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act KATASTROFE 
handler om de store 
katastrofer, der sker ude 
i verden og om de nære 
katastrofer, som kan ramme dig 
her i Danmark. Du møder danske 
børn, som fortæller om at redde liv 
og selv at blive reddet fra katastrofer. Du 
bliver også klog på fremtidens katastrofer, 
og hvorfor en oversvømmelse er en større 
katastrofe i Afrika end i Danmark.
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Oliver reddede 
sin lillesøster fra 

at drukne  

Efter katastrofen: 
Sådan er du en god ven 

Surab er en
ægte superhelt. 

Find ud af 
hvorfor på 

Bliver du, eller 
tager du flugten?
Løs dilemmaet på
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1. 

Lea og Oliver leger et farligt sted 

Det er vinter. Og det er bidende koldt. Både Oliver og hans søster Lea har begge tykke vinterjakker og 

overtræ
ksbukser på. De har lige været forbi deres gamle børnehave, hvor der er kælekatte, man 

kan lege med. Men nu vil de ned til d
ammen på marken bagved. De har nemlig hørt, at der 

er kommet is på. Lea går ud på træ
broen. Den er fedtet af alger. Søen er dækket af et tyndt 

lag is. Overfladen går næsten op til b
roens kant.

Oliver står i starten af broen sammen med to af sine gode venner. De står og småsnakker, 

men Oliver har øjnene på lillesøsteren, der går ud midt på broen. Her kan han se, at hun 

stikker den ene fod ud over broen for at prikke til is
en med den ene skosnude.

“Lea, hold fast i broen!” rå
ber Oliver advarende.

Men Lea når ikke at høre advarslen. Den tynde is har givet efter.

Oliver ser, at hans søster pludselig står i vand til skuldrene og 

kæmper for at få fat i b
roen. Hun kan ikke svømme. 

Og Oliver ved, at dammen er dyb.

Navn: 

OLIVER SIIG
Alder: 11 år

Bor: Hammerum (ved Herning)
Søskende: Lea (9 år)

Kæledyr: Har haft kaniner
Bedste ven: Gisli (islandsk 

drengenavn)
Bedste fag: Matematik

Fritid: Squash og parkour 
Fremtid: Måske politibetjent

BLÅ 
BOG

2. 

Oliver handler 
lynhurtigt 

“Hjælp!” råber Lea.
Oliver løber hen og tager fat i Leas krave med den ene hånd og i 

en stolpe med den anden. Nu hiver han alt, hvad han kan. 
Lea er blevet tung. Hendes vintertøj har suget en masse vand. 

Oliver kan se, at det iskolde vand allerede har gjort Lea helt
 bleg i huden.

Oliver bider tænderne sammen. Han kan høre, at en af hans 
tænder knaser – at den simpelthen går i stykker, fordi han 

anstrenger sig så meget. Men det lykkes. Lea får først et 
knæ op på broen og så hele kroppen. Olivers venner står 

stadig inde ved bredden. I chok.
Oliver opdager, at han har mistet halvdelen af sin negl på

 højre langemand, fordi han har trukket så hårdt. Det 
bløder fra fingeren. 

Nu hjælper Oliver den grædende Lea af med 
det våde overtøj og giver hende sin egen jakke på. 

Røde Kors har lavet 
førstehjælp i over 
150 år. Vi redder liv i 
krige og katastrofer. I 
Danmark underviser 
vi hvert år tusinder i 
førstehjælp, så de selv 
kan redde liv.
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3. 

Far er heldigvis ikke sur 
Både Oliver og Lea ved godt, at de ikke skulle have leget nede ved dammen. 

Derfor går de ikke direkte hjem til deres far. De er nemlig bange for at få skæld 

ud. I stedet går de over til Olivers venner. Her giver vennernes mor Lea tørt tøj 

på, og de får alle sammen varm kakao. Efter noget tid er der ingen vej uden om. 

