
Vraag 1

Lapland strekt zich uit over de landen:

A – Noorwegen en Zweden

B – Noorwegen, Zweden en Finland

C – Noorwegen, Zweden, Finland en 
Rusland

   



Vraag 2 

In welk land (of landen) vinden we Laponia, dat op de 
werelderfgoedlijst van de Unesco staat?

A –  Noorwegen en Zweden

B –  Zweden

C –  Zweden en Finland



Vraag 3

Laponia staat op de werelderfgoedlijst van de Unesco als:

A – natuurerfgoed

B – cultuurerfgoed

C – gecombineerd 
natuur- en cultuurerfgoed



Vraag 4

Wie is Bieggolmai?

A –  De god van de wind

B –  Het hoofd van de Samische kerk

C –  De oorspronkelijke sprookjesfiguur 
die wij kennen als Piggelmee



Vraag 5

De Sjamaan maakt contact met de natuurgoden door op zijn
trommel te slaan. 
Wat doet hij daarbij nog meer?

A – een rendier offeren

B – joiks zingen

C – dansen rond een vuur



Vraag 6

Missionarissen zagen de Sjamaan met zijn trommel als 
instrument van de duivel. Hoe probeerden zij dat ritueel te 
stoppen?

A – door de Sjamaan te bekeren tot het 
christendom

B –  door de Sjamaan gevangen te zetten

C – door de trommels te verbranden en 
vele Sjamanen te laten doden



Vraag 7

In Lapland moet een complete stad verhuisd worden, waar 
inmiddels mee begonnen is. Welke stad is dat?

A – Pajala

B –  Kiruna

C – Kolari



Vraag 8

In welke plaats staat (uiteraard alleen in de winter) het 
bekende ijshotel in Lapland?

A – Jukkasjärvi

B – Gällivare

C – Kautokeino



Vraag 9

De Finse kunstenaar (danser en choreograaf) Reijo Kela 
heeft een kunstwerk ontworpen, dat bestaat uit ongeveer 
1000  aangeklede vogelverschrikkers in een weiland langs 
de weg. De kleding wordt netjes gehouden en regelmatig 
vernieuwd. 

Hoe heet dat kunstwerk?

A –  The Silent People (het stille volk)

B – The Lonely People (het eenzame 
volk)

C – The Chased People (het verjaagde 
volk)



Vraag 10

Wat voor bijzonders vinden we bij de plaats Porjus?

A –  een grote waterkracht centrale

B –  een bekend Samisch museum

C – een gletsjer



Vraag 11

De “Joik” is een traditionele zangkunst van de Samen. In de
jaren 1950 was het zingen van de Joik op scholen in 
Noorwegen officieel verboden. En nog steeds is er in een 
aantal kerken discussie over de plaats van de Joik.

Een mooie en zeer fascinerend  Joik is “Vasanmerkiys”.

Waar heeft die Joik betrekking op?

A – de rendiertrek naar de zomerweiden

B – de slacht van een rendier 

C – het merken van de rendier kalven

N.B.
Deze Joik is o.a. te horen op de website van de SVTwente 
onder Scandinavië / Lapland / Sami trommel.



Vraag 12

In Lapland stromen vier “nationale rivieren”, waarin geen 
waterkrachtcentrales gebouwd mogen worden en elke vorm
van kanalisatie verboden is. 

Zo wordt getracht de natuurlijke loop van de rivier te 
behouden en populaties trekkende vissoorten (zoals zalm) 
te beschermen.

Welke rivier stroomt langs Jukkasjärvi?

A – Vindelälven

B – Torneälven 

C – Kalixälven



Antwoorden

Vraag 1:     C – Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland

Vraag 2:     B –  Zweden

Vraag 3:     C – Gecombineerd natuur- en cultuurerfgoed

Vraag 4:     A –  De god van de wind

Vraag 5:     B – joiks zingen 

Vraag 6:     C – de trommels te verbranden, Sjamanen doden

Vraag 7:     B –  Kiruna

Vraag 8:     A – Jukkasjärvi

Vraag 9:     A –  The Silent People (het stille volk)

Vraag 10:   A –  grote waterkracht centrale

Vraag 11:   C – het merken van de rendier kalven

Vraag 12:   B – Torneälven 
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Lapland

Naam:

Vraag 1:       A        B        C

Vraag 2:       A        B        C

Vraag 3:       A        B        C

Vraag 4:       A        B        C

Vraag 5:       A        B        C

Vraag 6:       A        B        C

Vraag 7:       A        B        C

Vraag 8:       A        B        C

Vraag 9:       A        B        C

Vraag 10:     A        B        C

Vraag 11:     A        B        C

Vraag 12:     A        B        C

juiste antwoord omcirkelen


