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Drivhuset 

Af Anders Boelsen 1965 

 

 

Varmen mellem to mennesker, de røde kinder og pusten, der forvinder. Det første kys er noget, du 

altid vil huske. Det er en følelse, vi alle kender, men på hver vores måde. Vi har alle hver vores helt 

specielle erindringer og meninger om det.  

I Drivhuset af Anders Boelsen, som er skrevet i 1965, hører man om en dreng, som oplever hans 

første kys. I begyndelsen hører man om den barnlige side af de børn, som befinder sig i novellen.   

De leger rundt på græsplænen og alt er som normalt. Det hele foregår hjemme, det er et trygt sted at 

være, man er uskyldig, uberørt og beskyttet. En aften, nogle år efter, hvor han er blevet en af de store 

drenge som må være ude og lege længe, opdager han en mulighed for at komme over på den anden 

side af muren. Dette opdager han sammen med Inger som er en af hans veninder. De springer sammen 

over muren, og kommer ind på den anden side, det eneste sted i haven de har fået forbud mod at være. 

Dette gør alt mere spændene, man er på afveje fra det kendte og kommer ud på ukendte territorium. 

De finder så op til drivhuset, hvor de oplever dette helt specielle øjeblik sammen. Det er et øjeblik 

han har tænkt eller drømt om i lang tid. Alle de aftner han har brug på at sidde på sit værelse og se 

solnedgangen, og det røde skær over drivhuset.   

 

Det er fint, at du laver et oprids af omdrejningspunktet i teksten, men du skal være opmærksom på, 

at det er vigtigt, at du har en mening med det.  

En god indledning skal fange læseren og afspejle hvad din analyse skal omhandle. Du har ikke fortalt 

hvad hovedpersonen hedder eller om det er et digt, roman eller anden form for tekst. Oplys læseren, 

de skal kunne læse din tekst og forstå den uden at have læst teksten.  

 

Det vigtigste ved en indledning er: 

 

• At du færdiggør den, når du har skrevet din konklusion. 

• At den fanger din læser. 

• At den forholder sig til din samtid. 

• At den præsenterer dit emne, og evt. den eller de tekster du skal arbejde med. 

Kommenterede [FD1]: Er dette korrekt stavet?  

Kommenterede [FD2]: Er det korrekt stavet? 😊  

Kommenterede [FD3]: Vær opmærksom på hans/sit. 

Brug sit når den, der ejer noget, er subjekt (grundled) i 

sætningen: 

Han oplever sit første kys (Hvis du skriver hans, så er det en 

andens første kys) 

Kommenterede [FD4]: Vær opmærksom på 

kommatering. Jeg har som eksempel rettet hertil.  

Kommenterede [FD5]: Det er en god idé at give en 

beskrivelse af miljøet/konteksten, men der skal være en 

pointe, når du skriver, at man får den barnlige side. Er der en 

voksen side også, som kommer senere i teksten?  

Der kan også være en pointe i at fortælle, at der er en 

tidsmæssig udvikling i teksten, men så gør læseren 

opmærksom på, at det er dét, du vil pointere.  

Kommenterede [FD6]: Hvilken mur og hvorfor er det 

vigtigt. Uddyb dine pointer 

Kommenterede [FD7]: Det vil være en god ide at lave en 

præsentation af deres forhold, hvis hun er vigtig. Vi har 

endnu ikke fået en præsentation af ham endnu. Lav en 

personkarakteristik af de involverede.  

Kommenterede [FD8]: Vær opmærksom på endelser 

Kommenterede [FD9]: Er dette før eller efter de tager 

over til drivhuset? Hvad er pointen?  
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Det er rigtigt fint, at du starter med noget generelt, som skaber rammen om teksten og forbereder 

læseren på, hvilket tema teksten omhandler, men der mangler nogle elementer i din tekstanalyse. Du 

kan med fordel skitsere teksten komposition. HUSK, at læseren ikke nødvendigvis kender teksten.  

 

 

Denne novelle er forgår da fortælleren var lille, og den forgår nok omkring samme tid som den er 

skrevet, altså i 1965. Det er skrevet i datid, som et flashback, udover den sidste del af den sidste 

spalte, hvor han skriver over i nutid, da han fortæller omkring hans tanker nu.  

 

Her har du en kort præsentation af teksten. Hvorfor har du valgt at have tre linjer som et afsnit? Det 

er helt ok at lave afsnit, men du skal igen være opmærksom på pointen. Lav i stedet en samlet 

tekstpræsentation i et afsnit, hvor du forholder dig til teksten som tekst, før du begiver dig over i selve 

analysen, og hvad der fremstilles mellem linjerne 😊 Du kan også udfolde det lidt mere. Hvad 

betyder det for teksten, at den er flashback. Er det savn/længsel fra fortælleren?  

 

Sproget i Drivhuset har en meget beskrivende stil, især fra det øjeblik hvor de springer over muren. 

” Der duftede straks lidt anderledes ned i gartneriet. Sødt og lidt koldere, trods solen. Sidste og forrige 

års æbler var blevet liggende under de små krogede træer” (linje 29-31). Her er det tydeligt at se at 

der er et beskrivende sprog.  

De befinder sig i drivhuset, mens solen går ned, og derefter kysser ” Det røde lys lå i hver eneste rude 

som var tilbage, og at se op var som at se med lukkede øjenlåg lige mod solen, se sit eget blod” (Linje 

26-28) hvor røde skær overdækker hele drivhuset, kærligheden opsluger dem i dette helt specielle 

øjeblik.  Dette er denne ene gang de er sammen, og denne ene gang han får lov til at se det røde skær.  

