
 

 

Læs og lær  

om Hulk 





 
Marvel Comics 

 

Marvel Comics er et forlag, som laver tegneserier med forskellige super

-helte. Marvel Comics startede i 1939. Dengang hed det Timely  

Publications. Marvel Comics lavede tegneserier med mange superhelte, 

som du måske kender. Spiderman, Thor, Iron-Man, X-Men, Daredevil 

og ikke mindst Hulk. Det første blad med Hulk kom i 1962. Han blev 

tegnet af Jack Kirby og Stan Lee. Der blev kun lavet seks blade med 

Hulk alene, men man kunne se ham i mange andre blade sammen med 

andre superhelte.  



 
Skriv de manglende ord. 

Marvel Comics lavede _____________ 

med mange ________________, som 

du _____________ kender. Spiderman, 

___________, Iron-Man, ________, 

Daredevil og ikke mindst ___________. 

Det første ___________ med Hulk kom i 

____________.  



 
Først grå, så grøn. 

 

Hulk er i virkeligheden videnskabs-manden Bruce Banner. Bruce  

Banner har lavet en gamma-bombe, som skal prøve-sprænges i en  

ørken ved hans laboratorium. En ung mand er på det sted, hvor  

bomben skal sprænge, og Bruce Banner redder ham ved at skubbe ham 

i en grøft, men Bruce bliver selv ramt af bomben. På den måde får 

han super-kræfter. Først er Hulk grå. Han er Bruce Banner, når det 

er dag, og Hulk, når det er aften. Senere bliver Bruce Banner til 

Hulk, når han bliver vred, stresset eller bange. Og senere igen er han 

ikke grå mere. Nu er han grøn. Så er han den Hulk, vi kender i dag.   

Se en tegnefilm, hvor Bruce Banner 

bliver til den grå Hulk 



 
Skriv svaret 

 

Bruce Banner skal prøvesprænge en ___________________ 

 

Bruce Banner er en ___________________________ 

 

Hvilken farve har Hulk først? _____________________ 

 

Hvornår bliver Bruce Banner til Hulk? ________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 



 
Super-kræfter 

 

Hulk har stor styrke. Faktisk er han u-endeligt stærk. Han kan 

løfte et fly. Han kan løfte bjerge - ja, selv planeter. Jo mere 

vred han bliver, jo stærkere bliver han. Han kan løbe hurtigere 

end en raket, og han kan hoppe over et kontinent. Han kan 

trække vejret under vand, og hans sår og skader heler hurtigt 

af sig selv. Han kan overleve i det ydre rum. Han kan læse di-

ne tanker, og han er skud-sikker. En rimelig sej superhelt med 

et utal af super-kræfter. Dog kan Bruce Banner ikke styre 

Hulk. Når Bruce Banner er Hulk, er Hulk nogle gange ude af 

kontrol, og bagefter kan Bruce Banner ikke altid huske, hvad 

der er sket.  



 
Skriv det manglende ord 

 

Han kan løfte et _________. Han kan 

___________ bjerge - ja, selv 

_____________. Jo mere _________ 

han bliver, jo _______________ bliver 

han. Han kan ___________ hurtigere end 

en ________________. 



 Brian Banner 
Brian Banner var far til Bruce Banner. Brian Banner var ikke nogen rar 

mand. Han kunne ikke lide sin søn. Han kunne ikke lide, at Bruces mor 

elskede ham. Brian Banner sagde, at hans søn Bruce var et monster. Og 

det var længe før, Bruce Banner blev til Hulk. Brian Banner dræbte  

Bruces mor. Han kom ikke i fængsel for det, men kom senere på et  

psy-ki-a-trisk-hospital. Et sted, man bliver indlagt, hvis man har en 

psykisk sygdom. Efter 15 år på hospitalet kommer Brian Banner ud igen 

og skal bo hos Bruce, som er blevet voksen. De to kommer op at skændes, 

da de en dag besøger moderens grav. De kommer op at slås. Bruce  

dræber sin egen far, da han skubber ham, så hans hoved rammer  

moderens grav-sten.  

