
Radiserne 



Tegneseriens historie. 

Man ved ikke, hvilken der var den første tegneserie i verden. En af 

de første tegneserier hed ”Knold og Tot.” Det var en mand fra USA, 

som tegnede den. Han tegnede den til en avis, der hed New York 

Journal i 1897. Den var kun i avisen om søndagen. Knold og Tot var 

to drenge, som lavede ret meget ballade. 

 

Der var dog også en anden tegneserie, der var lige så gammel som 

”Knold og Tot.” Den hed ”The Yellow Kid.” Det betyder ”Den gule 

dreng.” Hovedpersonen var en dreng med et fjollet grin og en gul  

nat-skjorte.  

 

I de første tegneserier var der ikke talebobler. Der skrev man replik-

kerne under billederne som en lille fortælling. Der var dog mange lyd

-ord, som f.eks. ”Kapow” - ”Svusj” - ”Crash”. 

 

Dengang syntes mange mennesker, at tegneserier var noget skidt. Det 

var ikke godt at læse tegneserier. Det var ikke for kloge mennesker.  

Nogle syntes ikke engang at børn skulle læse tegneserier.  



 

Knold og Tot er to uartige drenge. Engang låner Knold og Tot en krokodille-

unge at ride rundt på. Så får de en ide. De putter superlim på ryggen af  

krokodille-ungen og så skubber de Kaptajn Vom ned på ryggen af krokodille-

ungen, imens han sover. Han sidder fast på ryggen af krokodille-ungen. Han 

vågner pludselig og bliver helt for-virret, fordi krokodille-ungen er på vej ud 

i vandet med Kaptajn Vom på ryggen. Til sidst må han tage sine bukser af. De 

er jo limet fast. Og så sidder han på en pæl ude i vandet i sine under-bukser, 

imens Knold og Tot står og griner. Kaptajn Vom giver Knold og Tot smæk. Det 

gør han ofte, når de har været uartige. Dengang måtte voksne gerne give børn 

smæk, hvis de havde været uartige.  



 Ja Nej 

Radiserne var verdens første tegneserie   

Man ved ikke, hvilken der var verdens første tegneserie   

Knold og Kartoffel er en af de ældste tegneserier   

Knold og Tot er en af de ældste tegneserier   

Knold og Tot handler om en dreng i en gul pyjamas   

Knold og Tot handler om en dreng, der hedder Søren Brun   

Knold og Tot handler om to uartige drenge   

I gamle dage var det ikke fint at læse tegneserier   

I gamle dage var det kun de kloge, der læste tegneserier   

I gamle dage læste alle mennesker tegneserier   

Man kunne købe en bog med tegneserier   

Knold og Tot var i avisen om søndagen   

Kan du svare rigtigt? 



I ”Radiserne” kan du møde Søren 

Brun. Han har ofte en gul trøje på. 

Den gule trøje har en sort zig-zag-

stribe på maven. Det er sådan man 

kan kende Søren Brun. 

Jeg hedder Charles Monroe Schulz. 

Det er mig, der har tegnet 

”Radiserne”. I 1950 kom den første 

stribe om Radiserne i en avis i USA.  

Min far var fra Tyskland. Han hed 

Carl. Min mors familie kom til USA 

fra Norge. Da jeg var lille, blev jeg 

kaldt Sparky. Det var min onkel, der 

fandt på det. Sparky var en hest i en 

tegneserie-stribe. 

Som ung var jeg soldat. Og så tog jeg et 

kursus. Et tegne-kursus. Jeg var helt 

vild med at tegne. Jeg blev senere lærer 

på det tegne-kursus. Så kunne jeg lære 

andre at tegne. 

Jeg begyndte at lave tegneserie-

striber og i 1947 fik jeg min første 

stribe i avisen. Den hed ”Lil’ Folks”. 

Det betyder: ”små mennesker.” 

