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Þá er Baldr var fallinn, þá fellusk ǫllum ásum orðtǫk ok svo hendr at taka til hans, ok sá 

hverr til annars, ok váru allir með einum hug til þess er unnit hafði verkit. En enginn mátti 

hefna, þar var svo mikill griðastaðr. […] 

 En er goðin vitkuðusk, þá mælir Frigg ok spurði, hverr sá væri með ásum, er eignask vildi 

allar ástir hennar ok hylli ok vili hann ríða á Helveg ok freista, ef hann fái fundit Baldr, ok 

bjóða Helju útlausn, ef hon vill láta fara Baldr heim í Ásgarð. En sá er nefndr Hermóðr inn 

hvati, sveinn Óðins, er til þeirar farar varð. Þá var tekinn Sleipnir, hestr Óðins, ok leiddr 

fram, ok steig Hermóðr á þann hest ok hleypti braut. 

En æsirnir tóku lík Baldrs ok fluttu til sævar. 

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. Skriv noen få linjer (ca. ½ side) om norrønt som kasusspråk. Få med opplysninger om  

- hvilke kasus vi finner i norrønt,  

- hva kasus tjener til,  

- hva slags ord som får kasusmarkering,  

- det spesielle med nominativ, 

- spor etter kasussystem i moderne norsk (skrift og tale) 

 

3. «ǫllum» (linje 1), «allir» (linje 2) og «allar» (linje 5) er ulike grammatiske former av det 

samme pronomenet.  

a. Bøy dette pronomenet i alle kasus i alle kjønn i flertall.  

b. Hva er årsaken til vokalvekslingen i rotstavelsen 

 

4. Navnet ‘Baldr’ forekommer 4 ganger i teksten.  

a. Hvilken kasus har de enkelte forekomstene? 



b. Bøy Baldr i entall i alle kasus. 

5. Kommenter setningen «Þá var tekinn Sleipnir, hestr Óðins, ok leiddr fram». Forklar 

kasusbruken. 

 

6. I linje 3 står syntagmet «mikill griðastaðr».  

a. Hvilken kasus står syntagmet i her? 

b. Kommenter det syntaktiske forholdet mellom de to orda. 

c. Bøy «mikill griðastaðr» i alle kasus, entall og flertall. 

 

7. I linje 6-7 nevnes «Hermóðr inn hvati».  

a. Hva slags ord består tilnavnet «inn hvati» av?  

b. Hva ville denne personen hete i dativ (navn og tilnavn)? 

 

8. I linje 4-6 står denne setningen:  

En er goðin vitkuðusk, þá mælir Frigg ok spurði, hverr sá væri með ásum, er eignask 

vildi allar ástir hennar ok hylli ok vili hann ríða á Helveg ok freista, ef hann fái fundit 

Baldr, ok bjóða Helju útlausn, ef hon vill láta fara Baldr heim í Ásgarð. 

a. Noter alle verba i denne setningen og sorter dem i svake og sterke. 

b. Vi kan dele de svake verba i tre klasser. Hva er kriteriet for denne inndelingen? 

c. Fordel de svake verba i setningen over etter klasse. 

d. Hva mener vi med «konjunktiv»? 

e. Hvilke verb i setningen over står i konjunktiv? 


