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Dansk gul og grøn
NINA AUGUSTINUSSEN 31. JUL 2022, 10.39 UTC

Årsplanen

Årsplan 10 klasse
Hele året har vi fokus på følgende: 
Læsning
Fremstilling
Fortolkning
Kommunikation

Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse
af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og
kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel
identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres
æstetiske, etiske og historiske forståelse.

Opgivelserne omfatter 80-100 normalsider af kortere
tekster, bestående af et bredt udvalg af ældre og nyere
prosa, poesi og sagtekster.

Derudover opgives to hovedværker

Eksamen- Terminsprøve

April en hjælpende hånd skriftlig prøve [Gemt automatisk]
Powerpoint-præsentation

PADLET DRIVE

1.. Og det var Danmark 33/34/35

Dagens opgave
Find et billede der viser danskhed under Romantikken, og et der
viser danskhed 2022
Ligheder/forskelle. Udvælg 2-3 analysepunkter til hvert billede.

Der er et yndigt land

Der_er_et_yndigt_land.pdf
PDF-dokument

PADLET DRIVE

Nationalsangen Der er et yndigt land. Den bliver især sunget til
slutrunder som VM og EM i fx fodbold og håndbold, når
Danmarks landshold skal spille.
Der er et yndigt land er skrevet af Adam Oehlenschläger i 1819.
Melodien blev skrevet af Hans Ernst Krøyer i 1835. 

https://padlet.com/n_augustinussen/ndl7oxtq5awbuj06
https://padlet.com/n_augustinussen
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/307478449/85c23b5194ba5f0a8c8d654309c54985/April_en_hj_lpende_h_nd_skriftlig_pr_ve__Gemt_automatisk_.pptx
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/562116885/eb63868f172d971a8197302d828ea0fe/Den_lyriske_teksttypr.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/285605409/02e84aed6b88226e9dc1c8a50abb3823/Der_er_et_yndigt_land.pdf


Tænk over: Er det vigtigt for fællesskabsfølelsen, at et land har
en nationalsang? Hvorfor/Hvorfor ikke?

I skal undersøge baggrunden for sangen og give bud på en
fortolkning og diskutere, om vi burde �nde en ny nationalsang. 

Hvad skete der i begyndelsen af 1800-tallet i Danmark?
Hvorfor tror I, at der var et behov for at styrke den
nationale og folkelige stolthed i Danmark.
Se, om I selv kan �nde �ere strofer, der er udtryk for et
forsøg på at styrke den nationale og folkelige stolthed i
1800-tallet.
Diskutér, om de ting, der bliver fremhævet i Der er et
yndigt land, er noget, vi bør være stolte af den dag i dag,
�ere århundrede senere.

Lyse nætter

Lyse nætter // DR Pigekoret
fra DR Koncerthuset

YOUTUBE

- Jonas Vingegaard
- Fædrelandssange/lyrik
- Natasja, Tessa, Mukupa
- Danmark 2009 ( maleri)
- Sommeren 92 (spille�lm)
- Viktor Axelsen (portræt)

Succeskriterier portræt
Word-dokument

PADLET DRIVE

Viktor Axelsen

WWW.UDOGSE.DK

LYRIK

LYRIK
Powerpoint-præsentation

PADLET DRIVE

https://www.youtube.com/watch?v=5rL7-N9NV-A&ab_channel=DRKoncerthuset
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/307478449/4dc3fd064bbfeea51f3c6b0890d181fb/Succeskriterier_portr_t.docx
https://www.udogse.dk/stor-i-slaget-viktor-axelsen-saetter-sin-serv-som-han-vil/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/307478449/47d22c70b62137cd1642b38bb016c72a/LYRIK.pptx


Jonas Vingegaard om at blive
moden
Jonas Vingegaard fra Team Jumbo-
Visma har altid været sin egen største
fjende. Han ville præstere. Og når
præstationerne ikke levede op til
forventningerne, følte han en dyb skuffelse. Præstationsangsten
forduftede først, da hans datter kom til verden. Nu hvisker
cykelsportsjournalisterne om, at den 24-årige thybo kan blive
Danmarks næste store Tour de France-håb.

