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9.5. Stil og stemning 
 

 

Præsentation 
I det følgende er gengivet uddrag af 6 digte, der udtrykker forskellige tonefald eller 
stemninger.  

 

Opgaver 
 
1. Læs digt-uddragene højt for hinanden, og overvej, hvilket af 6 følgende tonefald 

man møder i de forskellige tekster: 
 

- spørgende/tvivlende 
- befalende 
- opgivende 
- glad 
- drømmende 
- resignerende 

 
Diskuter i forlængelse heraf, om nogle af de stemningsbeskrivende ord evt. kan 
anvendes på flere af teksterne, eller om der er adjektiver, der mere præcist 
beskriver stemningen i de forskellige tekster. 
 

2. Undersøg herefter, hvilke virkemidler der i hvert af tekstuddragene først og 
fremmest er med til at understrege tekstens stemning.   
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Tekster 
 
Tekst 1 
Johan Ludvig Heiberg 
Natten er saa stille, 
Luften er saa klar,  
Duggens Perler trille, 
Maanens Straaler spille 
Hen ad Søens Glar 
 
 
Tekst 2. 
Halfdan Rasmussen 
Tænk, hvis jeg sad på månen 
og leged´ med en himmelsky, 

Så kunne jeg skam kikke 
Til børn i hver en by. 

 
 
Tekst 3. 
Ivan Malinovski 
Forude (naturligvis) døden 
I bakspejlet landskab på landskab 
Konsumerede marker og byer 
Afbrændte piger 
Spildprodukter 
Brugt tid 
Blå os 
Gas 
 
 
Tekst 4. 
Pia Juul 
Tegn mig imens jeg sover 
 Besøg mig først på det høje slot 
 skriv ned hvad jeg sagde 
 hvis du har hørt efter 
 og hvis du kan huske det 
 skriv det og tegn mig 
 og vend dig om 
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Tekst 5. 
Henrik Nordbrandt 
Skal jeg tage mig sammen først 
eller skal jeg dø først? 
Skal jeg sige det 
jeg ikke engang kan sige til mig selv 
til hende 
eller skal jeg vende hende ryggen 
og gå min vej så jeg ved det 
 
 
Tekst 6. 
Benny Andersen 
Det er forår. Alting klippes ned 
Der beskæres i buskadser og budgetter. 
Slut med fordums fede ødselhed. 
Vi begynder at træne til skeletter. 
Jeg bliver fem år ældre ved hvert 
indgreb i min pung, 
men når forårssolen skinner, 
bliver jeg ung! 
 
              
 


