
12 frågor om dansk konst och kultur 
 

 

Vilka är konstnärerna? 
1. Hen är målare, författare, grafiker, skulptör och utbildad geolog. Hen 

började sin konstnärsbana som pop-konstnär och är medlem i Danska 

Akademien. 

a) Björn Nörgaard b) Per Kirkeby c) Oluf Höst 
 

2. Hen gick i lära för och arbetade hos Georg Jensen. Hen var silversmed och 

formgivare och är mest känd för sina leksaker i trä; som apan i limträ. 

a) Kay Bojesen b) Finn Juhl c) Axel Salto 
 

3. Hen är en av Skagenmålarna och född där. Hen skildrade den fattiga 

fiskarbefolkningen och målade ofta kvinnor i arbete. 

a) Helga Ancher b) Anna Ancher c) Marie Kröyer 

 

Vilka är författarna? 

4. Hen debuterade 1956 och har bl.a. skrivit ”Vaxdukshjärtat”. Hen fick 

Nordiska rådets litteraturpris 1970 för romanen ”Anna, jag, Anna”. 

a) Klaus Rifbjerg b) Tove Ditlevsen c) Susanne Brøgger 
 

5. Hens bok ” Fräls oss ifrån kärleken” och ”Crème Fraîche”, som båda kom på 

svenska 1978, väckte stort rabalder och diskuterades livligt. Hen är medlem 

i Danska Akademien.  

a) Ulla Dahlerup b) Susanne Brøgger c) Tove Ditlevsen 
 

6. Hen arbetade först som lärare innan hen debuterade med en novellsamling 

1898. Hen skrev ”Ditte människobarn” som ses som ett exempel på 

”socialistisk realism”.  

a) Ludvig Holberg b) Benny Andersen c) Martin Andersen Nexö 
 
 



Vilka är musikerna? 
7. Vem var den andra musikern i trion Swe-Danes med Alice Babs förutom 

Svend Asmussen? 

 a) Mikael Neuman b) Ulrik Neuman c) Peter Rasmussen 

8. Hen startade sitt första rockband 1967 och deltog i melodifestivalen 2005 

med låten ”Higher Ground”. 

a) Kim Larsen b) Mats Ronander c) Sanne Salomonsen 

9. Hen utbildades vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 

Köpenhamn, tvingades fly till USA 1940 och gjorde där bl.a. 849 solokonserter 

på Broadway. 

a) Golla Hammerich b) Agnes Adler c) Victor Borge 

 

Danska maträtter 
10. Vad ingår i smörrebrödet ”Dyrlaegerens natmad” förutom saltkött, 

köttaladåb, lökringar och smörgåskrasse på rågbröd? 

a) leverpastej b) fläsk c) rå äggula 

11. Vad ingår inte i smörrebrödet ”Stjerneskud”? 

a) ångad vitfisk b) gravad lax c) panerad rödspättefilé 

12. Vad är ”Öllebröd” för slags rätt? 

a) rågbröd med ister och rostad lök b) råbiff på rågbröd c) söt soppa på bröd 

och öl 

 

Rättsvar:1b, 2c, 3b, 4c, 5b, 6c, 7b, 8c, 9c, 10a, 11b och 12c. 