DOSSIER

Danmark 2009

Sommeren 92

Sommeren \'92
Sommeren 1992. Det danske
fodboldlandshold skal mod forventning
alligevel med til EM i Sverige. Kan den
udskældte fodboldtræner Ricardo mod
alle odds sætte et slagkraftigt mandskab sammen?

FILMSTRIBEN

Bare for sjov...

ZULU Comedy Galla 2020 - Malte Ebert og Feministsangen
fra TV 2 ZULU

YOUTUBE

Til Ungdommen 35/36

Jomfruen
PDF-dokument

PADLET DRIVE

https://dossierdanmark.dk/2022/01/jonas-vingegaard/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/307478449/30aa4d50309e58db875f4dcf545762bc/Danmark_2009.jpg
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000002943/sommeren-92
https://www.youtube.com/watch?v=JSObTQSg2MU
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/307478449/f9781b78e537a51acc7ba5dbf1ad2d89/Jomfruen.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/307478449/d07858bf5d22ffec76d5d234c2f21e0c/image.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/307478449/cbc6ac8c5b88341d93e04ff2dc5a1f41/image.png


Lav en "Bookbento" over serien Salsa. Sæt
jeres opgave ind her:
https://padlet.com/n_augustinussen/ltdjeumv8vmaem4i

Hvilken funktion har den lille astrologiske indledning i forhold til
fortællingen?
Hvad er virkningen af, at novellen blander realisme og eventyr?
Hvordan kommer eventyrverdenen frem i novellens billedsprog?
Hvordan kan vi karakterisere Lises udfordringer i livet?
Hvordan kan vi se, at Lise mangler selvtillid?
Skriveopgave: vælg et stjernetegn og skriv en kort tekst/lille
historie om en personen ud fra et stjernetegn. Du kan læne dig
op ad Kim Fupz skrivestil.

- Jomfruen Kim Fupz
- Mor var bange i fredags

- Tolvtal i livet. 

-  Jeg ser dig på Insta

- Tale til ungdommen, hella Joof, Blachman

-  Lyse nætter

-  Giv os lyset tilbage
-  Salsa: Sæson 1 | Se online her | DRTV
- 

Ungdommen

Ungdommen
Powerpoint-præsentation

PADLET DRIVE

48882099.pdf
PDF-dokument

MITCFU.DK

Hella Joof: Kære elskede unge
mennesker af alle køn
Når jeg ser jer dunede unger, så svulmer
hjertet i mit bryst. I er så fine med jeres
dunede kinder, og I pipper så højt. Jeg
får lyst til at tage jer i lommen og ae jer
blidt på hovedet med pegefingeren og sørge for, at intet ondt skal
ramme jer.

KRISTELIGT DAGBLAD

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/307478449/81b0e0511906dbd1f1fad3a4871f91d7/image.png
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a3ce034aaa469c64JmltdHM9MTY2MTI1NTY5MSZpZ3VpZD00ZThjNTA0NC1lNTY3LTQwODgtOGVkNi03NmI2NzM5M2VkNGMmaW5zaWQ9NTE2OQ&ptn=3&hsh=3&fclid=64e80d27-22da-11ed-972b-08ec4f519189&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZHIuZGsvZHJ0di9zZXJpZS9zYWxzYV8yOTk3NjY&ntb=1
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/307478449/1d3bff52352bfb4e1c32304489abb034/image.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/307478449/2ecdfce151c49432a3f206ea852cf45c/Ungdommen.pptx
https://mitcfu.dk/pv/48882099.pdf
https://www.kristeligt-dagblad.dk/hella-joof-kaere-elskede-unge-mennesker-af-alle-koen