 

Drivhuset kan perspektiveres til for eksempel syndefaldet. De har samme budskab og kører mere eller 

mindre parallelt med hinanden. De starter begge med det uskyldige, og den uvidenhed de har. Adam 

og Eva lever i paradisets have, hvor de er nøgen og lever bare livet som det er. Slangen frister dem 

til at spise af træet, selvom det var det eneste de ikke måtte, og de får pludselig mere visdom, de 

opdager der er andet ved livet. Det samme sker i Drivhuset.  Han bliver fristet af solnedgangen, det 

røde skær, og uvidenheden. En dag måtte han se det røde skær. Da de så endelig er ved drivhuset og 

har kysset eller ”spist af træet”, vil det ændre deres liv. De får mere viden, mere kendskab til det liv 

de har fået tildelt sig. Den uvished vil de aldrig kunne få tilbage igen, det er en del af den voksen 
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Kommenterede [FD10]: Ups 😉  

Kommenterede [FD11]: Fortælleren? Forfatteren? Og 

hvordan kan du læse det af teksten.  

Kommenterede [FD12]: Vær opmærksom på talesprog.  

Kommenterede [FD13]: Flashback af forfatteren eller af 

hovedpersonen?  

Kommenterede [FD14R13]: Udfold også hvad det 

betyder for teksten, at den er flashback. Er det kronologisk 

eller springer den i tiden?  

Kommenterede [FD15]: Giv eksempler fra teksten. Det er 

et godt eksempel på, hvorfor det skal være et flashback, så 

brug det som argument herfor.  

Kommenterede [FD16]: Brug danskfaglige termer. 

Kommenter eventuelt på brugen af adjektiver  

Kommenterede [FD17]: Du har ikke nævnt, at de har 

været i drivhuset. Der nævnes heller ikke, at de kysser før 

nu.  

Kommenterede [FD18]: Kysser de bare eller mere end 

det.  

Det er i orden, at du forsøger at gøre sproget levende, men 

vær opmærksom på din formidling. Dette afsnit bliver ikke 

foldet ordentligt ud.  

Kommenterede [FD19]: Flot med en perspektivering 

Kommenterede [FD20R19]: Det er en meget hård start 

på afsnittet. En blødere indgangsvinkel vil virke bedre. Du 

kan eventuelt starte med at opridse budskabet og derefter 

skrive, at netop dette budskab også er repræsenteret i 

fortællingen om Adam og Eva 

Kommenterede [FD21]: Du har ikke skrevet budskabet fra 

drivhuset. Hvad er budskabet?  

Kommenterede [FD22]: Udfold det  

Kommenterede [FD23]: Vær opmærksom på endelse af 

adjektiver 

Kommenterede [FD24]: Bliver han fristet af 

solnedgangen?  

Kommenterede [FD25]: Så han ikke først det røde skær 

efter, at han havde kysset med Inger? Eller er det det røde 

skær, der gør, at de hopper over muren.  

Kommenterede [FD26]: Har han ikke kun set det en 

gang? Det har du skrevet i ovenstående 

Kommenterede [FD27]: Også her skal du være 

opmærksom på endelserne på adjektiver  
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verden, de snart vil få at mærke. ”(…)sidste års tomater lå som sorte knolde på jorden og de nye 

tomater var endnu hvidgrønne her ved Stc. Hans (...)”. Sidste års tomater kan betyde dem som 

allerede har være gennem syndefaldet. Hvor de hvidegrønne knolde er det som er på vej. Han er på 

vej ind i voksenlivet, fra barn til voksen, og væk fra uskyldigheden og er i gang med at lære mere 

viden. 

 

Sidst i novellen hører man hans erindringer omkring denne begivenhed, og hvordan han tænker om 

det nu. ”De får mig til at tænke den ene aften jeg faktisk var derinde. Vi kan tit gemme os her, sagde 

Inger, og ofte tænker jeg på, at jeg kunne have taget hende på ordet” (linje 57-60).  Det vil sige det 

var den ene intime oplevelse, det ene eventyr de havde sammen. Alt dette kan også lægges over en 

hjemme-ude-hjemme komposition, som ofte bliver brugt i eventyr. De er to eventyrlystne personer, 

som vil ud og opleve livet. Og se hvad det har at byde på. 

 

Du har nogle gode pointer, men du skal arbejde med opstilling af din analyse. Jeg vil gerne henvise 

dig til vores notebibliotek, hvor der er en skabelon til en litterær artikel – derudover vil jeg anbefale 

dig at læse noten om kommatering. Der er nogle simple huskeregler, som vil tage mange af 

kommafejlene.  

Min gamle lærer sagde altid: ”Ned i tekst, op i karakter” og det er et råd, jeg gerne vil give videre. 

Du mangler noget tekstnærhed og noget mere fortolkning af teksten. En perspektivering er en god 

ide og det er en fin indledning, men ift. Analyse så mangler der en smule. Inddrag teksten og led efter 

symbolikker i teksten. Er der modsætningsforhold(Dreng/pige, have/drivhus, barn/voksen osv)?  

 

 

 

Kommenterede [FD28]: Du skal være opmærksom på din 

tidsbrug. Nogle gange skriver du i nutid, datid, fremtid og før 

nutid. Vær enten konsekvent eller brug teksten som 

referencepunkt.  

Kommenterede [FD29]: Flot. Men er det noget, der hører 

til som afsluttende kommentar? Og hvordan ser du, at de 

har ”hjemme” fasen. Du skriver, at de aldrig vil kunne 
komme tilbage igen 

Kommenterede [FD30]: Også selvom de kun gør det en 

gang?  


