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Pas på! 
Djævleklanen 
overtager 
Bordings 
 
Er I klar til “et helvede 
på jord” på Bordings.  
De drilske djævle er 
vågnet fra deres dvale 
og nu driller vi jer til 
verdens ende.  
 
I helvedes hede flammer på 4 etage 
gemmer sig en drilsk djævle-bande, 
med en masse gode djævle ideer.  
Djævlene er vågnet op fra deres 
dvale og har i nattens mulm og 
mørke tændt en glød, som nu  i 
denne uge, breder  
 
sig som en løbeild af drillerier til 
hver en afkrog på Bordings friskole, 
så vær på vagt alle klaner, Djævlene 
er der når du mindst venter det og 
de er ude på noget!! 
Hvis du er interesseret i at opsøge 
djævlene, så gå mod varmen fra 
flammerne, ikke ned  
 
 
 
Skrevet af: Djævlemor og Caline 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
men op, op til 4 etage hvor helvede 
har overtaget himlen. Her sidder 
djævlene og planlægger nøje deres 
udspekulerede drillerier, samt den 
sidste prøvelse som de andre klaner 
med nød kan klare til det endelige 
slag fredag.  
Du kan kende djævlene på deres 
glimrende djævlehorn, farlige 
trefork og lange røde kapper.  
 

 



 

 
 
 

De 
underjordiske… 
Hvis du ser en sort skikkelse med solbriller, 
så er det en af os. Vi lever under jorden, er 
overalt, men samtidig ved ingen hvem og 
hvor vi er. Vi er der bare. Lige pludselig 
dukker vi op på gangen, i gården, på taget, 
uden for vinduet, eller lige foran dig. Med 
vores ansigter skjult kan vi gøre hvad som 
helst. Hvad du mest frygter eller hvad du 
helst ønsker. Vi er ansigtet bag skovbrænde, 
vi er ansigtet bag Paradis. Hverken gode 
eller onde. Måske hjælper vi, måske vil vi 
ødelægge. Vi gør godt for fremtiden, men 
ikke nuet. Vi tænker på fremtiden, mere 
end vi tænker på jer. Vi bytter børn, hvis de 
er uartige. Vi bytter igen, hvis de er heldige. 
Vores øjne er sarte, så vi søger mørket 
under den kolde jord. Vi har hætter, der 
skjuler vores ansigt, sjæl og identitet… 
Hvor end du befinder dig er der en sjæl, der 
spøger. Spøger og søger. Søger noget. Søger 
et hjem. Hjemmet, der aldrig har været et 
rigtigt hjem. Hjemmet, der mangler. Hvor 
du går, har der gået en anden. Hvor du står, 
har der stået en anden. En anden, der måske 
kender dig, uden du ved det. Eller måske 
ved du det, du er bare ikke glad for det. 
Hvis du mærker øjne på dig, er det os. 
Alle elsker godnathistorier. Vores 
yndlingshistorie er Mørke: 

