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Hele verden Fra næste sæson skifter håndboldspilleren René Toft Hansen klub. 
Han skifter fra Veszprem i Ungarn til Benfi ca i Portugal.   

•  Svalbard er et af de nordligste beboede 
områder i verden.

•  Om vinteren kan man se nordlys, og 
om sommeren er der midnatssol fi re 
måneder i træk. Det vil sige, at det er 
lyst 24 timer i døgnet.

•  På Svalbard er der rensdyr, isbjørne og 
hvalrosser. Hvalrosserne blev fredet i 
1952, hvor der kun var omkring 50 af 
dem tilbage på Svalbard. I dag er der 
omkring 3800 hvalrosser på Svalbard. 
Der er cirka 3000 isbjørne og næsten 
det samme antal mennesker. Der er fak-
tisk lidt fl ere isbjørne på Svalbard, end 
der er mennesker.

•  Svalbard har den nordligst beliggende 
sushi-restaurant i verden.
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Et liv i minus 30 grader 
Jeg bor på Svalbard nord for Norge på en 
stor hundegård, hvor vi har 300 slædehunde, 
som vi kører turistture med hele året. Jeg 
kører selv hundeslæde med fi re hunde. Jeg 
har kørt selv, siden jeg var fem år gammel.
Det kan blive ret koldt på Svalbard. Nogle 
gange minus 30 grader. Men jeg er glad for 
sne, fordi jeg kan lide at bygge snehuler og 
kælke ned ad fjeldsiden.

En anderledes skole
Her på Svalbard er der over 3000 isbjørne, så 
man skal altid holde godt øje. Og når vi er på 
skitur med skolen, har de voksne riffel med.

Vi har nogle rigtig gode lærere på skolen. Da 
jeg gik i 3. klasse, var der en lærer, jeg var 
så glad for, at jeg inviterede hende med på 
hundeslædetur.

Går på jagt i fritiden
Når jeg har fri, kører jeg hundeslæde, for 
næste år skal jeg være med i et hunde-
slædeløb. Om aftenen i weekenden får jeg 
nogle gange lov til at spille computer. Så 
spiller jeg Roblox. Jeg går også på jagt. Jeg 
skød min første rype, som er en fugl, da jeg 
var seks år gammel. Ryper smager godt. Jeg 
spiser også rensdyrkød. Min far og mor går 
på rensdyrjagt hver sommer. Da vi boede i 
Grønland, spiste jeg isbjørnekød. Det fi k vi 
nogle gange i børnehaven.

Elsker rugbrød og røde pølser
Jeg er dansk, men jeg har aldrig boet i 
 Danmark. Da jeg var lille, boede jeg i Grønland. 
Jeg taler norsk i skolen og dansk derhjemme. 
Mit kendskab til Danmark er min danske 
familie, og jeg elsker rugbrød. Vi kan ikke købe 
det her, så min mor bager det. Og så får vi 
gæster til at tage røde pølser med herop. Jeg 
elsker boller i karry, men det får jeg kun, når 
jeg besøger min mormor i Danmark.
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SvalBard

Min familie
Mor
Far
Storesøster, 11 år 
Lillesøster, 2 år
Lillebror, 1 år

Geografi
Svalbard ligger 
halvvejs mellem 
Norge og Nordpolen.

Min by
Longyearbyen

Mit land
Norge

Min livret
Tacos, sushi, 
pizza og 
boller i karry

Yndlingsfilm
‘Star Wars’, 
‘Pirates of the 
Carib bean’ og 
‘Indiana Jones’

Yndlingsfag 
i skolen
Matematik

Vi betaler med
Norske 
kroner

Flyvetid fra
Danmark
Fem timer

Danmark

Norge

Svalbard

Storm, 9 år

Jeg taler
Norsk og 
dansk

”Når jeg har fri, 
kører jeg hundeslæde”
Storm bor på Svalbard, som er en øgruppe nord for Norge. Han bor 
på en gård sammen med sin familie og 300 slædehunde. Han lever 
et anderledes liv end mange børn i Danmark, men han spiller også 
computer og elsker boller i karry.V i dsTe
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Mit Liv

Storm bor på Svalbard, hvor der nogle gange kan være minus 30 grader. Heldigvis elsker han sne, for så 
kan man kælke og bygge snehuler.
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