
 Opgave 1

➤ Hvem er bogens hovedperson?

➤ Hvor mange år er han?

➤ Hvor bor han?

➤ Hvor længe har han boet der?

➤ Hvor i Danmark bor Oline og Thomas?

➤ Hvorfor vil Oline have sin dreng hjem nu?

➤ Hvordan mærker Oline og Thomas krigen?

 Opgave 2

➤ Hvor i Danmark boede din nærmeste familie under anden verdenskrig?

➤ Hvad ved du om anden verdenskrig?

➤ I hvilket år begyndte krigen?

➤ Hvordan begyndte den?

➤ Hvem var kansler i Tyskland?

➤ Hvor mange år var Danmark besat?

Danmark
Danmark blev besat af de tyske tropper i 1940, og de tyske soldater blev her i landet indtil 1945.

Ude i verden
Ude i verden begyndte krigen et år før. I Tyskland havde Adolf Hitler skabt et stærkt land, hvor han 
styrede med hård hånd. Men det var ikke nok, han ville have magten over fl ere lande. I 1939 sendte han 
store dele af den tyske hær ind i Polen for at knuse landet, men så blandede England og Frankrig sig og 
erklærede Tyskland krig. På den måde begyndte den anden verdenskrig.

Opgaveark 1 · Indledning · 2. verdenskrig 1940-1945 Special-pædagogisk forlag

En tid



 Opgave 1

➤ Hvad er det, der vækker Oline denne morgen?

➤ Hvordan får hun vækket Thomas?

➤ Hvad er Thomas´ første arbejde hver morgen?

➤ Hvorfor er Thomas nødt til at cykle til købmanden?

➤ Hvorfor ser Thomas ikke fl yvemaskinerne?

 

 Opgave 2

➤ Har du hørt nogen fortælle om den 9. april 1940? 

➤ Har du set fi lm eller video om besættelses-tiden? Hvad husker du bedst?

➤ Hvad har gjort størst indtryk på dig fra besættelses-tiden?

➤ Hvilket udtryk brugte tyskerne om besættelsen af Danmark?

Opgaveark 2 · Den 9. april  Special-pædagogisk forlag

En tid

Tyskerne ind i Danmark
De tyske tropper gik ind i landet fra tidlig morgen, endnu før det blev lyst. De kom både med kamp-
vogne, med krigsskibe og i fl yvemaskiner.

Besættelsen
Det, der skete den 9. april 1940, kalder man besættelsen af Danmark. Tyskerne brugte et andet udtryk. 
De kaldte det beskyttelse af Danmark.



 Opgave 1

➤ Hvorfor er der ingen i butikken, da Thomas kommer?

➤ Hvad gør Thomas, før han tager skråen ind i munden?

➤ Hvad skal skråen gøre godt for?

 Opgave 2

➤ Hvad er Thomas´ egentlige ærinde hos købmanden?

➤ Hvad ved købmanden om de tyske krigsskibe, der er kommet til Danmark?

➤ Hvordan gik det de danske soldater ved grænsen?

➤ Hvad er formålet med kongens meddelelse til det danske folk?

➤ Hvorfor skynder Thomas sig det sidste stykke vej hjem?

Opgaveark 3 · Hos købmanden  Special-pædagogisk forlag

En tid

Ikke mere modstand
Statsminister Thorvald Stauning og regeringen besluttede allerede kl. 6 om morgenen, at de danske sol-
dater ikke skulle gøre mere modstand. Tretten soldater mistede livet i Sønderjylland, da de forsøgte at 
forsvare den danske grænse.

Holde sig i ro
Kong Christian den tiende sendte gennem radioen straks en besked ud til hele det danske folk: Alle skal 
holde sig i ro.

I røg og damp
Det var helt almindeligt at ryge tobak dengang. Kvinderne røg for det meste cigaretter, og mændene røg 
enten pibe, cigar eller cigaretter. Nogle mænd brugte skråtobak, som er tobaksblade, der er rullet sam-
men i en stærk sovs.



 Opgave 1

➤ Hvad laver posten, da Thomas kommer hjem?

➤ Hvad kan posten fortælle om tyskerne?

➤ Hvad kalder Thomas tyskerne?