Mørke tanker danser over 
Væggen som skygger 

Mens jeg kigger ud på lyset 
Der forstyrrer mine sanser 

Og binder mit sind 
Jeg forsvinder i mine tanker 

Bliver et med mørket 

Og lader lyset gennembore mig 
Jeg håber jeg vil dø 

Og gennemskue dets opstyltede 
godhed 

Vi kommer fra den tid, Jorden blev skabt. 
Vi stammer fra verdens begyndelse. Jorden 
er vores moder. Månen er vores far. Da 
Gud kom til Jorden kunne han ikke se os. 
Vi var gemt under det kolde muld, den 
underjordiske verden. Han skabte Adam og 
Eva, men vi var der først. Vi så det hele 
med vores egne øjne. Det hele blev for 
meget. Vores øjne kunne ikke tåle lys. Så vi 
gravede os endnu længere ned. En milliard 
år senere, kom en af os op. Vi indså, at de 
var flere end os. Siden da, har der været to 
adskilte verdener, der ikke ville kendes ved 
hinanden. De kunne og kan ikke 
kommunikere med hinanden. Verden for 
oven formerede sig. Vores blev indskrænket 
til det mindste. I dag er vi kun få tilbage. 
Vi holder hinanden oppe og gør alt for at 
overleve.  
Der er ikke noget individ i klanen. Der er 
kun klanen. En sammensluttet gruppe af 
væsner, der søger et hjem. Et hjem, der 
aldrig har været et rigtigt hjem. Det hjem, 
som vi har manglet og haft brug for i flere 
milliarder af år. Hjemmet, der skal findes. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Verdens mindste og bedste 
håndværkere 
Skrevet af Froeg, Ny, Nore og Kipling 

Vi dværge kommer fra Hetland, som er 

et land i fantasiverdenen. Vi bor i en 
mørk grotte med fakler i, for vi er nemlig 
lyssky og trivis ikke i dagslyset. Vi er 
meget små og er ca. 120 cm høje. Vi 
havde problemer med en fra vores klan, 
da han pludselig var dobbelt så høje som 
os andre og derfor blev forvist fra vores 
klan. Vi er meget kloge og stærke og som 
tøj har vi hætter og kapper på, som vi 
selv har syet. Når vi arbejder om aftenen, 
hakker vi guld og diamanter, og i vores 
værksted laver vi magiske våben til 
guderne. Vi er nemlig de bedste 
håndværkere i verden og er derfor meget 
hårdtarbejdende. Nogen syntes vi er lidt 
stædige, men vi syntes det er en god ting, 
da det er vigtigt at kæmpe for ens sag. Vi 
er også gode til at slås med sværd og 
forsvare os selv, da det er vigtigt i 
fantasiverdenen. Når vi har fri elsker vi 
at danse og jodle det bedste vi har lært, 
og vi har et rigtig godt fællesskab. Vi 
dværge elsker naturen og har stor viden 
omkring alt mellem himmel og jord. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi er gode til at rime og har derfor lavet 
denne lille sang: 
Hej hoo hej hoo vi har vores hætter på 
Hej hoo hej hoo vi er meget små 
Hej hoo hej hoo det kan i nok forstå 
Vi har små kroppe, hoveder og en lille 
mave 
Det er jo fordi, hej hoo! Vi er små dværge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gud er med os 

 
 



 

 
 
 

Egypterklanen eller som vi hedder ”Mano”, vi bor på det  øverste af pyramiden. På 4. sal i 9.a. Vi er hos os i fuld gang med at lave 
de fedeste kostumer, og 2 af vores ældste egyptere, har skrevet en super god sang om vores egyptiske tider, i kan se her. 
 
 
 
Romerne kom, før vi ventede dem 
Midt om dagen  
Så mig og mine guder vi var på den igen 
Midt om dagen 
De kylede spyd gennem slaverne 
Så hovederne de trillede i templerne, åååh neej 
For Egypten 
For Egypten 
 
Det næste, der skete, tør jeg ikke tænke på 
Midt om dagen 
En fyr, vi kaldte Moses, tog dem ud i det blå 
Midt om dagen 
Han skilte havet med en stav, han lige fandt 
Det' ikke vores skyld, han var bare splittergal 
Sagde romerne 
For Egypten 
For Egypten 
 
Romerne tog hjem, da klokken den var cirka tre 
Midt om dagen 
Vi sagde: "Gå nu hjem", men de spurgte: "Hvor er det?" 
Midt om dagen 
Nu glæder jeg mig, til jeg bli'r en mumie mand 
Så får jeg nok et tempel med lys og med sand 
Og der kommer romerne vel næppe på besøg igen  - i Egypten… 
 
 

 

 

Vi her hos Mano, er 19 
forskellige egyptere og vi har 
allesammen forskellige 
talenter. Ex. Sammenhold, 
venskab og så er vi stærke 
når vi er sammen.  



