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Quiz-svar 

 Spørsmål A B C ? 

1 Når skjedde reformasjonen i Norge? 1030  1815 1537 C 

2 Hvem var Olav Engelbrektsson? Dansk-norsk 

konge 

Erkebiskopen 

som ledet det 

norske 

riksrådet 

En av Oslo-

humanistene 

B 

3 Hvor lenge er det spor av helgendyrkelse i 

Norge? 

Til slutten av 

1500-tallet 

Til midten av 

1700-tallet 

Til starten av 

1800-tallet 

C 

4 Hvorfor ble det så vanlig med kirkebenker 

etter reformasjonen? 

Av hensyn til 

de eldre 

Gudstjenestene 

ble så lange  

Man fikk mye 

planker av å rive 

stavkirkene 

B 

5 Hvor mange prester ryktes at ble drept av 

sine menigheter, p.g.a. reformasjonen? 

Flere titalls  Ingen 7 A 

6 Hvorfor ble det forbudt for katolske 

munker å være i Norge? 

Man likte 

ikke 

utledninger 

De fikk norske 

prester til å 

virke ulærde 

Av frykt for å 

ødelegge for 

reformasjonen 

C 

7 Reformasjonen lærte at det å være 
kristen handlet om 

 

Troen alene 

 

 

Nåden alene 

 

Kristus alene 

A 

B 

C 

8 Hva betyr kong Christian IVs valgspråk, 

Regna firmat pietas? 

Splitt og 

hersk! 

Fromhet 

styrker rikene! 

 

Regn er nyttig 

for bøndene! 

B 

9 Hvorfor så man skole som så viktig? For å la 

foreldrene få 

jobbe i fred  

For å holde 

barna unna 

lediggang 

For å bli kristne 

og gode 

samfunnsborgere 

C 

10 Hva var toregimentslæren? Å skille det 

åndelige fra 

det verdslige 

En smart 

krigsstrategi  

En ny metode for 

å pløye jordene  

A 

 



 
 

2 

Svar på Quiz-spørsmål 

 

 Spørsmål A B C ? 

1 Hva gjorde man på Moster i 1024? Laget statue 

av Olav den 

hellige  

Vedtok kristne 

lover 

Bygget et 

vikingskip 

B 

2 Hvorfor ble Sankt Hallvard en helgen? Han var en 

sterk kriger  

Bygget en stor 

kirke i Oslo 

Ga sitt liv for 

å redde en 

kvinne 

C 

3 Fryktet man vitenskap i middelalderen? Ja, man 

nektet for at 

jorden var 

rund 

Nei, man grunnla 

universiteter 

Nei, men 

man holdt 

den hemmelig 

B 

4 Hva er de syv frie kunster? Forskjellige 

kunstarter 

Sportssgrener  Fagene på 

universitetene 

C 

5 Hvem var Nicolaus Brekespear? Pavens 

utsending  

Stor engelsk dikter Leder for 

birkebeinerne 

A 

6 Hvorfor slåss baglerne og birkebeinerne? De ville ha 

høyere lønn 

De var uenige i 

striden mellom 

kongen og kirken 

De likte å 

slåss 

B 

7 Hvor mye av kirkens inntekter gikk til 

fattige? 

25 % 10 % 50 % A 

8 Hva var Kongespeilet? Kongens speil Et annet navn på 

Mjøsa 

En lærebok 

for prinser 

C 

9 Hva var Landsloven? En ny lov for 

hele Norge 

Loven for norske 

bygder 

En lov om 

jordbruk 

A 

10 Hva var Gudsfreden? En hyggelig 

hilsen 

En tid der det var 

forbudt å krige  

En fin sang B 

 