Den avis, som købte min tegneserie-stribe ”Lil’ 

Folks” ville ikke have den mere, så jeg måtte 

finde på noget nyt. I 1950 fandt jeg på at lave 

Radiserne. Nogle af børnene i ”Lil’ Folks” ligner 

dem, som er med i Radiserne. 

Børnene i Radiserne er ikke altid søde 

ved hinanden. Trine kan godt være 

skrap, især over for Søren Brun.  

Heldigvis har Søren Brun sin tro-faste 

hund, Nuser. Søren Brun kan altid 

stole på Nuser. 
På et tidspunkt var Radiserne i 2600 

aviser på en gang over hele verden. 

Det var i 75 forskellige lande og på 

26 forskellige sprog. 



 Charles M. Schulz blev født i USA i en by, der  

 hedder Min-ne-a-po-lis. Han blev født i 1922.  

 Hans onkel kaldte ham ”Sparky.” Der var nemlig 

 i en meget populær tegneserie en hest, der hed 

 Sparky. Da han var 12 år fik han en hund ved 

 navn Spike, og da han senere tegnede serien om  

 Radiserne, tænkte han på sin hund Spike, da han  

 opfandt tegneserie-hunden Nuser. Nuser er op-

 kaldt efter Spike.  

Charles var ikke glad som barn. Han havde ikke 

mange venner i skolen. Som ung fik han arbejde 

som tegne-lærer. Det var her, han begyndte at 

lave tegneserier.  

Da han var 25 år, fandt han på en  

tegneserie, der hed: ”Li’l Folks” - det  

betyder ”små mennesker” på dansk. Den blev trykt i avisen. En af figurerne i den 

tegneserie hed ”Charlie Brown.” I serien var der også en hund, som ligner Nuser. 

I 1950 fandt han på Radiserne. På amerikansk hedder den ”Peanuts.”  

Hovedpersonen hedder Charlie Brown på amerikansk og Søren Brun på dansk, og hans 

hund Nuser, hedder Snoopy på amerikansk. Mange af figurerne i Radiserne er opkaldt 

efter mennesker, som Charles kendte. En, han arbejdede med, en fætter eller en nabo. 

Charles tegnede Radiserne i næsten 50 år. Den blev trykt i mere end 2.600 aviser i 

75 lande. I 1999 blev Charles meget syg. Og i februar år 2000 døde han. Han blev 

78 år.  



Hvor gammel var Charles M. 

Schulz, da han døde? 

Hvad hedder Søren Brun på amerikansk? Hvor kom Charles far fra? 

Hvornår kom Radiserne første gang 

i en avis? 

Hvad blev Charles M Schulz kaldt, da 

han var dreng? 

Hvilket arbejde havde Charles? 

Hvilken farve har Søren Bruns 

trøje ofte? 

Hvad er der på Søren Bruns gule trøje? Hvad hedder Søren Bruns hund på 

dansk? 

Hvad hedder Søren Bruns hund på 

amerikansk? 

Hvor mange aviser trykte Radiserne på 

samme tid? 

Hvad hedder pigen, som ofte er sur 

på Søren Brun? 
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De gamle striber 

Den første stribe med Radiserne og Søren Brun kan du se her oppe. Du kan se Søren Brun går 

forbi nogle børn på en trappe. De siger ikke hej til hinanden. Han går forbi med et smil. De 

siger: ”Gode gamle Søren Brun, da han går forbi. Hvorfor mon de så siger: ”Hvor jeg afskyr 

ham.” Hvad betyder det lige? 

Søren Brun var dog ikke alene. Han havde også venner. Her på striben kan du se, at han står 

med en ven og venter. Hvad mon de venter på?  

Søren Brun har en hund, Nuser. Den er han rigtig glad for. Den er en trofast ven. 



De gamle striber 

Fra 1950 var der hver dag en stribe med Radiserne i avisen. I 1952 skete der noget nyt.  

Radiserne fik farver. Men kun om søndagen. Fra mandag til lørdag var Radiserne stadig trykt 

i sort-hvid i avisen. Men om søndagen kom den i farver. Der var også noget andet nyt. Kan du 

se på striben her over, hvad der også er nyt? 

