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Informasjon
HJEMMEEKSAMEN
NFI2130 - Norrøn prosa
Vår 2019
Varighet: 2. desember klokken 11:00 til 5 desember klokken 11:00.
Eksamenen består av to deler. Begge deler må besvares.
Besvarelsen skal være på 4-5 sider totalt (à 2300 tegn uten mellomrom). Bruk Times New Roman, 12. pkt,
halvannen linjeavstand. Besvarelsen skal leveres som én fil og i pdf-format.
Husk at besvarelsen skal være anonym. Før på kandidatnummer, emnekode og semester på hver side i
besvarelsen, men ikke navnet ditt.
Besvarelsen skal inneholde kildehenvisninger. Dersom du leverer en besvarelse med mangelfulle eller
misvisende kildehenvisninger kan du bli mistenkt for fusk. Mer om kilder og fusk her:
http://www.hf.uio.no/studier/ressurser/kilder/
For konvertering fra .doc og .docx til .pdf, se http://www.hf.uio.no/tjenester/it/hjelp/brukerveiledning/digitaleksamen/eksportere-til-pdf/
For valg av målform: Bruk menyen oppe i høyre hjørne.
Lykke til!
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Eksamensoppgave og innlevering
Del 1
1) Oversett teksten under til norsk. Prøv å være nærmest mulig den norrøne teksten, men
oversettelsen skal fremdeles være skrevet på en god og forståelig norsk. (25 poeng)
Síðan lét hann kenna honum bókfræði. Ok var hann hinn næmasti, ok fræðisk hann í þessu næmi sjau
hǫfuðlistum, ok snilldask hann alls konar tungum. Því næst nam hann sjau strengleika, svá at engi fannsk
honum frægri né betr kunnandi. […] Ok er hans fóstrfaðir fann hans siðu, þá tignaði hann hann með hinum
ríkasta búnaði, góðum hestum ok alls konar skemtan ok allt þat gott, er hann gat sýnt honum með tignarligri
vild ok virðingu, svá at syni hans urðu reiðir ok undruðu, hví þeira faðir var honum svá margunnandi ok
tignandi hann yfir sína sonu með ástsemd ok alls konar sæmdum, þjónustu ok góðu yfirlæti. Ok því reiddusk
þeir við fǫður sinn, at þeir hugðu Tristram vera bróður sinn.
2) Svar på spørsmålene (10 poeng)
a. Fra hvilken tekst er dette utdraget?
b. Hva er det litterære, kulturelle miljøet man regner denne teksten til? Gi andre eksempler på norrøne
prosatekster som regnes til samme miljøet.
c. Hva kalles stilen som denne teksten (og andre norrøne prosatekster fra samme miljø) er skrevet i? Nevn 3
trekk som er karakteristiske for denne stilen og disse tekstene.

Del 2
1) Normaliser teksten (til venstre) til „klassisk“ norrønt (25 poeng):
Konungs skuggsjá, utg. Holm-Olsen 1983, side 48, linje 14 (fra „En æf …“) – 17 (til „…hæRra.“).
2) Denne utgaven (Holm-Olsen 1983) bruker håndskriftet AM 243 b α fol. (c. 1275) som tekstgrunnlag.
a. Gjør rede for hvilken type tekstrepresentasjon som er brukt i denne utgaven og begrunn
svaret med utvalgte eksempler.
b. Hvordan skiller teksten i denne utgaven seg fra en normalisert tekst?

Last opp filen her. Maks én fil.
Følgende filtyper er tillatt: .pdf

Maksimal filstørrelse er 1 GB.

Velg fil for opplasting

Maks poeng: 0
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Attached

