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1. DDE mener bestemt at E6 er den «strakaste vegen». Men mellom hvilke to byer går E6? 

Svar: Fra Trelleborg til Kirkenes. Totalt 3058km, hvorav 2578km i Norge. Før 1985 gikk E6 helt 
fra Roma til Kirkenes.

2. Mange land har endelsen -stan og kommer fra persisk – og betyr nettopp land eller stad. 
Nevn alle land i dag som har endelsen -stan? 

Svar: Kasakhstan, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan, Tadsjikistan

3. Et asiatisk land som i en årrekke har vært «plaget» av interne politisk/militære uenigheter 
var tidligere kjent som Burma. Hva heter landet i dag?

Svar: Myanmar

4. Et forholdsvis stort nåværende afrikansk land har tidligere hatt flere navn oppigjennom 
historien, deriblant Zaire. Til tross for størrelsen har landet kun en bitte liten kyststripe mot 
Atlanterhavet på omtrent 50km. Hva heter landet i dag?

Svar: Den demokratiske republikken Kongo – har også hatt navn som Belgisk Kongo, Fristaten 
Kongo og Kongo-Kinshasa

5. Hvilket nåværende afrikansk land og tidligere fransk koloni het tidligere Øvre Volta? Og 
hva er hovedstaden i dette landet? 

Svar: Burkina Faso – Ouagadougou (uttales ’wagadougou’)
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6. Stillehavet og Atlanterhavet møtes ved det som regnes som det sørligste punktet på det 

amerikanske kontinentet (dog er det noen øyer lengre sør, men disse er så små at de ofte ikke 

regnes med). Hva kalle dette punktet? 

Svar: Kapp Horn – det finnes dog en øygruppe lengre sør, men ikke fast bosatt; Diego Ramirez-øyene

7. Nordmenn er opptatt av den norske nasjonalfølelsen. Radiokanalen P1 hadde i 2002 en kåring av 

«Norges Nasjonalfjell», basert på en konkurranse som av Norges befolkning ble mottatt med stor 

interesse og senere storstilt diskusjon om resultatet. Hva regnes som Norges nasjonalfjell? 

Svar: Stetind i Nordland, 1394 moh – det er ikke rapportert om økt turisme pga kåringen…

8. «Søta bror» har også en og annen fjellknausen å vise til, men de slår ikke Norges høyeste fjell. 

Hva heter Sveriges høyeste fjell med 2101 moh.? 

Svar: Kebnekaise – ligger i Kiruna kommun og bare 3 mil fra norsk grense i luftlinje

9. Det bygges imponerende lange bruer og tunneler rundt om i verden. Men verdens lengste 

veitunnel ligger Norge. Hva heter den og hvor lang er den? 

Svar: Lærdalstunnelen 24,5km og åpnet i 2000, nest lengste tunnel er Yamate i Japan på 18,2km

10. Opp igjennom historien har navneskifte på land vært «populært». Øst-Pakistan løsrev seg fra 

Pakistan i 1973 – et land som de heller ikke har landegrense mot. Hva er navnet på landet i dag?

Svar: Bangladesh - Var også en del av tidligere Bengal da India fortsatt var en britisk koloni
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11. De fleste verdensdelene har store ørkener å vise til, bestående både av stein som sand. 
Hva heter den store ørkenen som dekker store deler av landegrensa mellom Kina og Mongolia? 

Svar: Gobi – en av de få stedene på planeten som sist ble kartlagt på starten av 1900-tallet

12. Hva er verdens mest høyestliggende hovedstad på hele 3 640 moh, og hva heter landet 
den er hovedstad i? 

Svar: La Paz i Bolivia – selv om Sucre er den konstitusjonelle hovedstaden

13. De lærde strides om Australia er verdens største øy eller ei, spesielt også nå som denne 
verdensdelen kalles Oseania og inneholder enda flere øye (dog ikke større en Australia selv). 
Hva er hovedstaden i Australia og nevn de alle tre største byene.