➤ Hvem har Oline fået brev fra?

➤ Hvem skriver Karen om i sit brev?

➤ Hvordan har Jakob det?

➤ Hvor bor Karen?

➤ Hvilket job har Karens mand?

➤ Hvor meget betaler Oline for at have sin søn i pleje?

➤ Hvorfor ville Karen og hendes mand gerne have Jakob i pleje?

Opgave 2

➤ Hvornår blev Jakob født?

➤ Hvorfor er han i pleje hos Karen?

➤ Hvem havde foreslået, at Jakob skulle sættes i pleje?

➤ Hvad havde de aftalt at sige om faderen til Jakob?

Opgaveark 4 · Der kommer brev fra Karen i Aalborg  Special-pædagogisk forlag

En tid

Landposten
Landposten cyklede rundt med aviser og breve, og han ordnede også pengesager for folk. Han udbetalte 
aldersrente (det samme som folkepension) til de gamle, og han tog imod penge, der skulle indbetales. På 
den måde virkede landpostens store, sorte lædertaske som et lille postkontor. Og dertil kom, at posten 
havde god tid!



 Opgave 1

➤ Hvad råber Frederik?

➤ Hvordan får Karen fat i et fl yveblad?

➤ Hvad siger Karen til indholdet af fl yvebladet?

➤ Hvad mener Jakob, at dagen kan bruges til?

 Opgave 2

➤ Hvem er opråbet skrevet til?

➤ Hvilke lande har efter fl yvebladets mening indledt krigen?

➤ Hvordan havde det tyske folk gerne set forholdet til englænderne og franskmændene?

➤ Hvad står der i sidste linje af fl yvebladet?

➤ Hvad ville besættelsesmagten opnå med denne opfordring?

Opgaveark 5 · Hos Karen i Aalborg Special-pædagogisk forlag
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Flyveblade
Da tyskerne fl øj ind over landet, kastede de nogle fl yveblade ud over de store byer. Flyvebladet er skrevet 
af en tysker, der ikke var så god til dansk, og derfor står der. Oprop i stedet for Opråb

De to første linjer af fl yvebladet lyder
Uden grund og imod den tyske regerings og det tyske folks oprigtige ønske om at leve i fred og venskab 
med det engelske og det franske folk har Englands og Frankrigs magthavere i fjor i september erklæret 
Tyskland krig.

Den sidste linje lyder
Folk opfordres til at fortsætte deres arbejde og sørge for ro og orden.

Hele fl yvebladet kan ses på Internettet. Søg: oprop



 Opgave 1

➤ Hvor går Jakob hen efter skoletid?

➤ Hvad laver Frederiks far?

➤ Hvor længe bliver Jakob hos Frederik?

➤ Hvad bruger Karen til mørklægning?

 Opgave 2

➤ Hvad forestiller billedet på side to i avisen?

➤ Hvad siger typografen til billedet?

➤ Hvad står der i stykket om den tyske oberst?

➤ Hvordan viser Fredriks far, at han er rasende?

➤ Hvor i gadebilledet ser man de tyske soldater?

Typograf
Frederiks far arbejder på Aalborg Stiftstidende, hvor han er typograf. Det vil sige, at han sætter de en-
kelte bogstaver sammen til ord og sætninger, før de bliver trykt.

Mørklægning
Efter besættelsen blev der straks indført krav om mørklægning. Det betød, at der i de mørke timer ikke 
var gadelys, og at alle vinduer skulle være dækket til. I nogle huse brugte man sort papir eller pap til at 
sætte for vinduet, andre steder fi k man lavet nogle tætte skodder, der kunne lukkes for. Lygterne på biler 
og cykler blev også dækket til, så der kun skinnede lys ud gennem en smal stribe. Formålet med mørk-
lægning var at gøre det svært for bombemaskinerne at se byerne.

Opgaveark 6 · Hjemme hos Frederik  Special-pædagogisk forlag
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 Opgave 1

➤ Hvad laver Thomas om formiddagen?

➤ Hvorfor går han somme tider i stå med arbejdet?

➤ Hvad siger Thomas og Oline i munden på hinanden, da de sidder og spiser?

➤ Hvorfor skriver Oline brev?

