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Nouns 
 
A: Singular and plural forms 
 
In the text below are a number of nouns that I would like you to translate into English. Write them in 
the list after the text. (See my example, "Japanese") 
 
 
Fyra japaner och tre schweizare, samtliga tjuvar, diskuterade sina liv. 
 
–  Vi är inget annat än löss, sade en av männen. 
Han hade väldigt stora fötter. Han skar två limpor i halvor med två knivar. 
–  Mina hustrur och mina barn, samt även mina oxar, betraktar oss som vargar, färdiga att kasta oss 
över rådjuren och fåren. Han kastade en tiodollarsedel på kyparen och skrek åt en fyrtioårig 
servitris. 
–  Ge mig en femfrukters cocktail. 
Två flygplan på 3 000 hästkrafter flög förbi. Åtta miljoner gäss och två dussin fiskar svimmade 
omedelbart. Tre analyser av djuren gjordes och veterinären ställde två diagnoser. 
–  Dessa fenomen är inte alls ovanliga, sade han. 
Han tog en kikare och tittade på en pyjamas i skyltfönstret. 
–  Den ser trevlig ut, sade han. Jag tar den och de där möblerna i hörnet. 
–  Pyjamasen är till salu, sade expediten, men inte möblerna. De är redan sålda. 
–  Vill ni ha ett gott råd nu när samhället förändras och bränslekostnaderna stiger, historien 
upprepar sig och vi erövrar rymden, den svenska industrin förstör naturen och arbetslösheten är 
högre än någonsin. Ta de här pengarna och lyssna på nionyheterna. De innehåller en värdefull 
upplysning om inflationen. 
–  Tack så mycket, sade expediten. 
 
    write your  
    answers here 
 
 
1 japaner Japanese 

2 tre schweizare three .. 

3 tjuvar  

4 sina liv  

5 löss  

6 män  

7 fötter  

8 limpor  

9 halvor  

10 knivar  
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11 hustrur  

12 mina barn  

13 vargar  

14 rådjuren  

15 fåren  

16 en tiodollarsedel  

17 fyrtioårig  

18 femfrukters  

19 två flygplan  

20 hästkrafter  

21 åtta miljoner  

22 gäss  

23 två dussin  

24 analyser  

25 diagnoser  

26 dessa fenomen  

27 en kikare  

28 en pyjamas  

29 den (=pyjamasen)  

30 de där möblerna  

31 pyjamasen är  

32 de (=möblerna)  

33 ett gott råd  

34 samhället  

35 bränslekostnaderna  

36 historien  

37 rymden  

38 den svenska industrin  

39 naturen  

40 arbetslösheten  

41 de här pengarna  

42 nyheterna. De innehåller  
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43 en värdefull upplysning  

44 hjärtligt tack   

 
B: Genitive constructions 
Translate into English. Write your translation below each line (where it says Translation:). 
 
45 Flickans hatt hade blåst av. 
Translation:  

46 Janes hatt var alldeles ny. 
Translation:  

47 Herr Ross hatt blev överkörd av en bil. 
Translation:  

48 Flickorna har ett basketlag. 
Translation:  

49 Flickornas lag kallas the Jets 
Translation:  

50 Jag behöver en veckas semester. 
Translation:  

51 Jag behöver två veckors semester. 
Translation:  

52 Vårt parti vill förbättra de fattigas situation. 
Translation:  

53 Jag känner inte den mannens hustru. 
Translation:  

54 Jag känner inte hustrun till mannen i den mörka kostymen. 
Translation:  

55 Symfonins partitur hittades i ett gammalt bibliotek. 
Translation:  

 
C: Articles 
Translate into English. 
 
56 Bob var författare till boken. 

Translation:  

57 Vattnet kokar vid 100 grader Celsius. 
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Translation:  
58 Vattnet i det här glaset är odrickbart. 

Translation:  
59 Bensinen har gått upp och ner i pris flera gånger. 

Translation:  

60 Bensinen i tanken har olyckligtvis blivit blandad med vatten. 

Translation:  

61 Stålet är ett hårt material. 

Translation:  
62 Att resa så här innebär dubbla kostnaden och halva nöjet. 

Translation:  
63 Familjen Jonson går till kyrkan varje söndag. 

Translation:  

64 Den gamla kyrkan hade fått ett nytt tak. 

Translation:  

65 Du har rätt att klaga. 

Translation:  
66 Vi bodde tre dagar på Regent Palace. 

Translation:  
67 Familjen tillbringade julen i fjällen. 

Translation:  

68 Julen 1989 var ovanligt kall. 

Translation:  

69 Stilla havet är djupare än Atlanten. 

Translation:  
70 I Klippiga bergen finns det gott om björnar. 

Translation:  
71 Många skandinaver åker till Kanarieöarna under vintern. 

Translation:  
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D: Generic Reference  
 
 
1.  Will (vetenskapen) __________________ be able to solve the problem? 
 
2.  (Miljön) ______________________ is seriously threatened by car exhausts. 
 
3.  (Samhället) _______________________ has to assume responsibility for accidents  
     of this kind. 
 
4.   What do ____________ (kommunismen) and ___________ (fascismen) have  
       in common?        
 
5.   ______________ (De japanska bilarna) are more reliable than most European     
      makes. 
 
6.   ______________ (Bensinen) is expensive these days. 
 
7.   _______________ (Klimatet) is quite inhospitable in this part of the world. 
 
8.   _______________(Bensinen) I bought was a low-octane, sulphurous variety.  
 
9.   Will ________________ (mänskligheten) survive a nuclear war?  
                 
10.    ___________________   (Ekonomin) has improved during the past decade. 
 
11.  How much is ______________ (dieseloljan) in England?  
 
12.  _______________ (Vattnet) boils at 100 degrees Centigrade. 
 
13.  _______________(Vattnet) in this city is not drinkable. 
 
14.  _______________(Musiken) was all he lived for. 
 
15.  _______________ (Laxen) contains more dioxins than _________ (torsken).   
 
16.  ________________(Musiken) they play was terrible. 
 
17.  ________________(Priserna) are falling on the stock market. 
 
18. This is _________________ (paradiset)! 
 
19.  ____________ (Människan) has not yet conquered _______________ (rymden). 
 
20.   __________________ (Margarin/et/) is cheaper than ___________ (smör/et/) 
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21.   __________________ (Den amerikanska historien) is full of similar examples. 
 
22.   __________________  (Det svenska stålet) is of high quality. 
         
23.   __________________  (Livet) is rotten! 
 
 
 


