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Hej forældre
Velkommen til min og Kalles trafikbog. 

Til hverdag kører jeg i min lastbil, Brumbassen. Vi kører rundt 

i hele landet med remulade og fiskefrikadeller, havemøbler og 

løbesko og meget andet.  Kalle og jeg har skrevet bogen, fordi det er vigtigt, at børn 

lærer at færdes sikkert i trafikken – det er vigtigt at få  

de gode vaner ind i dagligdagen så tidligt som muligt. 

Jo tidligere dit skolebarn kommer i gang, jo mere sikker  

bliver han eller hun til at færdes i trafikken. 
Hvornår dit barn er parat til at færdes alene i trafikken af-

hænger både af, hvor modent dit barn er, og hvor meget trafik, 

der er i det område, hvor I bor.
 
Kalles far er en af de forældre, som synes, det er nemt  

og sikkert at køre sit barn i skole, men egentligt er det en  

misforståelse. Dels får Kalle ikke trænet trafikreglerne, og dels 

er Kalles far med til at skabe en mere trafikeret skolevej. 

Det, der er vigtigt nu, er, at Kalle lærer, hvordan han skal passe 

på sig selv i trafikken. Det lærer han ved at færdes  

i trafikken sammen med en voksen og ved at læse i denne  

bog, som minder ham om reglerne og de gode råd. 

Vi håber, at du vil læse bogen sammen med dit barn, men husk, at I 

også skal ud i trafikken sammen for at blive rigtig dygtige.  

Tag både cykelhjelm og refleksvest på, når I skal ud i trafikken 

– så skal jeg nok holde øje med jer, når jeg kommer kørende med 

Brumbassen. 
       Mange brummende hilsner



      etet er kun denne ene dag om året, hvor Kalle har sommerfugle 
i maven, når han skal i skole. Kun lige på denne allerførste 
dag efter en lang sommerferie. 

Han ligger i sengen og vipper lidt med tæerne. 
Nu skal han op og af sted. 

Far kommer ind på værelset. 

– Godmorgen Kalle. Du skal op og have tøj på og spise  
morgenmad. Vi skal jo ikke komme for sent på denne første 
dag, vel? siger far og smiler.

    allealle strækker sig i sin seng. 

– Kan du selv finde tøj og morgenmad? spørger far.  
Så snupper jeg lige et hurtigt bad imens. 

– Nej, det er da alt for svært, gaber Kalle. 

– Det er kun svært, fordi du aldrig øver dig, siger far. 

Far skynder sig alligevel at finde tøj til Kalle i skabet  
og hælde morgenmad op i køkkenet. Kalle bliver liggende  
i sengen og lytter til vandet, der løber på badeværelset.  

Han kan sagtens nå at blive færdig, når far har gjort  
det hele klar til ham.
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– Kom nu,  siger far og går ud til bilen med Kalles skoletaske 
i hånden. Kalle følger efter. Han sætter sig ind på bagsædet 
og spænder selen. 

    den by, hvor Kalle bor, er der lastbiler og biler, motor-
cykler og cyklister på vejen hen til skolen. Kalle og far kører  
bagefter en stor, flot lastbil. I sommerferien fik Kalle lov  
til at køre med i Magdas lastbil. 

Far hader lastbiler, men Kalle elsker dem. Både fordi de er  
så store og seje, men også fordi de kører med alt muligt 
sjovt. Is, fjernstyrede biler, tomater, remulade, fodbolde  
og meget mere. 

– Se nu der igen, siger far og dytter. Den lastbil fylder hele 
vejen. Hvor har den tænkt sig, at vi andre skal være, om jeg 
må spørge? 

Kalle siger ikke noget, selv om han synes, det er dumt sagt. 

   alle   alle er glad, da de kommer frem til skolen. 

Så kan far køre rundt alene og være sur på lastbiler,  
hvis han synes, det er sjovt. 

I
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        I klassen fortæller de alle sammen, 
            hvad de har lavet i ferien. 

       arolinearoline har lært at snorkle. 
             VVillumillum har været i Spanien. 
  OOmarmar har været i sommerhus uden internet. 
      NNoahoah har været på cykelferie og cyklet mere  
         end et hundrede kilometer med sin familie.

