
RAMMEPLAN, MG2, FORÅR 2022 

GRØNLÆNDERNES LAND 
Uge 1 

Introuge 
Vi åbner det nye emne med en masse inspirationsværksteder, som bl.a. skal danne grobund for 

den videre undring og rammeplansprocessen. 

Uge 2 + 3 + 4 + 5 + 6 

Mennesket og åndeverdenen 
 

 
 

  

 

 

Dansk først Traditionen med sagn og myter begyndte for mere end 1.000 år siden, da 
ukendte eskimoiske digtere begyndte at fortælle deres historier. Skriften 
kom til Grønland med koloniseringen omkring 1720, så først der blev sagn 
og myter til litteratur. 
I dette forløb vil vi læse og arbejde med grønlandske myter, samt trække 
tråde til de myter, vi kender fra f.eks. Biblen og nordisk mytologi. Vi vil 
arbejde med at omsætte myterne til billedfortællinger og til(bage) til 
mundtlig fortælling. Vi vil i forløbet også læse om myter og den tro og de 
kulturelle traditioner, der hører med, og derigennem træne læsestrategier 
til faglig læsning.  

Matematik På Grønlændernes traditionelle Kalaallisuut´er (fest og nationaldragter) 
findes mange mønstre. Børnene skal i dette forløb derfor arbejde med 
vinkler og cirkler. Dette kommer til at foregå i både hånden og i Geogebra. 
Det er derfor vigtigt, at alle børn medbringer matematiske 
tegneredskaber. 
Børnene skal desuden arbejde med matematiske beskrivelser, hvor de skal 
prøve at beskrive et mønster de selv har tegnet, med matematikord, til en 
kammerat, som så skal prøve at tegne efter beskrivelsen. Her kommer 
eleverne også til at trække på tidligere viden om symmetri, drejning og 
flytning. 

Tysk Vi vil se på tyske Sagen und Mythen. Hvilke personer optræder i disse sagn 
og myter og hvad kendetegner dem? Vi vil her bygge vores ordforråd 
indenfor tillægsord yderligere op og se navneord mere på navneord, køn 
og bestemt og ubestemt kendeord.   

Engelsk Hold 4: Med udgangspunkt i åndeverdenen skal vi arbejde med ’spirits’. 
Many, many spirits! Some have tails – others scales. Some are hairy – 
others scary. Some are pink – others stink. Some are small – others tall. 



Some are mini – others skinny. Spirits, spirits everywhere. Just keep watch 
and do take care! 
Hold 5: I engelsk arbejder vi med myter, men her dog de Irske myter. Vi vil 
også arbejde med begrebet mere overordnet under titlen, Myth Busters, 
hvor børnene skal træne sig i at argumentere på engelsk. Vi vil i forløbet 
ligeledes træne oplæsning.   

Idræt Vi afprøver nogle af de særlige discipliner og aktiviteter indenfor Arctic 
Games. Vi tilpasser aktiviteterne, så de passer til de vinterlige forhold i 
Danmark og så vi kan dyste i turnering. 

Natur-teknologi Vi vil arbejde videre med kortlære og undersøge Grønland til bunds – både 
over og under isen. Vi skal se på de forskellige signaturer på et kort, 
undersøge hvilke have, der omgiver Grønland og hvad de største byer 
hedder. Vi vil her også arbejde med Google Earth. Børnene skal udarbejde 
en turistplakat, som rummer alt, hvad der er værd at vide om Grønland 
rent geografisk. 
Som et break vil vi derudover se på det mystiske Nordlys. Hvor kommer 
det fra? Hvordan opstår det? 

Historie Grønland fik sit navn helt tilbage i Vikingetiden, hvor landet blev opdaget 
af Erik den Røde. Ham lærer vi mere om, og ser på hvilke kilder, der 
fortæller os noget om tiden dengang. Og hvad skal vi egentlig tro på, når vi 
læser kilderne. Ligeledes tager vi et kig tilbage til dengang de 
indvandrende inuitter kom til det store land. Og til dengang Grønland blev 
en dansk koloni og en del af rigsfællesskabet. 

Billedkunst Vi ser på forholdet mellem menneske og dyr og tegner med Caran d´Ache 
på grå kardus. 