Gi´ os lyset tilbage
fra Aarhus Efterskole

YOUTUBE

Webdok 38/39/40

Opgave i grupper
1.  Oplev en webdok
I skal starte med at se, læse og høre webdokumentaren i
fælleskab.  Ja, du bruger både dine ører og øjne, når du læser
webdoks, fordi den netop benytter sig af �ere modaliteter. Så
vær opmærksom. Åbn dit sind, og vær nysgerrig og fordomsfri.
2. Jeres umiddelbare indtryk
- Hvad gør indtryk på jer i fortællingen?
- Hvad kan I nikke genkendende til enten i forhold til jeres eget
eller andres liv?
- Hvilke af de tre modaliteter (tekst, lyd, billede) lægger I særligt
mærke til
- Hvordan adskiller webdokumentaren sig fra andre
journalistiske genrer, I kender?
3. I analysegruppen
I skal kun analysere én af personerne fra webdokumentaren.
For at kunne stille analyseblikket helt skarpt bliver I nødt til at
gense og genlæse webdokumentaren, men kun med jeres
analysefokus for øje. Læs den langsomt og grundigt. Tal om jeres
iagttagelser, og skriv noter undervejs.
4. Fortolkning
Et bud på en samlet analyse af, hvad webdokumentaren vil
fortælle os, og hvordan den bruger de tre modaliteter til at
fremme budskabet.

En fortolkning af webdokumentarens titel, budskab og
formål.
En vurdering af brug af de tre modaliteter og genretræk
fra andre journalistiske genrer.

Noter jeres umiddelbare indtryk ned i fællesskab, og vend tilbage
til disse, når I afslutter forløbet.

Ekstra: 
 

Hvad er formålet med en webdok?
Hvad minder webdok om?
Hvad adskiller en webdok fra en klassisk nyhedsartikel?
Hvor udbredt af Webdoks: Hvilke andre medier
producerer webdoks?

Mon de på et tidspunkt vil erstatte de traditionelle
avisartikler på papir?

- Mikkel
- Instagram selvmord

Mikkel

Mikkel levede sit eget værste
mareridt: 'Hvis jeg kunne skrue
tiden tilbage, ville jeg slå mig selv
ihjel'
For et år siden blev 35-årige Mikkel
Vestergaard prøveløsladt fra Nørre
Snede Fængsel. I fire et halvt år sad han bag tremmer. Dømt for blandt
andet produktion af hash, narkokriminalitet, hæleri og tyveri. Dengang
kom Mikkel Vestergaard i bandemiljøet. Men da han forlod fængslet i
midten af Jylland, var det med ét ønske.

DR

Instagram selvmord

Hemmeligt netværk på Instagram
for Danmarks skrøbeligste piger:
Maja Luna delte billeder og tanker
om selvskade. Hun blev 20 år.
Maja Lunas hemmeligheder og død på
Instagram

DR

Køn og etnicitet 43/45/46

Opgaver til vokseværk. Upload til klassen
padlet (brug linket her) Skriv i stikord og
vær klar til at uddybe jeres padlet i klassen:)
Under �lmen
Under �lmen skal hver person i gruppen holde øje med et af de
tre punkter herunder og notere, når I ser noget interessant. Det
går stærkt, så prøv at få så meget med, som I kan. Det vigtigste
er dog, at I forstår hele handlingen i �lmen.

Personer: Hvad karakteriserer hver person? Hvordan ser
de ud? Hvordan opfører de sig? 
Miljøer: Hvordan ser der ud? Farvevalg, ting, geometri,
lyssætning.
Kamera: Læg mærke til, om kameravinklen eller
billedbeskæringen viser noget interessant (der er rigtig
mange skift i kameraindstillingerne, så det er kun, når du
synes, der sker noget særligt).

Fælles gul og grøn

PADLET

https://www.youtube.com/watch?v=E7xek3WgdcQ
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/mikkel
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/instagram-selvmord
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/farver
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/lys
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/kameravinkler
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/billedbeskaering
https://padlet.com/n_augustinussen/ltdjeumv8vmaem4i


Vokseværk | Filmcentralen -
Filminstituttets streamingsite
Virgil bor i en saloon langt, langt ude på
prærien. Hverken hans far eller farens to
venner, Hank og Eddie, tager ham
seriøst. En dag bliver saloonen
overfaldet af en masse zombier. Lykkes det... Instruktør: Tor
Fruergaard Gem Se Filmen Her er film om forelskelse og fascinationen
af det modsatte køn.