De er nødt til at gå hjem.Først forstår deres far ikke, hvad der er sket. Det er først, da de sidder ved 

spisebordet inde i stuen, at de rigtigt får fortalt, hvad der skete nede ved 

dammen. Nu begynder deres far at græde. Oliver er overrasket over, at hans 

far ikke er sur.
“Det var så godt, du var der. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad der var sket, 

hvis du ikke var der. Du skal vælge en gave. Det har du fortjent,” siger faren.

Oliver vælger senere et par høretelefoner, og han får også en bog om 

førstehjælp af sin oldemor.“Jeg har læst hele bogen. Det er vigtigt at være forberedt, hvis der igen 

sker noget med Lea eller anden i min familie.” 

OLIVERS BEDSTE 
FØRSTEHJÆLPSRÅD
Forsøg at hjælpe – også selv 
om det ser helt umuligt ud.

Oliver har fået en 

førstehjælpsbog. 

Efter ulykken har han 

læst alt i bogen.

Lea har været rig
tigt 

meget i sv
ømmehallen 

med sin far efter ulykken, 

så nu kan hun svømme.

TIP: Hvis din ven kommer til skade
Hvis de andre løber efter hjælp hos en voksen 
– bliv hos den, der er kommet til skade. Start 
med selv at tage en dyb indånding og berolig 
derefter din ven, der er kommet til skade. Det 
er altid godt at holde i hånd.

ANTBOY
Oscar Dietz:
“Jeg er ikke speciel superhelteagtig, selv om 
jeg godt kan lide at lave noget parkour og et 
par saltoer, hvis der er noget at hoppe op ad. 
På den måde ligner jeg måske Antboy lidt. 
Men jeg er nok mest superhelt i mit eget liv 
på den måde, at jeg virkelig kæmper for de 
ting, jeg gerne vil. Jeg ved for eksempel, at 
jeg skal arbejde med skuespil og musik, 
når jeg bliver voksen. Selv om det sikkert 
ikke er den letteste drøm, så ved jeg, det 
vil lykkes. Man skal bare ville tingene nok 
og arbejde målrettet for det, så sker det 
også. Man skal selvfølgelig være en god 
ven, og gøre noget for andre, men jeg 
synes også, det er ok, at man gør noget 
for sig selv og får skabt et liv, man kan 
være glad for.”

DEN RØDE FURIE
Astrid Juncher-Benzon:

“Jeg tror, der er lidt superhelt i os alle. 
Det tror jeg, mange kan relatere til. Jeg

har ikke lavet så mange stunts, da Den Røde 
Furie tit er usynlig, men specieleffekts er 

noget, jeg har set meget af. En film bliver 
så meget federe med nogle flotte 

specieleffekts, og Den Røde Furie ville 
ikke være lige så sej uden sine seje effekter.”

LOPPEN
Nicolas Bro:
“Jeg føler nok ikke, at der er så meget superskurk i mig privat, men vi må allesammen 
påtage os at se ud over os selv og prøve på at gøre noget for hinanden. Det er 
vigtigt!! Ellers ender vi som superskurke, selvoptagede og ensomme.”

WILHELM
Samuel Ting Graf:

“Jeg er sikker på, at der er lidt superhelt i os allesammen, og når man så virkelig 
får brug for nogle superkræfter, så kommer de bare helt af sig selv. Jeg har 

endnu ikke prøvet at få superkræfter i det virkelige liv, men jeg håber 
at jeg får lov at prøve det snart.” 

“Jeg har i løbet af de tre 
Antboy-film prøvet en 

masse seje tricks, kravlet 
på vægge, stået på høje 
tage, faldet fra og hængt 

i kæmpehøje træer.”
Oscar Dietz/Antboy

“Første gang jeg prøvede mit 
superheltekostume, blev jeg helt 

vildt begejstret, og jeg kunne 
nærmest mærke, at jeg blev 

sejere/fik superkræfter.”
Samuel Ting Graf/Wilhelm
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JOSHUA AINEBYONA 

10 år, Uganda

”Min ven skulle synge 

for præsidenten, men 

koret skulle have skole-

uniform. Sådan en havde 

han ikke. Så jeg lånte 

ham min, så han alligevel 

kunne være med.”
ANGELLAH MASIKA 11 år, Uganda“Jeg deler mine 

kartofler eller matoke (en slags kogt banan, 
red.) med min veninde. Det føles godt at hjælpe. Og når jeg ikke selv har en madpakke med, deler hun sin med mig.”