Musik Ritualer og byggeklodser i musik. Vi arbejder med musikkens 
grundelementer, puls, takt, rytme, lyd. 

Uge 7 

Vinterferie 

Uge 8 + 9 + 10 + 11 

Mennesket og naturen 
 

 

 

Dansk Naturen har til alle tider fascineret og inspireret fortællere og forfattere til 
at skabe spændende historier. Naturen er ramme for mange af de store 
myter og fortællinger fra Grønland. Vi skal arbejde med billedsprog, 

Hvor tyk er indlandsisen? Hvordan kan isbjørne 

overleve i den kulde, der 

er i Grønland? 

At lære mere om de Grønlandske dyr 



symbolik og sanser primært inden for poesi og lyrik. Alt sammen med 
naturen i centrum.    

Matematik For at rigsfællesskabet kan opretholde suverænitet over Nordøstgrønland 
har Siriuspatruljen sammen med ca. 100 slædehunde til opgave at 
patruljerer området. Siriuspatruljen giver anledning til at arbejde med 
afstande, målestoksforhold og negative tal i forhold til temperaturer i 
egne så tæt på Nordpolen. Børnene kommer desuden til at arbejde med 
vægten af patruljens oppakning. 
Børnene skal udarbejde en foldebog om Siriuspatruljen. 

Tysk Vi vil i dette forløb i tysk arbejde med naturen på flere områder. Vi vil 
arbejde med ordforråd inden for både dyre- og planteverdenen, hvor vi 
bl.a. vil lave små præsentationer af et dyr. 

Engelsk Hold 4: Travel in Greenland. Vi arrangerer en rejse til det storslåede land 
og forbereder os på at være turistguider for en international besøgsskare. 
Hold 5: I forløbet vil vi arbejde med ord og begreber fra vejret og årets 
gang. Børnene skal her bl.a. producere en weather forecast fra Grønland. 
Der vil grammatisk være fokus på tillægsord. 

Idræt Harpunjægerne Minik og Pipaluk har en god kastearm og er vant til at 
arbejde med et jagtredskab i hånden. Pipaluk vil gerne holde hendes 
teknik ved lige, så vi spiller spil med forlænget arm – dvs. skumtennis, 
badminton og måske også en omgang is-bor-dtennis.  

Natur-teknologi Både dyr og mennesker har nogle steder på Grønland hårde 
livsbetingelser. Vi vil se på, hvordan dyrene tilpasser sig og hvordan de kan 
”holde varmen” i kulden. Vi vil se på indlandsisen. Hvad er det for en 
mægtig størrelse? Hvor tyk er den egentlig? Herunder vil vi også arbejde 
med de tre tilstandsformer og se, hvor lang tid vi selv kan holde liv i en 
isterning. 

Historie/Aktuelt Dette forløb bliver mere aktuelt og samfundsfagligt end egentligt historisk. 
Vi skal se og læse små film og tekster om klima og energi, samt øve os i at 
finde argumenter for og imod forskellige dilemmaer tilknyttet de 
klimaudfordringer, som Grønland i særdeleshed og resten af Verden står 
overfor. 

Billedkunst Vi bringer naturen ind i billedkunst og kunsten ud i naturen. 
Vi laver landskabsbilleder i collage og landart på skolens grund 

Musik Vi fremstiller musik med naturmaterialer – og besynger naturen. 

Uge 11 d. 16. – 17. marts: Besøgsdage, hvor hold 5 skal et smut over gangbroen til den gruppe, de 
skal være en del af efter sommerferien og hold 4 får besøg af hold 3. 

Uge 12 + 13 + 14 

Mennesker i mellem 
 

 
 

 

 
At lære om kulturen 



Dansk At forstå de nordiske nabosprog kan være godt at kunne. Det finske og det 
grønlandske sprog skiller sig noget ud fra de øvrige nordiske sprog, da det 
er en helt anden sprogstamme. Vi læser nordisk børnelitteratur, lærer lidt 
svensk og norsk og lærer enkle sætninger og ord på grønlandsk også. 

