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”AFFALD ER GODE SAGER, 
DER BARE VENTER PÅ, AT BLIVE BRUGT IGEN.”
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Oda

Hr. Larsen
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Hej jeg hedder  
Rotte.  
 
Velkommen til  
Affaldsbogen!

Skralde   

Palle Pladsmand



En dag fik Hr. Larsen en 
kuffert med posten. Det 
var en fin gammel kuffert 
med læderremme og kli-
stermærker på. 

”Til Henry Larsen, Æble-
vej 12.” stod der på en 
lille lap, der dinglede fra 
håndtaget. 

Det var et arvestykke fra  
Hr. Larsens gamle onkel,  
der nu var død. 

Hr. Larsen åbnede kuffer-
ten og fandt en bunke 
gamle sager. Slidte brune 
sko, en blød hat, en  
rusten gryde og en masse 
andet skrammel. 

Midt i det hele lå en slidt 
gammel bog. Det var  
onkels dagbog. 
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Hr. Larsen skyndte sig at 
smide alt skramlet ud i 
skraldespanden, undtagen 
onkels gamle dagbog.

Næste dag satte Hr. Lar-
sen sig ned i haven og 
læste i dagbogen.  

Den var fyldt med gode  
historier om onkels mange 
spændende ture rundt på 
egnen. 

Pludselig blev Hr. Larsen 
helt mærkelig i hovedet.
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Papir og pap kan 
bruges til mange 
ting – kender du 
nogle?
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På sidste side i dagbogen var der en hi-
storie om onkels mærkelige møde med 
de underjordiske og hvordan han havde 
fået et jordkompas i gave. Der var også 
en tegning, så man kunne se hvordan 
kompasset så ud. Hr. Larsen syntes han 
havde set det før. 

Pludselig slog det ham. Jordkompasset 
havde ligget sammen med alt det gamle 
skrammel, der nu var blevet smidt ud. 
Han skyndte sig ud til skraldespanden og 
begyndte at hive alt affaldet ud af den. 

Oda og Skralde fik øje på Hr. Larsen og 
skyndte sig hen til ham. 

”Hvad laver du Hr. Larsen?”, spurgte 
Skralde undrende. 

”Jeg har lige opdaget, at jeg har smidt 
min onkels fine gamle jordkompas i skral-
despanden” Hr. Larsens stemme dirrede. 

”Men den er jo lige blevet tømt” sagde 
Skralde.

”Hvad er et jordkompas?” spurgte Oda, 
mens hun samlede en gammel spege-
pølsemad op fra jorden og smed den i 
skraldespanden til madaffald.

Når papir har  
været brugt 7-8 
gange, kan det  
bruges til wc-papir.

Wc-papir bruger 
vi altså ikke igen... 
adrrr.



”Jo, nu skal I bare høre” 
sagde Hr. Larsen, mens 
han tørrede sine hænder 
af i sit lommetørklæde. 
”På én af min onkels 
mange ture, mødte han 
de underjordiske ved en 
lille bakke der hedder 
Skramlehøj”. Oda kigge-
de spørgende op på Hr. 
Larsen
 
”De underjordiske er små 
væsener der ligner men-
nesker - bare meget min-
dre. De lever under jorden 
og hjælper mennesker og 
dyr med at gøre planter-
ne røde og jordbærrene 
grønne - så de ser lækre 
ud”.

Hr. Larsen var så ivrig, at 
han byttede om på orde-
ne. ”Nogle gange, når de 
underjordiske møder et 
særligt rart og hjælpsomt 
menneske, så forærer de 
mennesket et jordkom-
pas, så kan personen altid 
finde rundt i den skjulte 
verden under jorden”. 10



Det var lige præcis så-
dan et jordkompas som 
Hr. Larsens havde set i 
sin onkels gamle kuffert. 
Men desværre havde han 
jo smidt jordkompasset 
ud sammen med alt det 
andet affald, da han satte 
onkels kuffert ud til skral-
despandene.

Men det var ikke det 
værste! Hr. Larsen havde 
læst i onkels dagbog, at 
hvis jordkompasset ikke 
kom tilbage til Skram-
lehøj, når ejeren døde, 
så ville de underjordiske 
puste frygtelige mareridt i 
hovedet på den der sidst 
havde haft kompasset i 
sine hænder. 