KULE 
BOLTEN 
11 år, Uganda
“To af mine 
klassekammerater 
var i en slåskamp 
omkring nogle penge. 
Jeg skilte dem ad og delte 
pengene mellem dem. 
Bagefter følte jeg mig ret 
modig.”

SHARON KABUGHO 
12 år, Uganda
“Min venindes familie 
har ikke særlig mange 
penge, så min familie 
hjælper hende meget. 
Mine forældre betaler 
hendes skolepenge. Jeg 
giver hende også noget 
af mit tøj.”  

SILJE FALHOF KOLTZE 

10 år, Danmark

“Jeg var i svømmehallen 

sammen med en ven. Vi var 

ude på det dybe, da han mistede 

sin plade. Jeg gav ham min, selv om 

jeg ikke rigtig kunne svømme.”

NOAH ANDREASEN 11 år, Danmark“En af mine klassekam-merater følte sig uden for, så jeg trøstede hende. Bagefter sagde jeg, at jeg gerne ville lege med hende.”  

NAOMI VON WEETSTEIN 

11 år, Danmark

”Min ven havde ondt i 

benet og kunne ikke være 

med i den leg, vi andre 

legede. Jeg satte mig 

i stedet sammen med 

hende.”

ANNA MCCARTHY 

11 år, Danmark

“Jeg fandt engang en 

mobil i e
n cykelkurv 

uden for et hus. Jeg 

ringede på, og ejeren

blev simpelthen så glad.”

SARA HØGH SØRENSEN 11 år, Danmark“En ældre dame glemte sine byttepenge i supermarkedet. Jeg løb efter hende og gav hende pengene. Bagefter havde jeg det rigtigt godt.”

VILDA 
WRAAE

10 år, Danmark
“Jeg rørte kagedej med en

håndmixer, da den satte sig
fast i min venindes hår. 

Jeg sørgede for at slukke
kontakten hurtigt. Hun
mistede ikke ret meget 

hår.”

LUKAS S. 
HANSEN 
11 år, Danmark

“Min ven bliver 
drillet rigtig 
meget, så jeg 
bruger meget 
tid på at snakke 
med ham.”

MALTHE 
NEESGAARD 

12 år, Danmark
“Min sidemakker havde 

ret svært ved dansk, så jeg 
hjalp hende med mange ting. 

Det føles dejligt at hjælpe.”

Hanna Line Jakobsen, 
præsident i Røde Kors 
“Da jeg var yngre, var jeg 
frivillig på Røde Kors' ferie-
lejre for børn. Når man er det, 
så skal man selvfølgelig kunne 
førstehjælp. Så da min kæreste 

på en ferietur i Egypten plud-
selig fik det så dårligt, at han 
stoppede med at trække vejret, 
handlede jeg med det samme. 
Jeg gav ham kunstigt åndedræt.
 I dag er vi gift og har 
to børn.”

Foto: M
orten H

oltum
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NEPAL
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12-årige Surab Tamrakar bor i 
Nepal. Det er det land i verden, hvor risikoen for 

at blive dræbt i et jordskælv er størst. I 2015 ramte det vildeste 
jordskælv i over 80 år. Her reddede Surab sin bedstemors liv. 

1. 

Et helt normalt liv med 

Facebook og Counterstrike

Når 12-årige Surab kommer hjem fra skole, sidder han som regel i sofaen 

og spiller Counterstrike på sin computer eller sin telefon. Nogle gange ser

han musikkanalen på fjernsynet. Andre gange er han bare lidt på 

Facebook. Men hvis man vil besøge Surab og hans familie, skal man først 

igennem snoede gader og kravle ind igennem en halvanden meter lille
 dør. 

