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Hej, så er vi her igen! 

 

vis du ikke har mødt os før, vil jeg præsentere min familie og mig 

 selv. Jeg er en ung Skotsk hjortehund, jeg voksede op med mine 

 brødre og søstre, mor og tante, men så en dag flyttede jeg til en  

ny familie med 5 medlemmer, os 4 hunde og et menneske. 

 

 

Her er vi hunde, fra venstre mod højre (ligesom pilen) er det:  

Smukke, er en borzoi, meget smuk og nobel. Han er bange for mennesker 

Flapøret er en fjollet glad Irsk ulvehund som er lidt klodset. 

Bedstefar-Hund, en ældre erfaren jagthund, sød og rar, men ser ikke godt 

Og mig selv, Penticton, eller Professoren. Jeg er en nysgerrig Skotsk 

hjortehund, som vil vide alt. Alt det kan du læse mere om i mine bøger!  
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Da Flapøret gik i Hundeskole 

  

uhuuu!, Hejsa folkens, ja det er mig, Flapøret! Ohrj jeg 

 er så glad for at se jer igen, her har vi så meget sjov! 

 Wauu jeg har så meget at fortælle jer, hvor skal vi  

begynde - lad os se - ja! Jeg elsker børnene i skolen. Når vi kommer forbi 

skolen, kommer de og kæler med mig, og jeg elsker det! Og de elsker det 

også! 

Øh, Flapøre, det er ikke den skole jeg spurgte dig om. Fortæl os om 

Hundeskolen! Vi vil vende tilbage til den anden skole en dag, og fortælle 

om den, det lover jeg! 

Ja mand! Jeg skal nok fortælle! Hundeskolen er en stor græsplæne, og der 

er mennesker med andre hunde. De er alle mindre end mig. Én hund er 

endda mindre end mit hoved! 

 

Du kan læse mere om hvad vi laver i hundeskolen i denne bog!  
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Flapøret har fødselsdag! 

 

ødselsdage er, når kalenderen viser samme dato som da nogen 

 blev født. Indtil videre har jeg ikke haft nogen fødselsdage endnu. 

 Men - Flapøret har fødselsdag i dag! Det er den 26 Januar! 

Allerede fra morgenen er der mere aktivitet end sædvanligt her i huset. 

Det lader til, at vores menneske har forberedt noget særligt til i dag! Men 

jeg kan ikke finde ud af hvad. Det her er nyt for mig. Vores menneske 

rydder et område i stuen. Jeg må holde mig ajour med dette!! 

Så får Flapøret en fødselsdagskage! 

Med lys og flag! Der er tre af hver. Tre 

stearinlys betyder at Flapøret bliver  

3, så i dag må det være 3 år siden han 

blev født. 

Flapøret får et stykke af sin 

fødselsdagskage først, derefter får vi 

alle et stykke af fødselsdagskagen! 

Det er godt! 

Nu glæder jeg mig allerede til min 

fødselsdag! Det har jeg ikke haft 

endnu. 

Flapøret får også et nyt halsbånd. Et 

rigtig stort og stærkt, fordi Flapøret er 

stor og stærk.  
 

Og hvad sker der mon så mere på det fjollede Flapøres 

fødselsdag? 

Det, og meget mere fortæller vi om i denne bog!  
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Landskaber ændres 

 

rosion, det er, hvad kystbeskyttelsen ved stranden er lavet for at 
 forhindre. Husker, i den jeg sprang over, da vi var på stranden på 
 Flapørets fødselsdag? Menneske, fortæl os lidt om erosion! 

Jeg ved kun at disse kystbeskyttelses-ting er sjove at springe hen over! 

 

Når vandet bevæger sig langs kysten, tager det ofte sand og ler, 
der ligger i vandlinjen med sig i farten. Det betyder at kysten med  

tiden slides mindre. Det vil man gerne undgå langs beboede områder, 

derfor bygger vi disse kyst beskyttere, der kaldes høfder eller 

bølgebrydere. Så håber vi, at de kan hjælpe med at beskytte kysten mod 

slid. De findes meget større end de små høfder, du hopper over. Se her! 

