekt.
Ris a la mande. 
Små gaver. Træ på fod. 
Pynt og lys. Osv., osv.

I rødkål til halsen
Det bliver en lang liste.
Alle får den med hjem.
Så kan man se, 
hvad man vil lave. 

Man skal ringe til Valdes mor. 
Alle kan jo ikke lave rødkål.
”Nej, gys!”
Valde puffer til Ask.
”Så drukner Søren i rødkål.” 



40 · Læs og forstå 9  

 

Valdes mor laver en liste på sin pc.

De skriver ned, hvad der skal laves.

Det ender med at blive en lang liste.

Alle får et print af listen med hjem.

Man sætter x ved det, man vil lave.

Alle skal lave en stor gryde rødkål.

På listen står der hakkebøf med løg.

Nej, men der står konfekt og kager.

De skal også have et juletræ med.

Alle synes, de skal have en hue på.

Det er kun pigerne, der synes det.

ja nejValde rækker sine 
hænder op. 
Han er ved at drukne.
Eller han lader som om.
De griner alle sammen. 
De ser det for sig.
Søren i rødkål til halsen.

”Vi har glemt huer,” 
siger Rikke. 
”Huer?”Hvad mener Rikke?
”Ja, huer!”

Tina blander sig: 
”Ja. Er vi nisser? 
Eller hvad?”
”Det gider jeg altså ikke. 
Det er pinligt!”

Karl vil ikke være nisse. 
Men alle piger er enige. 
Helt, helt enige.
De skal have huer på. 
Ikke mere snak om det! 
Det er jo jul.
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Valdes mor laver en liste på sin pc.

De skriver ned, hvad der skal laves.

Det ender med at blive en lang liste.

Alle får et print af listen med hjem.

Man sætter x ved det, man vil lave.

Alle skal lave en stor gryde rødkål.

På listen står der hakkebøf med løg.

Nej, men der står konfekt og kager.

De skal også have et juletræ med.

Alle synes, de skal have en hue på.

Det er kun pigerne, der synes det.

Alt er klar
Den 24. er alt klar.
Klokken 11 mødes de.
De mødes hos Valde.
Han har en trækvogn.
Rikke og Tina har også en.  

Karls far kommer med træet. 
Han har sat fod på.

”Vi laver et optog.”
Det er Rikkes idé.
”Tina og jeg har talt om det. 
Vi ringer på.
Søren åbner døren.”

”Eller hans far gør.
Det kan man ikke vide.” 
Tina vil sige noget.
Det er også hendes idé. 

”Det er klart, Tina!” 
Rikke går videre:  
”Altså! Døren går op. 
Og så går det løs.”

Nu er det jul igen
”Vi synger: ’Nu er det jul igen’.” 
Nu vil Tina altså på banen. 
Rikke skal ikke sige det hele. 
Det gider Tina ikke.
”Og vi bliver ved med at synge. 
Er I med på den?”
Tina er skrap.

”Mummel, mummel, mummel.” 
Det er drengene.
Det er flovt at synge.
Men okay så!
Hvis Rikke og Tina gerne vil.

”Vi går ind på række.”
Rikke er ikke færdig.
” Vi stiller det hele på bordet.” 
”Og så tæller vi til tre.”

”Det gør jeg,” siger Valde. 
Det er hans idé, det her.

Han er chef.
”Men hvad så?”

Det aner Valde jo ikke.
Men det gør Tina. 
”Så siger vi: god jul.”

Så er det nu
”Er I klar?”
Valde hvisker.
Så ringer han på. Døren går op.
Og der står Sørens far. 
Han er helt stille.

Han kikker.
Hvad sker der lige?
Men så går det løs.
”Nu er det jul igen.”
Alle synger.

Sørens far tørrer en tåre væk. 
Den løber ned ad hans kind.
Han lukker døren helt op. 
Hele flokken går ind.

De synger og synger.
Og der i sofaen sidder Søren. 
Han glor lige en gang.
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Lille Ella er der også. 
Men tænk!
I midten sidder Sørens mor. 
Hun er tynd og bleg.
Men hun har det bedre. 
Hun er hjemme i julen.

Nu kommer julen.
Valde stiller sin and på bordet. 
Den har hans mor lavet.
Så kommer der rødkål.
Og, og, og...

Hele bordet bliver fyldt.
”Jamen!” siger Sørens mor. 
”Hvor er I søde.
Nu mangler vi bare træet.”

”Lige et sekund,” siger Karl. 
Han og Valde løber ud.
Der står træet.
Karls far har kørt det derhen.
Træet stikker. Men det går.

Karl og Valde bærer det ind.

Sille står klar med pynten.
Søren og Ella hjælper med at pynte.

God jul
Og nu er det Valdes tur. 
”En, to, juletræ!”
Så råber hele koret: ”God jul!”
”Tak!” siger Sørens mor.
”Det skal nok blive en god jul. 
På grund af jer.”

Nu græder Sørens mor.
Det er lidt flovt.
Men hun er glad.
Det kan man se.
Hun græder af glæde.