Svar: Canberra – Sydney, Melbourne og Brisbane (Canberra er så vidt inne på Topp 10)

14. De norrøne vikingene navnga et spesielt tområde i Europa «Gardarike». Hvilke tre land 
mener man dette rike består av i dag?

Svar: Russland, Hviterussland og Ukraina – og betyr «riket med borgene»

15. USA er et stort land med mange stater, hele 50 i tallet. Hva er den nordligste, vestligste, 
østligste og sørligste staten i USA?

Svar: Alaska, Alaska, Alaska og Hawaii
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1. Norrøne vikinger herjet over hele Europa i sin storhetstid. Hvilken nåværende europeisk storby har blant 

annet hatt det tidligere norrøne navnet Miklagard? 

Svar: Istanbul – også hatt navn som Konstantinopel og antikkens Bysants

2. Yggdrasil, verdenstreet i Norrøn mytologi, består av alle de ulike verdenene, både for gudene – Åsgard og 

menneskene – Midgard. Gudene skapte menneskene, først en mann og en kvinne. Hva er navnet på de to 

første menneskene i Midgard, ifølge Norrøn mytologi? 

Svar: Ask og Embla – skapt av trestokker funnet på en strand av Odin og hans brødre

3. Norges konge Olav Tryggvason og Trondheims grunnlegger (i 997) falt i et kjent sjøslag i ca. år 1000. 

«Ryktene «skal ha det til at han hoppet i sjøen etter han innså at slaget var tapt, og på grunn av tung 

rustning sank han til bunns. Noen få år senere døde en ny konge i slaget ved Stiklestad i 1030 og kanskje en 

noe mer voldelig slutt for kongen selv, nemlig Olav den hellige (Haraldsson). Hvem var det som ga Olav den 

hellige sitt endelige banesår?

Svar: Tore Hund – selv om han i starten var alliert med Olav så surnet forholdet mellom dem

4. Musikkspillet «Elden» handler om «Karolinernes dødsmarsj» som refererer til det svenske tilbaketoget 

over Tydalsfjella i Trøndelag i januar 1719 der over 4000 soldater frøs i hjel, etter et mislykket angrep på 

Trondheim. Tilbaketoget skyldes den svenske kong Karl XII’s brå død under beleiringen av Fredriksten 

festning i Halden. Hva var navnet på den svenske generalen som ledet både invasjonen og tilbaketoget (som 

selv overlevde)? 

Svar: Carl Gustaf Armfeldt – og døde først i 1736
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5. Stormingen av fengselsfestningen Bastillen markerte starten på den franske revolusjonen. 

Hvilken dato og år skjedde dette? Og hva er spesielt med denne datoen i dag?

Svar: 14. juli 1789 – Frankrikes nasjonaldag

6. Den første dokumenterte vellykkede flygningen i et motorfly ble gjennomført av brødrene 

Wilbur og Orville i 1903 – da de fløy i hele 59 sekunder. Ikke et helt minutt engang der altså. 

Hva var etternavnet til brødrene?

Svar: Wright – i 1904 fløy de i 5 min og i 1905 over 30 minutter sammenhengende

7. Unionsoppløsningen 7. juni 1905 står fortsatt som en skamplett i Sveriges historie – dagen 

de mistet Norge, men derimot fikk sin største fremtidige importør av snus (riktig nok noen år 

senere). Det visste derimot den daværende svenskekongen ingenting om. Hvem var konge i 

Norge/Sverige ved unionsoppløsningen? 

Svar: Oscar II – kronet som norsk konge i Nidarosdomen i 1873

8. Krig i Europa er ikke ukjent kost, dessverre også i våre dager – hvor Ukraina er under 

angrep. Det har vært både første og andre verdenskrig i Europa i løpet av det siste 

hundreåret. Hva markerte starten på andre verdenskrig og når skjedde dette? 

