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Retur til forside 
  

Titel 1 
  

Sprog og kommunikation 

Indhold Ole Schultz Larsen: ”Håndbog til dansk” bruges som grundbog i alle forløb. 
  
Peter Lützen: ”Sprog og kommunikation” bruges som grundbog i dette forløb. 
  
Birgitter Darger mfl.: ”Begreb om dansk” flg. kapitler: ”Et spørgsmål om 
genre”, ”Billedsprog og betydning”, ”Retorik og argumentation” 
  
Solveig Bennike mfl.: ”Faglige forbindelser”: Genrer og sproghandlinger 
H.C. Andersen: ”I Danmark er jeg født” (1850)  
Johannes V. Jensen: ”Hvor smiler fager den danske kyst” (1925) 
Sarah Agerklint: ”Mor er ikke sur, mor er skuffet” – Brøndby Support (2012) 
Hanne Vibeke Holst: ”Du er fucking sexistisk, Niarn”, Politiken (2004) 
Niarn: ”Jeg er fucking realistisk, Hanne”, Politiken (2004) 
Blogindlæg og pressemeddelelse af Niarn 
Jan Petersen: ”Det sprog til et beat”: Introduktion til rap 
LOC: ”En synders bekendelser” fra ”Inkarneret” (2003) 
Per Vers: ”Illustreret lidenskab” fra ”Så sundt som det er sagt (1997) 
Barack Obamas sejrstale (2008) 
Johanne Schmidt Nielsens tale 1. maj (2015) 
Transkription af samtale fra ”Paradise Hotel” og klip herfra  
Helle Helle: ”To kilometer” 
  
  
Supplerende stof: 
Per Vers og Niels Hausgaard ”Rejsende i dansk”, program om etnolekter, fra 
DR 2016 
  
 

Omfang 
  

  
Ca. 30 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 
Vi arbejder med kommunikationsmodellen, retorik, appelformer, tekst og 
kontekst, denotation og konnotation, sprogfunktioner, mundtligt og 
skriftligt sprog, metaforer og billedskemaer, argumentation, sprogets 
identitetsskabende funktion og sproghistorie 

• udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, 
personligt, nuanceret og argumenterende  



• demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne 
anvende grammatisk og stilistisk terminologi  

• anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer, herunder oplæsning, 
referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg  

• aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og 
kunne vurdere disse som led i en kommunikationssituation  

• navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret selektere og 
dokumentere 

Væsentligste 

arbejdsformer 

  
  
Klasseundervisning og gruppearbejde  
Individuel skriftlig og mundtlig sprog- og argumentationsanalyse  
Elevfremlæggelser  
Læreroplæg 
  
  
  
  

Retur til forside 
  
  
  
  

Titel 2 
  

Mediehistorie 

Indhold Jørgen Asmussen og Johannes Fibiger: ”Den medierede virkelighed”, kap. 2 
  
Analyse af en række trykte reklamer og nyhedsklip fra tv. 
 
Berit Riis Langdahl mfl.: ”Krydsfelt”: afsnit om Fakta, fiktion og blandingsformer 
/ Avisens genrer / Analyse af avisnyheder / Pressefotografiet og det afgørende 
øjeblik / Tv-nyhedernes genretræk 
 
Nyhedsjournalistik  
Div. nyhedsartikler, heriblandt:   
”Rejsekongen” – Ekstra Bladet, 2013 
”Løkke kritiseres for dyre fly på skatteydernes regning” – Jyllandsposten, 2013 
  
Herman Bang: ”Branden paa Christiansborg” (1884)  
Nils Thorsen: "24 timer med Bush"  
  
 Nikolaj Arcel: ”Kongekabale” (værk) 
 



Henrik Poulsen: ”News”, afsnittet ”Den politiske mediekultur sætter den 
politiske dagsorden”. 
  