 Kalle fortæller, at han har været ude at køre med  
  Magda og lastbilen. De har kørt med chips og  
    havregryn til et supermarked i Danmark og fisk hele  
       vejen til Italien. 
 
             De har hygget sig i førerhuset og overnattet  
                  på en rasteplads sammen med mange andre  
                      lastbiler. 

K
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Kære Kalle

Har du det godt? 

Det har jeg
. Jeg er på

 

ferie i 
Sønderned

eren.

Jeg troe
de, det vill

e blive
 

verdens værste ug
e, men 

jeg er bl
evet 

TOTAL 

tosset med at te
gne. 

Jeg havde helt glemt, 

hvor s
jovt d

et er
. 

P.S. Her er en stak af mine tegninger. Kan du lide dem? 

Søndernederen den 21. juni
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    frikvarteret spiller Kalle fodbold med de andre.  
Noah fortæller, at han i morges cyklede i skole sammen 
med sin far. De har aftalt, at de skal cykle sammen  
hver dag, og når de har cyklet sammen 20 gange, må  
Noah begynde at gå til fodbold. Så skal Noah selv cykle  
fra skolen til fodboldtræning og hjem igen bagefter.  
Det lyder spændende. 

– Vil du ikke være med? spørger Noah.

– Jo, siger Kalle. 

Han er rigtig god til at løbe hurtigt og score mål. 
Det vil være sjovt at gå til fodbold sammen med Noah. 

I
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 ar ar henter Kalle i SFO’en, da dagen er slut. De kører hjem  
i vrimlen af trafik. Far brokker sig igen over en lastbil. 

– Hvorfor skal de køre på vejene, når jeg er her? 
Kan de ikke køre om natten?! 

– Hvorfor er du så sur på lastbilerne, far?

– Fordi de er så store og kører så langsomt, siger far. 

– Jamen de kommer jo med alt det, vi har, og alt det vi  
skal bruge. Mælk og sofaer og cola. 

– Ja, det er vel rigtigt nok, brummer far. 

– Og Magda er jo min ven. Du har selv sagt, at hun er sød, 
har du ikke?

  astbilen  astbilen drejer til venstre, mens Kalle og far kører ligeud. 

– Jo, Magda er sød, siger far. Men hun tog dig jo også  
med på ferie, det er noget andet. 

– Vi kørte i lastbilen, siger Kalle. 

Far sukker, men han siger ikke mere, før de er hjemme. 

– Kalle, kan du ikke sætte din madkasse og drikkedunk  
i opvaskemaskinen?? 

– Det kan jeg ikke, det er alt for svært. 

– Det er kun svært, fordi du  
aldrig øver dig, siger far. 

L
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Far laver mad og dækker bord. 

– Kalle, vask dine hænder. Vi skal spise. 

   alle   alle kommer ud i køkkenet og sætter sig ved bordet.
Far kommer kylling, salat og pasta på hans tallerken. 

– Nå, hvad lavede I så i skolen i dag? 

– Vi fortalte om vores sommerferie, og ved du hvad?  
Noah har været på cykelferie og skal cykle i skole hver  
dag med sin far. Når han har cyklet 20 gange, så må han  
begynde at gå til fodbold. Må jeg ikke også det? 

– Hvorfor skal han cykle i skole, før han må begynde  
at gå til fodbold? 

– Fordi hans mor og far er på arbejde, når træningen  
begynder, så han skal selv cykle fra skolen til fodboldbanerne. 

– Jamen, så kan du da ikke. Der er jeg jo også på arbejde. 

– Så kan jeg cykle ligesom Noah. 

– Nej, det kan du da ikke. Det er da alt for svært for dig.

K
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D    et    et er Noahs fødselsdag. Han deler flødeboller ud i klassen. 
Han har fået fodboldtøj og fodboldstøvler. Nu er der kun syv 
dage til, han må begynde at gå til fodbold.

Efter skole går Kalle ind til Magda. Hun sidder i sin lastbil, 
Brumbassen, og er ved at gøre klar til at tage på tur. 