 

 Opgave 2

➤ Hvorfor synes Thomas ikke, at det er en god idé at få Jakob hjem?

➤ Giv et eksempel på, at Thomas er forvirret og vred.

➤ Hvorfor sidder Oline så længe ude på wc den aften?

Ingen elektricitet, ingen maskiner
Der var endnu ikke elektricitet i husene ude i klitten og derfor heller ingen elektriske motorer eller 
maskiner.

Hakke roer og rense grøfter
Næsten alt arbejde skal udføres med håndkraft. Man skal slå græs, hakke roer, stakke hø, skære tørv, 
rense grøfter op og skovle sne.

Hente vand og tænde op
Det daglige arbejde i huset foregår også ved håndkraft. Man skal hente vand ude ved pumpen i gården, 
hente brænde og tørv ind, få ild på komfuret og tænde petroleums-lamperne i stue og køkken. I køkke-
net har man en lille lampe, der hænger på væggen, og som er nem at tage med ud i bryggers og på wc.

Opgaveark 7 · Hos Oline og Thomas Special-pædagogisk forlag
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 Opgave 1

➤ Hvornår blev Ole Kristensen født?

➤ Hvor gammel var Ole, da han kom ud at tjene første gang?

➤ Hvordan klarede han sig?

➤ Hvordan er Oles og Sørines børn blevet opdraget?

 Opgave 2

➤ Hvorfor stopper Oline som pige i præstegården?

➤ Hvornår kommer Thomas hjem?

➤ Hvad fortæller Oline til Thomas en dag i oktober?

➤ Hvorfor havde Thomas været sur, da han og Oline en aften cyklede hjem fra bal?

➤ Hvad mener folk, når de siger ude hos Thomas’s?

➤ Giv en beskrivelse af Jens:

➤ Hvad skriver gårdmanden om Ole Kristensen, hvis man skal bruge ord fra i dag?

Opgaveark 8 · En forhistorie  Special-pædagogisk forlag
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8 år – ud at tjene
For 150 år siden var det almindeligt, at børn på 8-10 år blev sendt hjemmefra og kom i pleje. Det skete, 
når folk var så fattige, at de ikke kunne forsørge familien. Mange plejebørn skulle arbejde for at få mad 
og tøj.

Ejendommen ude i klitten
På den lille ejendom ude i klitten levede Ole Kristensen og Sørine hele deres liv. Her blev deres børn født, 
her voksede de op, og her blev de selv boende, til de døde. Her kom også tredje generation i familien til.



 Opgave 1

➤ Hvorfor har Oline svært ved at sove?

➤ Hvad er det første, hun altid skal gøre om morgenen?

➤ Hvor henter hun vand?

➤ Hvordan bliver Thomas vækket?

 Opgave 2

➤ Hvad mener Thomas om at få Jakob hjem?

➤ Hvad er det, de har lovet præsten?

➤ Giv en forklaring på Olines følelse af skam og skyld.

Opgaveark 9 · Tilbage til dagene i april 1940 – og til huset ude i klitten Special-pædagogisk forlag
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Ejendommen ude i klitten 
Thomas og Olines ejendom ligner alle andre ejendomme på landet på den tid. Der er stald, lade og stue-
hus – og et lille hønsehus.

Laden
I laden ligger der hø og halm, og her holder vognen. I et hjørne af laden er udhuset, og herinde ligger 
tørvene i en stor stak i det ene hjørne, og i det andet hjørne er alt værktøjet. Det er også herude, de har 
deres wc; det er et lille rum uden vinduer, men med tremmer i døren, så der kan komme lidt lys og frisk 
luft ind.

Stuehuset
Stuehuset har bryggers, køkken, stue, soveværelse, gang og gæsteværelse. Bryggerset er der, hvor man går 
ind, og hvor træsko og støvler står. Bryggerset er også det sted, hvor man vasker sig; herude er vandfad, 
sæbe og håndklæde. Fra bryggerset er der en stejl stige op til loftet.



 Opgave 1

➤ Hvilken aftale laver Oline med nabokonen Marie?

➤ Hvad siger Thomas til det?

➤ Hvad laver Oline somme tider søndag eftermiddag, når hun ikke har travlt?