Sørens far finder saft.
Alle får et glas.
”I må ikke bære julen ud.” 
Sørens far løfter sit glas.
”I har jo lige båret den ind. 
Det vil vi aldrig glemme. 
Tusind tak for det.
Og rigtig god jul til jer.”
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24. december mødes de hos Valde.

Alt er parat og de går over til Søren.

Valdes far har sat en fod på juletræet.

De synger ”Et barn er født i Betlehem.”

Det er Sørens far, der åbner døren.

Sørens mor må være hjemme i julen.

Hun har røde kinder og er meget tyk.

De stiller al den gode mad på bordet.

Sørens familie skal have kylling til jul.

Sørens mor græder, fordi hun er glad.

Alle børn og voksne får vin og kager.

ja nej
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Læs og skriv tal
Læs hver besked og find den rigtige figur.

1 5

6

7

2

3

hjerne og klokke 7
krabbe og skelet 3
sløjfe og træsko 10
citron og krabbe 8
træsko og hjerne 1

skelet og træsko 6
sløjfe og klokke 2
hjerne og citron 4
skelet og klokke 9
krabbe og sløjfe 5

81094
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Sæt ordene rigtigt sammen
Træk streg mellem et ord i hver række, så der dannes et nyt ord.

græs       hjort krabbe       skrin stryge      glas

kron       snegl smykke       spark trafik       bræt

flue        plæne trappe       kløer brille       bred

skov       dragt  hjørne       dreng trolde       støj

fjer       svamp flaske       stige strand       skov

slap       spurv sparke       skole stoppe       stue

blok       svans privat       dragt skade       glas

blod       træer bjælke       anlæg trafik       kvæg

grå       fløjte klima       skind snapse       sted

gran       prøve bjørne       hytte slagte       prop 
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Spis varieret,
ikke for meget

og vær  
fysisk aktiv

Spis frugt og
mange grønsager

Spis 6 om dagen
det svarer til ca. 600 g

grønsager og frugt.
Mindst halvdelen

skal være grønsager.

Vælg især nogle af 
de *grove grønsager

Spis mere fisk
Spis fisk mindst 2 gange  
om ugen som hovedret  
og flere gange om ugen  

som pålæg.

Vælg fuldkorn
Spis mindst 75 g *fuldkorn  

om dagen.

Fuldkorn finder du i mad  
der er lavet af kornprodukter, 

hvor hele kornet  
er taget med.

En kampagne
Læs pjecen med kostrådene fra Fødevarestyrelsen.

De officielle

Kostråd
Lev sundere,
følg kostrådene

Huskeråd i hverdagen
Hvis du lever efter kostrådene,  
vil din krop få dækket behovet  
for vitaminer, mineraler samt  
andre vigtige næringsstoffer.

Ved at følge rådene nedsætter 
du også din risiko for at få en del 
alvorlige sygdomme som f. eks  
kræft og *diabetes.

Pjecens anbefalinger gælder for 
voksne og børn over 10 år.
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Vælg magert kød 
og kødpålæg

Vælg kød og kødprodukter med 
maks. 10 % fedt.

Spis højst 500 g tilberedt *kød 
om ugen fra okse, kalv,  

lam eller svin.

Vælg magre  
mejeriprodukter
Vælg skummet-, mini-  

eller kærnemælk.

Vælg surmælksprodukter,  
fx yoghurt med maks. 1,5 % fedt 

og oste med maks. 17 % fedt.

Spis mindre sukker
Skær ned på de *søde sager  
og drikke - både i hverdagen  

og på fridage.

De fleste kan med fordel halvere 
forbruget af slik, sodavand, saft, 

is og kager.

Drik vand
Drik vand i stedet  

for fx sodavand, alkohol,  
juice og saftevand.

Både til maden, og når du er 
tørstig mellem måltiderne og 

når du dyrker motion.

Spis mindre  
mættet fedt

Skær ned på dit forbrug af 
mættet fedt.

Vælg planteolier fx rapsolie,  
olivenolie og flydende margarine. 

Brug blød margarine i stedet  
for smør, blandinger af smør  

og hård margarine.

Spis mad med  
mindre salt

Køb madvarer med mindre salt. 
Skær ned på brugen af salt i din 

madlavning og på din mad.

En kampagne
Læs pjecen med kostrådene fra Fødevarestyrelsen.

Ovenstående er fra Miljø- og fødevareministeriets pjece (Fødevarestyrelsen)
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FAKTA
Diabetes - sukkersyge. Man har 
større risiko for at få diabetes, 
hvis man spiser meget usund 
mad og får for lidt motion.

Grove grønsager - er bl.a. løg, 
ærter, hvidkål, bønner, broccoli, 
blomkål, kartofler og gulerødder.

Kød - man bør ofte vælge 
fjerkræ, fisk og æg i stedt for 
okse- og svinekød.