Anders Thomsen Jensen: ”Valgaften” 
Pål Sletaune: "Eating out"  
Raskins "5 parametre" fra Mimi Olsen: ”Film skal ses i dansk” 
 
Analyse af filmplakater for Armadillo 
Janus Metz: ”Armadillo”  
Peter Madsen og Erik Svendsen: ”Medier”-  kapitel om dokumentaren 
  
  
Historisk fokus: 
  
Avis 
Rune Gregersen: ”Historisk udvikling i medierne i DK” 
  
Radio  
Peter Madsen og Erik Svendsen: ”Medier” s. 10-19  
  
TV 
Peter Madsen og Erik Svendsen: ”Medier i dansk”: TV's historie 
  
Web 
Dorthe Schmidt: Medier i dansk, kapitlet: ”Internettets historie”  
  
Supplerende stof 
TVTVTV ”Nyhedsformidling på tv - breaking news”, DR 
 
  
  
  
  

Omfang 
  

  

Særlige 

fokuspunkter 
Forløbet har introduceret eleverne til hovedlinjerne i mediernes historiske og 
teknologiske udvikling inden for aviser, radio, web og tv i historisk perspektiv. Vi 
har haft fokus på mediernes samfundsmæssige rolle og funktion, herunder 
presseetik. Vi har fokuseret på nyhedsformidling i aviser, herunder analyse af 
pressefotos. Desuden har vi arbejdet med analyse af spillefilm, dokumentarfilm 
og reklamer.  
  
I dette fokusområde er det især følgende af læreplanens mål, som er i spil: 



-    aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og 
kunne vurdere disse som led i kommunikationssituationer. 
-    selvstændigt udføre metodisk og relevant analyse og fortolkning af 
forskellige ikke-litterære tekster, såvel mundtlig som skriftligt. 
-    perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, 
samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og 
erhvervsrelaterede sammenhænge. 
-    demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden 
for medier og samspillet mellem kultur og samfund. 
-    navigere i store tekstmængder og analytisk fokusere, selektere og 
dokumentere. 

  
   
  
  

Væsentligste 

arbejdsformer 
Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
  
  

Retur til forside 
 
 
 
  

Titel 3 
  

Litteraturhistorie  

Indhold  Johannes Fibiger mfl.: ”Litteraturens veje”: kapitlerne ”Middelalder” og 
”Folkeviser” 
Mimi Sørensen og Mads Rangvid: ”Brug litteraturhistorien” s. 35-41- om 
oplysningstiden 
 
"Realismer Modernismer": Kapitlet ”Realisme og modernisme i det 20. 
århundrede” 
 

 "Med tiden": Hereticadigtning og eksistentialisme: Forfatternoter: Karen 
Blixen, Periodenoter, opslag og Hvordan læser jeg eksistentialistisk? 

 
Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup: ”Litteraturhistorien på langs og på 
tværs” er desuden brugt som grundbog.  
 



Eleverne har anvendt en række forskellige litteraturhistoriske fremstillinger i et 
projektforløb om Romantikken. 
 
Folkeviser  

”Ebbe Skammelsøn” 
  
Barok 

Kingo: ”Keed af Verden, Kier af Himmelen” (1681) 
Billeder med vanitasmotiver 
  
Oplysningstid 

Holberg: ”Jeppe på bjerget” (uddrag – 1722) 
 
Romantikken  

 Adam Oehlenschläger: ”Der er et yndigt land”  
H.C. Andersen: ”Danmark, mit fædreland”  
Adam Oehlenschläger: ” Morgen-Vandring” (1805) 
Christian Winther: ”Flugten til Amerika” (1830)  
Martinus Rørbye: ”Udsigt fra kunstnerens vindue” (1825).  
Steen Steensen Blicher: ”Hosekræmmeren  
N.F.S. Grundtvigs: ”At sige verden ret farvel”  
Emil Aarestrup: ”Paa Sneen”  
C. W. Eckersbergs: ”En nøgen fra ryggen set kvinde sætter sit hår foran et 
spejl” (1837). 
  
  
Det folkelige gennembrud / Tidlig modernisme 

Martin Andersen Nexø: "Lønningsdag" 

Jeppe Aakjær: “Naar rugen skal ind”  

Erik Henningsen -”En saaret arbejder”   

Lagerkvist "Ångest"  

Johannes V. Jensen: "Paa Memphis station" 

Tom Kristensen: "Henrettelsen"  

Kirchner – ”Selvportræt som soldat”  

 

Efterkrigstid og Hereticadigtning 

Martin A. Hansen: "Paradisæblerne"  

Karen Blixen: "Ringen" 



 

1960’ernes modernisme 

Klaus Rifbjerg: "Livet i badeværelset"  

Peter Seeberg: "Patienten"  

 

1970'erne og 1980'erne 

Vita Andersen: ”Arkitektens trøst” og ”Fredag, lørdag, søndag” 

Michael Strunge: "Gyldent lort" + leder fra ”Sidegaden”  

Michael Kvium: ”Køkkenscene” 

Klip fra Bazar-udsendelsen med Strunge, Tafdrup, Bjørnkær og Baidel 

  
1990’erne 
Naja Marie Aidt: "Den blomstrende have" og "Som englene flyver"  
  
Kirsten Hammann: ”Jeg civiliserer mig om morgenen” 
  
Supplerende stof: 
  
Ove Benn og Jørn Jakobsen: Introduktion til mytemotiver + intro til Kapitel 1 
”Altings ulidelige klarhed”, kapitel 2 ”Væbnet med vinger” i ”Mytemotiver”, 
2005. 
  
