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2008-ban lovaggá ütöttek egy pingvint Norvégiában.
A sajtreszelőt Norvégiában találták fel.
Van egy norvégiai város, mely a Pokol (Hell) nevet viseli.
A lazacos sushi norvég mintára lett népszerű Japánban.
1999-ben Norvégia menedéket nyújtott egy amerikai
drogcsempésznek, mert a norvég legfelső bíróság
véleménye szerint az amerikai börtönök nem felelnek meg
a „minimális humanitárius normáknak”.
A Star Wars: A birodalom visszavág című film több jelenetét
is a norvégiai Finse-ben forgatták (az Oslo-Bergen vasútvonal közelében) 1979-ben.
Az itt felvett jelenetek a történet szerint a jeges Hoth bolygón játszódnak.
A helgefylla – avagy a mértéktelen ivás/alkoholfogyasztás egy jól rögzült hétvégi
hagyomány.
1251-ben III. Henrik angol király egy jegesmedvét kapott a norvég uralkodótól és
londoni Towerben tartotta hosszú láncra kötve, így a jegesmedve a Temzében is
lubickolhatott.
Az egykori miniszterelnök, Jens Stoltenberg az „Age of Empire” számítógépes játékon
„Steklov” fedőnéven van regisztrálva.
A londoni Trafalgar téren felállított karácsonyfát minden évben Oslo adományozza
oda a városnak, hogy ezáltal fejezzék ki hálájukat a második világháború alatt nyújtott
segítségükért.
2011-ben Norvégia „kifogyott” a
vajból, így voltak, akik vajat
csempésztek vagy online akción
próbáltak
hozzájutni
a
puha
csemegéhez, aminek dobozonkénti
ára elérte a 77 dollárt (több mint 20
ezer forint).
A trollok a norvég hagyományban
jelentős szerepet játszanak, az egyes
mítoszokban és legendákban gonosz
lényekként jelennek meg.
Pár évvel ezelőtt Norvégiában felmerült az az ötlet, hogy láthatósági mellényt adnak
a szarvasokra, csökkentve ezzel a balesetek számát az ország sarkvidéki területein.
Norvégiában található a világ leghosszabb alagútja: 24,5 km hosszúságú.
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A telefonkönyvben mindenki a keresztneve alapján szerepel ABC rendben.
A vezetékneve minden izlandinak az apja keresztnevéből származik.
Izlandon nincsenek szúnyogok.
A legtöbb izlandi hisz a manókban.
Izland nem rendelkezik sem hadsereggel, sem haditengerészettel, sem pedig
légierővel.
Izlandon törvényellenes kígyót, gyíkot vagy teknőst tartani háziállatként.
A sör illegális volt Izlandon egészen 1989-ig.
Az izlandi nyelv 1 000 éve nem változott, így az akkori szövegeket is könnyen
olvashatják a ma élő izlandiak.
A világon az izlandiak fogyasztják a legtöbb Coca-Colát fejenként.
Izlandon egyetlen McDonald’s sincs.
Európában a legrégebbi élő nyelv az izlandi.
Az írástudók aránya 100%-os és az egy főre jutó kiadott könyvek számát tekintve
világelső.
Egyetlen olyan főút van Izlandon, amely az országot
összeköti, vasútvonal pedig nem található az
országban.
Az izlandi víz olyannyira tiszta, hogy otthoni
használathoz, fogyasztáshoz semmiféle előkezelésen
sem megy keresztül.
Az Észak-Amerika földjére első európaiként lépő
Leifur Eríksson-ig visszavezethető állítólag az összes
ma élő izlandi családfája.
A „Trónok Harca” című sorozat Ser Gregor-jaként ismert Hafbór Júlíus Björnsson
képmása díszíti az Icelandic Mountain Vodka üvegének oldalát. A vodka 40%-os
alkoholtartalommal bír, pont olyan erős, mint maga Björnsson.
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Egész Liechtensteint napi 70 000 dollárért lehetne bérelni.
Snoop Doog egyszer megpróbálta kibérelni az országot egy videoklip forgatásához, de
sajnos elutasították, mivel nem kérvényezte időben.
Liechtenstein utolsó katonai akciójára 80 embert küldtek, abból 81 tért vissza, mivel
időközben egy katona egy barátra is szert tett.
Liechtenstein olyan kicsi, hogy 2007-ben svájci csapatok teljesen véletlenül
megszállták, miután eltévedte.
Liechtenstein a világ legnagyobb műfogsor exportőre. Két olyan műfogsorgyártó
vállalat is működik az országban, mely sötétbarna fogak gyártására specializálódott és
főként Indiába exportál,
ahol az emberek foga
elszíneződik a betel dió
rágcsálásától/fogyasztását
ól.
A
liechtensteini
nők
csupán
1984
óta
szavazhatnak.
Az országban a legnagyobb
távolság sem több mint 25
km.
Liechtenstein
legalacsonyabb pontja a
budapesti
Normafával
megközelítőleg egy magasságágban van, legmagasabb pontja pedig eléri a 2599
métert.
Európában egyedüliként bocsát ki 1920 óta fekete alapú rendszámot.
Csupán 2009-ben került sor a Csehországgal és Szlovákiával történő elismerésre,
mivel a volt szocialista országok sokáig attól tartottak, hogy a herceg
visszakövetelheti hajdani birtokait, területeit.
Liechtenstein és Üzbegisztán azon két állam a világon, amelynek még egyetlen
szomszédos országa sem rendelkezik tengerparttal.