➤ Hvad kan Thomas godt lide at læse?

➤ Hvilken plan har Oline?

➤ Hvorfor cykler hun ikke til Aalborg med det samme?

 Opgave 2

➤ Hvorfor gemmer Thomas somme tider avisen for Oline?

➤ Hvad får Oline til at bestemme, at nu vil hun have Jakob hjem?

➤ Hvad sker der den 13. august?

➤ Hvornår tager hun af sted til Aalborg efter Jakob?

Opgaveark 10 · Sommeren 1940 Special-pædagogisk forlag
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Krigen ude i verden
Der er voldsom krig ude i verden. Mange byer bliver bombet og lagt i ruiner. Mange mennesker bliver 
hjemløse, når deres huse bliver ødelagt. Mange soldater dør, og også mange civile mister livet i krigen.

Krigen kommer nærmere
I Danmark er der roligt, og folk ude i klitten synes, de er heldige, fordi det det hele er så langt væk. Men 
en dag kommer krigen nærmere.



 Opgave 1

➤ Hvor er Thomas på vej hen, da Oline og Jakob kommer?

➤ Hvordan foregår malkningen?

➤ Hvad råber Jakob til Thomas inde i stalden?

➤ Hvad tænker Thomas om Jakob, da han ser ham?

➤ Får Jakob sit eget værelse?

 Opgave 2

➤ Hvad siger folk, da de ser Oline og Jakob cykle hjem fra stationen?

➤ Hvorfor har Thomas været rastløs hele dagen?

➤ Hvordan viser Oline, at hun er tryg ved, at Jakob nu er hjemme?

➤ Kender du til malkning af køer? Håndmalkning eller robot-malkning?

Opgaveark 11 · Jakob kommer hjem Special-pædagogisk forlag
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Aalborg tur-retur
Somme tider tager Thomas ś med toget til Aalborg, og somme tider cykler de hele vejen. Når de tager 
med toget, skal de skifte til en anden bane i Fjerritslev.

Malkeskammel og malkespand
Køerne skal malkes tre gange om dagen, og de bliver malket med hånden. Den, der malker, sætter sig 
på en lille skammel ved siden af koens yver. Mælken skal ramme ned i en spand, som malkeren stiller 
mellem sine knæ. Når spanden er fuld, bliver mælken hældt i en mælkejunge, der står uden for døren til 
stalden.



 Opgave 1

➤ Hvorfor ville unge piger gerne tjene i præstegården?

➤ Hvor længe er det siden, at Oline var pige i præstegården?

➤ Hvad skal hun i præstegården nu?

➤ Hvad tænker og siger folk om Oline, da hun er på vej hen til præstegården?

➤ Og hvad tænker de, da hun cykler hjem igen?

 Opgave 2

➤ Hvad siger Oline til sig selv, mens hun er på vej hen til præstegården?

➤ Hvilken aftale om Jakob har Oline haft med præsten?

➤ Hvad siger hun, da hun står over for præsten?

➤ Hvad ender besøget hos præsten med?

Opgaveark 12 · Oline hos præsten Special-pædagogisk forlag
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Høsten
Det er meget vigtigt for landmanden at få sit korn godt høstet og godt i hus. Kornet skal være tilpas mo-
dent og tørt, når det bliver høstet, og derfor høster næsten alle på samme tid. Thomas høster sit korn med 
en slåmaskine, og derefter binder han kornet sammen i neg.

Præstegården
Det var populært blandt de unge piger at tjene i præstegården. For det første var det et spændende sted, 
hvor der kom mange mennesker. For det andet var der ikke noget med at hjælpe til i stald og mark, så 
pigen kunne have en pæn kjole på hele dagen.



 Opgave 1

➤ Hvordan går det Jakob, da han kommer i skole derhjemme?

➤ Hvorfor griner de andre drenge lidt af Jakob?

➤ Hvad er en klæbber?

➤ Hvilke daglige pligter har Jakob?

➤ Hvorfor hjælper han ikke til med at malke?

 Opgave 2

➤ Hvad er det, der får Jakob til at tænke på skolen i Aalborg?

➤ Hvad er Karls mening om kartoffel-ferien?

