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Handling: I dette eventyr møder vi fem 
søskende fra Rönndalen på Åland. Julia, Oskar, 
Erik, Alma og Sofia bor i en villa sammen med 
deres forældre. Vi følger med børnene ud 
på eventyr, og hver fortælling handler om at 
overvinde sin frygt og følge sine drømme. 

Tema: eventyr, ønskedrømme, eksistentielle 
overvejelser, frygt, mod, livet, døden

Samtale og aktiviteter:
KIGGELÆSE med de alleryngste 

Se på omslagsbilledet og billederne i bogen sammen 
med dit barn.  Har I set guldsmede i virkeligheden? 
Hvor ville man kunne flyve hen på en guldsmed? Find 
på korte historier om billederne. 

LILLE 

1. Fantasifuld bevægelsesleg (baseret på Julias 
eventyr) 

Leg en fantasifuld bevægelsesleg med gruppen, hvor 
I rejser til Eldorado. Rejs gennem det Evige torden-
vejr, og tramp med fødderne for at lyde som torden. 
Prøv at bestige Månens bjerg ved at klatre og hoppe 
fremad. Find jeres egen Guldrose, prøv at komme 
op på den, lær at styre, og flyv fremad. Land på en 
Glitrende guldeng, hvor I kan ligge og slappe af. Brug 
lyde og bevægelser, og spørg børnene undervejs på 
rejsen, hvad de kan huske fra Julias eventyr. Bagefter 
kan I tegne jeres eget Eldorado. 

2. Hvem gemmer sig bag regnbuen og klippe-klistre 
med skyer (baseret på Almas, Sofias og Julias even-
tyr) 

Rems forskellige vejrfænomener op, og forestil jer, 
hvem der gemmer sig i dem. Lav din egen flyvende 
sky: Tegn en sky på karton, klip ud, farvelæg, dekorér 
og sæt et billede af barnet på skyen. Sæt skyen fast 
på en pind, så den kan bruges til dukketeater. Rejs 
med skyen til forskellige steder, og find på rejsefort-
ællinger. Skyen kan også møde de andre vejrfænome-
ner. Hvad sker der så? 

MELLEM 

1. Undersøgelse af liv i nærmiljøet (baseret på Oskars 
eventyr) 

Oskar spekulerer i sit eventyr over, hvad der lever, og 
hvad der ikke lever. Tal om, hvordan man kan vide, at 
noget lever.  Gå omkring i jeres nærmiljø og undersøg, 
hvor der er liv. Tag gerne et kamera med, så I kan do-
kumentere det.  Tal om vandet i vandhanen, krybende 
smådyr i vejkanten, noget, der ruller forbi ude på 
vejen. Lav en lille udstilling med de ting, som I finder! 

2. Lyvebænk (baseret på Eriks eventyr) 

I Eriks eventyr er der en lyvebænk, hvor Erik sidder, 
den aften han møder havguden Poseidon. Den hedder 
Lyvebænken, fordi man på Lyvebænken kan give fan-
tasien frit spil og finde på så gode historier, når man 
sidder på den. Forestil jer, at I sidder på en lyvebænk 
en varm sommeraften og finder på en rigtig god 
historie. Historien må gerne handle om at følge sine 
drømme og overvinde sin frygt. Tænk på noget, der 
virker helt umuligt, og hvordan man kan klare det.  
Fortæl historierne for hinanden, eller skriv dem ned! 



S P R O G D E L E N 

”Der var engang...”

Det var en gång... Einu sinni var… Olipa kerran...

Der var engang... Tað var einaferð... De lei oktii...

Det var en gang... ilaannigooq...
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STOR 

1. En guldpen fyldt med digte (baseret på Julias 
eventyr) 

Skriv et digt, der handler om Guldpennens ædelsten.  
Vælg en af pennens sten, som digtet skal handle om: 
a) rubin, rød som kærligheden og latteren i dit hjerte, 
b) perle, sørgelig som en tåre, c) safir, blå som din 
længsel eller d) smaragd, grøn som håbet. Brug en-
ten ædelstenen i digtet, farvebeskrivelsen eller begge 
dele. Mal gerne baggrunden til digtet i den valgte 
farve. 

2. Guldsmedens drømmekort (alle eventyr) 

Start med at kigge på omslaget og tænke over, hvad 
der sker på billedet? Hvor er de fem søskende? Hvil-
ken følelse udstråler omslaget? Hvorfor hedder bo-
gen ”På en guldsmeds vinger”? Mal derefter er kort 
over alle de steder, som de fem søskende besøger i 
bogen. Beskriv stederne ved hjælp af alle sanser. 

3. Hvad syntes du om bogen? Hvad kunne du lide ved 
bogen? Var der noget, der var svært at forstå? Kan 
du se mønstre og finde ligheder med andre historier?

LÆS OGSÅ: 

Jag och alla (”Jeg og alle”) af Ylva Karlsson og Sara Lundberg

Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!