– Må jeg køre med? spørger Kalle.

– Ja, hvis du må for din far.

    agda    agda sender far en sms. Hun tjekker papirerne og  
spejlene på lastbilen. I dag skal hun køre rugbrød til en butik 
i en anden by. Far sender en sms tilbage. Kalle må gerne køre 
med. 

Lastbilen siger brrruuuummmm, da hun starter den.  
Det er den lyd, der har fået hende til at kalde sin lastbil  
for Brumbassen. 

Kalle ved, at den også kan sige mange andre lyde. Vruvrum, 
når Magda skifter gear, psssstchh, når hun bremser,  
biip biip, når hun bakker, og båt, når hun trykker på hornet.

M
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– Jeg vil gerne gå til fodbold, siger han til Magda. 

– Sejt, siger Magda. Så vil jeg gerne komme og se dig spille kamp. 

– Jeg må ikke. 

– Hvorfor må du ikke? 

– Fordi far ikke kan køre mig, og jeg må ikke cykle. 

– Hvorfor må du ikke cykle? 

– Far siger, det er for svært. Men Noah må gerne. 

   alle   alle bliver ked af det og vred, når han tænker på det. 
Magda kan godt se, at Kalle er ked af det. 

– Kan du ikke spørge din far, om I kan øve jer sammen, ligesom  
Noah og hans forældre gør?

Det er en god idé. Det vil Kalle spørge far om, 
når han kommer hjem igen. 
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– Jeg vil gerne gå til fodbold, siger han til Magda. 

– Sejt, siger Magda. Så vil jeg gerne komme og se dig spille kamp. 

– Jeg må ikke. 

– Hvorfor må du ikke? 

– Fordi far ikke kan køre mig, og jeg må ikke cykle. 

– Hvorfor må du ikke cykle? 

– Far siger, det er for svært. Men Noah må gerne. 

   alle   alle bliver ked af det og vred, når han tænker på det. 
Magda kan godt se, at Kalle er ked af det. 

– Kan du ikke spørge din far, om I kan øve jer sammen, ligesom  
Noah og hans forældre gør?

Det er en god idé. Det vil Kalle spørge far om, 
når han kommer hjem igen. 
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Kalle og Magda og Brumbassen kommer til den by, 
hvor Magda skal aflevere rugbrødet. 

        aderneaderne er smalle. Der er mange lastbiler og biler,  
motorcykler og cyklister, knallerter og gående.  
Magda kigger ud af ruderne og i sine spejle. 
 
Kalle tænker, at hun må kende byen godt, for indimellem  
er det som om, hun får øje på noget, hun har ledt efter. 
 
– Bingo, siger hun så og smiler for sig selv.

Tik tik, siger det, for Magda har tændt for blinklyset.  
De skal dreje til højre, når der bliver grønt. Men Magda trykker 
ikke på speederen, da lyset skifter. 

– Hvorfor kører du ikke? spørger Kalle. 

– Har du slet ikke set cyklisten, som er lige foran Brumbassen?  
spørger Magda. Hvis jeg kører nu, så kører jeg lige hen over  
hende. 

   alle   alle kigger ud af ruden og ned på en pige, som træder  
sin cykel i gang. 

– Uh, det var godt, du havde set hende, siger Kalle. 

Han tænker på, om far mon har ret i, at det er for svært at  
cykle selv i trafikken.

K
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  alle  alle spørger: Hvordan vidste du, at der var en pige  
på en cykel?

– Jeg så hende, da vi kom kørende, og jeg kan også se  
hende i mine spejle, når jeg kigger godt efter. Men hun er 
også sej. Hun ved godt, hvordan hun kan hjælpe mig og  
Brumbassen med at passe på hende. 

– Hvordan gør hun det? spørger Kalle.

– Hun har sin refleksvest på, så jeg nemt kan få øje på hende.  
Det skal du også huske, når du skal til at cykle i trafikken, 
siger Magda. 

– Der er kun to regler, man skal huske, når man skal cykle  
der, hvor man kan møde Brumbassen eller en anden lastbil  
i trafikken:

Regel nummer 1: Tag altid din cykelhjelm og din refleksvest  
på, inden du cykler ud i trafikken. 