 

 
 
 

ENGLENE 
 
Der findes et hemmeligt sted i himlen kaldet fantastia. Der bor alle os engle. Vi bor i 
slotte lavet af skyer. I fantastia kan man få alt hvad man vil have, hvis man er god. Vi 
laver og styre drømme, og skaber på den måde et godt bånd med menneskerne.  
 
Engle tror på alt det gode i verden. De tror på at de kan gøre verden til et bedre 
sted. Vi går meget tit i hvidt, og det er der en god grund til. Farven hvid symbolisere: 
renhed, lys, glæde, ærlighed, visdom, godhed, ære og uskyldighed.  
 
Os engle har boet i fantastia lige siden at Jesus døde. Vi vidste ikke hvad vi skulle 
gøre, så vi valgte bare at flytte til fantastia. Vi ville vente på at vi havde fundet en 
løsning. Men nu er det gået galt. Vi er blevet fjernet fra vores hjem. Vi er blevet 
blandet med urene arter. Og nu er vi her.  
 
Men vi er stadig gode. Hvis du også er god, og har brug for hjælp, så køb en 
glaskugle. Fortæl glaskuglen dine problemer og sig til den at den skal flyve hen til 
englene. Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig.  
 
Vi er gode og glade, vi er englene. 
 

 

 



 

 
 
 

Fodboldklanen udspiller alle 
 

Fodboldklanen er en gruppe elever fra alle 
årgange på Bordings Friskole. Der er små 
hurtige angribere og store høje og tunge 
forsvarsspillere. Midtbanen består af både 
rutinerede overbygningselever og nye 
talentfulde spillere fra indskoling og 
mellemgruppen. Fodbioldklanens mission er 
at skabe fred og harmoni i gudernes verden – 
ikke ved hjælp af latexsværd og økser. Ikke 
ved hjælp af slåskampe på fjerne arenaer. 
Ikke ved kampråb og beskidte tacklinger.  
Fodbold er et universelt spil, der kan spilles af 
alle på tværs af grænser, religion og 
hudfarve. Det ser man gang på gang når der 
spilles VM i fodbold – for både mænd og 
kvinder. Fodbold samler mennesker fra hele 
kloden og derigennem skabes forståelse og 
samarbejde. 
I vores verden har man enten alt for travl 
med at tjene penge eller slås med mørkets 
magter. Det er spild af tid og god karma, når 

man kan mødes på grøntsværen og igennem 
underholdende spil samle nationer. 
Guderne burde have stor interesse i at samle 
alle de gode kræfter der findes og samle dem 
i ét stort fodboldhold, der kan bekæmpe alle 
de onde kræfter der bare står og venter på 
chancen for at overtage verden. 
Støt din lokale fodboldklan! 
 

 
 

 

         



 

 
 
 

Harry potter artikel 
Måske har du ikke  
set noget mystisk 
men vi er her stadig 
og langsomt er vi 
ved at fortrylle jer 
alle med vores 
kreativitet. Vi kan 
trylle svampe om til 
mursten, hvidt papir 
til flotte tegninger, fortrylle dig om til en heks og lave spisepinde 
til seje tryllestave. vi kan også lavet mega seje våben. men det 
betyder ikke at vi er onde for vi kan også 
redde dig i de værste situationer 
feks: selvmord, kidnapning og alderdoms død. 
Hvis i er modige nok kan i komme ned til 
platform 9 ¾ 
og gå igennem muren   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

Interview med Spiider-Cat 
Hvad er dit navn: jeg hedder Spiider-Cat  
Hvor lang tid har du været Spiider-Cat: jeg har været Spiider-
Cat i 9 og en halv dage 
Hvordan kan man genkende dig: man kan genkende mig ved 
den sorte maske 
Hvem arbejder du sammen med: jeg arbejder sammen med 
tændstiksmand 
Hvordan blev du til Spiider-Cat: jeg var i zoo med papa og 
mama jeg var elleve år gammel og der var en kat i zoo og den 
kat drabte mine forældre og katten hoppede op på mig og 
sagde nogle hvise ord  ”du er en kat” og så købte jeg en sort 
maske og så blev jeg Spiider-Cat 
 
