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Fakta om norden.      Opgave 3 

Læs teksten og skriv svarene på spørgsmålene.   

Danmark og Norge gennem 400 år 

De nordiske konger har ført mange krige med hinanden og mod hinanden, 

derfor har magten over landområderne skiftet mellem landene. 

Under Margrethe d. 1.(1353-1412) blev Kalmar unionen oprettet, denne 

union er den mest kendte sammenslutning af de 3 lande og varede fra 

1397 til 1523. 

Efter unionen blev ophævet havde Danmark stadigvæk magten i Norge, 

hvilket fik stor betydning for det norske sprog. 

Der sker en stor udvikling inden for skriftsproget, uddannelse og 

trykketeknik i denne periode. 

Da det var Danmark som havde magten i Norge og derfor København som 

var hovedstad, var det også her centrummet for udviklingen var, Norge 

fik ikke et selvstændigt skriftsprog, men brugte det danske. Dette 

skriftsprog hedder bokmål (bog-sprog) 

I 1800-tallet blev Norge frigjort fra 

Danmark og man ønskede at få sit eget 

skriftsprog. Man valgte at bruge to 

forskellige metoder til dette og fik derfor 

to skriftsprog. Det nuværende bokmål blev 

skabt ved at justerer det danske 

skriftsprog til det norske talesprog. Det 

nuværende nynorsk blev et helt nyt 

skriftsprog som tog udgangspunkt i de 

norske dialekter. I dag kan man i Norge 

vælge imellem de to skriftsprog. 

I Norge er man meget stolt af sit sprog, 

og man værger sig ved at tage låneord ind i 

sproget.                                                                      

 

Margrethe den førstes brudekjole 
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Spørgsmål til fakta om norden opgave 3 

Besvar spørgsmålene med hele sætninger 

 

1) Beskriv hvordan Margrethe 1. har påvirket det norske sprog. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2) Hvad er bokmål? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3) Hvad er nynorsk? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4) Hvilke skriftsprog bruges i Norge i dag? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5) Hvilket forhold har man til sproget i Norge i dag? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 


