
Mød Henning, Henning, Henning, Henning og 

Henning. Ikke noget kedeligt bekendtskab! 

Oscar K. har gjort det igen. Skrevet en bog som slet 

ikke giver mening – eller gør den? Underholdende er 

det i hvert fald. Henning er et geni. Men så spørger 

Fatima ham om hvor højt Himmelbjerget er. Og så 

går det galt – for hun spørger midt i en dansktime! 

Henning har rødt hår, fregner og pæne tænder. 

Fatima går i burka og er sej til dansk. Og hun har 

regnet ud hvorfor Henning er et geni. 

Det er noget med de forskellig-farvede gummistøvler 

og strikhuen. 

Måske er der flere Henning´er? 

“De hed alle sammen Henning undtagen Henning. 

Han hed Henning. Henning havde en hund. Den hed 

også Henning” 

Der er altså også noget mærkeligt ved Fatima. 

Spionhunden Henning bliver sat på sagen, og han 

opdager noget med Fatimas storetå – eller skal man 

sige storetæer. Er der også flere Fatima´er? 

Hennings bedste ven hedder William. Ham er der kun en af. Han er neger og farveblind. 

“Han kunne godt lide at gå i skole. Især musik og kristendom. Det havde de haft en masse af der, 

hvor han kom fra. Og trommer og rytmer og sådan. Herning Friskole” 

Oskar K. skriver med humor. Man kan slet ikke lade være med at grine. For først fatter man det 

hele. Så fatter man ingenting. Og til sidst fatter man det alligevel. Måske. 

Hvis du vil høre historien om Henning, Henning, Henning, Henning, Henning og Fatima, så gå ind 

på følgende hjemmeside. Her kan du finde lydbøger indtalt af Oskar K, som er forfatteren: 

http://www.oscar-k.dk/listen.php 

… 

Oskar K hedder i virkeligheden Ole Dalsgaard. Han er født i 1950. Fra 1969 studerede han filosofi, 

teologi, litteratur og sprog ved Aarhus Universitet. Da han var 24, blev han ansat på danske og 

udenlandske teatre som dramatiker, instruktør og skuespiller. Senere arbejde han for Danmarks 

Radio (DR), hvor han bl.a. var med til at lave børneudsendelser. I 1994 flyttede han til Spanien og 

blev fuldtids-forfatter. Han skrev romaner, graphic novels, teaterstykker og børnebøger.  

 

http://www.oscar-k.dk/listen.php


OPGAVER  

1) Find 9 Egennavne i teksten. (Egennavne er navne på personer (og andre væsener), steder, 

seværdigheder) 

___________  ___________  ___________ 

___________  ___________  ___________ 

___________  ___________  ___________ 

 

 

2) Hvad tænker du om handlingen i ”Hurtige Henning Historier”? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

3) Hvilken hunderace tror du egner sig bedst som spion-hund? Giv en grund.  

 

______________________________________________________________________________ 

 

4) Find 5 sammensatte ord i teksten. Et sammensat ord består altid af to ord, der kan forstås hver for 

sig. 

 

 

___________  ___________  ___________ 

___________  ___________ 

 

5) På Oskar Ks hjemmeside kan du finde svaret på dette spørgsmål: (www.oskar-k.dk) 

Hvor mange billedbøger har Oskar K skrevet?  ______________________________ 



 

SMALL 

 

igen  fald  tænder  rødt 

geni  også  flere  Fatima 

godt  haft  først  ind 

måske  grine  eller  musik 

 

 

MEDIUM 

 

gjort  skrevet  fregner  tænder 

dansktime  burka  Henning  storetå 

alligevel  ingenting  humor  indtalt 

finde  sprog  ansat  skuespiller 

 

 

LARGE  

 

bekendtskab  forskelligfarvede Himmelbjerget undtagen 

følgende  virkeligheden  studerede  filosofi 

litteratur  instruktør  børneudsendelser Dalsgaard 

fuldtidsforfatter romaner  teaterstykker  børnebøger 

 

  
Er dette en spionhund? 