➤ Passer Jakobs pligter til en dreng på 10 år?

➤ Hvad er det, folk går og snakker om nu?

Opgaveark 13 · Hjemme og i skolen Special-pædagogisk forlag
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Kartoffel-ferie
Kartoffelferie er det samme som efterårsferie, andre steder sagde man roeferie. Det var, fordi både roer 
og kartofl er skulle tages op netop på den tid. Det var en selvfølge, at børnene hjalp til, når der var særlig 
travlt i marken.

Daglige pligter
Nogle steder på landet gik børnene kun i skole hver anden dag, og derfor kunne de hjælpe meget til 
hjemme. Mange større børn havde også daglige pligter.



 Opgave 1

➤ Hvad har Thomas af værktøj?

➤ Hvad havde Jakobs bedstefar, Ole Kristensen, brugt værktøjet til for mange år siden?

➤ Hvad bruger Jakob værktøjet til?

➤ Hvordan klarer Thomas problemet med hjulene?

➤ Hvad bruger Jakob sværdet til?

➤ Hvorfor tager han det ikke med i skole?

 Opgave 2

➤ Hvem er Jakob sammen med efter skoletid?

➤ Hvad mener Oline om at have lege-kammerater?

➤ Hvad siger folk om Jakob, når han cykler rundt med sit sværd?

Opgaveark 14 · Jakob og værktøjet Special-pædagogisk forlag
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Værktøj
På landet reparerer man selv sine redskaber, og hvad der ellers går i stykker på ejendommen. Derfor er 
det vigtigt med et huggehus med en høvlbænk og noget godt værktøj.

Legetøj
På den tid er det meget almindeligt, at børn kun har nogle få stykker købt legetøj. Mange bruger deres 
fantasi til at lave noget selv, og i en tid med krig laver alle drenge selvfølgelig krigs-legetøj af en eller an-
den slags.



 Opgave 1

➤ Hvad siger Oline om Jakobs sengetid?

➤ Hvad kunne Jakob ellers godt tænke sig at lave om aftenen?

➤ Hvorfor vågner Jakob igen en aften?

➤ Hvad gør han for at falde i søvn igen?

➤ Hvor er Jakob, da Oline og Thomas kommer ind?

➤ Hvad hører han senere inde fra køkkenet?

 

 Opgave 2

➤ Jakobs bedste drøm:

➤ Hvad er det, der er så vigtigt for Jakob i den drøm?

Opgaveark 15 · Svært at sove  Special-pædagogisk forlag
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Sengetid
Jakob har en fast sengetid. Den holder Oline strengt på, og den kan ikke laves om. Han sover sammen 
med sin mor inde i soveværelset, og de ligger i de gamle senge, som Jakobs bedstefar lavede for 50 år 
siden.

Sengetøj
I hver seng er der en halm-madras, en blød underdyne, en skrå-pude til at lægge under hovedpuden, en 
hovedpude og en tyk, tung overdyne. Om vinteren er sengen dejlig varm at sove i, men om sommeren er 
de tykke dyner tit alt for varme.



 Opgave 1

➤ Hvordan havde vinteren været for Jakob i Aalborg?

➤ Hvordan synes han, vinteren er derhjemme?

➤ Hvorfor må han ikke bruge slæden?

➤ Hvad skal han gøre for at få lov til at låne en bog?

➤ Hvor bliver familien inviteret hen?

 

 Opgave 2

➤ Hvad siger stats-ministeren i sin tale?

➤ Hvordan mærker Thomas, at prisen på landbrugs-varer falder?

➤ Hvorfor skal de slæbe kartofl er med til Aalborg?

➤ Giv et par eksempler på, at det er meget koldt:

Opgaveark 16 · Vinter  Special-pædagogisk forlag
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Krig i Europa 
Krigen raser videre ude i den store verden, og statsminister Stauning holder i København en tale om 
forholdene i Danmark.

Rationering
Der er mangel på almindelige dagligvarer, for eksempel brød, sukker, margerine, kaffe, sæbe. Derfor bli-
ver varerene rationeret, og det vil sige, at man kun kan få den ration, som man har mærker til. Mærkerne 
blev udleveret en gang om måneden, og nogle varer var rationeret i fl ere år efter krigen.

