
 

 

Læs og lær  

om Batman 





 
Bob Kane og Batman 

 

Bob Kane var en amerikansk tegner. I 1939 op-fandt han en af de største 

og bedste super-helte. Nemlig Batman. Bob Kane var tegner hos DC 

Comics, som udgav et tegne-serie-blad med mange forskellige figurer og 

historier. I bladet ”Detective Comics 27”, som blev lavet i maj 1939, så 

man Batman for første gang. Man så ham i historien: ”Sagen om det  

kemiske syn-di-kat.” I den historie skulle Batman hjælpe en ung mand, 

som var blevet be-skyldt for at have myrdet sin far. Batman skulle  

finde den rigtige morder. Det er også her, man finder ud af, at Batman i 

virkeligheden hedder Bruce Wayne. 



 
Skriv de manglende ord. 

I bladet ”_____________ Comics 27”, 

som blev lavet i ______ 1939, så man 

____________ for første gang. Man så 

ham i historien: ”__________ om det kemi-

ske ____________” I den historie skulle 

Batman ____________ en ung mand, som 

var blevet ______________ for at have 

_______________ sin far.  



 
Superhelt 

 

Batman bor i Gotham City. Det er ikke en ægte by. Batman har ikke 

selv super-kræfter, som andre super-helte. Men han er meget rig, og 

køber sig til den nyeste tekno-logi, som hjælper ham, når han skal 

bekæmpe skurke og forbrydere. Næsten ingen ved, at Batman faktisk 

er en multi-millionær ved navn Bruce Wayne. Bruce Wayne bor på et 

stort gods. Hans far og mor blev dræbt af en røver, da han var  

lille, og han voksede op hos familiens tjener, Alfred. Han er sten-rig 

og går til mange store fester. Der er mange damer, som er forelsket i 

Bruce Wayne. Om natten klæder Bruce Wayne sig i sin super-dragt 

og går på gaden for at bekæmpe kriminalitet. Hans super-dragt er et 

kostume, som minder om en flager-mus.  



 
Skriv svaret 

 

Batman hedder i virkeligheden _________ ___________ 

 

Hvem dræbte hans mor og far? ____________________ 

 

Hvilke super-evner har Batman? ___________________ 

 

Hvad bekæmper Bruce Wayne? ____________________ 

 

 



 
Super-kræfter? 

 

Mange superhelte har super-kræfter. Det har Batman ikke. Han 

kan ikke flyve eller løfte et tog. Men han har en super-god 

kondi. Han har trænet kamp-sport, faktisk mener man Batman 

er en af verdens bedste indenfor kamp-sport. Han har mange 

penge, så han kan købe dyr teknologi, og så er han en virkelig 

god opfinder, så han kan opfinde smarte ting, som kan hjælpe 

ham med at fange forbrydere. 



 
Skriv det manglende ord 

 

Mange superhelte har _______________. 

Det har Batman ____________. Han kan 

ikke _____________ eller løfte et tog. 

Men han har en supergod _____________ 

Han har trænet ______________, faktisk 

mener man Batman er en af verdens 

______________ indenfor kamp-sport.  



 Bat-mobil 
 

Batmans bil - batmobilen - er en særlig bil. Den har former som en  

flagermus med vinger bagpå. Den kan køre ultra-hurtigt, fordi den har 

turbo-motor. Den er skud-sikker. Den kan blæse røg ud, så skurkene ikke 

kan få øje på Batman. Der er maskin-pistoler, flamme-kaster og missiler, 

og den kan køre uden fører. Der er også ka-ta-pult-sæde. Batmobilens 

dæk kan ikke punk-tere. Når Batman skal skyde eller blæse røg, skal han 

ikke trykke på knapper. Han skal bare sige til bilen, hvad den skal gøre. 

Den er stemme-aktiveret. 



 Skriv svaret 
 

Batmans bil hedder en ____________________________ 

 

Hvad kan den blæse, så skurkene ikke får øje på Batman? ________ 

 

Hvad skal Batman gøre, for at få bilen til at skyde missiler? ______ 

 

_________________________________________ 



 
Super-skurken ”The Joker” 

 

Jokeren er en ond skurk og Batmans ærke-fjende. Man kan let kende  

Jokeren. Han har hvidt hoved med røde læber og grønt hår, ligesom en 

klovn. Han har en høj og ond latter.  

Man mener, at han har fået sin hvide hud og sit grønne hår, fordi han 

ville stikke af fra politiet. Han hoppede over et højt hegn og faldt ned i 

en stor balje med giftige ke-mi-ka-li-er. Da han kom op, havde han hvid 

hud, grønt hår og røde læber.  

Han var blevet til ”Jokeren” - en superskurk. 



 
Skriv det manglende ord 

 

Jokeren er en ________ skurk og Batmans 

_______________. Man kan let kende 

Jokeren. Han har ___________ hoved med 

røde ____________ og grønt ______, 

ligesom en ___________. Han har en høj og 

ond _______________. 

 



Super-skurken ”Two-Face” 

 

”Two-face” er en af Batmans fjender og en virkelig ond skurk. Han  

hedder i virkeligheden Harvey Dent, og han havde en hård barndom,  

fordi hans far slog ham meget.  

Da Harvey bliver voksen, vil han be-kæmpe al kriminalitet. Han arbejder 

sammen med Batman og politiet og sætter mange skurke i fængsel.  

Men en dag går det galt. En mafia-boss kaster syre i ansigtet på Harvey 

Dent. Huden i venstre side ætser og han ligner et monster. Harvey Dent 

bliver skør og bliver til superskurken ”Two-Face”.  



Skriv det manglende ord 

 

”Two-face” er en af __________ fjender 

og en virkelig ond _________. Han hedder i 

virkeligheden ___________________, 

og han havde en hård ___________, især 

fordi hans far ___________ ham meget.  

 



Facts om Batman 

 Batmans far hed Thomas. Batmans mor hed Martha. 

 På et Universitet i Canada kan man læse et fag, der hedder Batman 

 Batman bor i byen Gotham City. Bill Finger, som skrev teksten til 

Batman-tegneserien, fandt på navnet ved at lukke øjnene og sætte sin 

finger ned i en telefon-bog. Hans finger pegede på ”Gotham Smyk-

ker”, en smykke-butik.  

 Bruce Wayne er meget rig. Hans formue er 7 milliarder dollars. Det 

er 7000 millioner dollars.  

 På de første tegninger af Batman havde han en rød dragt på.  



Facts om Batman 2 

 

 Navnet Bruce Wayne kommer fra to virkelige helte. Den ene er en 

skotsk friheds-kæmper ved navn Robert the Bruce. Den anden er en 

amerikansk helt ved navn Anthony Wayne. 

 Batman bærer ikke våben.  

 Den første film med Batman blev vist i 1966. Her kunne man også  

møde Batmans unge hjælper, Robin.  

 I 2017 kom ”The Lego Batman Movie”. Det er den 10. film om  

Batman.  


