
Døden 

Det er lenge )l eg skal døy, 
har eg bestemt. 

Det er mykje eg skal ha gjort 
før den )d, 

mange jenter eg skal kysse 
og gi9e meg med, 

mange land eg skal besøke 
 og hav eg skal symje i. 

Og når døden ein dag kjem 
i den store svarte bilen sin,  

skal eg først be han inn 
på ein kopp svart kaffi 

før vi set oss inn i bilen og kjører. 
Og når døden snur seg mot meg og spør: No, har du fåB 

gjort alt du skulle? 
skal eg svare fornøgd: 

Ja, det har eg. 

Av Ragnar Hovland. 



Analyse av diktet «døden» 

Diktet «døden» er skrive av Ragnar Hovland. Han er ein norsk forfaBar, drama)kar og 
omsetjar. Diktet vart giB ut i 1996 i diktsamlinga «KaBen )l Ivar Aasen møter hunden fra 
Baskerville: og andre dikt». Denne diktsamlinga er skrive på nynorsk, hovudsakleg for barn og 
ungdom. «Døden» handlar om at ein skal døy fornøgd i livet. 

Diktet har berre ei lang strofe, med 18 verselinjer. Det er ikkje bygd opp med noko spesiell 
form. Diktet har ingen fast rytme eller form for rim. Når ein les diktet, kan ein tenkje på liB 
ulike )ng. Ein kan kjenne seg liB trist, usikker men også glad. Det har eit veldig fint bodskap.  

Diktet har god bruk av personifikasjon. I deBe )lfellet er det «døden» som får menneskelege 
eigenskapar :  «Og når døden snur seg mot meg og spør» eller «be han inn på ein kopp svart 
kaffi». Her er det døden som har fåB ei slags menneskeleg rolle. Han kjører i ein stor svart bil 
og vert bedt inn på ein kopp kaffi. ForfaBaren prøver kanskje å få fram at døden ikkje er 
skummel og at ein ikkje skal frykte den. For mange er døden noko tungt og trist. Eg synest 
forfaBaren har ein liveleg måte å ordlegge seg på og han skriv diktet slik det kan opplevast 
humoris)sk for lesaren. 

Diktet har )Belen «døden», reB og sleB fordi det handlar om når døden kjem i livet. Det 
handlar om at ein skal nyte livet og gjere det ein vil, slik at når døden kjem kan du seie deg 
fornøgd med livet. Eg trur det er neBopp deBe forfaBaren prøver å få fram. Ein skal ikkje 
vere redd for å døy. Når den dagen kjem er ein nesten «klar» for det. Ein har opplevd så 
mykje og nådd så mange mål at ein kan seie seg fornøgd med livet. Diktet sei også liB om at 
ein må leve livet her og no. Ein veit ikkje når ein skal døy. Derfor må ein gjere det ein vil og 
leve kvar einaste dag som om det var den siste, slik at eBer kvar dag som går, er du fornøgd 
med det du har gjennomført.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Eg synst deBe diktet har eit fint bodskap. Ein skal ikkje bekymre seg over døden. Det er mykje 
ein skal oppleve først. Eg trur deBe diktet kan påverke andre )l å sjå døden på ein liB annleis 
måte. Ikkje berre tenkje at døden er trist, men heller fokusere på å leve eit godt liv. Leve livet 
her og no og ikkje bruke så mykje )d på å frykte døden. Ein skal døy fornøgd! 