”Syndefaldsmyten”, 1. Mosebog, kap. 2 og 3  
  
Ikarosmyten, Ovids ”Forvandlinger”, 8. sang vers 183-235  

  

  
  

Omfang 
  

  

Særlige 

fokuspunkter 
  
Vi har haft fokus på analyse, fortolkning samt litteraturhistorisk 
perspektivering af lyrik og prosa, herunder metodiske tilgange. Særligt 
fokus har været på Romantikken samt realisme og modernisme i det 20. 
århundrede. 
  



Forløbet fokuserer på at give eleverne en viden om centrale 
litteraturhistoriske perioder og retninger gennem de sidste 400 år med 
henblik på en øget forståelse af den litteraturhistoriske udvikling, herunder 
dens brudflader, som forudsætning for en moderne bevidsthedsform. 
  
Faglige mål: 
  

• selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af 
forskellige litterære og ikke-litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt  

• karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for 
udviklingen af nutidens tankegang  

• perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, 
samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og 
erhvervsrelaterede sammenhænge  

• aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og 
kunne vurdere disse som led i en kommunikationssituation  

• demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for 
litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund  

• navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret selektere og 
dokumentere  
  
   

Væsentligste 

arbejdsformer 
Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Retur til forside 
  
  
 
 
 
 
 
 
  



Titel 4 Epokalt fokusområde: Det moderne gennembrud 

Indhold   
Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup: ”Litteraturhistorien på langs og på 
tværs” 
 
Maja Bødtcher-Hansen og Mischa Slot Carlsen: ”Med tiden”: Periodenoter til 
Det moderne gennembrud + forfatternoter om Herman Bang 
 
Mimi Sørensen og Mads Rangvid: ”Brug litteraturhistorien” 
 
Brandes: Af ”Indledning til Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes 
litteratur” 
Herman Bang: ”Impressionisme: ”En lille replik” 
Herman Bang: ”Den sidste aften” 
Henrik Pontoppidan ”Ane-Mette” 
J.P. Jacobsen: ”To verdener” 
Amalie Skram: ”Det røde gardin” 
Herman Bang: ”Foran Alteret”  
Brendekilde: ”Udslidt” 
Bertha Wegmann: ”Malerinden Jeanna Buch” 
  
Henrik Ibsen: ”Et dukkehjem” VÆRK 
  
  

Omfang 
  

  

Særlige 
fokuspunkter 

Eleverne har arbejdet med de mest centrale problemstillinger inden for det 
moderne gennembrud. De har læst forskellige skønlitterære tekster, der 
tematiserer det moderne gennembruds væsentligste temaer: Køn, kirke og 
klasse.  
  
Følgende faglige mål har været i spil i undervisningen, hvor eleverne har 
arbejdet med at:  

• selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af 
forskellige litterære og ikke-litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt  

• karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for 
udviklingen af nutidens tankegang  

• perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, 
samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og 
erhvervsrelaterede sammenhænge  

• aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og 
kunne vurdere disse som led i en kommunikationssituation  



• demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for 
litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund  

• navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret selektere og 
dokumentere  
  
  
  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg 
Klasseundervisning og gruppearbejde  
Individuelt skriftligt arbejde 
  

Retur til forside 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Titel 5 
  

Reklamefilmens fortællinger  

Indhold Peter Madsen og Erik Svendsen: ”Medier”, kapitlet om tv-reklamer 
Birgitte Darger mfl.: ”Begreb om dansk” - kapitlet om medieanalyse 

Rasmus Bo Sørensen: "Reklamens sprog er blevet moralsk", Information 2013 
 
Asger Liebst: ”Slut med sære nudister”, 

http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/reklameuniverset-mit-tdc 