I 1952 kommer Trine med. Først hedder hun slet ikke Trine. Først hedder hun Viola. Men  

senere skifter hun navn til Trine. Trine er ofte meget sur på Søren Brun. Hun skælder ud og 

når de spiller fodbold, flytter hun altid bolden, når Søren Brun skal sparke, så han falder. 

Her kan du dog se, at Trine synes godt om Søren Brun, selvom hun ofte skælder ud. 



De gamle striber 

I Radiserne er der et træ, der æder drager. Eller i hvert fald et træ, hvor Søren Bruns drager 

altid sidder fast. Det træ er fyldt med Søren Bruns drager. Han er meget uheldig, når han 

flyver med drage. Det ender altid galt. Men Søren Brun giver aldrig op. Hvad betyder det, 

at træet ”æder drager?” Kan et træ æde noget?” 

I 1959 får Søren Brun en lille-søster. Hun hedder Nina. Læs striben her over. Hvordan tror du, 

Søren Brun har det med at få en lille-søster. Hvordan kan du se det på ham? 

Jeg kan se han bliver     fordi han 



Hvem er hvem? 

Her kan du se nogle af de vigtigste børn i Radiserne. Du kan se Søren Brun og hans 

lillesøster, Nina. Nina er forelsket i Tomas, som er storebror til Dacapo. Tomas er  

lillebror til Trine, som er forelsket i Schroeder. Schroeder elsker at spille på sit 

klaver. Han elsker en kom-po-nist, der hedder Beethoven. Trine kan lide at drille  

Søren Brun. Når hun skal holde fodbolden for Søren Brun, flytter hun den altid, så 

han falder. Lotte er forelsket i Søren Brun. Hun er ven med Rikke Rask, som også er 

forelsket i Søren Brun. Lotte kan godt lide at danse med Rumle, som altid er beskidt. 

Nuser er Søren Bruns trofaste hund. Nusers bedste ven hedder Wood-stock. Wood-

stock er en fugl. På billedet kan du se, hvordan det hele hænger sammen.  



Jeg hedder 

Jeg hedder 

Jeg hedder 

Jeg hedder 

Jeg hedder 

Jeg hedder 

Jeg hedder 

Jeg hedder 

Jeg hedder 

Jeg hedder 



Find rækkefølgen. 

Du skal have et klippe-ark. På det klippe-ark kan øverst se fire billeder i en stribe. De billeder er sat helt for-

kert sammen. De er blandet rundt. Du skal klippe dem ud alle fire. Du skal sætte dem i den rigtige række-følge. 

Du skal lime dem ind på siden her 

Så skal du klippe de 8 billeder ud. Det er to striber, der er blandet. Du skal dele dem i to og du skal sætte 

dem sammen i den rigtige række-følge. Du skal lime dem ind her. 

    

    

    

Her skal du lime de første fire billeder ind. 

Her skal du lime de næste otte billeder ind. 



    

    

    

Her skal du lime de sidste tolv billeder ind. 
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Du skal farve Radiserne 





Du skal tegne det, som får Søren Brun til at falde. 

Hvad kan det mon være? Gør dig umage. 



Der står noget stort bag ved Søren Brun, som gør ham bange. Hvad 

mon det kan være? Du skal tegne det, som gør Søren Brun bange. 



Klip først disse fire billeder ud en for en. Læg dem i den rigtige rækkefølge. Lim dem så i din bog. 

Klip disse otte billeder ud en for en. De er to striber, der er blandet. Lav to bunker, så billederne hører rigtigt 

sammen. Læg billederne i den rigtige rækkefølge. Lim dem ind i din bog. 

Klip disse 12 billeder ud en for en. De er tre striber, der er blandet. Lav tre bunker, så billederne hører rigtigt 

sammen. Læg billederne i den rigtige rækkefølge. Lim dem ind i din bog. 