 



 Skriv svaret 
 

Bruce Banners far hedder  ____________ 

Bruces Banners far dræbte  ____________ 

Hvor mange år er Bruce Banners far indlagt? _____________ 

Hvem dræbte Bruce Banners far? ____________ 

Hvordan døde Brian Banner? _____________________ 

_____________________________________ 



 
Bruce Banner som ung 

 

Da Bruce Banners far kommer på hospitalet, flytter Bruce hen til sin  

tante Susan. Han får det godt hos tante Susan. Hun behandler ham som 

sin egen søn. 

Bruce Banner går på universitetet. Han vil være atom-fysiker. Han er  

meget klog. Han er et geni. På universitetet møder han Tony Stark, som 

senere bliver til Iron-Man. De to bliver rivaler. De kæmper om, hvem der 

er den bedste. De bliver dog også venner. De kommer senere til at  

arbejde sammen i superhelte-special-styrken The Avengers. 

Bruce Banner vil gerne gøre noget godt med sit liv, men han har ingen 

penge, og må derfor arbejde for USA's forsvar. Her skal han udvikle en 

atom-bombe. Gamma-bomben. Da de skal prøve at sprænge gamma-

bomben, går det galt. Bruce Banner må redde en ung mand, som er tæt 

på bomben, og han bliver i stedet selv ramt. Han bliver til Hulk.  

Se en tegnefilm, hvor Bruce Banner 

bliver ramt af Gammabomben 



 
Skriv det manglende ord 

__________________ Banner vil gerne gøre  

noget ____________ med sit _______, 

men han har ingen _____________, og må 

derfor ________________ for USA's 

_____________. Her skal han udvikle en 

______________-bombe. 

______________-bomben 



Hulk har båret en bjerg-kæde 

 

Engang var Hulk og en masse andre superhelte fra Jorden på en 

fremmed planet. Her skulle de kæmpe imod en masse super-skurke. 

Super-skurken Molekyle-manden kastede en bjergkæde efter Jordens 

super-helte. Hulk greb bjerg-kæden og holdt den løftet på sine 

skuldre op over alle super-heltene. En af disse helte, Mr. Fanta-

stic, gjorde Hulk meget vred. Frygteligt vred. Og jo mere vred Hulk 

bliver, jo stærkere bliver han. Med alle sine super-kræfter holdt 

Hulk bjerg-kæden, som vejede 160 milliarder tons. Alle superhelte 

undslap.  



Skriv det rigtige svar 

 

Hvilke super-skurk kastede en bjerg-kæde efter super-heltene? 

___________________________________ 

Hvad gjorde Hulk for at redde alle super-heltene? 

___________________________________ 

Hvad gjorde Mr. Fantastic for at gøre Hulk ekstra stærk? 

___________________________________ 

Hvor meget vejede bjergkæden? 

___________________________________ 



Røde Hulk? 

Bruce Banner er ikke den eneste Hulk. Her kan du se både en rød og en 

grøn Hulk. Den grønne er Bruce Banner. Den røde er en general fra USA’s 

forsvar. Han hedder general Ross. Han kunne ikke lide Bruce Banner, og 

da Bruce blev til Hulk, ville general Ross dræbe ham for enhver pris.  

General Ross bliver til sidst til en super-skurk, The Leader, og får hjælp 

til at blive Røde Hulk. 

Røde Hulk kæmper imod Grønne Hulk. De slår hinanden så kraftigt, at  

hele Jorden ryster. Faktisk er der jord-skælv over hele kloden, på grund 

af den kraft, der opstår, når de to slår hinanden.  

Grønne Hulk besejrer Røde Hulk. 



Holde en planet sammen 

Superheltene fra Jorden sender på et tidspunkt Hulk ud i Rummet. Han 

lander på en planet, der hedder Sakaar. Det er en hård planet. Det er 

en voldsom planet. Der er mange kampe, men Hulk kan godt lide det. Han 

bliver også forelsket på planeten Sakaar.  

På Sakaar hersker Den røde Konge. Han kan mærke, at han er ved at tabe 

kampene, så han beslutter sig for at ødelægge planeten. Hvis han ikke kan 

være konge, er der ingen, der må være konge på planeten. Han sprænger 

planeten i luften. Men Hulk redder planeten Sakaar. Han flyver ind i 

planetens kerne, lige ind i den glødende lava. Her holder han planetens 

kerne sammen, så planeten ikke revner. Til sidst smelter kernen sammen 

igen og planeten er reddet.  

 