Regel nummer 2: Hold aldrig i nærheden af lastbilens forhjul.

 

K
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    agda    agda fortæller Kalle, hvordan man skal cykle i trafikken,
når der kommer lastbiler.

– Der er også nogle, som holder bag ved mig og  
Brumbassen. Dem kan jeg se i mine spejle. Det  
vigtige er, at der ikke er nogen, der holder ved  
siden af Brumbassens forhjul. Det er nemlig det  
farligste sted ved hele lastbilen, siger Magda.

– Men hvad så, hvis både lastbilen og cyklen skal  
samme vej? spørger Kalle. 

– Så længe du kører lige ud, er det ikke noget problem.  
Der kan lastbilen bare overhale cyklen. Og hvis der  
kommer et kryds, skal du bare holde i kø, indtil det  
bliver din tur til at køre over. 

– Holde i kø? Skal jeg i et vejkryds vente bag ved lastbilen,  
til den er kørt? 

– Ja, siger Magda. Det er lige som, når du venter i en kø  
alle mulige andre steder. 

Dét er nemt at huske, synes Kalle.

M
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– Hvad så, hvis det er mig, der kommer først til  
krydset? spørger han Magda. 

– Så skal du ikke gøre noget. Når du allerede holder  
og venter i krydset med din refleksvest på, kan  
chaufføren se dig, når han kommer kørende, så  
skal han nok passe på dig. 

– Skal jeg så bare cykle, når der bliver grønt lys? 

– Ja, det er slet ikke så svært, vel? Magda smiler,  
og Kalle nikker. Det kan han sagtens klare. 

28
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   alle   alle og Magda finder det supermarked, som skal have  
friskt rugbrød. Da Magda har afleveret rugbrødet, kører  
de ud af byen igen. 

– Bingo, siger Magda igen, da de kører forbi en butik  
med fiskestænger. 

– Hvorfor siger du hele tiden ”bingo”? spørger Kalle. 

Magda griner. Det er også lidt fjollet. Jeg leger  
”refleksveste-bingo”. Det er en leg, jeg selv har fundet  
på. Jeg leger, at jeg får et point, hver gang jeg ser en  
cyklist med en refleksvest. Bingo, der var én igen.  
Nu har jeg 17 point!  

– Må jeg også være med? spørger Kalle. 

– Ja da, siger Magda. Og så siger de begge to ”bingo”,  
hver gang de ser en cyklist med refleksvest på. 

Kalle kan godt se, at det er meget nemmere at få øje på  
de cyklister, som har vesten på. 

– For det er meget sjover’, når man ikke bli’r kørt over,  
siger Magda pludselig og griner. 

– Ja, siger Kalle begejstret. Vi skal lave en sang, Magda.

    agda    agda griner. Da Kalle kørte rundt med Magda i sommer- 
ferien, fandt de på mange sange. Magda er god til at rime. 

– Alle mennesker bliver så glade, når de ikke bli’r mast  
flade, rimer Kalle, og Magda fortsætter: Det er ikke  
særlig cool at bli’ kørt over af et hjul.

M
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   alle   alle nåede at få otte point i refleksveste-bingo, inden 
han var hjemme igen. 

– Far, jeg vil altså lære at cykle i trafikken, så jeg også  
kan gå til fodbold, siger Kalle til sin far. 

– Nej, siger far. Det er alt for svært for dig. Der kører  
jo kæmpestore lastbiler rundt. De kan slet ikke få øje på sådan  
en lille dreng som dig. 

– Jo, de kan, siger Kalle. Jeg skal bare have en refleksvest på. 
Der er kun to regler, man skal huske: 

Regel nummer 1: Tag altid cykelhjelm og refleksvest på, inden 
du cykler ud i trafikken. 

Regel nummer 2: Hold aldrig i nærheden af lastbilens forhjul. 

– Hmm, siger far. 

  – Vi kan øve os sammen, siger Kalle. 

  – Hmm, siger far igen. Og så siger han ikke mere. 