 

Interview med Tændstiksman 
Hvad hedder du: jeg hedder tændstiksman 
Hvor lang tid har du været tændstiksman: jeg 
har været tændstiksman siden 3 og en halv 
dag 
Hvordan kan man genkende dig: jeg har altid 
en tændstik med ild i hånden 
Hvem arbejder du sammen med: jeg arbejder 
sammen med Spiider-Cat 
Hvordan blev du til tændstikman: jeg åbnede 
en pakke tændstikker of du var åbenbart 
radioaktive og jeg blackouted i mange timer 
og da jeg vågne kiggede jeg rundt i mit 
værelse og det var fyldt med tændstikker og 
de var tændte men da jeg sagde sluk så 
slukkede du og derfra vidste jeg at jeg var 
tændstiksman  

 



 

 
 
 

LÆGE KLANEN 
 
Nu igen Læge Klanen 
reder dagen. 
Vi er glade for at have 
en klan så modig og 
smuk. 
Men jeg har hørt en lille 
Alf tale om at Læge 
Klanen er FARLIG? 
 

 
 
Som i kan se på gangen 
er lidt Vi er fra det 
sydlige Bahamas. Vi blev 
uddannet som læger i et 
under jordisk 
laboratorium. Der havde 
vi kanyler og sværd. Vi 
blev forflyttet til biologi 

lokalet på 2 sal. Vi har 
hørt rygter om at 
englene kan heale men 
det er vores job ikke 
deres!!! 
På vores egen planet var 
der også andre læger, 
men de gik bort efter vi 
blev flyttet til denne 
jord. Vi er jo ikke 
allesammen læger vi har 
også andre kræfter men 
den grundlæggende 
kraft er healing. Vi 
udstopper også dyr de 
dyr af vores dyrebare 
samling . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

RIDDERKLANEN 
Ridderklanen hører til i 2 A. Ridderklanen 
indeholder mange gode værdier. Vi laver selv 
vores sværd, rustninger, port og mange andre 
gode ting. Os Riddere er gode til at hjælpe andre 
og vi er på den gode side. Vi prøver at samle så 
meget guld som vi kan. 
Så vi vinder over den onde kaos konge, så vi er i 
fuld gang med at løse alle opgaverne. 
Vi riddere kommer fra langt tilbage i tiden. Vi er 
opvokset i en gammel ridder by, der hedder ”den 
gamle Camelot”. Camelot blev bygget i 1600-
tallet og er en kæmpe ridderborg. Der er en  
Ridder mester , der hedder  Dragon og så er der 
18 andre riddere, der stadigvæk bor i  Camelot.   
 
 
Camelot ligger langt ude i en skov.skoven er grøn, 
der er træer over alt. Ridderborgen ligger et 
virkleig smukt sted.  Vi ridder kæmper for at løse 
alle opgaver og udfordringer. Og for at vi til sidst 
samarbejde med de andre Klaner og vinde over 
den onde kaos konge. Vi riddere har prøvet lidt af 
hvert af hensyn til fjender gennem tiden, så folk 
skal have respekt.  
Vi riddere går rundt med kappe og rustning, med 
sværd og skjold i hænderne. Så vi er altid klar til  
kamp.  
Vores Ridderklan er god fordi: vi har mange gode 
værdier, vi er altid klar til at hjælpe, vi har mange 
gode Riddere på vores hold, vi gør alt hvad vi kan 
for at vinde, vi har en god ridder mester” 
Dragon”, af det trekantede bord vi løser alle 
opgaver, vi hjælper hindanden og samarbejder, vi 
håber at i vil hjælpe os med at vinde over kaos 
kongen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

ROMERIGET …vi prøver igen. 

