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28. Sett inn riktig eiendomspronomen: 
 
(1) Det var jo - sa bestefar til Kari og meg - helt andre forhold i _______ tid, 

jeg mener i den tid da jeg var ung. (2) De fleste av _______ kamerater fikk 

ikke mer skolegang enn den sjuårige folkeskolen. Å kunne bli utdannet til   

noe mer, til svenn eller fagarbeider, det var en fjern tanke for dem. (3) For- 

eldrene _______ fant det helt naturlig at ungene skulle ut i arbeidslivet når 

de var 14 år gamle. (4) Folk var fattige, de færreste var såpass velstående 

at de kunne la barna _______ gå på realskolen etter folkeskolen. (5) Ung- 

domsskole som en skole for alle, det var ennå et ukjent ord for meg og ven- 

nene _______, for oss som ble født før krigen. (6) _______ sjanser til å 

få en god utdanning kan nesten ikke sammenliknes med sjansene ______ 

i dag. (7) Dere har jo hilst på Ragnvald, den gamle vennen _______, som 

jeg har kjent helt siden vi gikk i første klasse. (8) Han var en meget begavet 

gutt, men foreldrene _______ var enda fattigere enn de fleste fordi han 

hadde åtte søsken, så han fikk ikke bruke begavelsen _______ til noe han 

hadde lyst til. (9) Hvis han hadde kunnet velge, så hadde han studert jus, 

men dette ønsket _______ lå hinsides alt som kunne tenkes. (10) Vi hadde 

en lærer i sjuende klasse som vi satte stor pris på, _______ navn var Olav 

Næss. (11) Han sa til gamle Esten Eriksen, Ragnvalds far: La sønnen 

_______ gå på realskolen, han fortjener det mest av alle. (12) Men det ville 

Esten ikke vite noe av, så Ragnvald startet _______ yrkeskarriere som vei- 

arbeider. (13) Det er typisk at den yngste søsteren _______, hun er 14 år 

yngre enn Ragnvald, er den eneste av søsknene som fikk en skikkelig ut- 

danning. (14) Hun fikk oppfylt ønsket _______ om å bli lærer; da hun var 

ferdig med skolen, var det allerede andre forhold i Norge enn i _______ tid. 

svenn -en = Geselle      fjern = fern, entfernt       såpass = hinreichend, (immerhinnd so weit 
velstående = wohlhabend       jus -en = jura       ønske -t = Wunsch      hinsides = jenseits 
fortjene = verdienen (nicht Geld!)      yrkeskarriere -n = Berufslaufbahn      oppfylle = erfüllen  
 

 
 

 
 
 


