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Alle deloppgaver skal besvares. 

Tillatt ordbok: ”Norrøn ordbok” Samlaget.  

 

 

 

Tekst fra ”Gylfaginning” 

1 Því næst gekk í hǫllina kerling ein gǫmul.
 
Þá mælir Útgarðaloki at hon skal taka  

2 fang við Ásaþór. Ekki er langt um at gera.
 
Svá fór fang þat at því harðara er Þórr  

3 knúðisk at fanginu, því fastara stóð hon.
 
Þá tók kerlingin at leita til bragða, ok varð  

4 Þórr þá lauss á fótum,
 
ok váru þær sviptingar allharðar ok eigi lengi áðr en Þórr fell  

5 á kné ǫðrum fǿti.
 
 

6       Þá gekk til Útgarðaloki ok bað þau hætta fanginu ok sagði svá at Þórr  

7 mundi ekki þurfa at bjóða fleirum mǫnnum fang í hans hǫll.
 
Var þá ok liðit at  

8 nátt.
 
Vísaði Útgarðaloki Þór ok þeim félǫgum til sætis ok dveljask þar náttlangt í  

9 góðum fagnaði.
 
 

 

1. Oversett teksten til bokmål eller nynorsk. Oversettelsen skal være på god, gangbar 

norsk. Kommenter gjerne oversettelsesproblemer. For utenlandske studenter vil 

oversettelse til engelsk, dansk eller svensk bli godtatt. 

2. Verb 

a. Skriv om teksten i linje 6–9 til presens. 

b. Finn minst 6 svake verb i teksten og bøy dem a verbo.  

c. Hvilke tre klasser av svake verb har vi, og hva er grunnlaget for denne 

inndelingen? Gi eksempler (eksemplene trenger ikke være hentet fra teksten). 

d. Bøy verbet bjóða (l. 7) a verbo. Hvilken type verb er dette? 

e. Verbet þurfa (l. 7) bøyes slik: þurfa – þarf – þurfu – þurfti – þurft. Hva slags 

verb er dette, og hva karakteriserer denne typen verb? 



3. Substantiv og andre nominaler 

a. Finn alle substantiv (egennavn og fellesnavn) i teksten og sorter dem etter 

kjønn. Marker hvilken kasus ordet står i (skriv N, A, D eller G etter ordet) 

b. I l. 4 står formen fótum, og i l. 5 fǿti. Forklar vokalvekslingen. 

c. Bøy substantivet hǫll i alle kasus i entall og flertall. Forklar vokalvekslingen. 

d. Hvilken funksjon har syntagmet kerling ein gǫmul (l. 1) i setningen, og hvilken 

kasus står det i?  

e. Bytt ut ordet kerling med 1) maðr og 2) kerlingar i setningen ”Því næst gekk í 

hǫllina kerling ein gǫmul”.  

f. Hvilke substantiv står i bestemt form i teksten? Hvordan konstruerer man 

bestemt form av substantiv på norrønt? 

4. Adjektiv 

Gi en kort innføring i bøying og bruk av adjektiv på norrønt. Få med følgende 

stikkord: sterk og svak bøying, gradbøying, samsvarsbøying. (Omfang: helst ikke mer 

enn 1 side) 

 

 