 
 
Ære magt og storhed. Det er hvad romer-riget står for. Vores mål var…og er, at erobre hele middelhavet og 
alle dets lande. Sidenhen verdensherredømme. 
I året 200 ac. sendte vi et spejder regiment til Danernes land for at se på erobrings  mulighederne.  De 
vendte forfærdede tilbage med følgende vidneudsagn:  ”Det er et land befolket med grimme ubehøvlede 
blege mennesker. Vejret er skrækkeligt. Slud sne og et snigende mørke det meste af året. Menneskene er 
grove og uuddannede. De har intet begreb om kunst og kultur. Når de samles er det for at drikke 
hæmningsløst  af en ækel tyktflydende vin - kaldet mjød. Vi romere har absolut intet at vinde ved at erobre 
dette skrækkelige landområde. 
Middelhavet er indtaget. Nu venter resten af verden. Derfor tager vi herop igen, og erobre det, og så ser 
hvor det føre hen.  
AL MAGT TIL CÆSAR - VOR FRELSER OG BEFRIER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Vi er rumvæsner 
 

Vi er rumvæsner fra 
galaksen  Marsbar, 
Flødevejen på 
Planeten Jylland. 
Vores måner 
hedder Herman, 
Helvede og Fyn. 
Vi er 17 rumvæsner i 
klanen og ingen af os 
aner hvorfor vi er her. 
Vores leder hedder 
Nusk. Vi bliver kaldt 
I`går folket og vi 
kæmper for fred 
mellem  

 
 køer og de jyske 
damer. Vores national 
frugt er svampe. Vi er 
blå og grønne og vi 
har også antenner. 
Vi holder til i 7.b. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Spejder klanen 
 

 
Adam, Marie og Olivia fra Spejderkanen “Sølvspejderne” 

 
Sølvspejderne 
Vi er spejder klanen bedre kendt som Sølvspejderne. Vi kommer fra Gyldenhåb Skov som ligger i 
Metalanien. Vi står for venskab, at hjælpe naturen og at hjælpe de svage gamle damer der skal over vejen. 
Vi er meget kreative og det viser sig blandt andet på vores fremragende port, udklædning og smukke dolke. 
Vi er atten i klanen og vi har alle et spejder-navn som beskriver vores særlige evner. Her er alle navnene: 
Hannah er Messua som betyder kærlighed. Thuu betyder påpasselig og det er silke der har det. Flora er ibex 
som betyder modig. Nanna er chui som er hurtighed. Luke hedder bambi og han er fantastisk på glat is. Så 
er der sylvester hvis spejder-navn er Karix som betyder hurtighed. Albert hedder Balloo og han er meget 
klog. Adam hedder Drogoz som betyder fjols. JP’s navn er gråbror som betyder hjælpsomhed. Simon 
hedder Batcha og det betyder mod. Gustav hedder Baracingh som betyder kronhjort og mod. Olivia hedder 
Akkela som betyder førerulv og mod. Iselin hedder honningblomst og det betyder hjælpsomhed. Til sidst er 
der mig, Oliver og jeg hedder Kala Nag som betyder visdom.  

Kampråb 
Vi har også et kampråb som vi runder alle dagene af med og råber inden vi går i kamp. Dog er der ikke så 
mange der kender det får dem der hører det bliver snart efter tromlet ned af vores kampstyrke.  
Vores kamp er: 

Tjikkerlikker tjikkerlikker vov vov vov 
Megalækker megalækker bow bow bow  
Tjikkerlikker megalækker tjis bom bas 
Spejderklanen -  gir’ den gas 

Vi har været nede og træne hos den mægtige krigsgud Ares også kendt som Morten. 
Skrevet af: Oliver 9a og Hannah 6.b   
 



