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Læseguide	  til	  Hadet	  
	  
	  

3. maj - 14. juni 1944 

Før du læser 
Ord og vendinger du skal vide: 
Spærretid: Udgangsforbud i forbindelse med krig. Under den tyske besættelse af Danmark var der i 
perioder spærretid i aften -og nattetimerne. 

 

Timeglas: Et ældre måleinstrument til måling af tid. 

Longjohn: En ladcykel, der blev brugt af et bud. 

Mens du læser 
Fokuspunkter: 
13. maj. Hvad betyder det at Bente har gjort det? Og at det ikke gjorde ondt? 

15. maj. Hvad mener Henning med at han ”vil gerne med i noget”? Senere siger Sara til faren - ”De 
ved, hvad du laver” Hvad tror du, hun mener med det? 

16. maj. Onkel Jan fortæller at faren ”skal over med elleve andre”. Hvor tror du de skal hen? 

17. maj. Her får vi at vide, at faren og de andre skal med en båd. 

14. juni. Hvad tror du det betyder, at Bentes far ”er ikke helt fin i kanten”? 

 

Efter du har læst 
Skriv hvilke personer vi har hørt om indtil videre. Og hvem er hovedpersonen? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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19. juni - 16. august 1944 

Før du læser 
Ord og vendinger du skal vide: 
Sporvognskonduktør: person der er ansat til at kontrollere billetter i sporvogne. 

Baljerne: Romantisk forlystelse i Tivoli. 

Skrubber: En fladfisk. Se illustrationen. 

Syrener: Et lille træ med velduftende blomster. 

Goebbels: Højtstående nazist og propagandaminister.	  	  

	  

Mens du læser 
Fokuspunkter: 
26. juni: ”Men snart er de væk”. Hvem er ”de”? 

27. juni: Hvad er det Knud vil gøre hele tiden? 

13. juli: Hvorfor er mor begyndt at lugte? Hvor arbejder hun henne? 

1. august: ”Er det ikke på tide, vi andre tager over” Hvad er det de skal tage over? Og hvorfor vil 
onkel Jan ikke involvere dem? 

16. august: Hvad mener Sara med ”Jeg må risikere at dø for at leve”? 

 

Efter du har læst 
Se illustrationen 16. august. 
Skriv hvorfor tror du, Sara knytter hænderne i vrede? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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1. september - 26. november 1944 
 
Før du læser 
Ord og vendinger du skal vide: 
Rationeret: Under krigen var der begrænsning på visse varer. F.eks. var kaffe og sukker rationeret. 
 
Plusfours: Knæbukser der poser.	  	  
	  
	  
	  
 
Menses: Menstruation 
Gruekedlen: Stor kedel over et ildsted, man brugte til at vaske tøj i. 
Stod … som en sild i en tønde: Hvis mange mennesker står rigtig tæt sammen. 
 
Walther P38: Pistol, de tyske soldater brugte under 2. verdenskrig. 
Rekylen: Kraftigt ryk, når man affyrer en pistol. 
	  
	  
	  

Mens du læser 
Fokuspunkter: 
1. september: ”Jeg vil være med”. Hvad vil Sara være med til? 
14. september: Bentes mor kom på hospitalet. Hvad tror du der skete med hende? 
25. september: Hvad vil Frank bruge benzin til? 
7. oktober: ”Der fløj en stråle ud”. Og Henning bliver flov. Hvad er det for en stråle?  
23. november: Hvorfor taber Bente til Knud? 
 
 

Efter du har læst 
 
Skriv hvorfor du tror, at Sara stjæler en pistol og tager ud i skoven, for at skyde med den? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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30. november - 20. december 1944 
 
Før du læser 
Ord og vendinger du skal vide: 
Acetone: Letantændelig væske. 
Sabotage: Den danske modstandsbevægelse ødelagde tyske militære anlæg og fabrikker under 
besættelsen. Ofte med hjemmelavede bomber. Se illustrationen 30. november. 
Cikoriekaffe: Erstatning for kaffe, da det var svært at få rigtig kaffe under krigen. 
Waders: Engelsk ord, man bruger om vandtætte støvler, der går helt på til brystet. Se illustrationen. 
Parabellum P.08: Tysk pistol, der blev kaldt Luger. 
Hipo: Danske politimænd, der samarbejdede med den tyske besættelsesmagt. 
 

Mens du læser 
Fokuspunkter: 
9. december: Hvorfor spørg Sara viceværten, hvordan han har det med at faren er i Sverige? 
12. december: De går gennem lort og sætter brand til verden. Hvor går de henne og hvad laver de? 
12. december(næste side): ”Han dukkede op om hjørnet”. Hvem er han? 
13. december: ”Hvis man er iskold som mig, hvor længe tager det så at blive varm igen”. Hvad 
mener Sara med det? 
20. december: Hvordan ved Sara, at elskeren er hr. Arnesen på anden sal? 
 

Efter du har læst 
Den 13. december skriver Sara, at Frank så på hende med bange øjne.  
Skriv hvad du tror, der er ved at ske med Sara, og hvorfor Frank bliver bange? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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21. december - 15. januar 1945 
 
Før du læser 
Ord og vendinger du skal vide: 
Feltsengen: Sammenklappelig seng.  
 