”Åh, jeg arme mand, 
hvad skal jeg dog gøre. 
Jeg har jo smidt jordkom-
passet ud”. jamrede Hr. 
Larsen og tog sig til ho-
vedet. ”Jeg er den sidste 
der har rørt ved jordkom-
passet - jeg vil ikke have 
mareridt hver nat”11
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Oda tænkte sig kort om ”Vi kan spørge 
Palle Pladsmand! Han arbejder på gen-
brugspladsen. Han ved, hvad vi skal gøre” 

Palle havde en fridag og lå i haven på sin 
solseng og luftede sine sure tæer.

Pyhhh... der er 
godt nok meget 
træ her.
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Gamle brædder  
og møbler kan 
laves om til nye 
træplader.

Palle! Palle! Råbte Skralde, mens han 
og de andre løb hen til ham. Oda havde 
onkels dagbog i hånden. ”Hr. Larsen er 
kommet til at smide jordkompasset i skral-
despanden. Du må hjælpe os!” 

Mens Oda og Skralde forklarede Palle 
Pladsmand hele historien, kiggede Hr. Lar-
sen sig omkring, for at finde ud af, hvor 
den løjerlige sure dunst kom fra. 

Da Palle Pladsmand havde hørt hele histo-
rien om kufferten, de underjordiske 
og jordkompasset, sagde han højt. 
”Vi skal vist et smut på 
genbrugspladsen”
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En dåse i naturen 
forsvinder efter 
500 år...

500 ÅR!!!!!!
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En dåse i en 
pant-automat  
forsvinder efter  
2 sekunder og kan 
bruges til noget 
andet.
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Palle parkerede sin lange 
cykel helt op ad containe-
ren til rent træ. Mens de 
alle kiggede i containeren, 
spurgte Palle ”Er jordkom-
passet lavet af træ?”

”Næhh” sagde Hr. Larsen, 
mens han kiggede mod 
den næste container.
  
”Hvad så med sten og 
jordcontaineren? Kan 
kompasset være i den?” 
spurgte Skralde.

”Tja, nu er det jo godt 
nok et jordkompas, men 
jeg syntes altså ikke, at 
det var lavet af jord” Sag-
de Hr. Larsen stille,  
mens han listede mod…. 
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Jeg elsker  
genbrug!!!
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Malerbøtter og  
maling i naturen...

Containeren til FARLIGT AFFALD

”Måske det er her?” Sagde Oda 
og satte sin hånd mod hagen.

”Arh! Sagde Palle Pladsmand, 
mens han slap en lille prut. 
”Farligt Affald er kun til de 
sager, der kan være farlige for 
naturen og mennesker”

Skralde var allerede gået videre 
til den næste container i ræk-
ken; Plastikcontaineren. 

”Hallo! Er her nogen?” råbte 
Skralde alt hvad han kunne i 
containeren. Men den var lige 
blevet tømt, så der var kun  
ekkoet tilbage.
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... er bare 
mega-klamt!!!
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Pludselig hørte de alle en 
frygtelig larm. Det var en 
lastbil der gassede op. Den 
var ved at hente en affalds-
container.

Slik og slikpapir 
giver...
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... dyrene ondt  
i maven.

”Det der skal brændes i den 
store forbrændingsovn” 
sagde Palle Pladsmand og 
pegede mod containeren på 
lastbilen der kørte afsted.
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”Åh nej! Hvad hvis jordkompasset 
er i den!” råbte Oda højt. 

Hun, Skralde, Hr. Larsen og Palle 
løb efter lastbilen, der bare kørte 
hurtigere og hurtigere hen mod 
den store ovn.

Glas og flasker  
skal ikke på 
snuden – men i 
glascontaineren!
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Madrester er fyldt 
med god energi, 
som kan bruges til 
at lave strøm og 
varme... og noget 
smager godt!



24

Skralde løb op af 
en trappe, så han 
bedre kunne se med 
sin lille kikkert. 

Pludselig fik han øje på noget 
der lå øverst i containeren. 

