
2a. Adam Oehlenschläger:  
Lær mig, o skov, at visne glad
Digtet er skrevet i 1813 og står optrykt i Den Danske Salmebog.
Adam Oehlenschläger (1779-1850), dansk digter.

1
Lær mig, o skov, at visne glad
som sent i høst dit gule blad;
et bedre forår kommer.
Der grønt mit træ skal herligt stå
og sine dybe rødder slå
i evighedens sommer.

2
Lær mig, o lille trækfugl, du,
at svinge mig med frejdig hu
til ubekendte strande!
Når alt er vinter her1 og is,
da skal et evigt Paradis
mig hisset åbent stande2.

3
Lær mig, du lette sommerfugl,
at sønderbryde tunge skjul,
som nu min frihed tvinger!3

En orm jeg kryber end4 på jord,
snart flyver højt med lette flor5

de gyldne6 purpurvinger.

4
Du, som fra skyen smiler hist,
min Herre, frelser, Jesus Krist,
lær mig at tvinge7 sorgen!
Sving for mig håbets grønne flag,
langfredag var en bitter dag,
men skøn var påskemorgen!

1 her … hisset: her (i menneskelivet på jorden) og hist (i det Himmelske).
2 åbent stande: stå åbent for mig.
3 tvinger: begrænser.
4  En orm jeg kryber end: endnu kryber jeg som en orm (eller: larve). Billedet kan findes på samtidige grav-

mæler og er måske inspireret af en passage hos Dante: ”Forstår I ikke, at I er som orme, / Født til at blive 
engle-sommerfugle, / Der uden hylster flyver op til dommen?” (Purgatorium X, 124f). 

5 flor: tyndt, let og gennemsigtigt oftest vævet materiale.
6 gyldne: forgyldte.
7 tvinge: undertrykke.
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2b. Benny Andersen: Ode til døden
Digtet er fra digtsamlingen Sjælen marineret, 2001.
Benny Andersen (1929-2018), dansk digter.

1
Når jeg kun tænker på mig selv
tænker jeg: godt nok
du har slået nogle skæve
men også sat dig spor
har en hel del at fortryde
og en del at være stolt af
facit:
det ku ha gået meget værre
men det gik dog meget bedre
du fik rigeligt
du har bestået
du består
god dag at dø på
hvis det skulle være
om end mandag ville passe bedre

2
Men når jeg tænker på min elskede
tænker jeg:
Aldrig i livet!
Disse øjne dette smil denne stemme
lukket og slukket
Dén går ikke du gamle

3
Denne fine bløde hud dette varme hjerte denne
ømhed for andre disse skøre indfald for slet ikke
at tale om denne uforlignelige latter og hvert øre
er et lille mesterværk og tæerne glem ikke tæerne
og de uimodståelige graciøse knæhaser
Hallelunej
sådan leger vi ikke
når hun lider lider jeg
når hun er lykkelig fyldes jeg af glæde ved at være til
sådan er det bare
så kom ikke for godt i gang
gigt og andre skavanker
skal vi nok selv ta os af
men hold nallerne fra hende
Forstået?
Hvis du prøver på noget i den retning
bliver det over mit lig!
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