 

 
 
 

 
Ninja-klanen 
 
Vi er Ninjaklanen. Vi består af femten sjove og seje 
Ninja-er, der kan klarer enhver udfordring. I kan 
kende os på vores klanmærke, når vi ikke er 
usynlige og falder i med omgivelserne. Vi arbejder 
godt sammen og er som en stor familie. Vi bigrager 
til samfundet med gode gerninger og vi eliminerer 
enhver fjende, der truer vores klan om vores tætte 
omverden. Vi kommer fra Hamigaki-riget i Japan.  
Vores fjende er Kaoskongen, vi hader ham fordi 
han har skabt had og ødelæggelse. 
 
 
Vores mission er at få fred i universet og skabe liv, 
samhørighed og kærlighed mellem alt levende. 
Tilsammen kan vi med vores evner og kræfter 
klare alt. Hør bare hvad vi indeholder og forestil 
dig alle vores kræfter smelte sammen:         

Stjerne, klo, vind, kulde, kærlighed, bjerge, lykke, 
natur, storm, vejr, liv, mørke/lys, himlen, jorden 
og styrke.



 

 
 
 

 
OPFINDERNE FRA DEN TREDJE 

DIMENSION   - EINSHINE
	
Skrevet	af	opfinderne,	Einshine	
	
	
Kender	du	det,	når	du	er	skoletræt	
og	selv	ikke	tøjet	passer	sammen?	
Det	er	her	vi	kommer	ind	i	billedet,	
for	vi	er	hverdagens	helte!	Det	er	
nemlig	os	der	har	skabt	alt	det	gode;	
weekenden	og	tøjet,	hvad	mer’	har	
man	brug	for?	 	
	
På	opfinder	klanen	hører	nørderne	
over	dem	alle	til,	vi	er	jo	klogere	end	
klog!	
Vi	kender	svaret	før	I	har	stillet	det,	
og	vi	tager	alle	chancer	vi	kan,	for		
	

med	kemi	kan	man	altid	bekæmpe	
selv	den	stærkeste	drage.		
Vi	kommer	fra	en	ukendt	tredje	
dimension,	hvor	vi	er	opstået	med	
gnister	og	pulver	i	vores	naturlige	
habitat,	nemlig	laboratoriet.	
	
Til	det	endelige	slag	kommer	vi	med	
hvide	kitler	og	kemi,	som	kan	mere	
end	I	tror,	det	er	jo	næsten	trylleri.		
Det	er	mixet	sammen	af	alle	vores	
hemmelige	ingredienser	fra	vores	
laboratorium.

	

	
	

	
Så	hvis	du	ser	nogen	yderst	lækre	kittelklædte	drenge	og	piger,	så	ved
at	det	er	Einshinerne	der	er	på	spil.			
	

                  
 

På billedet ses hele vores klan 
Fotograf: Nicoline Keller 



 

 
 
 

De adelige  
Vi er de adelige og vi har slået os ned i 4.b. 
Vi laver de flotteste bannere og flag i hele verden. 
Og vores tøj skinner som solen og vores smykker  
blænder alle som går forbi os.  
Vi har magten over alle. Vi gir ordrer. 
Alle dem der ikke betaler skat til os smider vi ud af kongeriget. 
Vi er de rigeste. 
DEM DER ER MED 
Ava K og Anker (1.a), Anna og Johanne (2.a), Johannes, Kai,  
Luna og Ellen (3.b), Theodor og Bjørk (6.a), Hannah og Sofie (7.b),  
Emil og Rosa (8.a), Albert og Vitus (9.b). 
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
                                    
 



 

 
 
 

Trolde klanen 
Når man først træder ind i vores skov bliver man mødt af en dejlig lugt af sure tæer og gammelt 
muggen mad. kragerne skriger og ulvene hyler. Vi bærer vores køler med stolthed og glæde når vi 
jager vores bytte. Vi fanger menneskene med net og slæber dem hjem til vores lejr. Vi tager alt hvad 
de ejer og efterlader dem helt nøgne i den mørke skov. Os trolde kan faktisk ikke lide at spise 
mennesker, de er alt for bitre og rene. Næ nej vores livret er fluesvampene med deres dejlige hvide 
prikker og fluerne der kredser om dem. Vores yndlings leg er menneske sten, der går ud på at man 
skal ramme mennesket flest gange med sten. Vinderen får dobbelt så meget dessert , som normalt 
kun er en klump ørevoks.  
 