Svar: Tyskland invaderte Polen 1. september 1939
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9. Under den tyske okkupasjonen av Norge fra 1940 til 1945, var mange nordmenn 
involvert i flere vellykkede motstandsaksjoner mot tyskerne. Blant de mest kjente 
var Kompani Linge. Hvilken aksjon er de mest kjent for å ha utført 27. februar 
1943? 

Svar: Tungtvannsaksjonen på Vemork /Rjukan – Operasjon «Gunnerside» 

10. Selv om Tyskland kapitulerte 8. mai 1945 fortsatte krigføringen mellom USA og 
Japan, men man kan vel konkludere med at krigen nådde sin ende etter at 
bombeflyet «Enola Gay» slapp atombomber over byene Hiroshima og Nagasaki 
august samme år. Hva var navnet på disse to atombombene? 

Svar: Fat Man og Little Boy

11. Romkappløpet var en uformell rivalisering mellom USA og Sovjetunionen som 
foregikk over flere tiår. Når ble den første bemannede månelandingen foretatt, og 
hvilket nummer hadde Apollo-fartøyet som ble brukt? 

Svar: 20.juli 1969, Apollo 11 - Neil Armstrong hadde med seg en bit av fra 
propellen og litt materiale fra vingen på flyet til brødrene Wright til månen
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12. Sovjetunionen var en kommunist sosialistisk føderasjon som bestod av 

totalt 15 øvrige republikker. De fleste av disse består i dag som egne 

selvstendige nasjoner. Når ble den sovjetiske republikken oppløst? 

Svar: I slutten av 1991, i løpet av 25. - 31. desember

13. Terrorangrepet 11. september 2001 i USA sjokkerte en hel verden. Mange 

tusen mennesker omkom og fikk dramatiske ringvirkninger for overlevende 

ofre og etterlatte. Osama Bin Laden, som sammen med al-Qaida var ansvarlig 

for angrepet, ble til slutt skutt og drept i en amerikansk militæraksjon 10 år 

senere. Hvor mange fly var det som ble kapret 11.sept 2001 og hva het de to 

tårnene som til slutt raste sammen?

Svar: Totalt fire fly ble kapret; To traff World Trade Center (Twin Towers), et 

traff forsvarsdepartementet Pentagon og det siste gikk i bakken i 

Pennsylvania (etter at passasjerer hadde klart overfalle kaprerne)
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1. Gardermoen, som stadig er under utbygging, har alltid vært et militært 
anliggende og fungert som flyplass allerede fra 1912, men det er i senere tid 
Gardermoen overtok som Norges hovedflyplass etter Fornebu. Når skjedde dette? 

Svar: 8. oktober 1998

2. 23. desember 1969 ble det varslet om et «gigafunn» av olje og gass i Nordsjøen. 
Denne nyheten ble for øvrig ikke offentliggjort i norske media før et halvår 
etterpå. Hvilket oljefelt markerte starten på det norske oljeeventyret? 

Svar: Ekofisk – oljefeltene fikk i starten navn etter fisk og rekkefølgen av 
bokstaver i alfabetet, men siden det ikke fantes fiskenavn som startet på E måtte 
de bare velge noe helt tilfeldig

3. Navnebytter skyldes ofte bytte fra et mindre belastende navn. Hvilken norsk by, 
med omtrent 3500 innbyggere het tidligere Piselvens?

Svar: Kirkenes – navneendringen skjedde først da den først kirka ble bygget…

4. I dagligtale benyttes KORK, som har eksistert siden 1946, men hva er det fulle 
navnet på denne «organiseringen»? 

Svar: Kringkastingsorkesteret – for å nå bredere ut til publikum har KORK spilt 
sammen andre kjente band, som f.eks. Dimmu Borgir og Turboneger
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5. Man kan si mangt om Donald Trump, og «dame magnet?» kan da heller ikke utelates. I tillegg til å 

ha vært president i USA har han også vært medeier i skjønnhetskonkurransen Miss Universe. Norge 

har faktisk vunnet denne konkurransen en gang, i 1990. Hva heter denne norske skjønnheten?