For Surab bor dybt inde i Nepals hovedstad Kathmandu. Her dufter 

sødt af frit
ure fra nykogte samosaer og udstødnings-os fra biler 

og scootere. Og man kan høre lyden af små hamre mod metal, 

der klinger konstant. Surabs far er nemlig kobbersmed og 

laver små souvenirs til tu
risterne. Surab hjælper tit 

sin far. 

Det gjorde han også den dag, da det største 

jordskælv i 81 år ramte i 2015.  

Navn: 

SURAB 
TAMRAKAR*

Alder: 12 år
Bor: Kathmandu i Nepal

Søskende: Storesøster Rushna (18 år)
Fritid: Spille Counterstrike og se 

musik på tv 
Yndlingsret: Elsker blåbærkage

Bedste fag: Matematik
Skole: Går i 5. klasse på Nattergalens 

Privatskole   
*Tamrakar betyder kobbersmed. 

Faren er kobbersmed.

BLÅ 
BOG

 
Efter jordskælvet hjalp Røde Kors 
620.000 mennesker. Vi lavede 
livreddende førstehjælp og hjalp 
dem med mad, rent vand, presen-
ninger (store, tykke stykker plastik, 
som man kan bruge som en slags 
telt) og midlertidige huse. I øje-
blikket hjælper vi med at bygge 
skoler. 

Det store jordskælv i Nepal i 
2015 var det største i 81 år og 
målte 7,9 på Richterskalaen. 
Det er den skala, man måler 
jordskælv på. 7.9 er meget 
højt. 8.857 mennesker blev 
dræbt. 900.000 menneskers 
hjem blev ødelagt.
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2. 

Reddede sin bedstemor
Surab havde været ude i byen for at aflevere nogle billeder til sin far, da han kom tilbage til 

deres hus. Huset havde fået en stor revne i den ene ende. Det var sket ved det store 
jordskælv for 81 år siden. Nu begyndte jorden og taget at ryste mere end 

nogensinde før i Surabs liv. 
Folk råbte og skreg, og Surab skyndte sig at stille sig ind i døråbningen. 
Han dukkede sig og gemte sit hoved i sine arme. Det havde han nemlig 

lært i skolen, at man skulle gøre under jordskælv. Men noget var 
galt, så han. Han fik øje på en tung reol, der var ved at vælte. 

Nedenunder stod hans 55-årige bedstemor, der ikke 
havde set reolen. Surab greb ud efter hende. 

Han fik hende skubbet væk, lige før reolen 
væltede med et brag.  

“Jeg var bange, men gjorde bare, 
hvad jeg havde lært,” siger 

Surab.  

3. 

Flyttede ud på en mark

I tiden efter jordskælvet rykkede familien ud på 
en mark for at bo i telt. Her boede de sammen med 

de mange andre, som havde mistet deres hjem i jord-
skælvet. Andre boede under presenninger (store, tykke 

stykker plastik, som man kan bruge som en slags telt) ude 
midt i rundkørslerne. Der var flere efterskælv (små jordskælv) i 

tiden efter det store jordskælv. Når de kom, blev folk meget bange 
og vidste ikke, hvad de skulle gøre. De gik i panik.

Efter nogle dage rykkede Surab og hans familie dog tilbage til deres hus. 
Surabs far sagde, at de alle skulle sove under det gitter, de normalt hiver 

ned foran indgangen til butikken, når de lukker.  

Nepal er det land i verden, hvor 
risikoen for at blive dræbt i et 
jordskælv er størst. Nogle gange er 
der flere jordskælv om året, fordi 
landet ligger mellem flere af jordens 
tektoniske plader – de plader, som 
jordskorpen er dannet af. 

/ 13

Ea Suzanne Akasha fra Røde Kors hjælper børn videre 
med livet, når de har oplevet katastrofe. Her giver 

hun gode råd til dig. Rådene kan du bruge til at 
hjælpe en klassekammerat i tiden efter, at hun 

har oplevet en katastrofe. Det kan være en 
ulykke eller måske en i familien, 

der er død.1.
SPØRG BARE
Selv om din ven 
ser helt cool ud, så 
kan det godt være 
noget rod inden i 
hende. Så spørg, 
hvordan hun har det.  