 
 
Sabotør: Person der udfører sabotage. 
Marehalm og hjælme: Højt græs, der vokser i klitter. 
Følfod: Gul blomst, der springer ud i foråret. 
Lurblæserne: Statue ved Rådhuspladsen. 
Ariske: Den nordiske race. 
Selvtægt: Det, at tage loven i egen hånd. 
 

Mens du læser 
Fokuspunkter: 
22. december: ”Jeg vil med Frank”. Hvad vil Sara være med til? 
28. december: ”Nu er du fri”. Hvad er Bente blevet fri for? 
28. december: Hvorfor bryder bygninger i brand? 
31. december: Hvad er det mor ved nu? 
15. januar: Hvad tror du, det er for en gruppe Henning og Frank er kommet med i? 
 

Efter du har læst 
Den 15. januar siger Sara, at Frank vil beskytte noget, der er ved at gå i stykker inde i hende. Se 
også illustrationen. Skriv hvad du tror, der er ved at gå i stykker inde i Sara: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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8. februar - 25. marts 1945 
 

Før du læser 
Ord og vendinger du skal vide: 
Gestapo: Det nazistiske Tysklands hemmelige politi. Gestapo var berygtet for deres effektivitet og 
brutale metoder, der bl.a. bestod af tortur under afhøringer af modstandsfolk. 
Gå under jorden: betyder man gemmer sig for f.eks. politiet. Betyder at man ingen kontakt har med 
familie og venner. 
Dagmarhus: Kontorbygning i København, der i dag rummer biografen Dagmar. Under besættelsen 
var Dagmarhus, sammen med Shellhuset, tyskernes hovedkvarter. 
 

Mens du læser 
Fokuspunkter: 
8. februar: Hvad tror du Sara mener med, at det er hende, der er soldaten? 
19. februar: Hvorfor tror du Sara stiller alle de spørgsmål om Frank? 
26. februar: ”De kom klokken fem”. Hvem er de? 
26. februar: Hvem tror du den onde og den gode er? 
26. februar(næste side): Hvem er damen ”med gebis og stærke briller”? 
3. marts: Hvad er det for en dom Frank venter på? 
25. marts: Hvorfor tror du ikke, der er nogen illustration denne dag? 
 

Efter du har læst 
I løbet af siderne fra den 21. december til den 25. marts, er der flere eksempler på, at Sara er ved at 
ændre sig. Man kan se det på den måde andre ser på hende, og den måde hun opfører sig på, bl.a. 
overfor moren og Frank. Find eksempler og skriv dem her: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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3. april - 25. april 1945 
 

Før du læser 
Ord og vendinger du skal vide: 
Stikker: Under besættelsen, var der flere danskere, der fortalte tyskerne, hvis de fandt ud af, hvem 
der var modstandsmand. Nogen stikkere gjorde det fordi de var nazister, andre gjorde det fordi, de 
fik penge af tyskerne. 
Krokus: En plante. 
Krappe bølger: Kraftige bølgebevægelser i hurtig rækkefølge. 
Stikkerlikvidering: Når modstandsfolk slog stikkere ihjel. 
 

Mens du læser 
Fokuspunkter: 
3. april: Hvorfor tror du Sara siger nej, da onkel Jan spørg hende, om hun kender Mads Villadsen? 
3. april: Hvem er ”de der bestemmer” og hvad er det for en ordre, der går ud? 
15. april: Hvem er det Sara slår ihjel? 
15. april(næste side): Sara står ”på en kant mellem to verdener”. Hvad tror du, hun mener med det? 
23. april: Hvorfor rødmer Bente? 
 

Efter du har læst 
Nu er du tæt på bogens slutning, hvad tror du den ender med? 
Skriv dit forslag her: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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5. maj - 1. december 1945 
 

Før du læser 
Ord og vendinger du skal vide: 
5. maj: Dagen hvor Danmark blev befriet, og krigen var slut. 
Klippe håret af tyskertøser: Tyskertøs, kaldte man under besættelsen, piger der var kærester med 
tyske soldater. Efter krigen, straffede man pigerne, ved at klippe håret af dem. 
Krakelere: At gå i stykker. 
LIFE Magazine: Amerikansk månedsblad, der efter krigens slutning, bragte billeder fra tyskernes 
KZ lejre, som viste udsultede og døde jøder. 
Shellak: En lak, man bruger til møbler. 
 

Mens du læser 
Fokuspunkter: 
5. maj: Hvorfor tror du, Sara synes det er tøsedrenge, der kører rundt? 
7. maj: Hvorfor gør familien alt, for at vise, at de er normale? 
7. maj: Se illustrationen. Hvem ligger på gulvet under bordet? 
10. juni: Hvad er det, der sker med Sara? 
4. juli: Hvad tror du Sara mener med, at mørket nu er en del af hende? 
 

Efter du har læst 
Prøv at beskrive i hvilken stemning bogen slutter: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 


