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Lesskilningsverkefni úr 11. kafla. 

Askur Yggdrasils

–  Ég er Urður og hér eru Verðandi og Skuld, svaraði 

konan og benti á stöllur sínar.

Varla hafði hún sleppt orðinu þegar sú sem bar nafnið 

Verðandi kipptist til.

–  Nú fer ég, barn er að fæðast. Hún settist á bakið á 

öðrum svaninum og hann flaug af stað með hana.

–  Hvað var nú þetta? spurði Óðinn undrandi.

–  Við erum skapanornir og ráðum fyrir lífi og aldri 

fólks, sagði Urður.

–  Jæja, ekki vissi ég að þess þyrfti, tautaði Óðinn.

–  Nei, þú vissir það náttúrulega ekki. Þið bræðurnir 

sköpuðuð Ask og Emblu, skákuðuð þeim inn í Miðgarð og 

skipuðuð þeim að fylla hann af fólki. Þið hefðuð kannski 

átt að hugsa fyrir því að einhver þyrfti að hjálpa því og 

leiðbeina svo að það gæti lifað góðu lífi, sagði Skuld 

hvasst.

–  Góðu lífi! Ég er nú búinn að koma í Miðgarð oftar en 

ég get talið og þar fer misvel um mannfólkið. Sumir eru 

bláfátækir og margir deyja áður en þeir eru almennilega 

farnir að lifa lífinu, hreytti Þór út úr sér.

–  Það er ekki okkar sök. Við sköpum mönnum langt 

líf og ríkulegt. En aðrar nornir sem koma frá álfum og 

dvergum verða stundum á undan okkur og þær valda illum 

örlögum. Þess vegna lá Verðandi svona mikið á þegar 

hún varð þess vör að barn var að fæðast. Þetta er eilíft 

kapphlaup, sagði Urður.

–  Það er virðingarvert að þið skulið hugsa um mennina 

og bera hag þeirra fyrir brjósti. En eitt skuluð þið muna: 

Við gáfum þeim lífið og stærri gjöf getur enginn hlotið, 

sagði Óðinn.
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Spurningum má svara munnlega, skriflega, einn síns liðs eða í samvinnu.
 
Hvað voru Urður, Verðandi og Skuld kallaðar? ______________________________

________________________________________________________________________

Hvernig ferðaðist Verðandi? ______________________________________________

Af hverju var Skuld ekki ánægð með það hvernig bræðurnir skildu við Ask og 
Emblu? 

Hvað fannst henni vanta? ________________________________________________

________________________________________________________________________

Hverjir sköpuðu mönnum ill örlög? _________________________________________

Hvað ætlaði Verðandi að reyna að gera? ___________________________________

Hver var stærsta gjöfin sem mennirnir höfðu fengið og hver gaf þeim hana? 

________________________________________________________________________

      