2.
ACCEPTER ET NEJ
Hvis din ven ikke vil snakke, så er det 
ok. Men det er altid godt at vise, at du 
er interesseret. Hvis hun så får lyst til at 
snakke på et senere tidspunkt, så ved 
hun, at du er der.

3.
BLIV IKKE BANGE FOR TÅRER 
Hvis din ven kommer til at græde, så skal du 
ikke være bange. Det er naturligt at græde. 
Det gør vi alle sammen – også voksne. Prøv 
at lægge en hånd på hendes skulder. 
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5.
SIG DET TIL EN VOKSEN
Når du har snakket med en klassekam-
merat, der er meget ked af det, så er det 
en god idé lige at sige det til læreren. Når 
der er flere, der ved, at din ven har det 
skidt, så er der også flere, der kan hjælpe.

4. 
UNDGÅ DRAMA
Hvis I taler om det voldsomme, der er 
sket. Det kan for eksempel være en trafik-
ulykke, så husk altid at ende snakken med, 
hvordan det hele endte. Hun har det jo 
godt i dag. Hvis I kun snakker om alt det 
dramatiske, så er det svært for din ven at 
komme videre.

 Husene er høje, 
bygget meget tæt 

og af meget dårlige 
materialer. Nepal er 

Asiens fattigste land.
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A
ASYL betyder fristed og beskyttelse. Man kan ikke 

få asyl og lov til at bo i Danmark, hvis man er på 

flugt fra en naturkatastrofe. Men hvis man er på flugt 

fra krig, kan man søge om at få asyl – måske i Danmark.

B
BODIL var en fæl orkan, 

der ramte i Danmark i 2013.

C
CYKLONER og tyfoner 

er det samme som 

orkaner. De er alle 

meget kraftige vinde.
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FRA A-Z

E
EROSION er et fint ord for, at 

jorden enten bliver skyllet væk 
eller blæser væk.  

F
FATTIGE bliver hårdere ramt af 

katastrofer. De bor nemlig i dårlige 
huse og for det meste også farlige 

steder – det kan være på stejle 
bjergskråninger. 

G
GODT NYT: Vi er blevet bedre til at fore-

bygge naturkatastrofer. Derfor er antallet af 
dem, der dør i katastroferne det laveste i ti år. 

Selv om der faktisk er flere katastrofer.

H
HAITI er drønfattigt. I 2010 ramte et 
frygteligt jordskælv hovedstaden. 
Mange er stadig hjemløse.

I
ISLAND og Italien har vulkaner 

til fælles.

 J
Jordens skorpe er opdelt i 

tektoniske plader. Når de bevæger 

sig, kan der opstå JORDSKÆLV. 

K
KLIMAFORANDRINGER betyder 

tørrere, vådere, vildere og 

voldsommere vejr. 

L
LOKUMMER: 946 millioner mennesker 

har ikke et wc. Når mennesker bruger 

naturen eller en gyde som wc, så 

spredes bakterier. Det slår 280.000 

mennesker ihjel hvert år. Kilde: WHO

V
VULKANUDBRUD buldrer og 

brager i god tid, så hvis man er tjek-
ket, når man væk. Til gengæld kan de 

vare i tudselang tid. 

W
WILLIE WIL-LIES kalder australierne orkaner.

X 
XTRA FACT: Mellem 1980 og 2000 var der størst 

risiko for at dø i en naturkatastrofe, hvis man boede i 
Nordkorea. Kilde: FN

Y
YEMEN (udtales Jemen) er et af verdens fattigste lande. Du 

har sikkert ikke hørt om landet. Lige nu er der krig, og rigtig 
mange mennesker har været nødt til at flygte. 

Z
 ZUPERSEJT, at internettet og Facebook nu findes i næsten hele 

verden. Efter et jordskælv kan folk finde hinanden lynhurtigt.

T
TØRKE raser mange steder i 

verden. I Californien i USA har 

det næsten ikke regnet i fire år.

U
USA: Byen San Francisco bliver 

nok snart ramt af et jordskælv. 

Byen er blandt andet bygget 

på net, så husene nøjes

med at svinge, når 

jorden ryster. 