   
Det ville være umuligt at beskytte alle kyster med høfder. De er dyre at 

bygge og vedligeholde. Erosion tager af kysten men det giver os også 

noget nyt land tilbage. 
Det sand og ler, som 
vandet tager på ét sted, 
kan afsættes et andet 
sted - eller samles på 
bunden af havet, hvor det 
en dag bliver et problem 
for skibe. De røde pile 
viser, hvordan en hav 
strøm kan slide jord ud på 
ét sted og derefter af......-  
Hvad har dette nu med hunde at gøre? Det kan du læse i min bog!  
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Hundeskolen 

 

koler er mere end blot den form for skole, du kender. De er 

 forskellige, hvis de har forskellige formål. Vores menneske har 

 været på mange forskellige slags skoler, både som elev, og  

studerende, men senere også som lærer. Som du ved, har han været i 

hundeskole før med både Smukke og Flapøret. Sommetider går vores 

menneske stadig i hundeskolen med Smukke eller Flapøret, og en sjælden 

gang også med Bedstefar-Hund. De hjælper på hundeskolen fordi de alle 

er gode til at berolige hunde som er bange for andre hunde. 

Jeg er heller ikke let at forstyrre, faktisk er Skotske hjortehunde meget 

vanskelige at forstyrre. Jeg er bare en normal elev sammen med mit 

menneske. Når vi går ud på længere ture, end jeg kan gå, bruger vi den 

røde vogn. Men i dag løfter mit menneske mig op i en sort ting han kalder 

en ladcykel. Han kan køre på den, mens jeg sidder foran.  

 

Jeg kan ikke så godt lide at 
køre, men jeg er jo også 
nysgerrig, hvor vi skal hen, 
så jeg accepterer det, 
selvom det ikke er så 
behageligt for mig. 
Jeg ved ikke engang med 

sikkerhed, om vi skal i 

hundeskole, men jeg tror 

det. Jeg er nemlig god til at 

gætte hvad vores menneske 

vil til at gøre.  

Det ser ud til at jeg har ret! Dette må være hundeskolen. Men hvad lærer 

vi så i hundeskolen? Regner det virkelig altid på Skotske Hjortehunde?   
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Dyrlægen 

 

yrlæger er som læger for mennesker. De hjælper bare dyr i 

 stedet. Jeg har aldrig været hos en dyrlæge, der var kun en til at 

 kontrollere os da jeg var en meget lille hvalp, men det er længe 

siden, og jeg kan ikke huske noget om det.  

For et øjeblik siden kørte mit menneske mig i ladcyklen til dette sted, hvor 

vi er nu, og det er i venteværelset hos en dyrlæge. Der er hunde og katte, 

som venter her. Ingen har lyst til at lege, fordi vi enten er syge eller bange 

for, hvad der skal ske. Mange hunde kan ikke lide dyrlæger. 

Det er min tur nu, og sammen med mit menneske kommer vi ind i et 

mindre rum, hvor et menneske jeg ikke kender venter på os. 

 

Hun begynder at undersøge 

mit ben, og bøjer det frem og 

tilbage. Mit menneske 

beroliger mig, men jeg er bare 

nysgerrig vil helst bare slikke,  

mennesket her, som er en 

dyrlæge i ansigtet. 

Bevægelsen af mit ben 

forårsager lidt smerter, men 

min nysgerrighed vinder. 

De snakker igen, mennesker snakker altid meget. Jeg tror næsten at mit 
menneske synes dette her er værre end jeg gør. Indtil videre er det faktisk 
ret sjovt her, fordi det menneske her giver mig godbidder. 

Vi forlader det mindre rum og går ind i et, der er endnu mindre. Dette 

rum er ret mørkt, og det har ingen vinduer.  

Ja, hvad skal der nu til at ske med vores Professor her? 
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I eksempel 1 brænder ilden ordentligt. Skorstenen er ren og alt fungerer 

fint Den blå pil viser, hvordan ilt kommer ind i ovnen, og den røde pil 

viser, hvordan forbrændings gasserne kommer ud. I eksempel 2 er der en 

masse af sod i skorstenen. Sod er kulstøv, og det kan brænde. Hvis 

skorstenen bliver varm, og der kommer ilt ind i skorstenen, kan soden 

bryde i brand og forårsage en skorstensbrand. Der kan få et hus til at 

brænde. I eksempel 3, er der en spærring af skorstenen, fordi en fugl har 

bygget en rede. Ja, det sker faktisk! Røggassen kan ikke undslippe, og 

kulilte undslipper gennem revner og sprækker ind i huset, som de orange 

pile viser dig. 