K
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   alle   alle står tidligt op og vækker far. 

– Kom far. Vi skal op nu, så vi kan nå at cykle i skole. 

– Hva’? siger far og smasker lidt. Han gaber  
og strækker sig. 

– Kom nu far, vi skal cykle,  siger Kalle igen. 

– Skal vi det? siger far. Han blinker med  
øjnene og sætter sig op i sengen. 
 
– Jamen, så skal du da finde tøj og morgenmad 
frem, så vi kan komme af sted. 

– Nej, det kan du gøre. Det er alt for svært  
for mig, siger Kalle. 

– Det er kun svært, fordi du aldrig øver dig,  
siger far.

   alle   alle går ud i køkkenet og sætter sig ved 
bordet og venter på, at far kommer og finder 
tingene frem til ham.

K
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   alle   alle er først ude ved cyklerne. Han har allerede både  
cykelhjelm og refleksvest på, så han er klar til at komme 
af sted. Han sætter sig op og cykler ned ad vejen, inden 
far er kommet ud af døren. 

– Vent på mig, råber far, men Kalle cykler af sted.  
Han rækker først armen op for at stoppe, da han er  
helt nede for enden af vejen. 

 ar ar kommer slingrende efter ham. Hans cykelhjelm sidder 
omvendt, og han har ikke fået lukket sin refleksvest, så 
den flagrer ud til siderne, når han cykler. 

– Stop Kalle, du må ikke cykle fra mig. Det er svært  
det her, siger far, mens han puster. 

– Det er da ikke spor svært, siger Kalle. 

K
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Kalle rækker armen ud, drejer til højre og cykler ned ad 
den næste vej. Han skynder sig ned til det næste  
kryds, hvor han rækker armen op igen og venter på far. 

En lastbil kommer kørende bagfra, mens han venter. 

– Bingo, siger Kalle og tænker, at når man kan lege  
refleksveste-bingo, så kan man også lege lastbil-bingo. 

 astbilen astbilen stopper lidt bag ved Kalle. 

– For det er meget sjover’, når man ikke bli´r kørt over,  
synger Kalle for sig selv. 

Far kommer cyklende rød i hovedet og med sved på panden. 
Han maser sig forbi lastbilen for at komme op på siden af 
Kalle. 

– Puha, siger far. Det er da helt forvirrende det her. 

– Det er fordi, du aldrig øver dig, siger Kalle. Du skal  
vente bag ved lastbilen, når lastbilen kom først. 

L
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         erer bliver grønt lys. Far cykler ind foran Kalle.        
      Lastbilen dytter forskrækket af far.
 
– Nu bliver du bag ved mig. Det er alt for farligt det her,
råber far over skulderen, mens han slingrer af sted. 

  Far glemmer at række armen op, når de skal bremse. 

   Han glemmer også at række armen ud, når de skal  
    dreje. Kalle synes ikke, at far er særlig god til at  
      cykle i trafikken. 

D
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Far puster og stønner, da de cykler op ad bakken til skolen. 
På toppen holder der en lastbil og venter på at dreje til  
højre. Blinklyset blinker.

 ar ar cykler op på siden af lastbilen. Der er ikke meget plads, 
og han holder helt tæt på lastbilens store forhjul. 

– Nej far, siger Kalle. Vi skal vente BAG VEDBAG VED lastbilen.  
Den kom først. 

– Hva’? Den regel kender jeg altså ikke. Hvorfor skal jeg 
det? Far ser forvirret ud. 

– Så bliver du ikke kørt over. Pladsen ved siden af  
lastbilernes forhjul er det farligste sted ved hele 
lastbilen. Der må du aldrig holde, når du er på cykel. 

Far sukker. Han ser pludselig træt ud.

– De dumme lastbiler, mumler han. 
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   agen efter vil far ikke være med til at cykle i skole. 

– Det er alt for svært, siger far. 

– Jamen, hvad så med fodbold? spørger Kalle.

– Det må vente, til du er blevet noget større, siger far. 

      allealle bliver sur. Far er dum. Han er den dummeste  
far i hele verden. Kalle vil begynde at gå til fodbold  
sammen med Noah. 