Matematik De gamle grønlændere bruger et 5-talssystem, hvor de bruger 5 tal på den 
ene hånd og 5 tal på den anden hånd. Ligeledes med tæerne. Derfor 
kunne det være interessant at dykke ned og undersøge forskellige 
talsystemer. Vi kommer til at tælle som en robot (binære talsystem), som 
grønlænderne og så skal vi virkelig på opdagelse i vores eget talsystem, 
10-talssystemet. Her vi børnene bl.a. komme til at gå på opdagelse i 
taltavlen. 

Tysk Vi vil læse og fremvise små dialoger, hvor vi indtager forskellige roller. 
Derudover vil vi lave forskellige små dramatiseringer af scener, vi selv 
finder på fra Grønland. 

Engelsk Hold 4: Canadiske inuitter – og andre oprindelige folk i den engelsktalende 
verden.   
Hold 5: Vi lærer om Canadiske inuitter – og andre oprindelige folk i den 
engelsktalende verden.    

Idræt I dette forløb ’Mennesker i mellem’ vil vi naturligvis have fokus på 
holdsport. I dette tilfælde håndbold. Vi skal til Viborg HK, som vil tilpasse 
et forløb netop til os.  

Natur-teknologi Hvordan påvirker klimaforandringer det Grønland vi kender i dag og er der 
indsatser man kan gøre for at begrænse den menneskeskabte forandring i 
klimaet? Hvilke opfindelser kan man lave og hvilke virker bedst? 

Historie I 50 år har Dronning været dronning over Danmark, Grønland og 
Færøerne. Vi vil i dette forløb lære om, hvordan Danmark blev en 
kolonimagt og hvordan rigsfællesskabet fungerer i dag.  
Vi besøger bl.a. emu.dk/grønland  

Billedkunst Vi vil lave vore egne tupilakker i ler 

Musik Vi vil spille og synge sange som knytter sig til Grønland. 

Uge 15  

Påskeferie 

Uge 16 

Skolens fødselsdagsuge 

Uge 17 + 18 + 19 + 20 + 21 
Basisuger 

Dansk ”2 plus 2 er Koko”. Koko bor alene med sin far, da hendes mor har forladt 
dem. Koko drømmer om at få en normal familie med far, mor og to 
søskende. Da Koko og far får naboer, bliver nogle af hendes drømme 
måske til virkelighed? I dette forløb skal vi arbejde med vores anden fælles 
roman. Bogen handler om ensomhed, familie og drømme. I 
litteraturarbejdet sætter vi især fokus på bogens tematikker og arbejder 
bevidst med læseforståelse. Efter endt læsning skal børnene arbejde 
omskabende med analyse og fortolkning gennem tekstens indhold. 

Matematik Vi vil i dette forløb lave et spil. Et spil om Grønland, over Grønland, under 
Grønland, til Grønland, i Grønland….i hvert fald skal spillet have Grønland 
som omdrejningspunkt. Vi skal bruge vores efterhånden store Grønlands-
viden samt lære nye begreber som sandsynlighed og chance til at være 
kreative og kreere et spil. 

https://emu.dk/grundskole/rigsfaellesskabet/groenland/rigsfaellesskabet-og-groenland?b=t5-t285-t2157


Desforuden skal vi en tur omkring brøker, decimaltal og begyndende 
procent. 

Tysk Vi vil i dette forløb arbejde med Freizeit und Sport i tysk. Her vil vi mime, 
gætte, lave stjerneløb og meget andet. Vi vil yderligere repetere 
ugedagene og månederne. 

Engelsk Hold 4: Vi skal arbejde med det store forhistoriske dyr, Mamutten, som 
levede i Grønland years ago. The Mighty Mammoth, er også navnet på 
den store quiz, hvor vi quizzer hinanden i viden om Grønland.  
Hold 5: Vi læser tekster om andre børns fritid og arbejder hen mod et 
miniprojekt om fritidsinteresser og hobbyer. Projektet ender ud i en lille 
mundtlig fremvisning, hvor børnene bl.a. skal øve sig i at give instruktioner 
på engelsk. 

Idræt Vi vil tage til Baffinbugten nær Grønland og hoppe ud fra isflager. Eller 
bare i svømmehallen og få styr på de forskellige svømmediscipliner og 
prøve kræfter med at spring ud fra både kant, skamler og vipper. 

Natur-teknologi Vi arbejder med istidslandskaber og hvordan det har formet vores lille 
Danmarksland. Hvordan vil Grønland se ud uden is, og hvad kan det 
danske landskab lære os om fortiden?  

