
 

dks ’Året der gik’-quiz 2020 
i samarbejde med   

1. Hvem hittede i år med sangen 'Nudes', der også indbragte hende både P3 Prisen og P3 

Lytterhittet? 

 

2. Sejren i det amerikanske præsidentvalg gik som bekendt til Biden & Harris. I hvilken 

amerikansk stat er Kamala Harris senator, indtil hun i januar overtager 

vicepræsidentposten? 

 

3. Sofie Linde satte på ny fokus på #metoo-debatten i Danmark. Hvilket show var hun vært 

for, da hun gik på scenen og bl.a. fortalte om en oplevelse med sexchikane til en julefrokost 

på DR? 

 

4. Hvilke tre engelske ord er 'covid' en forkortelse for i navnet 'covid-19', der er den sygdom, 

man kan få, hvis man bliver smittet med ny coronavirus? 

 

5. Black Lives Matter-bevægelsen blussede i år op igen efter den brutale anholdelse af 

amerikaneren George Floyd, der senere døde. I hvilket år opstod bevægelsen? 

 

6. Med millioner af streams og et væld af afspilninger i radioen gik hittet ’Errudumellahvad’ 

ikke manges næser forbi i sommer. Hvem er kunstneren bag? 

 

7. Hvad hedder den sydkoreanske kaffedrik, der består af pulverkaffe, varmt vand, sukker og 

mælk, og som takket være de sociale medier blev voldsomt populær som hjemmekaffe 

under coronakrisen? 

 

8. Hvad hedder videoredigeringsfunktionen, som Instagram lancerede i august som et 

modsvar til konkurrenten TikTok? 

 

9. Hvem fik i år Læsernes Bogpris for romanen 'En lykkelig slutning', der handler om en 

bedemandsslægt med hang til spøgelser og nekrofili? 

 

10. Nedlukningen af Danmark gjorde, at mange arbejdede hjemmefra. Det medførte et boom 

for digitale kommunikationsplatforme som fx Teams. Hvilket firma står bag Teams? 

 

11. Hvad hedder dirigenten, der sad bag klaveret og styrede løjerne, da DR1 i marts begyndte 

dagligt at spille op til morgensang for de hjemmearbejdende danskere? 



 

12. Hvilken klub blev med 82 point de suveræne mestre, da Superligasæsonen 2019/20 blev 

afgjort i juli? 

 

13. 2020 bød på uroligheder i Hviderusland efter genvalget af præsidenten, der siden 1994 har 

styret landet med et jerngreb og ofte kaldes 'Europas sidste diktator'. Hvad hedder han? 

 

14. Danmarks ældste boghandlerkæde, Arnold Busck, gik i foråret konkurs. Politikens Forlag 

overtog den ikoniske butik i Købmagergade, men hvilken kæde overtog 14 andre butikker? 

 

15. Hvad hedder justitsministeren, der i september kunne præsentere regeringens forslag til 

en ny, samtykkebaseret voldtægtslov sammen med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten? 

 

16. Hvilken melodi indbragte i 1962 en amerikansk Grammy til Bent Fabricius-Bjerre, som gik 

bort i juli? 

 

17. Hvilken skagensmaler var i år centrum for en særdeles anmelderrost særudstilling på 

Statens Museum for Kunst? 

 

18. Under hvilket kunstnernavn kendes musikeren Claire Elise Boucher, der i år fik sønnen X AE 

A-XII sammen med Elon Musk? 

 

19. Hvilken dansktopsangerinde var med sine 74 år den ældste deltager i programmets 

historie, da hun i efteråret indtog dansegulvet i 'Vild med dans'? 

 

20. I hvilken film kunne man opleve Trine Dyrholm i rollen som en mor, der i 1918 drager i krig 

forklædt som mand for at beskytte sin 17-årige søn? 

 

21. Hvad hedder den danske cykelrytter, der kunne lade sig hylde som vinder af både 14. og 

19. etape i Tour de France? 

 

22. Hvad er navnet på Danmarks nye, digitale public service-radio, der gik i luften 1. april, men 

som havde lidt svært ved at tiltrække lyttere? 

 

23. Krimiserien 'Sommerdahl' er løst baseret på hendes bøger, og i år var hun også aktuel med 

krimien 'Mysteriet i Genbrugsen'. Hvad hedder forfatteren? 

 

24. Rigsretssagen mod Donald Trump trak overskrifter i starten af året, hvor præsidenten var 

anklaget for både magtmisbrug og modarbejdelse af Kongressen. Hvilket engelsk ord 

bruges inden for amerikansk politik om en sådan rigsretssag? 

 

25. Shu-bi-dua-forsangeren Michael Bundesen gik bort i november. Hvilket af disse Shu-bi-dua-

numre blev udgivet senest - 'Sexchikane', 'Midsommersangen' eller 'Stærk Tobak'? 



 

Svar:  
1. Jada 

2. Californien 

3. Zulu Comedy Galla 

4. COrona VIrus Disease 

5. 2013 

6. Icekiid 

7. Dalgona-kaffe 

8. Reels 

9. Maren Uthaug 

10. Microsoft 

11. Phillip Faber 

12. FC Midtjylland 

13. Aleksandr Lukasjenko 

14. Bog & idé 

15. Nick Hækkerup 

16. Alley Cat 

17. Anna Ancher 

18. Grimes 

19. Hilda Heick 

20. Erna i krig 

21. Søren Kragh Andersen 

22. Radio Loud 

23. Anna Grue 

24. Impeachment 

25. ’Sexchikane' 

 


