
 

En fallen engels hevntanker 
 

 

 

Hvis du er en fallen engel – altså en engel utstøtt fra himmelen – hva ønsker du deg da? Ett mulig svar 
på dette finner vi i diktet «Den falne engels ønskeliste» av Tor Ulven. Diktet er fra samlinga Skyggen av 
urfuglen fra 1977.  

 

Den falne engels ønskeliste 

Måtte snøen falle på villsvinet i skogen av lyn 
Måtte hattene falle ned på fortauet som lodne frukter 
Måtte biffen falle ned på tallerkenen fra ti tusen fots høyde 
Måtte du falle og slå deg 
Måtte det regne mus og alligatorer i en time 
Måtte det regne nonnebryster i en måned 
Måtte regndråpen falle midt i øyet ditt som en atombombe på et egg 
Måtte akrobaten falle ned fra trapésen idet noen skrur av lyset 
og roper Leve Friheten 
Måtte alle prestene samtidig falle ned fra prekestolen 
Måtte håret falle av og spres for alle vinder som flagg av halm 
Måtte viserne falle av uret på et gitt tidspunkt 
Måtte alle tanker falle ut av hodet og 



 

renne som sirup ned i alkymistens retort 
Måtte alle trekkoppbiler øyeblikkelig falle fra hverandre 
Måtte fiskene stige opp av havet og falle ned på månens bakside 
lik en avdeling grizzlybjørner som lander i fallskjerm 
på en bølgende åker der to forelskede ligger skjult 
Måtte syndefallet gjentas hver morgen klokken åtte 
Måtte dagene falle ut av året og årene ut av historien 
som tenner ut av et smil 
Måtte din skygge gå opp i limingen og du selv 
snuble over den mest ovale av de to halvdelene som fremkommer 
slik at du faller ut av vinduet og svimlende hurtig 
nærmer deg gaten under 
som i sin tur svikter og faller ned i et tomrom 
med nøyaktig samme hastighet 
som du selv  

 

Ordforklaringer:  
trapes: turnapparat som består av ei stang festet i to lange tau 
retort: en beholder som brukes til destillasjon i kjemien 

 

Oppgaver ti l samtale om diktet 

1: Liker dere dette diktet? Hvorfor eller hvorfor ikke? Hva får det dere til å tenke på?  

2: Hvilke av ønskene i diktet liker dere best? Hvilke synes dere er de verste? Ta en runde!  

3: Hva er en rant? Hva har dette diktet til felles med en rant?  

4: Hva er en fallen engel? Hvilke grunner kan det være til at en fallen engel også vil at alt annet, 
inkludert «du», skal falle?  

5: Hvordan kan vi forstå slutten på diktet? Hvis alt i verden faller like fort, hva tror dere skjer da?   

6: Dette diktet er fra en periode i Tor Ulvens liv hvor han var veldig opptatt av den modernistiske 
retningen surrealisme. Hva er surrealisme, og hvordan kan vi se at dette diktet er inspirert av akkurat 
surrealismen? Hva er poenget eller meningen med dikt som dette? Må kunsten ha et poeng for å gi 
mening?  

7: Skriv deres eget surrealistiske dikt! Velg mellom titlene «En fallen julenisses ønskeliste», «En sliten 
elevs ønskeliste» eller «En desillusjonert vaktmesters ønskeliste». Lag lapper og skriv ned ett eller flere 
ønsker hver. Ønskene kan gjerne starte med «Måtte …», slik Ulvens verselinjer gjør. Når alle har skrevet 
ned minst ett ønske, setter dere alle lappene sammen til ett dikt.  


