
 

 

 

NORDENQUIZ – For voksne 

 

Litteratur i Norden: 

1. Hvem vant årets Nordiske Råds litteraturpris? Hvilket land kom h*n fra? 

2. Hvilken kjent dansk forfatter har skrevet boken Den afrikanske farm om sitt liv i 

Kenya? 

3. Hvem vant fjorårets Nordiske Råds barne-og ungdomslitteraturpris? 

4. I hvilken by ble årets Nordiske Råds prisutdeling arrangert?  

 

Språk i Norden: 

1. Hva gjør danskene når de «setter flueben»? 

2. Hva mener nordmennene når de sier at noe er «artig»? 

3. Hva er en svensk «dammråtta»?  

4. Hvilke betydninger har ordet «rolig» i de skandinaviske landene? 

5. Hva gjør en svenske når h*n tar semester? 

6. Hva kan den sønderjyske setningen «a æ u å æ ø i æ å», oversettes til på 

riksdansk? 

 

Norden:  

1. Hva er navnet på Færøyingenes flagg som feirer 100 år i 2019? 

2. Hvilket nordisk land kom på niendeplass under fjorårets kåring av verdens 

lykkeligste land? 

3. Hvilket land innførte i 2019 et utvidet røykeforbud? 

4. Hvilket nordisk land vant VM i ishockey for herrer i mai 2019? 

5. Hvilket nordisk land fikk den beste plasseringen under årets ESC (Eurovision 

Song Contest)? 

6. Ifølge Nordisk Ministerråds «Vision 2030» er det ønskelig at Norden som 

region skal oppfylle særlig to visjoner som de beste i verden. Hvilke visjoner 

dreier det seg om? 

 

 

 

 

 



Svar 

 

Litteratur i Norden: 

1. Jonas Eika fra Danmark med «Efter solen” 

2. Karen Blixen 

3. Bárður Oskarsson fra Færøyene 

4. Stockholm 

 

Språk i Norden: 

1. Krysser av for en gjennomført oppgave 

2. At noe er morsomt 

3. En hybelkanin 

4. På norsk og dansk betyr det stille og fredelig. På svensk betegner det noe 

festlig.  

5. Tar en ferie.  

6. «Jeg er ude på øen i åen”  

 

Norden: 

1. Merkið 

2. Sverige. Finland toppet listen, etterfulgt av Norge, Danmark og Island.  

3. Sverige.  

4. Finland 

5. Sverige 

6. At Norden skal bli den mest bæredyktige og mest integrerte regionen i verden.  


