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Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan
arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.
Täydet pisteet antava vastaus sisältää:
a) Kreikkalaiset nimesivät taivaankappaleiden/planeettojen ja germaanit jumalien mukaan.
b) Hän työnsi sen suden kitaan (pantiksi), ja susi puri sen poikki, (kun huomasi tulleensa
petetyksi).
c) Runokokoelma, jossa kuvataan / joka välittää Odinin viisautta jälkimaailmalle/ihmisille.
d) Hän sinkosi sen jättiläisiä/vihollisia/vastustajia kohti (päin/vastaan), ja se palasi takaisin
hänen käteensä.
e) Kultainen kaulakoru/kaulapanta, joka oli peräisin alkumerestä ja liittyi Frejan tehtävään
hedelmällisyyden jumalattarena.
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a)
Visste du vilka vi nordbor har att tacka för vår kalender? Det var grekerna som namngav
veckodagarna efter solen, månen och de fem kända planeterna som hade var sin egen gud. De
germanska folken döpte om gudarna till Tyr, Oden, Tor och Freja som i dag lever kvar i vår
kalender som tisdag, onsdag, torsdag och fredag.
b)
Tisdag är krigsguden Tyrs dag i de germanska språken. Den kändaste myten om Tyr handlar om
hur han räddar gudavärlden och universum genom att sticka in sin hand i munnen på en varg som
heter Fenrir. Detta behövs som pant för att andra gudar ska kunna binda fast Fenrir och Tyr är
den enda som vågar ställa upp. När vargen inser att han har blivit lurad, biter han av Tyrs hand.
c)
Onsdag är den visa guden Odens dag. Oden är den äldste och klokaste av gudar och kung av
Asgård. I likhet med sina klassiska förebilder stod Oden för vetenskapen och skrivkonsten. I
diktsamlingen Havamal meddelas hans kunskap och levnadsregler till människorna.
d)
Torsdag hör guden Tor till. I den nordiska mytologin spelar Tor ofta rollen som en lite dum och
lättlurad machogud. Tor slår ihjäl jättar och troll och då dundrar åskan över människornas värld.
Till sin hjälp har han hammaren Mjölner. Mjölner kastas mot jättarna och far runt tills den når
sitt mål. Sen återvänder den till Tors hand.
e)
Fredag har fått sitt namn av Freja, skönhetens, kärlekens och kvinnlighetens gudinna som också
beskyddar mödrar och barn. Frejas stora ögonsten är halsringen Brisingamen, som hon alltid bär
på sig. Brisingamen sägs vara ett gyllene smycke som låg i urhavet och är klart kopplat till
livskraften och fruktbarheten.
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