 
Vi har mange slags trolde i vores skov. Vi har både mumitrolde, tandbørste-trolde og en helt 
masse andre. 
 
Mumitroldene 
Mumitroldene er meget afslappede og dovne, de spiller meget fortnite og fifa og går sjældent ud. 
Mumitroldenes vogtere er de berygtede EE og KK. Det siges at alle der har udfordret Mumitroldenes 
vogtere er blevet besejret. 
 
 
Tandbørste-troldene 
Man ved ikke ret meget om tandbørste-troldene vi kender kun til en af dem. Han har aldrig fortalt os 
hvor han kommer fra eller hvem hans forældre er. Det eneste vi kan sige om ham er at han børster 
tænder stort set hele dagen lang. Tandbørste-trolden ser til gengæld ikke ud til at være ked af det eller 
ensom så lenge han har sin tandbørste. 
 



 

 
 
 

 

Robot klanen 
 
Breaking news. 
strømmen i robot land er gået. Robotter kæmper for deres liv, alle prøver at få strømmen tilbage. 
 
Nu står jeg sammen med robot Jens 1977 en kendt strøm ekspert i robot land. 
“Nårh, Jens kan du fortælle mig om jeres krise i er i?” 
“Som det ser ud lige nu har de fleste robotter kun lidt over 20% strøm tibage på deres batteri. Og hvis 
strømmen ikke kommer tilbage tror jeg vi bliver nød til at sige farvel til vores elskede, men ikke midst håbet 
vi har over tusinde robotter på sagen om at finde ud af hvorfor strømmen er gået. “ 
Biiip, biiiip, “ja hallo det er Jens 1977” 
“ ja hej jeg har fundet grunden til at strømmen er gået. Der var en der havde klippet en af ledningerne over 
ved generatoren. Vi ved ikke hvem det er endnu, men vi er på sagen.” 
“Det er fantastisk svarede Jens 1977 til den ukendte der ringede.” 
“ men Jens jeg tror jeg ved hvem det er kom det fra den ukendte ringer” 
“Hvem? Svarede Jens;” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Hvad kan vi og hvad 
står vi for? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har rejst igennem tiden og er nu landet på 
Bordings Friskole. Vi har rejst fra 800-tallet 
til år 2018. 
 
Vi er udsmykket med vores kapper, vores 
bælter og vores hjelme. I kan få øje på os 
rundt omkring eller komme og besøge os på 
 biblioteket og se vores flotte udsmykning på døren.  

 
vi er gode til at 
samarbejde, vi er 
kreative, 
vi er stærke. 
stærkere end de 
fleste. Vi  er 
modige, vi er 
produktive og 
kloge. 
 
Vi er gode til at 
kæmpe, fordi vi er 
vikinger. Og er 
vant til at være 
ude på havene og 
plyndre skibene der 
sejler forbi. Og vi 
kommer fra 
Skandinavien.  
Vi er oplært til at 
kæmpe. 
 
  
 
 



 

 
 
 

Vores liv i Atlantis  
Vi bor under vandet, i konkylier. Vi er skildpadder, sæler, blæksprutter, fisk, vandmænd og 
blandingsvæsner. Nogle af os har overkrop som et menneske og ben som en blæksprutte, eller hoved 
som fisk. Måske har du set os.  
 
