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En utrolig nat4

En utrolig nat 

af Franz Hohler

Anna var ti år gammel, så selv halvt i søvne kunne hun finde 
vej fra sit værelse til badeværelset. Døren til hendes værelse 
stod som regel på klem, og natlyset i gangen gjorde, at der var 

lys nok til, at man kunne komme hen til badeværelset på den anden 
side af telefonbordet.

En nat, da hun gik forbi telefonbordet på vej til badeværelset, 
hørte Anna noget, der lød som en sagte hvæsen. Men fordi hun 
halvsov, tog hun sig ikke af det. Under alle omstændigheder kom det 
temmelig langt væk fra. Det var først, da hun var på vej tilbage til 
sit værelse, at hun opdagede, hvor det kom fra. Under telefonbordet 
var der en stor bunke aviser og ugeblade, og nu begyndte bunken 
at bevæge sig. Det var der, lyden kom fra. Lige pludselig begyndte 
bunken at vælte til højre, til venstre, frem og tilbage – og så lå der 
aviser og ugeblade over hele gulvet.  
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Anna kunne ikke tro sine egne øjne, da hun så en gryntende og 
fnysende krokodille komme frem under telefonbordet.

Anna blev stående som frosset fast. Med øjne så store 
som tekopper, så hun krokodillen kravle helt ud af aviserne og 
langsomt se sig om i lejligheden. Det så ud som om, den lige var 
kommet op af vandet, for hele dens krop var plaskvåd. Overalt 
hvor krokodillen trådte, blev tæppet gennemblødt. 
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Krokodillen bevægede sit hoved frem og tilbage, mens 
den udstødte en høj, hvæsende lyd. Anna måtte lige synke en 
klump i halsen, mens hun kiggede på krokodillens snude med 
de forfærdeligt lange rækker tænder. Den svingede sin hale 
langsomt frem og tilbage. Anna havde læst i ”Dyrebladet” om, 
hvordan krokodiller slår i vandet med halen for at skræmme 
eller angribe deres fjender.

Hendes blik faldt på det seneste nummer af ”Dyrebladet”, 
som var faldet ud af bunken og lå ved hendes fødder. Hun fik 
endnu et chok. På forsiden af bladet havde der været et billede 
af en stor krokodille på en flodbred. Nu var flodbredden tom!

Anna bøjede sig ned og samlede bladet op. I samme øjeblik 
slog krokodillen så hårdt med halen, at den smadrede den store 
vase med solsikker, der stod på gulvet, så solsikkerne blev spredt 
ud over det hele. I et spring var Anna inde på sit værelse. Hun 
smækkede døren i, tog fat i sin seng og skubbede den op mod 
døren. Nu havde hun blokeret døren, så hun var i sikkerhed for 
krokodillen. Hun åndede lettet op.

Men så tøvede hun. Hvad nu hvis bæstet bare var sultent? 
Måske skulle man give krokodillen noget at spise for at få den til 
at gå sin vej?

Anna kiggede på dyrebladet igen. Hvis krokodillen kunne 
kravle ud af et billede, så kunne andre dyr måske også. Anna 
bladede hurtigt gennem bladet og standsede ved billedet af en 
flamingoflok i en junglesump. Perfekt, tænkte hun. De ligner en 
fødselsdagskage til krokodiller.

Pludselig lød der et højt brag, og krokodillens halespids 
trængte igennem den splintrede dør.

Lynhurtigt satte Anna billedet af flamingoerne op foran 
hullet i døren og råbte så højt, hun kunne: ”Ud af sumpen med 
jer. Ud! Ud!” Så kastede hun bladet igennem hullet ud i gangen, 
klappede i hænderne og råbte og skreg.
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Hun kunne næsten ikke forstå, hvad der så skete. Hele 
gangen var pludselig fuld af skrigende flamingoer, som baskede 
vildt med vingerne og løb rundt over det hele på deres lange 
tynde ben. Anna så en fugl med en solsikke i næbbet og en, der 
tog hendes mors hat ned fra knagen. Hun så også en flamingo 
forsvinde ind i krokodillens gab. I to hurtige mundfulde slugte 
den flamingoen og fortsatte hurtigt med én til, den der havde en 
solsikke i næbbet.

