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NYNORSK 

Du skal svare på alle oppgåvene.  

Bruk av norrøn ordbok er tillate. 

 

 

Oppgåve 1 

Omset tekstutdraget frå Gylfaginning (sjå vedlegg). 

 

Oppgåve 2 

I. Kva er kasus? 

II. Gjør greie for kasusbruken i dei følgjande sitata: 

a) hann reið níu nætr døkkva dala ok djúpa (line 1) 

b) kom til árinnar Gjallar ok reið á Gjallarbrúna (line 2) 

c) gætir brúarinnar (line 3) 

d) eigi hefir þú lit dauðra manna (line 5) 

e) Baldr hafði þar riðit um Gjallarbrú (line 7) 

f) Þá steig hann af hestinum ok gyrði hann fast, steig upp ok keyrði hann sporum (line 9-10) 

 

Oppgåve 3 

Peik på og gjør greie for samsvarsbøyinga i dei følgjande sitata: 

a) hinn fyrra dag riðu um brúna fimm fylki dauðra manna (line 4) 

b) ek skal ríða til Heljar (line 6) 

 

Oppgåve 4 

a) Finn alle stadene der verbet «å ri» er brukt i tekstutdraget, og avgjør kva for form verbet 

har i dei ulike tilfella.  

b) Gjør greie for vokalvekslinga i rota til dette verbet. 

c) På kva måtar skil sterke og svake verb seg frå kvarandre på norrønt? Finn døme på både 

sterke og svake verb i tekstutdraget og bruk dei til å illustrere skilnadane på sterke og svake 

verb. 

 

Oppgåve 5 

a) Bøy substantiva bǿn og vǫllr i alle kasus, eintal og fleirtal. 

b) Forklar vokalvekslinga i dei ulike formene av vǫllr. 
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BOKMÅL 

Du skal svare på alle oppgavene.  

Bruk av norrøn ordbok er tillatt. 

 

 

Oppgave 1 

Oversett tekstutdraget fra Gylfaginning (se vedlegg). 

 

Oppgave 2 

I. Hva er kasus? 

II. Gjør greie for kasusbruken i de følgende sitatene: 

a) hann reið níu nætr døkkva dala ok djúpa (linje 1) 

b) kom til árinnar Gjallar ok reið á Gjallarbrúna (linje 2) 

c) gætir brúarinnar (linje 3) 

d) eigi hefir þú lit dauðra manna (linje 5) 

e) Baldr hafði þar riðit um Gjallarbrú (linje 7) 

f) Þá steig hann af hestinum ok gyrði hann fast, steig upp ok keyrði hann sporum (linje 9-10) 

 

Oppgave 3 

Pek på og gjør greie for samsvarsbøyinga i de følgende sitatene: 

a) hinn fyrra dag riðu um brúna fimm fylki dauðra manna (linje 4) 

b) ek skal ríða til Heljar (linje 6) 

 

Oppgave 4 

a) Finn alle stedene der verbet «å ri» er brukt i tekstutdraget, og avgjør hvilken form verbet 

har i de ulike tilfellene.  

b) Gjør greie for vokalvekslingen i roten til dette verbet. 

c) På hvilke måter skiller sterke og svake verb seg fra hverandre på norrønt? Finn eksempel 

på både sterke og svake verb i tekstutdraget og bruk dem til å illustrere forskjellene på 

sterke og svake verb. 

 

Oppgave 5 

a) Bøy substantivene bǿn og vǫllr i alle kasus, entall og flertall. 

b) Gjør greie for vokalvekslingen i de ulike formene av vǫllr. 
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VEDLEGG 

 

Frå/fra Gylfaginning kapittel 49: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

En þat er at segja frá Hermóði at hann reið níu nætr døkkva dala ok djúpa, svá at hann sá 

ekki fyrr en hann kom til árinnar Gjallar ok reið á Gjallarbrúna. Hon er þǫkt lýsigulli. 

Móðgunnr er nefnd mær sú er gætir brúarinnar. Hon spurði hann at nafni eða ætt ok 

sagði at hinn fyrra dag riðu um brúna fimm fylki dauðra manna. «En eigi dynr brúin 

minnr undir einum þér, ok eigi hefir þú lit dauðra manna. Hví ríðr þú hér á Helveg?» 

Hann svarar at «ek skal ríða til Heljar at leita Baldrs. Eða hvárt hefir þú nǫkkut sét Baldr 

á Helvegi?» En hon sagði at Baldr hafði þar riðit um Gjallarbrú, «en niðr ok norðr liggr 

Helvegr.» 

 Þá reið Hermóðr þar til er hann kom at Helgrindum. Þá steig hann af hestinum 

ok gyrði hann fast, steig upp ok keyrdi hann sporum. En hestrinn hljóp svá hart ok yfir 

grindina at hann kom hvergi nær. 

 

 

 

 

 

 