D
DÅRLIGT NYT: Antallet af flygtninge i verden er det

højeste siden 2. Verdenskrig. Samtidig udfordrer klimaet 

stadig flere mennesker på jorden.

O
OCEANIEN er en verdensdel. Her ligger en masse eksotiske småøer som Kiribati. De er i fare for at forsvinde, fordi vandet i havene stiger.

P 
PIGER er vildere end drenge: Orkaner med etpigenavn ødelægger mere end orkaner med et drengenavn.

Q
QUIZ om katastrofer på 
rodekors.dk/skole/katastrofe 

R
RØDE KORS har siden 1864 
hjulpet ofre for krige og siden 
også i andre katastrofer.

S
SYRIEN er et land i 
Mellemøsten. Der 
har været krig 
siden 2011. Krig er 
en menneskelig 
katastrofe. 

N
NEPAL er et meget fattigt land og blev ramt af et ødelæggende jordskælv i 2015.

M 
MIDDELHAVET kaldes også af nogle for Europas kirkegård, fordi alt for mange flygtninge drukner, når de forsøger at sejle over. 
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Navn: 

REGITZE 
KESTLER

Alder: 12 år
Bor: I Frederikssund

Søskende: Kristian (16 år)
Bedste ven: Ida

Yndlingsfag: Madkundskab
Fritid: Skydning og kor

Fremtid: Sanger

BLÅ 
BOGÅen i Frederikssund 

gik så voldsomt 

over sine bredder, 

at Regitzes hjem 

blev fuldstændig 

oversvømmet. Regitze 

blev reddet ud

gennem stuevinduet.
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1. 

Strømmen forsvinder, 
men er det noget særligt?
2013: Det er den første fredag i december, og ti-årige Regitze
har glædet sig til at se sin far. Han har været væk i nogle dage,
fordi han har været på arbejde i Schweiz. Men nu er han hjemme, 
og der skal weekendhygges i det lune hus i Frederikssund. 
Dagen før har stormen Bodil hærget, og det blæser en del. I 
vejrudsigten i fjernsynet advarer de om, at Roskilde Fjord, som 
familien bor ved, sikkert vil gå over sine bredder. Efter aftensmaden 
går Regitze og hendes far ned til havnen. Vandet går helt op til 
kajkanten. Da de kommer hjem, er strømmen gået i kvarteret, så de 
tænder stearinlys. Faren forklarer, at der ikke er strøm, fordi vandet har 
oversvømmet og ødelagt strømforsyningen. Men selv om det hele er 
lidt utrygt, så er Regitze alligevel så træt, at hun vælger at gå ind 
på sit værelse og lægge sig til at sove. Men Regitze får kun lov til 
at sove i ganske kort tid … 
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3. 

Mor og Regitze mødes igen og græder

Næste morgen kigger Regitze ud af vinduet og ser, at der nu står meterhøjt vand. Hendes

hus har vand til op over vinduerne. Regitze får tilbudt noget morgenmad, men selv om hun 

altid plejer at spise morgenmad, så kan hun ikke klemme noget ned. Hun har en følelse 

af, at der ikke er plads til noget i maven.

Kort tid efter kommer hendes far trækkende med en skydepram (en flad båd). 

Han har vaders på. Han beder Regitze og hendes storebror om at sætte sig ned

i prammen. Herefter trækker han dem hen til en gade, som ikke er så 

oversvømmet. Her står Regitzes mor. 

Hun har været til julefrokost aftenen før og har ikke kunnet komme hjem på 

grund af oversvømmelserne. Regitze græder, da hun ser sin mor. Både 

fordi hun er så glad for at se hende, men også fordi det hele er så 

mærkeligt. Moren græder også. Herefter krammer de hinanden 

længe. Regitze kommer herefter ud til sin moster, som bor et

andet sted i byen, hvor der ikke er oversvømmelser. Her får 

Regitze varmen, og nu kan hun pludselig mærke, at hun er 

sulten. Hun får te og boller med chokolade. Vandet er

 først væk dagen efter. Familien bor hos mosteren 

den næste uge.