Historie 

Billedkunst Vi vil arbejde med akvarelfarve og høre om Aka Høeghs måde at bruge 
farverne på. 

Musik Vi gi´r den gas på instrumenter 

Uge 17: Vi afholder diverse prøver 
Uge 19: Vi skal på fælleslejr (tirsdag til fredag) 
Uge 20: Vi afholder samtaler 

Uge 22 + 23 + 24 + 25 

Afslutningsuger 
 

I de sidste uger vil vi så småt afslutte årets arbejde og have udeskole der, hvor det er muligt. Her 
vil vi bl.a. arbejde med biodiversitet, skoven, naturlyrik, fuglesang og meget, meget mere.  
I uge 25 vil vi drage mod Snapstinget. 
D. 16. juni vil vi gerne invitere jer til afslutningsaften  
(nærmere information følger, når vi nærmer os) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beskrivelser af uge- og fagrutiner 

Dansk 
Danskmodulerne er delt op i basisdansk og emnedansk.  
I basismodulet arbejdes i basismaterialet STAV, hvor grammatik, skriftsprog og skriftlige opgaver bliver 
trænet. Der suppleres med andet grammatisk materiale bl.a. individuelle målrettede opgaver på 
grammatip.dk. I basisdansk ligger også staveordstræning/diktat. 
Vi arbejder sideløbende med skrivesæt, hvor bogstaver og sammenhængende skrift jævnligt trænes. 
 
I emnedanskmodulet arbejder vi med emnerelaterede tekster, opgaver og aktiviteter. Her er 
litteraturforståelse, sprog og genrer i fokus. 
Computeren er et vigtigt arbejdsredskab, som vi kommer til at benytte meget i undervisningen. Det 
gælder i alle fag. I dansk vil vi særligt arbejde med multimodale tekster og medier generelt. Sideløbende vil 
vi inddrage bevægelse i undervisningen.  

Morgenlæsebånd 
Vi læser hver morgen i 20-25 minutter. Børnene har som udgangspunkt selv en bog med hjemmefra ellers 
vælges en fra biblioteket i Mg2. 
Den daglige læsning vil variere mellem faglæsning og skønlitterær læsning, alene eller som 
makkerlæsning. Der vil blive arbejdet med forskellige dele af læsning såsom motivation, læsehastighed og 
læseforståelse.  
Derudover forventes det, at der læses derhjemme hver dag 20 minutter. 
Hensigten med læsebånd: 

- Udvikling af læselyst 
- Tid og rum til fordybelse 
- Kende til og beherske forskellige læseteknikker og metoder (herunder nærlæsning, 

orienteringslæsning, skimming, FARAO, Cooperative læsning m.m.) 
- Læsehastighedstræning 
- Kende til og beherske forskellige læsestrategier 
- Læse på tværs af fag 
- Læsning på, bag og mellem linjerne 
- Oplæsning  

Vi vil supplere morgenlæsebåndet med at træne spændvidde, læsetræningshastighed og overblik 
igennem redskabet Frontread.  

Projekt 
Projektarbejdet er en af skolens søjler. Her får børnene mulighed for indenfor en overordnet ramme at 
fordybe sig i et selvvalgt fagligt emne. I projektugerne arbejder vi tværfagligt og produktionsorienteret.  
Børnene tager hul på at udarbejde fakta-, forklarings- og vurderingsspørgsmål.  Og så skal de selv 
planlægge arbejdsforløbet. Der arbejdes med følgende punkter: 

- Igangsættelse og målsætning 
- Fokus på præ-jektet = Tiden inden projektet går i gang. 
- Proces [Fakta – Forklaring - Vurdering] 
- Vejledning og understøttelse 
- Præsentation 
- Feedback 
- Evaluering 

Et projekt skal føre til et produkt og en fremlæggelse, hvor den nyindhentede viden formidles.   