 
Vores konkylier har mange forskellige former: 
Nogle af den er helt almindelige konkylier, andre 
er fiskeformede, snegleformede eller 
skildpaddeformede. Vores konkylier sidder på et 
koralrev. Det har en masse farver, men der er slet 
ikke noget sort på det! Alt det som normalt er 
sort, det er lilla.  
Til aftensmad spiser vi koraller. For mennesker 
smager den slags for forfærdeligt, men for os er 
det lidt som at spise slik hver aften! Til 
morgenmad spiser vi perler og tang med koralsaft 
på. Vi spiser også mange muslinger. Når det skal 
være rigtig fint spiser vi sushi.  
Når vi skal rundt, ridder vi på søheste. Vi har 
sadler og seletøj, så vi kan styre hvor vi ridder 
hen. Det føles helt vidunderligt at ride på en 
søhest! Det kilder i maven, når de hopper og 
shopper. Men når vi skal i kamp,  
ridder vi på vores stridshummere. De ser farlige 
ud og har kæmpe klør! Deres klør er så stærke at 
de kan klippe alt i hele verden over. Selv 
diamanter kan de knuse. For at få ekstra 
krigslykke, pynter vi os med hajtænder og en helt 
særlig amulet, som giver os lykke og kræfter til at 
trække vejret . når vi holder fest for vi hvaler til at 
komme og synge hvalsang og laver de fedeste 
lysshow med regnbuer og skyder med diamant 
støvs fyrværkeri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Elverne er klar til 
kamp 

 
Opråb fra Elverne!!! 

 
Vi står for retfærdighed og harmoni i 

verden. Vi vil gerne have alt til det normale 
igen. 

Så hjælp os med at samle så mange 
guldstykker, som muligt  så vi kan hjælpe 

hinanden. Vi elsker alle levende væsner, så 
i har intet at frygte. Vi er tæt forbundet med 
naturen dvs. vi kan snakke med dyr og vi er 
meget vise og gamle. Vi kæmper mod kaos 
med visdom og kløgt, men nu når tingene 

er som de er så må vi gribe til våben. 
 
KLØGT OG FRED SKAL HERSKE 
 

Vi kommer fra et fredeligt sted ved navn 
Kløverdalen. Vi bor i en smuk grotte inde under 

et vandfald. Udenfor er der store skove med 
masser dyr. Vi lever for det meste af planter og 

frugt. Vi rider kun på heste i nødsituationer  
Men vi er hævngerrige så, hvis i ikke 

hjælper os vil vi tage hævn på jer. 
NED MED KAOSKONGEN KONRAD!!! 

Så vi kan ende dette kaos Kom med i 
kampen om retfærdighed og harmoni så vi 

sammen kan skabe og opbygge en 
harmonisk verden og gøre verden bedre.

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 



 

 
 
 

INSEKTRA 
Sammen står vi stærkere! 

Insektra går op i sammenhold og god energi. Vi 
bekæmper de onde og støtter de gode. Vi er 
insekter i alle størrelser. Edderkopper, græshopper, 
bier kryb ligemeget hvordan du ser ud er du 
velkommen hos INSEKTRA. Sammen står vi 
stærkere! 
Vi samler guld fra de onde og giver det til de 
fattige. 30 kg drenge.  Hos insektra udfordrer alle 
jer til du-du-duel. Kom hvis du tør. Vi har som 
sagt både gode og onde, rige og fattige. Vi har alt 
til at vinde den store kamp.  
Kom ned til håndarbejde med noget guld, og vi 
ordner straks jeres problemer. 
 
 

 
 

Vi kommer fra planeten 

insektra, hvor der kun er 

planter, vand og en masse 

smukke insekter. Vi kommet til 

jorden for at bekæmpe altr det 

onde og støtte alle de andre 

søde klaner. Vi kæmper for fred 

på andre planeter, rummet og 

selvfølgelig hjælpe de svage. 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 