Hele dagen tænker Kalle på, hvordan han kan  
overbevise far. Da han går i seng om aftenen,  
har han en hemmelig plan. 

K

D

44



45



Kalle vågner tidligt om morgenen. Han vækker ikke far.  
Han tager tøj på, spiser morgenmad og smører madpakke. 

      allealle lister ud af døren med sin skoletaske på ryggen.  
Han tager sin refleksvest, hjelm og cykel og cykler af  
sted helt alene. 

Han vil vise far, at han godt kan passe på i trafikken.  
Han vil vise far, at han er dygtig og kan meget  
mere, end far tror.

K

46



47



Kalle ser sig godt for i trafikken. Han rækker armen op,  
når han skal bremse, og han rækker armen ud til siden,  
når han skal dreje.

Kalle holder øje med alle bilerne og lastbilerne og fodgængerne 
og de andre cyklister. 

    an    an venter bag ved en lastbil, som kom først til et kryds. 
Kalle kan huske alle trafikreglerne. Han ved, at når man  
følger reglerne og holder øje med trafikken, så er det  
ikke farligt. 

Kalle er glad og stolt, da han kommer frem til skolen. Han har 
gjort det hele rigtigt. Nu må far kunne se, at han er dygtig. 

H
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Kalle ser Brumbassen komme. Kalle vinker. 

Far og Magda sidder i Brumbassen. Far ser ikke glad ud. 
Han ser meget sur ud. 

– Karl Erik Kristiansen, siger far. Du må aldrig, aldrig  
stikke af hjemmefra. Magda og jeg har været så bange.  
Det var godt, at Brumbassen kunne køre os ud at lede  
efter dig. 

    agda    agda kommer også hen til Kalle og giver ham et knus. 

– Godt, at der ikke er sket dig noget. 

– Og det var godt, at du og Brumbassen var hjemme,  
så I kunne hjælpe mig med at lede, siger far til Magda.  

M
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        allealle bliver lidt flov. Han havde slet ikke tænkt på, at far  
       og Magda ville blive bange. 

          – Jeg ville bare vise dig, at jeg godt kan 
            cykle i skole og passe på i trafikken, 
             siger Kalle stille. 

                                  – Hvordan kan du passe på  
                      i trafikken, når du synes,  
                      det er svært at lave din 
                      egen morgenmad?

                                – Jeg har da lavet min egen 
                     morgenmad i dag, siger Kalle.  
                 Jeg har også selv fundet tøj 
                   frem og smurt min madpakke. 

                    ar                    ar kigger længe på Kalle. 

  – Jamen, du siger da altid, at det er 
 for svært for dig. 

  – Det er kun svært, fordi jeg aldrig 
 øver mig, siger Kalle.
  
    – Ja, det er rigtigt. Far griner. Skal vi 
                aftale, at vi øver os sammen på det hele, 
              både i trafikken og hjemme? Og når vi 
            har øvet os mange gange, må du også 
          begynde at gå til fodbold sammen med Noah. 
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Kalle vil gerne cykle alene i trafikken, men det synes 
Kalles far ikke, han er gammel nok til. 

”Det er alt for svært for dig,” siger Kalles far. Men er 
det for svært? Hvilke regler skal man huske, når man 
færdes i trafikken sammen med biler og motorcykler, 
fodgængere og lastbiler? 

Det lærer Kalle i denne bog. 

Bogen giver gode råd til, hvordan børn færdes sikkert  
i trafikken og sætter især fokus på, hvordan man  
omgås de store lastbiler, som også kører på vejene med 
de ting, vi bruger hver dag: fodbolde, fjernstyrede biler 
og remulade for eksempel.

Bogen er skrevet til klassetrinene 0. – 2. og er et led  
i kampagnen ”Lastbilkaravanen”, som netop har fokus på 
at gøre børn sikre i trafikken og omkring lastbiler. 

Husk også at færdes sammen med børnene i trafikken, 
så de får praktisk erfaring. Du kan læse mere og få 
inspiration på www.lastbilkaravanen.dk. 

Rigtig god fornøjelse!