Efter to portioner flamingo, så det ud til, at krokodillen 
havde fået nok, og den lagde sig tilfreds ned midt i gangen. Da 
den havde lukket øjnene og ikke bevægede sig mere, åbnede 

Anna stille døren 
og smuttede ud 
i gangen. Hun 
holdt bladets 
tomme forside op 
foran krokodillens 
næse. ”Vil du ikke 
nok tage hjem?” 
hviskede hun, ”vil 
du ikke nok?” Hun 
krøb tilbage til 
soveværelset og 
kiggede gennem 
hullet i døren. 
Krokodillen var 
tilbage på bladets 
forside, kunne hun 
se. 

Nu gik hun forsigtigt ind i dagligstuen, hvor flamingoerne 
var stimlet sammen omkring sofaen og oppe på fjernsynet. Anna 
slog bladet op på siden med det tomme billede. ”Tak,” sagde 
hun, ”tusind tak, skal I have. Nu må I godt tage hjem til jeres 
sump.”  
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Om morgenen var det meget svært for hende at forklare sine 
forældre, hvorfor der var en kæmpestor våd plet på gulvet, og 
hvorfor døren var ødelagt. De blev ikke overbevist om det med 
krokodillen, selvom hendes mors hat ikke var til at finde nogen 
steder.  

Bearbejdet ud fra En vild nat i Den store dværg og andre historier af Franz Hohler. 
Udgivet i 2003 af Deutscher Taschenbusch Verlag, Munchen, Tyskland. Illustrationer 
copyright (c) 2003, IEA. Copyright-tilladelse er forsøgt indhentet.



STOP

Del 1 er slut.

Nu skal du finde dit
spørgsmåls-hæfte.
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Bænkebidere kan godt lide fugtige, 
mørke steder. Man kan finde dem under 
træstammer, under bunker af døde 
blade og i murværk.

På jagt efter mad
Her er tre forsøg, som handler om, hvad små dyr spiser, og hvordan de 
finder deres føde. Først skal du finde nogle rigtige myrer, bænkebidere og 
regnorme. Vær forsigtig med dem og sørg for at lægge dem tilbage til det 
sted, hvor du fandt dem, når du er færdig med at studere dem.

• Følg en myresti

• Undersøg bænkebidere

• Lav en regnormeflaske

Her kan man finde myrer, b¾nkebidere 
og regnorme

Bænkebider

Myre 

Orm

Regnorme lever under sten, i frisk 
opgravet jord eller i nærheden af 
kompostbunker. De kommer op til  
overfladen om natten.

Myrestier finder man 
om sommeren. I den ene 
ende ligger der noget 
føde, og i den anden 
ende kan man som regel 
finde indgangen til en 
myretue.
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F¿lg en myresti
Myrer bor sammen i myretuer. Når en myre finder noget føde, 
så laver den en sti, som de andre myrer kan følge. For at lave det 
her forsøg skal du finde en myretue. Du skal også bruge følgende 
materialer: Et ark papir, et lille stykke æble og en håndfuld jord.

1. Læg æblestykket på papiret, og læg papiret tæt ved 
en myretue. Vent til, der kommer nogle myrer og 
finder æblet. Alle myrerne følger nok den samme 
sti.

2. Flyt æblet. Går myrerne nu direkte hen til det? 

3.  Strø så noget jord på papiret, så stien bliver dæk-
ket til. Myrerne begynder nok at fare omkring i et 
stykke tid. Laver de nu en ny sti?

Hvad sker der?
Selvom maden er blevet flyttet, så 
fortsætter myrerne alligevel med at følge 
den gamle sti, indtil der bliver lavet en ny.