Bo Kampmann Walther: ”Fordansket danskhed overalt”, artikel fra K-forum 

Kasper Asklund og Barbara Kjær-Hansen: ”Analyse af kultur og sprog”: 
kulturbegreber, kap. 2  
 

http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/reklameuniverset-mit-tdc


Anders Ravn Sørensen: ”Bare et godt råd: Undgå Hitler i din markedsføring”, 

artikel fra Børsen 

Vi har analyseret en række reklamefilm, heriblandt:  
 
ODDSET – graver sig ned: https://www.youtube.com/watch?v=AjOUs4UTTrU 

URBAN – den pressede generation: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vjx_7w0mUQE 

IKEA: https://www.youtube.com/watch?v=2BXRGzjo1_Q 

DANSKE BANK: https://www.youtube.com/watch?v=n-pZj_cPBvw 

CARLSBERG - The Danish way: 

https://www.youtube.com/watch?v=w90WKDCxqic 

TDC – Mit TDC med Casper Christensen 
https://www.youtube.com/watch?v=LEz7vnptmyQ 
 
VOLVO (svensk) 
  
  

Omfang 
  

  

Særlige 

fokuspunkter 
  
Forløbet har haft fokus på analyse og vurdering af reklamefilm med særligt 
fokus på tre tendenser i relation til reklamer: autenticitet, moral og 
kulturbegreber.   
  
  
  

Væsentligste 

arbejdsformer 
Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse 
af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde  
  
  

Retur til forside 
  
  
 
  
  
   

https://www.youtube.com/watch?v=AjOUs4UTTrU
https://www.youtube.com/watch?v=Vjx_7w0mUQE
https://www.youtube.com/watch?v=2BXRGzjo1_Q
https://www.youtube.com/watch?v=2BXRGzjo1_Q
https://www.youtube.com/watch?v=2BXRGzjo1_Q
https://www.youtube.com/watch?v=n-pZj_cPBvw
https://www.youtube.com/watch?v=n-pZj_cPBvw
https://www.youtube.com/watch?v=w90WKDCxqic
https://www.youtube.com/watch?v=LEz7vnptmyQ


Titel 6 
  

Kulturmøder i en global verden 

Indhold   
Kasper Asklund og Barbara Kjær-Hansen: ”Analyse af kultur og sprog”: 
kulturbegreber, kap. 2  
  
Lars Saabye Christensen: "Grisen" (norsk) 
   
”Skønlitteratur giver plads til tvivlen”, Berlingske, 4. marts 2006 
http://www.b.dk/kultur/skoenlitteraturen-giver-plads-til-tvivlen 
  
Victor Boy Lindholm: ”Jeg er for træt og går i seng” fra ”Guld” 2014 
Sara Piil: ”Lyrik får os til at føle verdens tilstand”, Information, 2014 
  
Hassan Preisler: Uddrag af ”Brun mands byrde” 
Hassan Preisler:  ”Dukketesten” 
Larissa Sansour: ”Hip Hip Today” 
Perspektivtekst: P. S. Krøyer: “Hip Hip Hurra” 
  
Peter Madsen og Erik Svendsen: “Medier” – om dokumentarfilm  
Helle Hansen: "Ordet fanger". VÆRK 
 
  

Omfang 
  

  

Særlige 

fokuspunkter 

  
Eleverne skal desuden trænes i at kunne perspektivere og vurdere tekster ud 
fra historiske, kulturelle og samfundsmæssige og psykologiske 
sammenhænge. Eleverne skal tillige opnå kendskab til konstruktioner i 
samspillet mellem individ, identitet, kultur og samfund.  
  
Vi har haft fokus på kulturmødet i en global verden, hvor vi i stigende 
omfang skal forholde os til fremmede kulturer og sat fokus på, hvordan vi 
forholder os til disse kulturmøder. Vi har beskæftiget os med blandt andet 
det beskrivende og komplekse kulturbegreb, nationalkultur, kulturel 
identitet, etnocentrisme, kulturrelativisme og globalisering i relation til en 
række genrer. 
  
