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5. klasse På
Toppen Af
Frelserkirken
af Tine Christiansen
Den gyldne top er nærmest umulig at se. Vinden river
og pisker i en, og pulsen begynder at stige. Trapperne er
uendelig lange, og alle griner af frygt. 5. Klasse fra Århus
Friskole er taget på udflugt til Frelserkirken. Næsten alle
glæder sig, og snakker løs.
Da lærerne siger, at de skal begynde at gå, begynder
næsten alle at løbe op af de gamle trapper. Men de bliver
nu mere og mere nervøse jo højere de kommer op.
Nogen bakker ud, da de ser ud af vinduerne, de kan

ikke mere. Andre synes bare det er fedt og løber videre
op. Vinden begynder at piske en, og håret svinger frem
og tilbage. Nu er de der.
Alle er helt forbavsede, da de ser, hvor langt ned der
er. Nogen begynder så småt at få kvalme. De opdager
lige pludselig, at man faktisk kan komme højere op. Så
løber alle op af den lange gyldne trappe. Den fortsætter,
fortsætter og fortsætter.
Nu er de der endelig. Helt oppe. Helt oppe ved den
gyldne top. Hele København kan ses. Alle tagene på
husene, alle de høje tårne. De fleste vandrer hurtigt ned
igen, men har svært ved at komme forbi på grund af alle
de andre børn.
”Det er meget sjovt at være deroppe, men jeg får lidt
kvalme. Jeg har normalt ikke højdeskræk, men det var
alligevel for højt for mig, og jeg var ivrig efter at komme
ned,” siger Nina fra 5. Klasse.
Så traver alle ned igen efter at have haft en spændende
oplevelse.

Togturen til København

Det næste tog er nu knap så imponerende. Fra et ganske
almindeligt DSB tog, kommer de nu til et uhyggeligt lille
tog, hvor få elever bliver nødt til at sidde oven på deres
kufferter.
Andre har det nu meget behageligt og tager sig en lur
af Nina M. Haunstrup Carlsen
i vindueskarmen. Nogen af eleverne sidder og brokker
sig over den snævre plads, mens andre genoptager deres
“Næste station: Horsens” siger togstewardessen langsomt diskussion om hvad de skal lave i København.
og tydeligt.
“Christiania
Toget kører
“Christiania vil jeg vildt gerne se, for det har jeg aldrig
vil jeg vildt
hurtigt afsted mod
gerne se,
oplevet før,” siger Sean
hovedstaden, mens de
for det har
tre klasser hygger
jeg aldrig
og snakker sammen.
oplevet før,” siger Sean fra femte klasse.
“Jeg glæder mig meget til at komme over til lejren og se
En time senere kørte vi under vandet, der var ikke mange
hvordan vi skal bo” siger Maj fra femte klasse.
elever der var glade for det pludselige mørke, men det
To piger fra fente klasse sider og snakker om alle de ting betød da, at der ikke var ret langt til hovedstaden.
de skal lave i København blandt andet:
Senere står alle af, for toget kører nemlig ikke videre.
Christiania, Frelserkirken, familiebesøg, Rundetårn og
Vi er nået til Danmarks hovedstad, København
Kronborg. Tiden går, toget standser i Fredericia og de tre
klasser står af.

5. klasse fra Århus Friskole skal en uge til
København sammen
med 6. og 7. klasse fra samme skole

Drenge bliver væk i
Kassematerne

Tre drenge fra Århus Friskole forsvundet og
fundet igen i Kronborgs kældre
af Kasper Kjølseth Valentin

Hugo, Kasper og Lasse er på rundtur nede i
Kassematerne. De går ned og Lasse og Hugo opdager et
kulsort rum. De spørger Kasper om han vil hen og se det
rum.
De kikker sig lidt om kring og går tilbage og bliver væk.
De render rundt i Kassematerne og finder et stort rum. De
går derned og Lasse bliver lidt bange. De går tilbage hvor
de kommer fra og så råber Kasper:
“DER KOMMER EN ZOMBIE.”
Lasse bliver bange og løber alt hvad han kan og heldigvis
finder de alle de andre. De var lige ude foran indgangen
til Kronborg.