Vil du vide mere? Søg på Internettet: rationering.



 Opgave 1

➤ Hvor længe siden er det, at det var lige så koldt som i januar 1941?

➤ Hvad bliver Jakob sat til at lave?

➤ Hvad spørger han om, igen og igen?

➤ Hvem tager af sted, og hvornår?

 Opgave 2

➤ Hvad siger den tyske soldat i toget til Jakob?

➤ Hvad er der i vejen med soldatens hånd?

➤ Hvorfor siger Oline La´ vær, da den tyske lastbil overhaler dem?

➤ Hvorfor går man med kongemærke?

Opgaveark 17 · Rejsen til Aalborg  Special-pædagogisk forlag
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De kolde vintre
Vintrene i 1940 og 1941 var meget lange og kolde. Man omtaler dem som de kolde vintre, og vinteren i 
1940-1941 satte kulde-rekord.

Togrejsen
Der er mange, der tager med toget, fordi det er forbudt at køre i private biler. Tyskerne kører for det meste 
i bil, men det sker også, at de tager med toget. Til Aalborg er der kun 20-25 km, men togturen tager lang 
tid, fordi man skal skifte tog.

Kongemærke
Et kongemærke er et emblem, som sættes på brystet eller på kraven. Under krigen er der mange, der går 
med mærket for at vise, at de er rigtig danske. På kongemærket ser man dannebrog og kongens navn, 
Christian den tiende. C står for Christian, og X betyder den tiende.

Se mærket på internettet. Søg: kongemærke 1940



 Opgave 1

➤ Hvem henter Oline og Jakob på stationen?

➤ Hvordan kan man se, at det går godt for Karen og Hans?

➤ Hvad er deres nye gulvtæppe lavet af?

➤ Hvordan viser Karen, at hun er glad for at se Jakob igen?

➤ Har Frederik sit eget værelse?

➤ Hvordan kommer man op til værelset?

 

 Opgave 2

➤ Hvad betyder udtrykket?: at vende hver to-øre?

➤ Hvorfor arbejder Hans på en helligdag?

➤ Hvem arbejder han for?

➤ Hvad mon Frederiks far og brødre skændes om?

Opgaveark 18 · I Aalborg – På besøg hos Frederik  Special-pædagogisk forlag
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Gulvtæpper af sejlgarn
Under krigen kunne man ikke købe tøj og sko af god kvalitet. Der blev lavet sko af fi skeskind, der blev 
vævet tøj, der ikke kunne holde at slide på, og gulvtæpper blev vævet af sejlgarn eller papir.

Værelse på loftet
Der blev ikke bygget nyt, og i byerne var det svært for familier med store børn at fi nde plads nok til alle. 
Derfor var der mange, der indrettede et værelse i kælderen til de store børn eller brugte et pulter-rum på 
loftet som drengeværelse.



 Opgave 1

➤ Hvad er Hans i gang med, da Jakob kommer tilbage?

➤ Hvor har han alle mærkerne fra?

➤ Hvorfor er Hans ikke med til at spille ludo om aftenen?

➤ Hvorfor ringer kirke-klokkerne næste morgen?

 Opgave 2

➤ Hvilken slags sabotage har Frederik fortalt om til Jakob?

➤ Hvorfor griner Hans, da han fortæller om monumentet ved sygehuset?

➤ Hvorfor synes Karen, at Hans er ubetænksom?

Opgaveark 19 · Igen hos tante Karen Special-pædagogisk forlag

En tid

Den sorte børs
Der var nogle, der tjente gode penge på ulovlig handel. Det kaldes sort-børshandel.

Højt spil
Hans spiller tit kort med vennerne, og han spiller højt spil. Somme tider spiller han om penge-sedler, og 
somme tider om rationerings-mærker.

Gøre grin med tyskerne
De fl este folk kan ikke lide, at tyskerne er her i landet, men man kan ikke gøre noget ved det. I stedet for 
laver man vittigheder om dem.

Sabotage
Der er en del modige danskere, der prøver at genere tyskerne ved at lave sabotage. En vigtig form for sa-
botage er at ødelægge de fabrikker, der arbejder for tyskerne. En anden form for sabotage er at ødelægge 
jernbanerne og de tyske lastbiler.