FILMCENTRALEN - FILMINSTITUTTETS STREAMINGSITE

Billedbeskæring | Filmcentralen -
Filminstituttets streamingsite
En billedbeskæring er et udsnit af den
filmede virkelighed. Hvor stort et udsnit
af virkeligheden vi ser, afhænger af
afstanden mellem tilskueren og motivet. I et nærbillede er vi tæt på
motivet, og i et totalbillede er vi langt fra motivet. I en film er kameraet
tilskuerens "øje".

FILMCENTRALEN - FILMINSTITUTTETS STREAMINGSITE

6371f848ff0daf0008a7c1b8
PDF-dokument

PADLET DRIVE

7/11
MÅL:
•Du kan �nde steder i en tekst, hvor holdninger til køn og
etnicitet viser sig og vurdere dem.
•Du kan �nde og vurdere både tydelige (eksplicitte) og skjulte
(implicitte) udsagn om køn og etnicitet i en tekst ved brug af
analysemetoder.
•Du kender og kan bruge begreber som stereotyp, fordom og
norm i din fortolkning af teksten.
•Du kan redegøre for, hvordan teksten kan afspejle normer om
køn og etnicitet i samfundet.

1. Hvem er hvad?
I skal to og to gennemgå ordene nedenfor og beslutte, hvilken
person ordene passer bedst på. I må kun bruge hvert ord én
gang. Øvelsen må max. tage 3 minutter, så I skal altså ikke tænke

for længe over, hvor I placerer ordene.

Diskutér herefter spørgsmålene:
 Er I enige om, hvilke ord der passer til hvilke personer? Hvorfor
tror I, I har placeret ordene på præcis dén måde?
•Var der ord, der var særligt nemme eller svære at placere?
Hvorfor?
•Hvad siger jeres valg om jeres opfattelse af
mænd/kvinder/personer med lys hud/personer med mørk hud?
Hvorfor tror I, I har de opfattelser? 
•Tror I, jeres opfattelser stemmer overens med virkeligheden?

UGE 45
Læs:
 Fordom, norm og stereotyp
Anders Simmelkiær og Trine Hvam, 2018 (1,9 ns.)
•Se Se reklame�lmen for H&M. 
•Hvilke normer bryder reklamen med? 
•Hvad tror I, reklamen gerne vil fortælle?
Analyse: 
Komposition, virkemidler og fortolkning

Ind i dansk - Hjï¿½lp til analyse og
skrivning i danskundervisningen og
opslagsvï¿½rk over alle de vigtigste
fagbegreber.
Fï¿½ hjï¿½lp til analyse og skrivning i
danskundervisningen. Pï¿½ Ind i dansk
finder du en lang rï¿½kke vï¿½rktï¿½jer til
brug i analysearbejdet i
danskundervisningen, primï¿½rt
henvendt udskolingen. Opslagsvï¿½rk
over alle de vigtigste begreber til brug i undervisn

INDIDANSK.DK

Opgeve til : Hvem tager skraldet af Glenn
Ringtved
1. Læs højt på skift og noter handlingen i stikord. Giv afsnittene
overskrifter.
2. Tal  om sproget i teksten. Er det nutidigt? Find eksempler på
ord og vendinger, som I ikke selv ville anvende.
3. Beskriv kort stemningen i teksten. Tal om, hvad der er
tekstens tema.

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/voksevaerk
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/billedbeskaering
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/307478449/3361cd341f626d0d59477ef400d643ab/6371f848ff0daf0008a7c1b8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=s4xnyr2mCuI
https://indidansk.dk/reklamefilm


Hvem-tager-skraldet
PDF-dokument
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-Hvem tager skraldet
Lone Aburas: Føtexsøen, 2009. (6,4). Uddrag af roman.
- Anders Simmelkiær og Trine Hvam: Fordom, norm og stereotyp,
2018. (1,9). Fagtekst.
- Tor Fruergaard: Listen, 2014. Kort�lm.
- Hamy Ramezan og Rungano Nyoni: Vokseværk, 2014. Kort�lm. 