Vandet er væk efter to dage, men Regitzes 

hus bliver helt ødelagt, og familien ender 

med at bygge et helt nyt hus. Fra 

oversvømmelsen sker, indtil de igen 

bor i et rigtigt hjem, går der 

næsten halvandet år.

/ 19/ 18

Familien bor i de 
første ni måneder efter 
oversvømmelsen i en 
skurvogn. De døber 
den ’Slottet’. Det navn 
griner familien stadig 
af i dag.

Regitze
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I tiden efter katastrofen i 
Frederikssund hjalp Røde Kors 
familier som Regitzes. Der var 
møder, hvor man kunne få hjælp 
af en psykolog. Regitzes mor 
lærte, at så længe Regitze havde 
lyst til at tale om katastrofen, så 
skulle de gøre det. Det var også 
rart for familien at vide, at når 
børnene sov fint om natten, så 
klarede de det ok. 

Regitzes families hus er helt ødelagt, men heldigvis er de 
fleste vigtige ting som billeder og bøger reddet. Meget 
er dog vådt og snavset, så mormoren laver bamsevaskeri 
og tørrer også alle Regitzes glansbilleder.

2. 

Vandet spærrer for døren
”Vi skal ud. Nu!” siger hendes far, da han vækker hende. Han står 
allerede klar med en pakket taske. Regitze tænker:
“Hvad nu?! Hvad sker der?” men hun siger ikke noget, for hun kan 
mærke med det samme, at det her er alvorligt. 
Regitze tager sin sorte vinterjakke og de sølvfarvede vinterstøvler på over sit 
grå nattøj. Hun når lige at tage sine to yndlingsbamser Kisser og Kaninis med, 
før hun går ud af værelset. Her ser hun, at der ligger vand på gulvet i gangen. I 
stuen ligger der en del mere vand. Hendes far har ryddet vindueskarmen i stuen 
og åbnet vinduet. De skal ud den vej. For døren er nemlig spærret af vand. 
Udenfor står Uffe, der bor længere nede af vejen. Han har vaders (en slags 
meget lange gummistøvler) på for at holde vandet ude. Han tager Regitze op 
på ryggen, men han er ikke så høj, så Regitzes fødder bliver våde i det iskolde 
vand. Uffe bærer hende over til sit hus. Det er kun oversvømmet i kælderen. 
Sammen pakker de Regitzes taske ud og finder en pink sovepose frem. Regitze 
lægger sig på en lille lædersofa. Den er lidt for kort, så hun må krølle sig lidt 
sammen i mørket. Det eneste, der lyser op og varmer, er brændeovnen. 

FOREBYGGELSE 
Efter den store oversvømmelse i 2013 har 

Frederikssund gjort meget for at forebygge 
nye oversvømmelser. De lægger blandt 

andet store sække med sand ud ved åen. På 
havnen lægger de også store vandslanger ud 

ved kajkanten. Det standser vandet.

Foto: Thomas Munk Rønberg

Foto: Privat

Foto: Privat

Foto: Privat

Foto: Privat

FREDERIK
SSUND
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Din bedste ven
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              Du sidder i klassen, da en mand i noget, der ligner en 

rumdragt kommer ind. Han fortæller, at der er udbrudt 

en dødfarlig sygdom på jeres skole. Samtidig 

kan du høre ambulancerne komme nærmere. 

I får at vide, at I ikke må gå uden 

for klasseværelset den næste 

uge. Bliver du i klassen? 

Læreren

Din mor og 
lillesøster

Din sidemakker

Klassens sødeste pige

Lægen
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I vores del af verden vil mange gerne 
bo tæt på vandet. Det vil altid være 
usikkert, men vi har forsikringer, der 
sikrer os, hvis vi bliver oversvømmet. 
I fattige lande har de fleste ikke råd 
til en forsikring. 