 Opgave 1

➤ Hvilke daglige pligter har Jakob?

➤ Hvem er hans nye venner?

➤ Hvad laver Niels´ far?

➤ Hvordan er Jakobs værelse indrettet?

➤ Hvem er soldaten på billedet?

➤ Hvem tror Jakob, det er?

➤ Hvad siger Thomas om sin bror Jens?

 

 Opgave 2

➤ Hvad tænker Jakob på, når han arbejder med kalvene?

➤ Jakobs drøm om billedet i værelset:

➤ Hvad siger folk om Niels og Jakob?

➤ Hvad mener de med det?

Opgaveark 20 · Jakob får pligter – Jakobs værelse  Special-pædagogisk forlag

En tid

Nye pligter, nyt værelse og nye venner
Samtidig med, at Jakob får fl ere pligter derhjemme, får han også fl ere rettigheder. Han får sit eget væ-
relse, og han får et par legekammerater.

Fodtudse
En menig soldat ved fodfolket kalder man en fodtudse.

Uldhandler
En uldhandler eller uldkræmmer tager rundt til folk og sælger sokker, strømper, undertøj og trøjer. 



 Opgave 1

➤ Hvem skal Jakob på tur med?

➤ Hvor spiser uldhandleren og drengene middagsmad?

➤ Hvad får drengene tiden til at gå med, da de får fri i Løkken?

➤ Hvad er Kettrupgård?

 Opgave 2

➤ Hvad snakker folk om, da uldhandleren og drengene kører hjemmefra om morgenen?

➤ Fortæl om mødet mellem de to drenge ude fra klitten og københavner-børnene.

➤ Hvad er der galt med Jakob? Det suser i hans ører, og det dunker i hans mave. Er han syg?

➤ Hvorfor kan Jakob ikke lide Niels´ mor?

Opgaveark 21 · På tur med uldhandleren  Special-pædagogisk forlag

En tid

Uldhandleren
Mange uldkræmmere cykler rundt med deres varer på en stor bagagebærer, der sidder foran på cyklen. 
Varerne er pakket ind i et stort stykke blåt stof, som bliver bundet sammen i hjørnerne til en bylt. På den 
måde er bylten let at bære og fl ytte rundt med.
Uldhandleren ude i klitten cykler ikke, men har hestevogn, så han kan have sine varer på ladet.

En vogn med buk
En vogn med buk er en vogn med et højt sæde, hvor der kan sidde to personer. Det er her kusken sidder 
og styrer hesten. Bag på vognen er et lad med en bagsmæk, som kan slås ned.

Løkken
Mange københavnere kommer til Løkken for at holde ferie ved den fi ne badestrand. Under krigen kom-
mer der særlig mange, fordi det er umuligt at rejse i de lande, hvor krigen raser.



 Opgave 1

➤ Hvordan er vejret, da Jakob og Thomas går ud for at plukke bær?

➤ Hvorfor løber Thomas pludselig rundt på en mærkelig måde?

➤ Hvad sker der med hug-ormen?

➤ Hvor sætter Jakob og Thomas sig med madpakken?

➤ Hvor langt er der til stranden?

 Opgave 2

➤ Hvad er det, Jakob så gerne vil vide?

➤ Får han svar?

➤ Hvad må Jakob ikke spørge sin mor om?

➤ Hvordan er vejret, da de går hjem?

➤ Hvordan passer vejret til Jakobs tanker?

Opgaveark 22 · Hugormen  Special-pædagogisk forlag

En tid

Sortebær
Revling er lave, grønne planter, der vokser mellem lyngen. Deres bær er små og sorte og hedder sortebær.

Hugorm
Et bid af en hugorm er ikke så farligt for mennesker, men man bør gå til læge, hvis man bliver bidt. Man 
kan kende en hugorm på en mørk siksak-stribe på ryggen.

Mil
I gamle dage målte man ikke afstande i kilometer, men i mil. En mil er det samme som fi re fjerdingvej.
En mil er også det samme som 7,5 kilometer. En fjerdingvej er altså næsten to kilometer.