Hvorfor?
Så snart en myre har fundet noget føde, 
begynder den at lave nogle særlige, 
kemiske stoffer, som efterlader et 
duftspor. De andre myrer fra tuen sporer 
denne duft med deres følehorn eller 
følere.
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Unders¿g b¾nkebidere
Bænkebidere har følsomme følehorn. 
Lav en kasse som den her, og find så 
seks bænkebidere, og kom dem op i 
et glas. Se, hvordan de finder vej, når 
du kommer dem ned i en kasse. Du 
skal bruge: En lille tom kasse med låg, 
en saks, tape og nogle gamle, fugtige 
blade. 

1. Brug låget til at lave tre lange 
stykker pap. De skal bruges til at 
lave de gange, som du ser på  
billedet.

2. Lad bænkebiderne gå hen ad 
gangen en efter en. Når de kom-
mer hen for enden af gangen, vil 
nogle af dem dreje til højre og 
andre til venstre.

3. Læg fugtige blade i højre side 
af kassen. Prøv nu at lade bænke-
biderne gå gennem kassen igen. 
Hvilken vej går de?

Gangen skal være så 
smal, at bænkebiderne 
kun lige kan komme 
igennem.

Bænkebiderne  
skal starte her

Papstykker 
 – der må ikke være 
sprækker forneden.

Blade

Hvad sker der?
Bænkebiderne vil dreje til 
højre og hen mod føden.

Hvorfor? 
Bænkebiderne kan spore 
føden med deres følehorn. 
De bruger dem til at finde 
bladene.



PŒ jagt efter mad14

Lav en regnorme-farm
Det er vanskeligt at studere regnorme, fordi de ikke kan lide lys. 
Så snart de mærker det, kravler de væk og prøver at finde et mørkt 
sted igen. For at se, hvordan regnorme lever og spiser, kan du lave en 
regnorme-farm, som du ser her. Find så to eller tre regnorme, som du 

Det skal du bruge:

•	 Skotøjsæske	

•	 Tape

•	 Kuglepen

•	 Saks

•	 Stor	plastikflaske

•	 1	kop	sand

•	 3	kopper	fugtig,	

løs	jord

•	 Små	tern	af	løg	

og	kartoffel

kan lægge i den. Det er vigtigt, at 
du ikke trækker i regnormene, for 
så kommer du måske til at skade 
dem. De er dækket med små hår, 
som de bruger til at holde godt fast i 
jorden med.

1. Du skal klistre den ene side af 
skotøjsæskens låg fast til æsken, 
så det kan åbnes som en dør. Prik 
så huller i toppen af æsken med 
en kuglepen, så der kan komme 
lys og luft ned til regnormene.

2. Skær toppen af flasken. Fyld 
den så med løse lag af jord og 
sand. Spred løg og kartofler på 
overfladen.

3. Læg forsigtigt regnormene 
derned, og stil så flasken ind i 
æsken, og luk døren. Stil den 
udenfor på et køligt, tørt sted i fire 
dage.

4. Efter fire dage skal du gå 
tilbage og se til flasken. Hvad er 
anderledes med sandet og jorden?

Husk: Du skal lægge regnormene 
tilbage til det sted, hvor du fandt 
dem, når du er færdig med forsøget.
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Låg tapet fast til æsken

Huller

Løg- og 
kartoffeltern

5 cm fugtig 
jord  

1 cm sand 
mellem 
hvert lag

Hvad sker der?
Efter fire dage er lagene af sand og jord blevet 
blandet sammen. 

Hvorfor?
Regnormene blander sandet og jorden, når de 
kommer op til overfladen for at spise føden, 
og når de graver underjordiske gange for at 
komme væk fra lyset!

Fra Dyrestudier i Usbornes store eksperimentbog udgivet i 1996 af Usborne Publishing Ltd. London. Copyright til-
ladelse er forsøgt indhentet.





Stop
 
Del 2 er slut. 
Nu skal du finde dit  
spørgsmåls-hæfte.
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