Følgende faglige mål har været i spil i undervisningen, hvor eleverne har 
arbejdet med at:  

• selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af 
forskellige litterære og ikke-litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt  

http://www.b.dk/kultur/skoenlitteraturen-giver-plads-til-tvivlen


• perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, 
samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og 
erhvervsrelaterede sammenhænge  

• aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og 
kunne vurdere disse som led i en kommunikationssituation  

• demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for 
litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund  
navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret selektere og 
 
  
  

Væsentligste 

arbejdsformer 
Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
  
  
  
  

  
  
  
 
  
  

Titel 7 
  

Tendenser i samtiden 

Indhold   
Performativ biografisme 
 Claus Christensen og Peter Jensen: ”Livsværk – det selvbiografiske i dansk 
litteratur” – introduktion 
Jens Blendstrup: uddrag af "Gud taler ud" 
Peter Madsen og Erik Svendsen: Medier, kapitlet om sitcoms  
Casper Christensen og Frank Hvam: ”Klovn” – afsnittet ”Nina, kære Nina” 
 
Anne Grethe Bjarup Riis:  
Ordinary Hooker with career spoiler. 2006 
Liv Carlé Mortensen: Am I still your Lover. 2007. 
 
Yahya Hassan: ”Digte” 2014 – VÆRK 
 
Christina Hesselholt: uddrag af "Hovedstolen"  
Lisbeth Nyborg mfl.: ”Faglige forbindelser” - analyse af "Månestrålesofaen" 
 



Portrætudsendelse af Yahya Hassan fra NRK 
http://tv.nrk.no/serie/bokprogrammet/MKTF01000614/11-03-2014 
  
Interview med Yahya Hassan i Deadline, DR2 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/video-digteren-yahya-hassan-i-kloeerne-
paa-martin-krasnik#!/ 
  
 
 Supplerende stof:  
”Lige for tiden får jeg ikke skrevet meget andet end liderlige sms’er til smukke 
piger” interview med Yahya Hassan af Stéphanie Surrugue, Euroman 2014 
  
 
  
  
  
Realisme og minimalisme 
  
”Litteraturhistorien på langs og på tværs”: Minimal modernisme og 
eksperimenterende realisme i prosaen, s. 156-173 
 
Vibeke Blaksteen og Kirsten Møller: ”Jakob Ejersbos univers” s. 14-23 om 
senmoderniteten og realisme og minimalisme i nyere litteratur 
  
Maja Bødtcher Hansen og Mischa Slot Carlsen: "Med tiden": Periodenoter om 
1990'erne og frem   
  
Claire Keegan: "Lige i vandkanten"  
Peter Frederik Jensen: "I et bur, der minder om mit" 
Jan Sonnergård: "Bananfluerne"  
Jakob Ejersbo: ”Sushi Sunshine”  
Jakob Ejersbo: ”Blomster” 
Helle Helle: "Tirsdag nat"  
Jakob Ejersbo ”Nordkraft” – VÆRK 
  
  
  
  

Omfang 
  

  

Særlige 

fokuspunkter 
Eleverne skal i dette fokusområde opnå en viden om samtiden set ud fra 
forskellige tekster og genrer. Stående midt i nuet og med den nære fortid 

http://tv.nrk.no/serie/bokprogrammet/MKTF01000614/11-03-2014
https://www.dr.dk/nyheder/indland/video-digteren-yahya-hassan-i-kloeerne-paa-martin-krasnik#!/
https://www.dr.dk/nyheder/indland/video-digteren-yahya-hassan-i-kloeerne-paa-martin-krasnik#!/


uafklaret giver kun i ringe omfang mulighed for at fastlægge sikre mønstre og 
bevægelser i litteraturen, kunsten og kulturen.  
  
Vi har i forløbet haft fokus på to overordnede temaer: minimalisme/realisme 
og performativ biografisme. 
 
Vi har haft fokus på realismen og minimalisme som tendens i litteraturen og i 
relation til tidligere realismeformer. 
 

       Vi har haft fokus på det selvbiografiske som tendens i samtidens litteratur, 
kunst og     
       medier med fokus på begreber som dobbeltkontrakt, hovedstol, 
traumelitteratur     
        mv.  Fokus har desuden været på det selvbiografiske i relation til 
medieverdenen, herunder kunstnernes selviscenesættelse inden for og uden for 
værkerne. 

  
Følgende faglige mål har været i spil i undervisningen, hvor eleverne har 
arbejdet med at:  

• selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af 
forskellige litterære og ikke-litterære tekster, såvel mundtligt som skriftligt  

• perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, 
samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og 
erhvervsrelaterede sammenhænge  

• aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og 
kunne vurdere disse som led i en kommunikationssituation  

• demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for 
litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund  

• navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret selektere og 
dokumentere   
  
  
  

Væsentligste 

arbejdsformer 
Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
  
  

Retur til forside 
  
  
  
  
 