Svar: Mona Grudt fra Stjørdal

6. «Romkappløpet» mellom USA og daværende Sovjetunionen startet med det at de sendte levende 

dyr opp i rommet. USA sendte opp en sjimpanse i 1961, som ellers overlevde den korte turen i 

rommet og tilbake til jorden. Sovjetunionen sendte opp en hund allerede i 1957 i romkapselen 

Sputnik 2. Hunden overlevde dessverre ikke, og den virkelige dødsårsaken og dødstidspunktet ble 

ikke offentliggjort av russiske myndigheter før i 2002. De la da fram beviser på at denne hunden 

overlevde i rommet i flere dager. Hva var navnet på denne hunden? 

Svar: Laika – som betyr «bjeffer/hyler»

7. «Robben Island» er en tidligere fangeøy, som i dag er et populært turistmål i dette landet – og er 

inkludert på UNESCOs verdensarvliste. Hvilken politisk fange slapp ut av dette fengslet 11. februar 

1990 etter 27 år i fangenskap? 

Svar: Nelson Mandela – mottok Nobels fredspris i 1993 og ble Sør-Afrikas første fargede president

8. Sveitsergarden, høres ut om som en forsvarsstyrke i det sveitsiske militæret. Men det stemmer 
ikke. I hvilket annet land tjenestegjør sveitsergarden og hvilken oppgave har de? 

Svar: Pavens livgarde og Vatikanets forsvar – deres offisielle språk er tysk og læres opp i bruk av 
sverd 
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9. Kryptovaluta er en form for elektronisk valuta og er i slaget som dagen. Euro 
startet også først som en elektronisk valuta, men ble først innført som fysisk 
valuta noen år senere. Når ble valutaen euro innført som vanlig betalingsmiddel? 

Svar: 1. Januar 2002 (1.1.99 som elektronisk valuta) – av alle EU-land er det nå 
bare Sverige og Danmark som ennå ikke har innført Euro som fast valuta

10. Flatpakkenes mekka for oss nordmenn er utvilsomt IKEA, og den aller første 
butikken utenfor Sverige åpnet i 1963 på Nesbru utenfor Oslo. Hva står 
forkortelsen IKEA for?

Svar: Ingvar Kamprad – fra gården Elmtaryd og tettstedet Agunnaryd

11. Norske statsråder i Støre-regjeringen faller som fluer om dagen, den siste var 
Odd Roger Enoksen rett før påske. Men hva heter Norges kulturminister?

Svar: Anette Trettebergstuen

12. TV-serier har vært en livredder for mange etter to år med pandemi og mye 
innetid. Den tidligere reality-serien «Fangene på fortet» på TV3 med blant Bernt 
Hulsker som programleder så atter en gang dagens lys i 2021. Hva heter det 
franske fortet innspillingen foregår? 

Svar: Fort Boyard – flere europeiske TV kanaler spiller inn sine versjoner i dette 
franske fortet fra 1857
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13. Annet stort show som sendes live veden over, men når de fleste nordmenn har lagt seg for lengst, er 

Oscar utdelingen i Los Angeles. I år var det derimot litt mer spennende å følge med at da en norsk film med 

regi av Joachim Trier var nominert til hele to priser. Dessverre ble det ikke noe prisdryss til Norge. Hva er 

navnet på filmen og hvilke to priser var det snakk om?

Svar: Verdens verste menneske – Beste originalmanus og Beste fremmedspråklige film

14. Og siden vi er inne på Oscar-utdelingen, så kan det ikke unnlates å nevne «ørefiken» som Will Smith ga 

programleder Chris Rock. «Ørefiken» skyldtes en dårlig vits som gikk Will Smith sin kones bekostning. Hva 

heter hun?