Matematik 
Vi vil starte hvert modul med basismatematik. Dette forår vil det være som testere af det nye RoS-



materiale fra Pind og Bjerre (dette gælder kun fredag). Det vil særligt være træning i de 4 regningsarter. 
Dette foregår på computeren, det er derfor vigtigt, at børnene har computeren med hver gang der står 
matematik på skemaet, desuden skal den være opladet. 
Børnene vil få en uge-aflevering, som vil være fra fredag til fredag. Disse afleveringer vil have forskellig 
fokus og karakter. Nogle gange vil børnene møde opgavetyper, hvor de endnu ikke har lært den 
matematik der ligger bag, men mange gange har børnene en intuitiv tilgang til en sådan opgave, og den 
skal de endelig benytte sig af. Vi undersøger og kommer derved frem til det korrekte resultat, så lad også 

børnene gør dette hjemme. Vi er opmærksomme på disse opgaver😊  
Vi vil i undervisningen have et stort fokus på regnestrategier. Derfor vil vi bede jer forældre om, ikke at 
lære jeres børn en standardopstilling som eks. en lodret opstilling. Derudover vil undervisningen have en 
undersøgende tilgang, hvor computeren ofte vil blive brugt som redskab. Selvom computeren ofte bliver 
brugt, vil vi alligevel gerne at alle børn har en lineal, en vinkelmåler, en passer og en lommeregner i 
tasken. 

Medie 4 / Kursus 
Teknologi og kodning bliver en større og større del af vores (og især børnenes) hverdag og derfor skal vi 
lærer at navigere i dette inferno. For at give børnene en god opstart med computeren, vil vi guide dem i 
brug af forskellige programmer, lære dem redskaber og med tiden give dem mulighed for at producere 
diverse multimodale produkter såsom film, plakater og podcast. Vi arbejder desuden med Micro:bits. Det 
er et lille kodningsapparat, som er et eksempel på en teknologi, der er let at komme i gang med, men som 
samtidig giver mulighed for avanceret brug. Så her er det en nødvendighed, at børnene har en computer 
med hver gang.  

Engelsk 

Vi har engelsk en gang om ugen på adskilte hold.  

Vi arbejder med engelsk grammatik, skriveøvelser samt forskellige aktiviteter hvor vi styrker børnenes 

ordforråd og evne til at skabe sætningskonstruktioner. Aktiviteterne vil skiftevis være fælles, i grupper og 

individuelle.  

Vi vil også arbejder med emnerelateret materiale, som passer til vores overordnede emne. Herigennem 

får børnene indsigt i kultur og samfundsforhold, så de bliver i stand til at sammenligne børns hverdag i 

engelsksprogede lande med deres egen hverdag.  

Undervisningen vil bygge på indlæring af de kommunikative kompetencer – både skriftligt og mundtligt. Vi 

har fokus på at arbejde i grupper og makkerpar på tværs af holdene. Et af målene med undervisningen er, 

at børnene får opbygget en sproglig selvtillid, som gør dem i stand, til at turde tale engelsk med voksne og 

deres kammerater.  

Vi arbejder i tiltagende grad med, at børnene udtrykker sig mundtligt på engelsk vha. små fremlæggelser 
både af individuel karakter og gruppebaserede, live og gennem medieproduktion.  
Som en integreret del af undervisningen vil vi bruge sange, quiz og byt, dialoger og bevægelseslege, for at 
børnene får styrket mundtligheden i fællesskabet og for at udvikle børnenes ordforråd.  
 
I den grammatiske del af undervisningen arbejder vi bl.a. ud fra engelskbogen: ’Let’s Do It”, suppleret med 
anden grammatisk materiale og legende øvelser.   
 
På begge hold vil vi gøre brug af IT i undervisningen, og vil bl.a. arbejde med: 

- http://engelsk4-6.gyldendal.dk 
- http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/  
- http://inenglishplease.dk/  
- M.fl. 

Tysk 
Vi vil gennem leg og mundtlige øvelser oparbejde/øge vores ordforråd på tysk. Vi vil endvidere løbende 

http://engelsk4-6.gyldendal.dk/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
http://inenglishplease.dk/


lave i Pirana og på https://www.google.com/search?q=tysk+gyldendal+5-
7&oq=tysk+gyld&aqs=chrome.2.0i512j69i57j0i512l8.4246j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
Undervisningen vil veksle mellem skriftlige og mundtlige øvelser.  

