
 

 

Læs og lær  

om Superman 





 
DC Comics 

 
I 1934 startede det amerikanske firma ”National Allied Publications”. Her udgav man for første 

gang en blad med helt nye tegneserier.  Man ansatte forskellige mennesker til at tegne for sig. I 

1937 fik man nyt navn. Nu skulle man hedde DC Comics. DC står for Detective Comics.  

 

I 1938 udgav DC Comics den første historie om Superman i et blad, der hed Action Comics no. 1. 

Det blev et stort hit. Det var første gang man så en superhelt i forklædning. Senere kom Batman 

(1939) og Wonder Woman (1941). De blev alle et kæmpe hit. Mange mennesker i hele USA læste 

bladene fra DC Comics. Alle ville læse om Superman, Batman og de andre superhelte.  

 

Det var tegneren Joe Shuster, som tegnede historierne om Superman, og det var forfatteren Jerry 

Siegel, som skrev historierne om Superman. 



 
Skriv de manglende ord. 

I 1938 ______ DC Comics den første 

__________ om Superman i et 

_________, der hed Action 

__________ no. 1. Det blev et stort 

____________. Det var første 

__________man så en _________ 

i forklædning.  



 
Superhelt 

 

Superman er ikke født på Jorden, men på planeten Krypton. Hans 

rigtige navn er Kal-El, og da han var ganske lille, blev han sendt 

væk fra Krypton i et rumskib, da planeten ville eksplodere. Alle på 

Krypton havde superkræfter. De kunne også flyve og kunne se igen-

nem alt. Det kunne den lille Kal-El også. Hans rumskib landede på 

Jorden ved byen Smallville i USA, hvor familien Kent boede. De tog 

drengen til sig og gav ham navnet Clark Kent.  

Som han bliver større opdager Clark og hans forældre, at han har 

superkræfter. De bliver enige om, at han er nødt til at skjule det for 

verden, og derfor klæder Clark sig ud som Superman, når han skal 

bruge sine kræfter og redde verden. 



 
Skriv svaret 

 

Superman hedder i virkeligheden ___________________ 

 

Hos hvem landede hans rumskib  ____________________ 

 

Hvilke super-evner har Superman ___________________ 

 

Hvad hed planeten, hvor han blev født?________________ 



 
Super-kræfter? 

 

Mange superhelte har super-kræfter. Det har Superman også.  

Han har super-styrke. Han kan flytte både biler, tog og skibe. 

Han er super-hurtig. Han kan flyve hurtigere end et lyntog 

Han er stort set u-over-vindelig. Han kan tåle pistol-kugler, 

eksplosioner og at få tunge ting ned over sig.  

Han har super-syn og super-hørelse. 



 
Skriv det manglende ord 

 

Han har super-_________________. 

Han kan __________________ både 

biler, _________ og skibe. Han er  

super-________________. Han kan 

________________ hurtigere end et 

________________. 

 



 Supermans dragt 
 

Supermans dragt er meget kendt. Alle genkender Superman, når han kom-

mer flyvende igennem byen. Den blå dragt med de røde underbukser og 

støvler og den røde kappe. Bogstavet ”S” i gult og rødt på brystet. Den 

blå dragt kaldes et skin-suit, fordi det sidder helt tæt til kroppen. 

Dragten kommer fra planeten Krypton, hvor Superman er født. Da Super-

man blev opfundet, betød det store S bare ”Superman”, men senere 

fandt man på, at det store ”S” skulle være et symbol for Supermans  

familie på Krypton. Men også et symbol på håb. 



 Skriv svaret 
 

Supermans dragt er ____________ 

Supermans kappe er ____________ 

Supermans støvler er ____________ 

Supermans logo er ____________________________ 

Supermans dragt kommer fra ______________________ 

 



 
Super-skurken ”Lex Luthor” 

 

Lex Luthor er Supermans største fjende. Han blev tegnet  

første gang i 1940. Dengang var han en gal og genial viden-

skabs-mand med stor-heds-vanvid. Senere blev han forret-

nings-mand. Herefter troede alle, at han var god. Kun Super-

man vidste, at han var forbryder. Han har kun et mål med  

livet ud over verdens-herre-dømme. Nemlig at dræbe Super-

man. På et tidspunkt har Lex Luthor været præsident i USA - i 

hvert fald i tegneserien.  



 
Skriv det manglende ord 

 

Lex ___________ er Supermans største 

___________. Han blev __________ 

første gang i _________. Dengang var han 

en ________ og _________ videnskabs-

mand med _______________-vanvid. 

Senere blev han __________________. 



Super-skurken ”Doomsday” 

 

”Doomsday” blev første gang tegnet i 1991. Doomsday blev født på 

Krypton, 250.000 år før Superman. Doomsday er blevet klonet af en 

videnskabsmand på planeten Krypton, indtil han var utroligt stærk og 

kunne udholde utrolige ting. Han kan modstå høje temperaturer. Han kan 

leve uden mad eller luft. Hans styrke bliver hele tiden større og større. 

Da han lander på Jorden, går han helt amok. Han bekæmper mange for-

skellige superhelte, og til sidst må Superman i aktion. Doomsday hader 

Superman og vil dræbe ham for enhver pris. Efter en hård kamp bliver 

Doomsday lænket til en asteroide og slynget ud i rummet. 



Skriv det rigtige svar 

 

Doomsday er født på ______________ 

Doomsday blev tegnet i _____________ 

Hvad kan Doomsday leve uden? __________________ 

Hvad vil Doomsday med Superman? _______________ 

Hvad sker der med Doomsday til sidst? 

____________________________________ 

 



Clark Kent 

Clark Kent er Superman, når han er forklædt som et almindeligt menne-

ske. Clark Kent er journalist og arbejder på avisen: ”Daily Planet” i by-

en Metropolis. Clark Kent er venlig og rar. Han virker ikke særlig modig. 

På avisen, hvor han arbejder, kan han følge med i, hvad der sker i by-

en, og så ved han, hvis nogen har brug for hjælp. Når Superman er Clark 

Kent bærer han mørke briller. På den måde er der ingen, der genkender 

ham. Clark Kent har Supermans dragt på under sit eget tøj. Så er han 

altid klar til at rykke ud, hvis der er problemer. Han er forelsket i en 

anden journalist, der hedder Lois Lane.  



Facts om Superman 

*Superman er ikke usårlig. Han kan ikke tåle Kryptonit, som er et stof 

fra hans planet Krypton. Han mister sine kræfter, når han er tæt på 

kryptonit. 

*Første gang Jerry Siegel og Joe Shuster fik ideen om Superman, havde 

de tænkt, at han skulle være super-skurk.  

*Superman elsker at hjælpe helt almindelige mennesker.  

*Superskurken Doomsday har engang dræbt Superman (1993). Han blev 

dog bragt til live igen. 

*I starten kunne Superman ikke flyve, man han kunne hoppe virkelig højt 

og langt. 

*Clark Kents mellemnavn er Joseph 

 


