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7.1. Sprog og stil 
 

 

Præsentation 

Opgaven har til formål at bevidstgøre om, at sproget anvendes forskelligt af forskellige 
personer i forskellige situationer.  
Herunder er optrykt en avisnotits, der for nogle år siden blev trykt i Politiken.  

 

Opgave 

Skriv på baggrund af avisnotitsen en af følgende fire tekster: 
  

1. En journalistisk reportage om begivenheden, således som den f.eks. kunne have 
været udformet i en af frokostaviserne. 
 

2. En juridisk udformet sammenfatning af det konkrete forløb af begivenheden, såle-
des som overfaldsmandens advokat f.eks. ville præsentere sagen i retssalen. 
 

3. Et læserbrev fra en politiker, der forsøger at anvende episoden til at argumentere 
for en stramning af lovgivningen for voldskriminalitet.  
 

4. En rockers mundtlige beretning om forløbet – evt. med anvendelse af nogle af de 
udtryk og vendinger, der er optrykt herunder. 
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Tekster 

 
Tekst 1. 

 
Død efter rockeroverfald 
En 34-årig mand døde søndag aften af sine kvæstelser efter at være blevet overfaldet 
på gaden i København. 
 
Af Morten Henriksen 
 
Det der skulle have været en glad lørdag aften i byen i København, endte for en 34-årig 
mand søndag aften med døden. Ifølge politiet stod den 34-årige mand omkring kl. fem 
natten til søndag sammen med en klynge mennesker uden for en beværtning i Kristen 
Bernikows Gade tæt ved Kongens Nytorv i det indre København. Tre HA-rockere kom-
mer gående forbi dem, da den 34-årige lader en bemærkning falde, som de tre rockere 
åbenbart opfatter som krænkende. Den 34-årige siger et eller andet til en af de tre i stil 
med at “du er nok skaldet”, altså en bemærkning der kan falde i kådhed, når man efter 
et værtshusbesøg står på gaden på det tidspunkt af natten, siger vicekriminalinspektør 
ved Københavns Politi Carsten Damsgaard. Alle tre går derefter direkte til angreb på 
den 34-årige med spark og knytnæveslag, og de slag medfører, at han falder om som 
en træstamme og banker hovedet ned i kantstenen, siger han. Ifølge vicekriminalin-
spektøren kommer en patruljevogn samtidig forbi, og betjentene opdager, at der er 
sket noget. På det tidspunkt er de tre overfaldsmænd kun nået et stykke hen ad vejen, 
og de bliver hurtigt anholdt. Den 34-årige blev bragt til Rigshospitalet, men det lykke-
des ikke lægerne at redde hans liv. Manden kom aldrig til bevidsthed og døde af indre 
blødninger. Søndag aften blev han erklæret for hjernedød, og lægerne på Rigshospita-
let slukkede for hans respirator. Carsten Damsgaard tror ikke, at de tre rockere kendte 
den nu afdøde 34-årige, men snarere at det var en tilfældig hændelse, der førte til det 
dødelige overfald. De tre HA’ere sidder nu varetægtsfængslet og er alle foreløbig sigtet 
for grov vold. Sigtelserne ventes senere at blive skærpet på baggrund af de oplysninger 
om volden, som forligger, når de retsmedicinske undersøgelser er færdige. 
 
 
Tekst 2. 
 
Eksempler på tidstypisk rocker-slang 
aberibbe – højt gedebukkestyr på chopper  
borgerdyr – almindelig borger 
borgerkværn — standardmotorcykel 
chopper – motorcykel ombygget specielt til ejeren  
dyret – motorcyklen 
”dyret synger” – motoren er varm og har fundet den rigtige marchhastighed  
drive – køre  
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englekværn – chopper 
fejlfarve – fremmedarbejder  
flyverstilling – ligge vandret hen over motorcyklen i fart 
”fyre lortet af” – give motorcyklen fuld gas  
fløs – langhåret 
”gå agurk” – blive gal, ophidset, forvirret  
halvhjerne – flipper  
harpunstation – kommunal klinik for kønssygdomme  
hjerneknipser – chokerende opførsel 
horepræmie – barn 
”hænge i bremsen” – være langsom i opfattelsen  
kloakbeduin – fremmedarbejder  
kværn – motorcykel 
kædedansk – overfald med kæder 
kødsnedker – læge 
lakridspind – uniformeret betjent 
negerknogle –  telefon  
original – rockeruniform som aldrig er vasket  
plasticrocker - knallertdreng med rocker-tendenser  
platfodet – betjent 
skraldespand – standardmotorcykel  
slap skede – gutterpige 
slibe ned – opføre sig pænt 
snublekyse – styrthjælm 
spaghetti – fremmedarbejder 
sædspringer – gutterpige 
ta’ en høvler – onanere 
vise stil – gøre noget anerkendelsesværdigt 
æggeskal – motorcykelbetjent 
 
 

 

 


