
 

Nordenquiz – För vuxna 

 

Litteratur i Norden 

1. Vem vann årets Nordiska Råds litteraturpris? Vilket land kom hen från? 

2. Vilken känd dansk författare har skrivit boken Den afrikanska farmen om sitt 

liv i Kenya? 

3. Vem vann fjolårets Nordiska Råds barn- och ungdomslitteraturpris? 

4. I vilken stad blev årets Nordiska Råds prisutdelning arrangerat? 

 

Språk i Norden 

1. Vad gör danskarna när de ”setter flueben”? 

2. Vad menar norrmännen när de säger att någon är ”artig”? 

3. Vad är en norsk ”hybelkanin”? 

4. Vilka olika betydningar har ordet ”rolig” i de skandinaviska i de skandinaviska 

länderna? 

5. Vad kan den jyllendska  meningen ”a æ u å æ ø i æ å” översättas till på 

riksdanska? 

 

Norden 

1. Vad är namnet på den färöiska flaggan som firar 100 år 2019? 

2. Vilket nordiskt land kom på plats nr 9 under fjolårets undersökning av 

världens lyckligaste land? 

3. Vilket land införde år 2019 ett utökat rökförbud? 

4. Vilket nordiskt land vann VM i ishockey för herrar i maj 2019? 

5. Vilket nordiskt land fick den bästa placeringen under Eurovision Song Contest 

2019? 

6. I Nordiska Ministerrådets ”Vision 2030” lyfter de fram särskilt två visioner som 

Norden ska uppfylla som de bästa i världen. Vilka två visioner handlar det 

om?   

 

 

 

 

 



SVAR: 

Litteratur i Norden 

1. Jonas Eika från Danmark med ”Efter solen” 

2. Karen Blixen 

3. Bárdur Oskarsson från Färöarna 

4. Stockholm 

 

Språk i Norden 

1. Kryssar av en genomförd uppgift 

2. Att någon är roligt 

3. En dammråtta 

4. På norska och danska betyder det att något är lugnt och fredligt. På svenska 

betyder det att något är kul. 

5. ”Jag är ute på ön i ån” 

 

Norden 

1. Merkið 

2. Sverige. Finland toppar listan, efterföljt av Norge, Danmark och Island. 

3. Sverige 

4. Finland 

5. Sverige 

6. 1) Att Norden ska bli den mest hållbara regionen i världen 

2) Att Norden ska bli den mest integrerade regionen i världen  


