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

norsk. Kommenter gjerne oversettelsesproblemer. For utenlandske studenter vil 

oversettelse til engelsk, tysk, dansk eller svensk bli godtatt. 

2. a. Finn alle substantiv som står i bestemt form i teksten.  

b. Skriv oppslagsformen (nominativ, ubestemt form) til disse substantivene. 

c. Skriv hvilken bøyingsgruppe disse substantivene tilhører (kjønn, sterkt/svakt, 

bøyningstype). 

3. Finn alle ledd som står i nominativ i denne perioden: Hann var mjǫk soltinn … eigi 

seinna trogið en slátrit (l. 2-3) 

4. Hvordan skiller vi mellom sterke og svake verb i norrønt? Gi eksempler fra teksten på 

begge deler. 

5. Skriv denne perioden om til presens: En er Þjalfi … þreyta skjótfǿri hans (l. 3-4) 

6. a. Hvilke tre modi kan verb ha i norrønt? 

b. Hvilken modus har de finitte verbene i denne perioden: En er þú drakkt … mynda 

eigi trúa at vera mætti (l. 4-6) 

7. a. Hva er i-omlyd?  

b. Gi eksempler på hvordan former med og uten i-omlyd kan veksle i bøyningen av 

substantiv, verb og adjektiv. 

 

” … Svá var ok of leikana er þér þreyttuð við hirðmenn mína. Þá var þat it fyrsta er 

Loki gerði. Hann var mjǫk soltinn ok át títt, en sá er Logi heitir, þat var villieldr, ok 

brenndi hann eigi seinna trogið en slátrit. En er Þjalfi þreytti rásina við þann er Hugi 

hét, þat var hugr minn, ok var Þjalfa eigi vænt at þreyta skjótfǿri hans. En er þú 

drakkt af horninu ok þótti þér seint líða –  en þat veit trúa mín, at þá varð þat undr er 

ek mynda eigi trúa at vera mætti. Annarr endir hornsins var út í hafi, en þat sáttu eigi, 

en nú, er þú kemr til sjávarins, þá muntu sjá mega hvern þurð þú hefir drukkit á 

sænum.” Þat eru nú fjǫrur kallaðar. 
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