Svar: Jada Koren Pinkett-Smith

15. Som kjent er hemmeligheter vanskelig å holde på, også for nettstedet WikiLeaks. Dette nettstedet har 

som formål å publisere hemmelighetsstemplede dokumenter fra styresmakter og andre organisasjoner. Hva 

heter den omstridte talsmannen for WikiLeaks? Han var også en periode etterlyst av svensk politi etter 

anklage for voldtekt.

Svar: Julian Assange – opprinnelig fra Australia og i noen tilfeller titulert som en habil hacker

16. Russehit-produsenten TIX representerte Norge i Eurovision Song Contest i Rotterdam i 2021, med låten 

«Fallen Angel / Ut av mørket». Hva er TIX sitt virkelige navn? 

Svar: Andreas Andresen Haukeland – boka han ga ut i 2021 «TIX: Den stygge andungen» ble den nest mest 

solgte barne- og ungdomsbok i Norge i 2021

17. Denne aktuelle organisasjonen har eksistert i over sju tiår, og hoved-talspersonen er ofte fremtredende 

i media ved større begivenheter. Hvilken organisasjon tenker vi på? Den heter førøvrig «Otan» på fransk

Svar: NATO
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1. Sommer- og vinter-OL arrangeres annet hvert år hvert fjerde år. Hvor ble 
det arrangert OL i 1992? Og hvorfor er året 1992 spesielt i OL sammenheng? 

Svar: Barcelona og Albertville – Siste året sommer- og vinter-OL ble arrangert 
samme året – Paralympic avholdes ikke alltid i samme vertsby som OL. F.eks. i 
1980 ble Paralympics avhold på Geilo i stedet for Lake Placid

2. Nordmenn hevder seg aller mest i vinteridrett i OL sammenheng, men en 
og annen gangen slår også enkelte til i de mer sommerlige idrettene. Hvilket 
år ble Vebjørn Rodal olympisk mester på 800 meter og i hvilket amerikansk 
OL? 

Svar: Atlanta 1996 – Knut Holmann tok Norges andre gull i kajakk K1 1000m

3. Den nåværende presidenten i Norges Fotballforbund har tidligere vært 
fotballspiller på landslagsnivå og hatt andre roller i sportsrelatert media. I 
det siste holdt denne personen en både hyllet og kritisert tale i Doha, Qatar i 
forbindelse med VM i fotball 2022. Navn på person?

Svar: Lise Klaveness – opptil 80% av befolkningen i Qatar er utenlandske 
arbeidere
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4. Neste VM i fotball er om fire år, og da skal hele 48 landslag få muligheten 

til å delta. Kanskje blir det Norges tur igjen? Hvis vi ikke får en ny pandemi i 

løpet av de neste fire årene, hvor skal VM avholdes i 2026? 

Svar: Deles mellom USA, Mexico og Canada – 60 kamper spiller i USA, mens 10 

hver i Mexico og Canda

5. «Hvor var du da Oddvar Brå brakk staven» under VM i Oslo i 1982, var det 

Dagbladet som lurte på i dagene etter denne velkjente tv-begivenheten. De 

som husker skirennet i Holmenkollen, husker trolig ikke hvor de var, men du 

husker kanskje hvilken plassering Oddvar Brå fikk? 

Svar: Delt førsteplass med Sovjet

6. Sjakk er i skuddet som aldri før, og er aktuell i diskusjonen om det skal 

regnes som en idrett, sport eller spill. Flere nordmenn har hevdet seg i 

verdenstoppen, deriblant Simen Agdestein, tidligere lærer og trener for den 

mer kjente verdensmester Magnus Carlsen. Simen har også drevet med annen 

idrett på toppnivå. I hvilken idrett? 

Svar: Landslagsfotball og i eliteserien for Lyn
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7. Engelsk fotball kan vel sies å være den idretten som har flest fans verden over. 
Nå som pandemien er «over» har mange også returnert tilbake til tribunene for å 
heie på sine favorittlag. Hva heter den største engelske fotballstadion i Premier 
League? Og hvor stor kapasitet har denne? 