Portrætter gennem tiden 1/2

- Jens Juel: Portræt af Sophie Charlotte de Cederfeldt, 1771. Maleri. 
- Miriam Dalsgaard: Afghanske mødre, 2012. Pressefoto.
- Signe Løntoft: Anden – portræt af Anders Matthesen, 2012.
(10,5). Portrætartikel.
- Anders Hjort (tekst) og Tor Birk Trads (foto): Der kommer altid
et slag til, 2017. Portrætartikel.
Blik: Værk + Sted. Video. 

DRTV - Kasper og Kronprinsen
Hvordan maler man et portræt af vores
Kronprins Frederik på kun 46 dage? Den
udfordring står Kasper Eistrup foran i
denne dokumentar. Efter mere end 20 år
i spidsen for Kashmir, et af Danmarks
mest succesfulde rockbands, har frontmanden Kasper Eistrup sadlet
om og indledt en ny karriere som billedkunstner på fuld tid.

DR

OSO 3

"Det står i avisen" 4/5

Den skjulte graffitikunstner slår til igen...
3,6 ns

Den skjulte graffitikunstner slår til
igen - se Banksys nye påfund
På en mur dukkede en rotte i en
strandstol op - på en anden dansede et
ældre par på et busskur. Borgerne i flere
britiske havnebyer har denne sommer
kunnet se bybilledet ændre sig. En række gadekunstværker dukkede
op en efter en, og bagmanden stod hen i det uvisse.

NYHEDER.TV2.DK

Vi hader panserne, mand. 1,1 ns

Vi hader panserne, mand
Fuck verden: Politikerne kan stikke deres
ghettoplaner skråt op, mener
storkriminel fra Vollsmoses hårde kerne
Han kalder sig 'Tupac'. De andre siger
chef. Klokken er 16, og chefen er ved at
vågne. Han stiller gerne op som talsmand for den hårde kerne af
kriminelle indvandrerdrenge i Vollsmose. Håndtrykket er vagt.

EKSTRABLADET

Modtagerrettet kommunikation

Ansøgning. Deadline i uge 41
En jobansøgning til et fritidsjob

Paradis - en butikskæde, der sælger hjemmelavet italiensk is -
søger unge medarbejdere til deltidsansættelse i deres butikker.

Skriv en ansøgning til Paradis ud fra de krav, der er angivet i
jobopslaget nedenfor.
Din ansøgning skal være på 250-300 ord.
Angiv, hvor mange ord, du har brugt.

Du kan hente materialet her.

paradis
PDF-dokument

PADLET DRIVE

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/562116885/ab0f84b012eb300090b305a11ca06e2c/Hvem_tager_skraldet.pdf
https://www.dr.dk/drtv/program/kasper-og-kronprinsen_62316
https://nyheder.tv2.dk/udland/2021-08-17-den-skjulte-graffitikunstner-slaar-til-igen-se-banksys-nye-paafund
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article4253985.ece
https://test.webproever.dk/userfiles/file/webproever_udskoling/paradis.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/307478449/ad8003fe466f741081f745e311a2a7a1/paradis.pdf


Læserbrevet
- Læserbrevet
   ·       Michael Pedersen: Hvor blev lyset af? 2018. (0,4).
Læserbrev.
·       Robert Olsen: Måger. Ødelagt nattesøvn i midtbyen, 2018.
(0,3). Læserbrev.
·       Kurt Wagn Hansen: Sanktioner mod uvorne elever, 2018. (1,3).
Læserbrev.
Signe Munk og Karsten Filsø: Ulven er kommet for at blive, 2018.
(2,1). Læserbrev. 

Innovation og reklame 41/43

- Youtube: Reklame�lm Cocio – bowling. Video.
- Youtube: Codan Sikker Online – Eksperimentet. Video.
- Youtube: Nedern Forældre – Filips far. Video. 

Lydfortællinger 8/9/10

Korte dokumentarfilm, kortfilm, radiodrama,
podcast
- Flugt. Dr.dk ( danskdag 22/2 uge 8)
- Mathias Broe: Til far, 2011. Dokumentar�lm
- Nadia El Said: 5 fortællinger om en far, 2010. Dokumentar�lm.
- Hvad mor ikke ved. Kort�lm
- Beast. Kort�lm
- Radio24syv: Pigen, (prolog), 2017. Radiodokumentar.
- Radio24syv: Pigen, (tredje afsnit), 2017. Radiodokumentar.
- Drengen på knallerten, Third ear. Podcast.