Natur/teknik 
Natur/teknik er en vekslen mellem praktiske øvelser og forsøg med en supplering af fagtekster med fakta 
og fagbegreber. Det gælder om at kombinere egne erfaringer og oplevelser fra nære omgivelser med 
hændelser og sammenhænge i den fjerne omverden, samt at have fokus på menneskets samspil med 
naturen. Der lægges vægt på, at børnene får større sammenhæng og perspektiv i deres viden. 
Der øves ligeledes små forsøg og eksperimenter, der åbner op for børnenes nysgerrighed og viser dem 
den naturfaglige verden i børnehøjde. 

Idræt 
I idrætsundervisningen vil vi hovedsageligt lægge vægt på den legende tilgang til faget og tillægge det 
forpligtende fællesskab stor betydning. Forståelsen for fællesskabets udfordringer og kvaliteter prioriteres 
højt. Børnene skal lære at deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab. Der fokuseres på, at børnene skal 
opnå en indsigt i det fællesskab og de særlige samarbejdsformer, der gør arbejdet med idræt unikt. Der 
lægges vægt på opnåelse af en erfaring med og forståelse for, at idræt kan dyrkes på forskellige måder i 
forskellige sociale kontekster. Der vil blive brugt tid på at opbygge elevernes viden og indsigt i idrætslige 
aktiviteter, fx leg, dans og opvarmning, samt opøve børnenes færdigheder i idrætsspecifikke aktiviteter. 
Børnene skal indtil vinterferien have tøj med til indendørs aktivitet. Derudover medbringer de et 
håndklæde til det efterfølgende bad, som vi prioriterer højt under overskriften en ”Sund kropskultur.”  

Musik 
Musikundervisningen vil indeholde elementer af musikfagets 3 grundpiller; Musikalsk udøvelse, musikalsk 
skaben samt musikforståelse.   
Musikundervisningen vil oftest tage sit afsæt i en eller flere fællessange. Derudover består repertoiret af 
nye og ældre danske sange samt sange på engelsk eller sange knyttet til forskellige årstider og højtider. 

Studietid 
Studietimen kan anvendes til noget, der har med den øvrige undervisning at gøre eller som et rum for 
individuel fordybelse. Det kan være nye indlæringsområder, lektier eller projekter de ønsker at arbejde 
videre med. Studietimen sigter bredt på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, 
alsidige udvikling, motivation og trivsel. 
Derfor er Studietimen ikke kun en lektietime. Det kan være en lektietime, men er også meget andet! 

Ugelog/skriv 
Ugelog om fredagen anvendes som arbejdsredskab, hvor ugens forløb reflekteres og evalueres. Børnene 
reflekterer over egen læring, trivsel og gruppefællesskabet. 

Historie/samfundsfag/aktuelt 
Vi arbejder med det historiske overblik samt den samfundsfaglige vinkel som emnet åbner op for.  
Derudover arbejder vi også med en bredere historisk forståelse i en kronologisk sammenhæng. Vi tager 
historien under lup og prøver at forstå vores eget og andres samfund. Gennem filmklip, dramatiseringer, 
tegning, læsning og lytning vil vi opleve historien og samfundet og gøre den visuel og vedkommende.  
Emnerne belyses efterfølgende og der lægges op til diskussion.  
Desuden følger vi nyhedsstrømmen i børnehøjde og orienterer os i aktuelle emner.   

Billedkunst 
I faget billedkunst skal børnene lære at opleve, producere og analysere billeder. Billeder dækker over 
menneskeskabte visuelle forekomster fx tegninger, modeller, malerier, fotos, internettet, skulpturer, 
arkitektur og vores visuelle omgivelser generelt.  
Børnene skal blive i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog i kommunikative og 
innovative processer. 
Billedkunst er et kunstnerisk-æstetisk fag, hvor børnene giver visuelt udtryk for oplevelser, holdninger, 
følelser og fantasier og opnår dermed en erkendelse af sig selv og en forståelse af omverdenen. 
Børnene skal gennem faget udvikle deres viden om kunstens og mediekulturens billedformer, både lokalt 
og globalt.  

https://www.google.com/search?q=tysk+gyldendal+5-7&oq=tysk+gyld&aqs=chrome.2.0i512j69i57j0i512l8.4246j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=tysk+gyldendal+5-7&oq=tysk+gyld&aqs=chrome.2.0i512j69i57j0i512l8.4246j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 