Skorstensfejeren er her for at sikre at alt dette virker sikkert, så du kan 

hvile sikkert foran pejsen, sådan som jeg ved, du kan lide det!  

Hej, der er noget galt udenfor! Skorstensfejeren kalder på os oppe fra 

taget.  Ja, hvad er der sket udenfor, og hvordan løser vi det problem? 

Hvorfor taler vi i det hele taget om skorstene og ildsteder her?  
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Den mærkeligste dag nogensinde 

 

ores menneske har været rastløs i nogle dage, og vi er sikre på, 

 at der snart skal ske noget. Han har talt meget i klokkemaskinen 

 i de sidste dage, og han ser ud til at være bekymret over noget. 

Ja, vi er altså rejst udenbys her, og hvad skal der mon til at ske nu? 

Mit menneske 
holder mig blidt, 
mens det andet 
menneske stikker 
en nål i mit 
venstre forben. Jeg 
vidste, de ville 
tage fejl af 
benene! Hej 
folkens, det er det 
andet ben ... 
Men hvad er nu 
det? Jeg bliver 
svimmel? Ting 
begynder at se 
mærkelige ud, og 
pludselig, vil jeg  
bare sove? 
 
Jeg husker ikke 
mere..... 
Menneske fortsæt 

historien .... zzzzzz 

 

Ja, det skal jeg nok, men det bliver i Professorens bog!  
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Blive rask hurtigt?  

Straks han er færdig med at tale i klokke-tingen, tager han mig ud og 

løfter mig op i ladcyklen. Skal vi i hundeskole nu? Hej jeg er syg! Selvom 

hundeskolen er sjov, har jeg ikke lyst til det nu! 

 

Vi kører med en hastighed jeg 

aldrig har prøvet før i ladcyklen. 

Som du ved kan jeg ikke lide at 

køre, men det her er langt det 

værste jeg husker. Det vil sige, 

så godt som jeg kan huske, 

fordi jeg føler virkelig underligt 

nu. Vi tager ikke i hundeskole, 

fordi det er ikke vejen til 

hundeskole. Det tror jeg ikke, 

men jeg ved det ikke. 

Nu husker jeg, hvor vi kører hen. Det vil sige, jeg tror det, for lige nu ved 

jeg ikke rigtig ved noget overhovedet! Det er ikke en rar følelse for en 

professor-hund som mig! 

 

Hvad er der nu galt, og hvor skal vi hen i den fart? Det får 

du svar på i denne bog! 

Og hvad i alverden ved Flapøret om alt det her? 
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Dage med Bedstefar-Hund 

 

æste dag er vores menneske OK igen, og jeg er også OK. Når vi 
 får vores daglige ture, er vi normalt af sted alle hunde sammen 
 Det er anderledes i dag. Vores menneske går først en tur med  

Flapøret og Smukke, mens han efterlader mig hjemme samme med 

Bedstefar-Hund. Når de kommer hjem, tager han Bedstefar-Hund og mig 

med ud på tur. Ja jeg kalder det at gå, selvom jeg bliver kørt en del af 

vejen i den røde vogn. Vi kommer til et sted i skoven, og Bedstefar-Hund 

begynder at snuse i jorden. Jeg bliver også nysgerrig og ja der er en duft. 

 

Jeg følger Bedstefar-Hund gennem skoven, vi finder... Ja, hvad finder vi, 
og hvad laver jeg her med Bedstefar-Hund?  
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Hvem er det der jagter min 

hale?  

Hvorfor bliver jeg ramt af 
laserstråler? 
Hvem er Kattemor? 
Hvad er det jeg finder her? 
Er der virkelig nogen der 
prøver at lære Flapøret at 
regne? 
 

 
 

Du får svar på alt dette i min bog Professoren går i Skole! 

https://www.saxo.com/dk/professoren-gaar-i-skole_pdf_SX43107263 

 

 

VI SES 
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