Kunne det være…

Batterier skal  
ikke ligge i naturen.  
De skal på  
genbrugspladsen.
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Batterier kan gøre 
naturen beskidt i 
1.000 år!!!
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Gammelt tøj kan 
bruges til mange 
ting...
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... kender du  
nogle?

JORDKOMPASSET!
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”Stop! Stop! Jordkompasset er i containeren” 

Skralde skreg alt hvad han kunne, mens han løb ned til de tre andre. 

Men der var ikke noget at gøre. Containeren blev tømt ned i for-
brændingsovnens sultne flammer. 

”Nu bliver jordkompasset lavet til varme og strøm” sagde Palle 
Pladsmand og kiggede trist på Hr. Larsen. Oda og Skralde gav  
Hr. Larsen en ordentlig trøstekrammer. 

Hmffff...
affald skal sorteres, 
så er det nemmere 
at bruge sagerne 
igen.
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Gamle og ødelagte 
badedyr kan være 
farlige for naturen. 
Spørg på genbrugs-
pladsen, hvor de 
skal lægges hen.
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Triste og slukøret gik de fire tilbage mod Palles cykel. Palle 
slap en lille sørgeprut, mens Skralde sukkede og sagde, ” 
Godt jeg ikke skal have mareridt i nat” 

Da de nåede cyklen, kom lastbilen tilbage med den tom-
me container til småt brændbart. Oda løftede sit hoved og 
kiggede ind i den.

Plastikposer kan 
bruges mange  
gange. Så pas på  
de ikke flyver  
deres vej!
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Man kan smelte 
gamle plastik- 
poser om til en  
dejlig solskins-
bænk... ahhhh.

”SE, Se der!” råbte Oda så højt hun overhovedet kunne. 
De andre så op og ind i containeren - Det var jordkom-
passet Oda havde set. Det sad ligeså fint på containerens 
jernvæg. 

”Jamen, jamen – Hvordan?” Hr. Larsen var helt ude af 
flippen af bar glæde. ”Jeg tror sørme, at jordkompasset er 
lavet af en stor magnet” sagde Oda. 

Skralde skyndte sig ind i containeren og hentede jordkom-
passet. Mens alle fire stod og beundrede jordkompasset, 
tænkte Palle Pladsmand på, at det var godt kompasset 
ikke var blevet brændt, for det skulle jo have været i  
containeren til metal.
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”Vi må vist hellere se at få afleveret jordkompasset tilbage 
i en fart”, sagde Oda 

”Ja, lad os komme afsted – jeg kender vejen” 

Hr. Larsen satte sig tilrette på Palles cykel og sammen  
kørte de hen til bakken med de underjordiske.

Naturen har ikke 
noget affald – den 
bruger det hele 
igen.
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Gid vi var ligeså  
dygtige som naturen 
med vores affald!!!
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Glasskår på  
jorden er altså 
ikke godt!!!
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”Sikke en dag” sagde Hr. Larsen og ka-
stede sig ned i havestolen. 

”Hvor er jeg bare heldig, at jeg har så 
gode naboer”.  

”Ja, godt at vi fik afleveret jordkompas-
set” Sagde Oda og kiggede på Skralde. 

Palle pladsmand svarede dem alle med en 
lille prut, men det hørte Palle ikke selv, for 
han var faldet i søvn. 

Genbrug er godt, 
men hvad synes 
du om min smarte 
hale?
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Hjem kære hjem :)



Allerede udgivet:

AFFALDSBOGEN 
Skidt og kanel – Guld og grønne skove 

Tilpasset børn 9 – 12 år  
Bestil bogen på www.bofa.dk 





 ISBN 978-87-999167-2-6

En dag arver Hr. Larsen en gammel kuffert fuld af ragelse. 
Han smider det hele ud, undtagen en mystisk dagbog. 
Men det går hurtigt op for Hr. Larsen, at han får brug for både viden om affald  
og hjælp fra gode venner, hvis han skal undgå de underjordiskes trolddom.

Affaldsbogen for de mindste er en todelt oplæsningshistorie om affald og genanvendelse. 
Bogen henvender sig primært til børn 5 – 8 årsalderen.