Røde Kors ved, at katastroferne sker. For det meste 
har vi også en ret god fornemmelse af, hvornår de 
sker. Derfor vil vi allerhelst hjælpe folk med at bygge 
huse, der kan stå imod katastroferne. I 2013 var der 
en voldsom orkan i Filippinerne. 5000 døde, men 
det kunne have været mange flere. Mange reddede 
deres liv, fordi Røde Kors blandt andet havde bygget 
orkansikre, store huse, hvor folk kunne søge ly.

I 2030 vil der være 42 megabyer i verden. En megaby er 
en by, hvor der bor mere end 10 millioner mennesker. De 
fleste vil ligge i Asien og Afrika.
Kilde: UN World Urbanization Prospects

Flere og flere fattige mennesker flytter til 

verdens største byer. De flytter ind i 

dårlige huse på usikre steder. Det 

er nemlig kun der, der er plads, 

fordi byerne vokser så hurtigt. 

Samtidig ved vi, at i fremtiden 

vil de værste naturkatastrofer som 

oversvømmelser især ramme de byer, der lige 

nu vokser hurtigst. De fattige vil miste deres 

huse og måske også deres liv, hvis 

de ikke får hjælp, inden 

katastrofen sker. 

For første gang i verdenshistorien bor der 
flere mennesker i byer end på landet.
Kilde: World Risk Report 2014

BY: 
MEXICO CITY 
LAND: 
MEXICO
INDBYGGERTAL 2014: 
20 MILLIONER
INDBYGGERTAL 2030: 
23 MILLIONER

PROBLEM: 
Jordskælv – det kan komme 
når som helst og vil jævne 
meget af byen med jorden. 
Det skete sidst i 1985, hvor 
mindst 10.000 mennesker døde. 

BONUSINFO: 
San Francisco i USA vil også 
snart opleve et jordskælv, men 
byen er bygget til at modstå det.

BY: 
LAGOS 

LAND: 
NIGERIA

INDBYGGERTAL 2014: 
12 MILLIONER

INDBYGGERTAL 2030: 
24 MILLIONER

PROBLEM: 
Vold, vind og især oversvømmelser. 

De fattige bor helt ude i vandet i 
huse bygget på pæle.

BONUSINFO: 
 Lagos er en af de dyreste byer i 

verden at købe en husgrund.

BY: 
NAIROBI 
LAND: 
KENYA
INDBYGGERTAL 2014: 
4 MILLIONER
INDBYGGERTAL 2030: 
8 MILLIONER

PROBLEM: 
Oversvømmelser, men også tørke, 
vold og brande (fordi husene står 
så tæt, så er det svært at stoppe 
ilden).

BONUSINFO: 
Røde Kors hjælper byens fattigste 
mennesker. De bor i slumbyer, 
hvor husene står meget tæt. 
Vi hjælper, så indbyggerne er 
klar, når katastrofen kommer. Vi 
forhindrer også brande gennem 
brandforebyggelse. Desuden 
hjælper vi med at holde grøfter 
og vandkanaler rene, så vandet 
kan ledes væk fra husene, når det 
regner meget.

BY: 
DHAKA 
LAND: 
BANGLADESH
INDBYGGERTAL 2014: 
16 MILLIONER
INDBYGGERTAL 2030: 
26 MILLIONER

PROBLEM: 
Oversvømmelser 
– især når det stormer. 
Med oversvømmelserne 
kommer en masse fæle 
 sygdomme.

BONUSINFO: 
Folk i Bangladesh bor så tæt, at det vil svare til at 
tage hele Danmarks befolkning på 5 millioner og 
placere os alle nord for Limfjorden. 



TØRT LAND 
MPHATSO FRA MALAWI BRUGER 
TRE TIMER PÅ AT 
HENTE VAND – HVER DAG 

FILM
SE FILM FRA NEPAL 
OG ANDRE 
KATASTROFER 

VIDEO:
MØD SKUESPILLERNE FRA ANTBOY

- VENNER I VIRKELIGHEDEN 

SMAG PÅ NØDHJÆLP
• BESTIL NØDHJÆLPSKIKS
• SMAG KLORRENSET VAND
• LAV EN NØDHJÆLPSMENU

KLOG PÅ 
KATASTROFEHJÆLP 

RYK UD 
MED 

RØDE 
KORS
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