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Peterhar fiet sin nye bil. rl-Kar:rnspiller musik p6 sin walkman.arYt, venter
pil grgntlys.qHvor er min pibe\? Kan du brugeen klud\? Jeghenter
billetterne.erSkal markenikke plojesforst\? Vil du ikke ventepe os\?
Bogenmi ligge pa reolen.qFl par sko kan let koste800kr.a Har du set
min kam\? Det er vist et pindsvin.er

@velse2
Her

skulle

vare

5

(evt.

6)

punktummer:

men han
Sprenlaveraltid ulykker.a l spndagsskullehan slfl grresplrenen(.)
kom til at klippe alle hovederneaf tulipanerne.ql ger skulle han vaske
op.q Han var megetforsigtrg.a Alligevel slog han en tallerkenog en kop i
stykker.4
Punktummet i parent.esen kan f orsvares , men er ikke

obl igaLorisk

!
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Ovelse3
Her

skulle

vere

4 punktummer:

Mor laver kaffe og smgrermad og far Ingger dug pfl bordet og drkker
bord.a Du og jeg g1rnu hvis han og hun kommer.a Eva tegnerog maler
mensKate og Tannielaver farveklip.arBilen bremserog vrlter ogfgreren
knuserforrudenog kravler ud.,at

Ovelse4
I

forste

afsnit

herunder

skulle

der

vere

5 punktummer:

a. Jackslukkedefor radioenog fandtpapir og blyant frem.q 31 58 14 48
skrevhan.aHan kom rtfljet og spistemorgenmad.qViggo var ret s10v
og det passedeegentligJackmegetgodt.qHan var ikke lige i hum@rtil
en frisk og legesyghund.at
I andet afsnit

skulle

der vere

3 punktummer ogl' 7 sporgsmAlstegn:

b. Hele eftermiddagenhavdeJackovervejetat ringe pe 31 58 14 48 og
fortrellealt hvadhanvidste.a Men hvor megetvidstehan\? Det varjo
ikke engangsikkert at den mand der havdetruet ham var morderen.q Jo
det mflttedet vnre.q
I

tredje

afsnit

2 punktummer:

c. Da Jackvar giet i sengden aftenli han og trnkte det heleigennem.q
Han var kommet frem til at den mandder havdetruet ham var
morderen.q
I

det

folgende

afsnit

4 punktummer

og to

sporgsmAlstegn:

d. Med et sretv6gnedeJack.qDet var mprkt udenforsi det var flbenbart
stadignat.aHans ur viste3.15.qJacklagdesig nedi sengenfor at
lrgge sig til at soveigen.arMen hvadvar det\? Kom der ikke lyde ude
fra hoveddoren\?
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skutle
I dette afsnit
sporgsmA 1s tegrn :

du selv

finde

ud af antal

punktummer og

e. Viggo rejstehovedetog strittedemed flrerneet Ojeblikog gav sig si til
at knurre.aJack rejstesig fra sengenog listedeud i entreen.qDer stod
hanog ventedelidt.ar Pludseliggav hovedd6renet lille klik fra sig.cr
Var der nogender var ved at brydeind i hanslejlighed\? Var det mon
morderen\?t Eller var det barehansfantasider var ved atl4be af med
ham\?q
Pa sanrme mAde i

f

deLte

afsnit:

Tankernef6r gennemhovedetpe ham.qHvad skullehan dog
gpre\?q Nu gav hoveddprenigenet klik fra sig.arlJdenegentligat
trenkeover hvad han gjorde lgb Jackind i stuenlgftede rflret af
telefonenog drejedeI 12.q

I

det

f Olgrende essay

skulle

du sette

sporqsmAlstegn

og punktum:

Kenderdu FyrtfiJet?
og det begyndersidan:
eventyr,,
Det erjo et af H. C. Andersensber@mte
hen ad landevejen
.qHvor kom han fra, og
Der kom en soldatmarcherende
hvor skullehan hen\? Jo, han havdevrret i krigen,og nu skulle han
hjem.a
Pi vejenmgder han en gammelhekssom spgrgerham om han gernevil
vrererig. qDet er vel ikke et sp0rgsm6len rask soldatkan sigenej til, sfllidt
efterfindervi hampi vej nedi et hulttrn.q
lmellem min fars gamleb4gerfindesogsi en garnmeludgaveaf H. C.
Andersens
eventyr.q Jegtror dener fra l923.qI dener Fyrt|jet illustreret
mednogletegninger.arPhdenfgrsteservi netopdettetrn, en stynetpoppel
hul i toppensom soldatenkan kommenedtil
eller pil, med et passende
eventyretgennem.-@1.
1 Det er i orden hvisder blot ladespladstil et kommaher!
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Her

er

sat

sporgrsmAlstegrn

og punktum:

Vdd du hvaden s1)netpoppeler for noget\? At styneettrn vil sigeat man
hvert 6'rklipper greneneaf det, ogsfli toppen,sfl der hvert forir gror nye
greneud..crSom 6renegflr, og stammenbliver tykkere og tykkere,kommer
trnetefterhindentil at ligne en gammeltrold med langt stridt her.a Louis
Moe somhar lavet tegningen,har miske vreretinspireretaf de stynede
piletrreersom selv i dagpreger de fynskelandeveje.a
Styninger faktisk en form for mishandling af et trre.qDet er i hvert fald
ikke srerligtnaturliglq Heller ikke alle trreerlader sig styne.4 En gran fx
ville hgjst sandsynliggfl ud.qPnnbliver deni hvert fald ikke.at
Miske er det denne
Men pi en pil eller en poppelkan det lade sig g@re.er
mishandlingder Efir at mangeaf trcerne sAogsi bliver hule.rv-H.C.
Andersenhar sikkerthaft sit egethule trn tretved sit barndomshjemi
Odense,og han har sikkertlegeti det.qDer er ikke nogetsom hule trner at
gi pAopdagelsei.ar Hule trreerer godefor fantasien,og det er nemt at
forestillesig at det hule trn er en port til en anden,mereeventyrligverden.a
Nedepi bundenaf trnet er der sikkerten d4r.q Og en sfldand4r kan jo
f4retil de vidunderligsteeventyr.arNu skullesodatenikke brugengglefor
at komme ned i de tre skatkamremed hundene,men man kunne sagtens
forestillesig at i en andenhistorie,i et andeteventyr,skulle han f@rstud og
finde ennggle.q Det kunnesi f6re til en hel masseandreeventyr.a
Kenderdu ideenmed at skrive viderepi et eventyr\? Ner et eventyrer slut,
Hvad sketeder sfl\? Her kunnevi
kan manjo passendestille sp9rgsm6let:
jo begyndemedbegyndelsen.ar
Hvis nu der var en d4ri soldatenshule trn,
og denned4r havdeen lfls som krrevedeen nggle.a
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Her

er
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ogr punktum:

Hvilke eventyrskulle sodatenud ph fgrendhan kunnekomme ned til de
mangepengeog fyrtpjets? Det kan v&re du har nogle ideer.ar Du kunne
pr4veat skrivedem ned.,arMiske har du evnersom eventyrforfatter.aDet
og udforskesidannefantasier underalle omstrndighedersjovt af afpr@ve
verdenerved at lege forfatter for en dag.at
Ovelse5
er et afsnit
forf atterinde

litteratur
af et beromt stykke nordiske
Selma Lagrerlof . SAdan skul-le der settes

af den svenske
punktum:

Pi en gird i Skine boededrengenNils Holgersson.aMeget duedehan
ikke trl.q Han kunneikke engangvogtegessene.q Mod menneskerog
dyr var han megetherd.qHans forreldrevar fattige og deresmark var
ikke stprreend en have.q En spndagfik drengenlov til at blive hjemme
mensfar og mor gik i kirke.er Men han skullelresepfl sin bibelhistorie
og lidt efter sov han over den flbnebog.a
b. Da Nils vignede ville han ikke tro sineegne Ojne.qHan sfl en nisse
som sadog red pfl stoleryggen.aBangeblev han ikke men han fik lyst
til at spilledenlille fyr et puds.arDerfor fangedehannissenmed et
fluenetder hangi vindueskarmen.q
c. Nissenlovededrengenalt muligt godt hvis hanbarem6tteslippefri igen

men drengenville ikke lukke ham ud.a Som straf for sin hflrdhedblev
Nils selvforvandlettil en lille nisse.qDa hankom ud pi gfirdspladsen
f10jen flok vildgrs forbi og tamgisenMorten ville flyve med.atNils
pr@vede
pe at holde dentilbagemen han havdeglemt hvor lille han va"r
og hanblev hrngende om halsenpfl dyret.q SiledesbegyndteNils
var
Holgerssonsin vidunderligerejsegennemSverige.q l begyndelsen
hverkenMorten eller Nils srerligvelkomneblandtvildgessenemen
Morten klaredesig godt og snartvar gessenegladefor de to nye
rejsekammerater.4
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(plus

et
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Det var en m@rkog stormfuldnat
Kenderdu begrebetstafetroman\? En romanhvor forskelligeforfatterepi
skift skriveren roman.q Fgrst skriver6n et stykke,s6overtageren anden
stafettenog skrivervidere.qBntredje fortsretterog overladerderefter
stafettentil en fierde eller den fgrsteigen, og pe dennemfldekan en
fortrellingudvikle sig helt uforudsigeliE.at

Du har mflskeselv vreretmed til ved computerenat skrive nogetlignende,
en stafetnovelle.qDet foregfrrpAdennemflde\: t€ kolon kan ossa betyde
"her

kommer en forklartng"

som narrnt.,

det

er

ok hvis

; mere
du blot

om kolon
har

sat

i

en senere

punktum

kursusdel.

MEN

her I l

I er fx tre i en gruppesom skiftestil at skrivepien historie.4 Mensder
skrives,mfl de andreto ikke sigenoget.al-Deskalderimodprpveat haveen
fortsrttelseklar i hovedettil nir det bliver derestur til at skrive.q Det irriterendeog befordrendefor fantasiener at fortrllingen tit tageren drejningman
ikke selv har forudset.q

Man kan fx begyndemed etber4mtcitat.q OverskriftenDet var en m|rk ...
er faktisk ikke blot nogethundenNuserfra Radisernehar fundet pfl nflr han
Den er fra De tre
sidderpi tagetaf sit hundehusmed sin skrivemaskine.ar
Musketereri det kapitel hvor en af de virkelig ledeheksei verdenslitteraturen bliver konfronteretmed skarpretteren.q
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