Fuldkorn - når man bruger hele 
kornet med skallerne, hvor de 
fleste vitaminer og mineraler 
sidder. Derfor er havregryn og 
groft brød sundere en hvidt brød.

Søde sager - mad og drikke med 
meget sukker giver øget risiko 
for at blive overvægtig og få 
huller i tænderne.

Sæt x ved ”ja” eller ”nej”.

Du bør spise fisk og fiskeprodukter flere gange om ugen.

Det er sundt at spise mager ost og drikke skummetmælk.

I korns skaller findes der vigtige vitaminer og mineraler.

Når du er tørstig, bør du drikke meget sodavand og juice.

Hvis man lever usundt øger man sin risiko for at blive syg.

Det er sundt at spise æbler, pærer, kartofler og gulerødder.

Når vi laver mad, skal vi bruge rigeligt med salt og sukker.

Til grove grønsager hører f. eks. broccoli, hvidkål og ærter.

Vi bør oftere spise fjerkræ og fisk end okse- og svinekød.

Fedtet i planteolier er sundere end fedtet i hård margarine.

Pjecens anbefalinger gælder kun for voksne over 25 år.

ja nej

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Kan det passe?
Sæt x ved ”ja” eller ”nej”

ja nej

En pædagog passer børn. X
Vi køber benzin i et teater. X
En elefant har en snabel. X
Du har været i et posthus.

En krokodille har en hale. X
Man kan bage en leopard. X
En flagermus har vinger. X
Der vokser penge på træer. X
En bjørn er stor og stærk. X
Du har et hjerte i din krop. X

ja nej

En landmand passer ofte grise eller køer. X
Når jordbær er modne, får de en blå farve. X
En frømand er en mand, der fanger frøer. X
Når man synger solo, synger man alene. X
Vi bruger en passer til at tegne en cirkel. X
Der sidder tit en saftig pære i en lampe. X
En mariehøne er en stor og sjælden fugl. X
Man plukker jordbær, når det er sommer. X
Når vi blander rødt og gult, får vi orange. X
En knibtang er god til at trække søm ud. X
   

X
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Hvad ser du?
Sæt en ring om de ord, der er vist med en tegning. Der er et ord i hver vandrette linje.

pæretræ  indgang  fremtid  blomkål

dansker  knurhår  lakrids  læsning

legetøj  skovsti  kranium  egypter

spejlæg  støvler  afholdt  omkring

pigtråd  boplads  sprøjte  briller

musvåge  alvorlig  regnbue  igennem

lejrbål  popcorn  færdsel  tænksom

kringle  øjeblik  dobbelt  løsning

barnlig  seksten  bogstav  pelsdyr

indtægt sjælden glemsom handske
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Synonymer 
Træk streg mellem sætninger, der betyder omtrent det samme.

Der gik et lys op for ham.    En vanskelig opgave.

En hård nød at knække.    Han er ked af det.

Han hænger med ørerne.    Nu forstod han det.

Tage benene på nakken.    Han er noget tosset.

Han har vist en skrue løs.    Løbe af sted i en fart.

Spise med kniv og gaffel.    Hvor er han dog sær.

Hun faldt ned som et lam.    Man tror det værste.

Han er da en underlig fisk.    Er ude at spise fint.

Maler fanden på væggen.    Nu er hun rolig igen.

Nu kører det på skinner.    Det går rigtig godt.

Høre englene synge.    Han bliver smidt ud.

Han får det røde kort.    Køre meget hurtigt.

Træde sømmet i bund.    Opleve noget dejligt.

Han kan jo sit kram.    Tænke sig godt om.

Lægge hovedet i blød.    Han er meget dygtig. 

Det kom bag på ham.    Læser meget hurtigt.

Sluger bog efter bog.    Forklare det tydeligt.

Det var på alles læber.    Han blev overrasket. 

Skære noget ud i pap.    Man er lækkersulten.

Tænderne løber i vand.    Alle snakkede om det.
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DU KA’ læse og forstå er en række små bøger,  
der støtter eleven i sin læseudvikling frem mod  
at blive en hurtig, sikker og flydende læser.

I DU KA’ læse og forstå øver eleven sig både i  
at læse ord enkeltvis og i at læse ord i kortere  
og længere tekster.

I DU KA` læse og forstå øver eleven sig i at læse 
forskellige slags tekster på forskellige måder. 

I DU KA’ læse og forstå arbejder eleven sig hen 
imod at benytte strategier, der sikrer, at han 
forstår det, han læser, mens han læser.

I DU KA’ læse og forstå øver eleven sig i at  
tænke sig godt om for også at kunne læse det,  
der står ”mellem linjerne”.

I DU KA’ læse og forstå arbejder eleven sig hen 
imod at blive en god læsedetektiv, der kan finde 
nødvendige oplysninger i forskellige slags tekster, 
illustrationer, tabeller og fakta-bokse.

DU KA’ læse og forstå giver læreren et godt  
redskab til at differentiere sin læseundervisning. 
Eleven kan arbejde i sit eget tempo i en bog,  
der matcher hans aktuelle niveau. 