Svar: Old Trafford (Man United), kapasitet på 76.000 – Wembley er nasjonal arena 
med kapasitet på 90.000

8. Scorer man ikke mål så vinner man ikke, sier et gammelt og ukjent jungelord. 
Hvem er total toppscorer i Premier League? Gjennom sin karriere spilte han i hele 
tre Premier League klubber og scoret totalt 260 mål.

Svar: Alan Shearer – neste på lista er Wayne Rooney med 208 mål

9. Super Bowl er amerikanerne sitt svar på fotball, i hvert fall språkmessig 
(football vs. soccer). Da spilles den årlige finalen i National Football League og er 
i tillegg et heidundrende show for hele den amerikanske befolkning. 
Pauseunderholdningen under finalen er det ofte store forventninger til, og 
musikkinnslaget fra Super Bowl i 2004 ble en «skandale» ved at ett av artistens 
bryst ble blottlagt for publikum. Hvem sitt bryst ble blottlagt i 2004, og hvem vant 
Superbowl i år (2022)? 

Svar: Janet Jackson (sammen med Justin Timberlake) – Los Angeles Rams vant i 
2022
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10. Ole Einar Bjørndalen er uten tvil verdens mest kjente skiskytter. Men 

skiskyting er ikke inkludert i vanlig Ski-VM, og har dermed både eget forbund 

(IBU) og eget VM som arrangeres årlig. Hvor langt er fra standplass til blinken 

i skiskyting? 

Svar: 50 m – blinkens diameter på liggende er 45mm

11. Nyttårshopprennet / «den tysk-østeriskehoppuka» er det mange som får 

med seg fra sofaen etter fyrverkeri og høy sjampanjeføring kvelden i 

forveien. Det hoppes fire ulike bakker, hvilke?

Svar: Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen

12. Rosenborg regjerer både med flest seriemesterskapsseire og NM-titler selv 

om resultatene i de senere sesonger ikke har reflektert dette. Fram til 1927 

hadde Rosenborg Ballklubb et annet navn. Hva het de tidligere?

Svar: Odd (opprinnelig etter Odd Skien) 



Fasit Runde 5 – Underholdning



Runde 5: Underholdning
1. Westernhelten Lucky Luke, som trekker raskere enn sin egen skygge, er en belgisk 
tegneserie. Hva heter hesten og hunden til Lucky Luke? 

Svar: Jolly jumper og Ratata (serien fleipet i stor grad med den amerikanske western stilen)

2. «Tre nøtter til Askepott» er en kjent og kjær julefilm som sendes på NRK hvert år. Denne 
hadde også for øvrig en norsk nyinnspilling i 2021. Hva heter han som har den norske 
fortellerstemmen i den originale filmen? 

Svar: Knut Risan, fra Trondheim

3. Den alltid så oppfinnsomme «MacGyver» i tv-serien med samme navn, med Richard Dean 
Anderson i hovedrollen, gikk sin seiersgang på 80- og 90-tallet. Spesielt på TV2 har den gått i 
gjentatte repriser. I 2016 gjenoppstod serien i ny drakt. Fornavnet til seriehelten avsløres 
derimot kun i et fåtall av episodene. Hva heter «MacGyver» til fornavn?

Svar: Angus – Opprinnelig skulle han hete Stacey, men endret før premier.en Etternavnet er 
for øvrig inspirert fra McDonalds, for å kunne appellere til ungdommen

4. Krim er ikke bare populært i påsken, men også på fredagskveldene. NRK har i en årrekke 
sendt «Detektimen» med mysterier som løses av kjente detektiver/etterforskere. Hva het 
han som spilte tyske Derrick i serien med samme navn? 

