
 

Jens er 11 år gammel. 

Han bor sammen med 

sin mor, far og søster. 

Jens har to gode 

venner som går i den 

samme klasse. Han 

kan godt lide at spille 

fodbold og læse eventyrbøger. Han bor i en lejlighed i 

en boligblok og han deler værelse med sin søster.  
 

 

 

 

 

 

 

Lis er 15 år gammel. 

Hun bor sammen 

med sin far, stedmor 

og to yngre 

søskende. Lis er høj 

og slank, har blå øjne 

og lyst hår. Hun har 

en meget god 

veninde og de kan 

godt finde på sjove ting at lave sammen. Hun bor i en 

villa og har sit eget værelse. 
 

 

 

 

 



Thomas er 9 år gammel. 

Han bor sammen med 

sine forældre og sin 

bror. Thomas går i tredje 

klasse i en stor skole i 

Århus. Han kan godt lide 

basketbold, men hans 

store interesse er at 

tegne og han er rigtig 

god til det. Thomas bor med sin familie i et rækkehus 

og han er heldig, at en af hans gode venner er nabo til 

Thomas. 

  

 

Sofie er 35 år gammel. 

Hun bor sammen med 

sin mand og sin lille 

datter i et parcelhus. 

Huset er nyt og ligger i 

et nyt boligområde. 

Hun har ingen bil så 

hun cykler eller tager 

bussen til arbejde. Hun elsker at synge og danse. Om 

sommeren tager familien nogle gange ned til stranden.  
 

 

 

 

 

 



Jakob er 47 år 

gammel. Han 

bor sammen 

med sin kone 

og sine tre 

børn. Han  

elsker at være 

ude i naturen 

og derfor bor de 

i et bjælkehus 

ude i skoven. Jacob har selv været med til at bygge 

huset, fordi han er uddannet tømrer.  
 

 

 

 

 

 

Anne er 27 år gammel. 

Hun er mellemhøj, har 

sort hår og grønne øjne. 

Anne elsker at rejse og 

hun har vandret meget i 

mange forskellige lande. 

Når Anne tager på ferie, pakker hun sin rygsæk med tøj, 

sovepose og et telt og så tager hun bare afsted. Hun 

sover tit på forskellige campingpladser i sit telt.  
 

 



 

Rasmus er 38 år gammel. Han har en kone og to børn, 

en pige på 5 år og en dreng på 7 år. Familien har en 

campingvogn som de bor i om sommeren på deres 

ferier. De har været mange steder i Europa og oplevet 

mange spændende ting. De elsker livet på 

campingpladserne, hvor der er legepladser til børnene. 

Her slapper de rigtig af. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Line 

er 40 år gammel og kommer fra Holland. Nu bor hun i 



København. Lines familie i Holland har altid boet i en 

husbåd og derfor ville Line også bo i en husbåd i 

København. Line er direktør i et designfirma og derfor 

har hun råd til at bo så spændende. Det er nemlig meget 

dyrt at bo i husbåd i København. Line bor alene, men 

har en dansk kæreste, som hedder Peter. 
 

  

 

Jóhann er 23 år 

gammel. Han kommer 

fra Island, men han 

bor på et kollegium i 

Odense.  Et kollegium 

er et stort hus, hvor 

studerende bor på 

små værelser og deler 

køkken med 

hinanden. Jóhann studerer på universitetet i Odense og 

han vil være  ingeniør. Han kan godt lide at være i 

Danmark og er blevet rigtig god til dansk nu.  



Tobias er 56 år gammel 

og han er landmand. 

Han er gift med 

Susanne og de har 

sammen seks børn. 

Thobias og Susanne 

bor på en gård ude på 

landet, tæt ved Århus. 

Susanne er 

sygeplejerske i Århus og børnene går i skole. De store 

børn arbejder på gården, når de kommer hjem fra skole. 

Der er meget at lave. Dyrene skal passes, husene 

males og kornet på marken skal høstes.   
 

 

Margrethe er 77 år gammel. Hun er gift med Henrik, 

som kommer fra Frankrig. De har sammen to sønner, 

Frederik og Joachim. Hendes modersmål er dansk, men 

hun kan også tale fransk, svensk, engelsk og tysk. 

Margrethe er dronning af Danmark og bor på et slot. 

Slottet, som Margrethe bor på om vinteren hedder 

Amalienborg.  



Oliver er 30 

år gammel. 

Han er en 

fotograf og er 

særlig 

interesseret i 

at tage 

billeder ude i 

naturen. Han rejser meget både i sit eget land, men 

også til andre lande. Når han er rejser i Danmark synes 

han det er bedst at sove i en shelter, fordi han så er tæt 

på naturen og kan vågne op om natten og fotografere.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukas er 26 år og bor i København. Han bor i en stor 

lejlighed sammen med Jens, Kristoffer, Sara, Sofie og 



Viktor. Deres 

lejlighed er et 

kollektiv. Det 

betyder, at alle 6 

har deres eget 

værelse i 

lejligheden, men 

alle andre rum er 

fællesrum. De 

laver mad sammen 

og spiser sammen hver dag. Alle 6 studerer. Lukas, 

Sara og Viktor læser medicin på universitetet, Sofie går 

på lærerseminariet, Kristoffer og Jens læser økonomi på 

CBS (Copenhagen Business School). Alle 6 kender 

hinanden fra gymnasiet, hvor de gik i klasse sammen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anders bor på 

en Herregård. 

Han købte 

herregården 

for 10 år siden. 

Det er en 

gammel 

herregård, som 

blev bygget i 

1790 af en dansk adelsmand.  

Anders købte den og har brugt mange penge på at 

renovere den og gøre den mere moderne. Anders ejer 

24 Fitness centre i Danmark, så han arbejder meget og 

tjener også mange penge. Anders kone er skoleleder på 

en skole lidt uden for Randers.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pipaluk bor i Grønland og elsker at fiske. Hun er meget 

dygtig til at sejle i Kajak og derfor sejler hun til de gode 



fiskesteder i sin kajak. Når 

hun er på tur i flere dage, 

bygger hun en iglo at sove 

i. Det er meget praktisk at 

sove i en iglo, fordi den 

kan beskytte dig. Den 

holder vinden ude og den 

kan også holde på varmen. 

Det er et stort arbejde at bygge en god iglo, men det er 

vigtigt at bygge den godt, så den kan beskytte dig, hvis 

det lige pludselig bliver dårligt vejr.  
 

   