DRTV - Flugt
Dansk Oscar-nomineret dokumentarfilm
fra 2021 Amin er 36 år, veluddannet og
succesfuld i sit karrierejob. Alt kører.
Men da hans kæreste Kasper frier til
ham, gribes han af angst for at give sig
hen. Ingen kender nemlig hele sandheden om Amins fortid.

DR

Ekko Shortlist præsenterer: Hvad
mor ikke ved
En mor afhører sin familie om deres dag,
men hun kender allerede sandheden.

EKKOFILM.DK

DRENGEN PÅ KNALLERTEN
Verdens bedste danske podcast.
Nogensinde.

THIRD EAR PODCAST

Krænkelseskultur 11/12

- Som bøsse vil jeg hellere (2,7)
- krænkelsesguide (2,3)
- Fristeren (7)

Hvor store problemer har vi med sexisme i Danmark? |
Debatten | DR2
fra DR

YOUTUBE

Fristeren (7,4)

Fristeren
PDF-dokument

PADLET DRIVE

Krænkelsesguide

https://www.dr.dk/drtv/program/flugt_297321
https://www.ekkofilm.dk/shortlist/film/hvad-mor-ikke-ved/
https://thirdear.dk/drengen/
https://www.youtube.com/watch?v=6RpYUgv2RxQ
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/307478449/84fbb7a7f110f5c6dee0b311f6a9a224/Fristeren.pdf


Debat: Krænkelsesguide: Følg disse
fire trin, så er du altid på den sikre
side
Det er vigtigt at skelne mellem
krænkelser med vold og krænkelser af
identitet. Den ene skal mødes af en
retssag, den anden af en undskyldning. Lyt, forstå, sig undskyld og
kom videre, foreslår to hvide akademikermænd ved CBS i dette
debatindlæg.

INFORMATION

Som bøsse vil jeg hellere...

Debat: Som bøsse vil jeg hellere
leve med stødende kommentarer
end politisk korrekthed
Vi er ved at miste evnen til at lege frit og
elegant med tanker og ideer, fordi vi lever
i konstant frygt for konflikt og offentlig
udskamning. Hvordan skal vi kunne debattere, hvis vi ikke må risikere
at støde nogen?

INFORMATION

Forfatterskab 12/13

Søndag 5,2

Søndag
PDF-dokument

PADLET DRIVE

Slik
PDF-dokument
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625a948e5316180007b4185c
PDF-dokument
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- Naja Marie Aidt: Bulbjerg, 2014. (15,5). Novelle.
- Naja Marie Aidt: Torben og Maria, 2006. (4,7). Novelle.
- Naja Marie Aidt: Ske, 2008. (0,4). Digt.
- Naja Marie Aidt: Slik, 2006. (5,5). Novelle.
- Naja Marie Aidt: Søndag, 2006. (5,2). Novelle.
- Naja Marie Aidt: Som englene �yver, 2014. (17,1). Novelle. 

Lyrik 15

- Hvem er The Minds of 99 ( podcast 1:5 og 2:5)
- Hurtige hænder, Minds of...
- Alle skuffer over tid, Minds of...
- Under din sne, Minds of...

Ældre litteratur 16/17

Ældre litteratur

https://www.information.dk/debat/2019/03/kraenkelsesguide-foelg-fire-trin-saa-altid-paa-sikre-side
https://www.information.dk/debat/2021/08/boesse-hellere-leve-stoedende-kommentarer-politisk-korrekthed
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/307478449/8c0255031aabbf574f09ca9d6d3d1e23/S_ndag.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/307478449/1a35f110b84e7f32c59577ec28c667a9/Slik.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/307478449/cfc4e9dc7d240bcab19cd05e02245379/625a948e5316180007b4185c.pdf


- Øgendal og de store forfattere.
-

※※※※※※