Svar: Horst Tappert – det ble spilt inn totalt 281 episoder
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5. Brødrene Dal, bestående Gaus, Roms og Brumund, ble i flere serier spilt av Trond Kirkvaag, 
Knyt Lystad og Lars Mjøen. I en av serien er de på leting etter professor Drøvel og hans 
hemmelighet, i hvilken farkost? Og hva er navnet på denne farkosten? 

Svar: I kanoen Elvegris padlet de på Overfloden

6. «Menn som hater kvinner» var første bok i «Millenium»-triologien av den svenske 
forfatteren Stieg Larsson. Forfatteren rakk hverken å oppleve at bøkene ble internasjonale 
bestselgere eller filmatisert, da han selv døde i 2004. I serien skildres en mørk og etter hvert 
«råd-sterk» og «nevedyktig» kvinneskikkelse. Hva heter denne rollefiguren og hva er navnet 
på de to andre bøkene i «Millenium»-triologien? 

Svar: Lisbeth Salander, Jenta som lekte med ilden og Luftslottet som sprengtes

7. Krigshelter er alltid populært å skildre på film. Også i Norge har vi flere slike helter. Hva 
heter krigshelten det handler om i filmene "Ni liv" (1957) og "Den 12. mann" (2017)? 

Svar: Jan Baalsrud – var fenrik i Kompani Linge

8. Denne fortsatt aktuelle britiske musikeren, sangeren og komponisten ble født 25. mars 
1947 under navnet Reginald Kenneth Dwight. Under hvilket kjenner vi han bedre som i dag? 

Svar: Elton John – sammen med Dua Lipa har de låta Cold Heart, som består av tekster fra 
mange av Elton John sine tidligere hits
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9. Hva er regnes fortsatt som det mestselgende musikkalbum gjennom alle 
tider? 

Svar: Thriller – Michael Jackson, og har tronet den plasseringen siden 2008

10. Spotify så dagens lys i 2008, og har mer eller mindre blitt allemannseie -
med over 160 millioner aktive brukere verden over. Men fra hvilket land 
kommer Spotify? Og hva var den mest strømmede låta i Norge i 2021?

Svar: Sverige - Den fineste Chevy’n med Maria Mena og Halva Priset

11. Bibelen er regnet som den mestselgende boken gjennom alle tider, anslått 
til over fem milliarder eksemplarer. Hvilken bok kommer på andreplassen, 
men «bare» en milliard solgte eksemplarer?

Svar: Maos lille røde – Mao Zedong (Mao Tse-tung)

12. Norsk litteratur har også blitt publisert over landegrensene, men ikke 
nødvendigvis i veldig stor skala fra samtlige av de fire herrene som fikk 
betegnelsen «De fire store» i norsk litteraturhistorie på slutten av 1800-
tallet. Navn på disse?

Svar: Bjørnstjerne Bjørnson – Alexander Kielland – Jonas Lie – Henrik Ibsen



Runde 5: Underholdning
13. Hva heter militærleiren hvor Kompani Lauritzen spilles inn? 

Svar: Setnesmoen i Rauma komune – under andre verdenskrig var det også 

flyplass her

14. «Vil du bli millionær?» var er populært program på TV2 i en årrekke, hvor 

du kunne godt ut av det, om du var litt smart. Og hvis litt heldig, opptil 2 

millioner kroner. Hvem har vært programledere for programmet? 

Svar: Arve Juritzen (2000), Fridthjof Wilborn (2001-2006) og Sara Natasja 

Melby (2008-2011)

15. Annet populært program på TV3 er Paradise Hotel med programleder 

Triana Iglesias. Programmet har både trukket til seg en del yngre seere med 

også eldre. I tillegg har skapt programmet skapt furore i media og 

diskusjonsforum, blant annet pga omgang av naken og intim karakter. I 2022 

oppstår serier i ny drakt, med nytt navn og ny programleder. Hva er navnet og 

hvem er programleder?

Svar: Paradise og TIX (Andreas Haukeland)


