
av Ola Græsli 
       lærer på Rødde Folkehøgskole 

JORDA RUNDT PÅ 76 SPØRSMÅL 

Velkommen til denne spennende jorda rundt reisen. Dere skal samarbeide i grupper 
og prøve å løse gåtene og spørsmålene. Her er det konkurranse om å klare flest 
riktige svar på de 76 spørsmålene. God fornøyelse! 

UNDERVEIS: 

1) Det kan være mange hint som ligger i formuleringen av spørsmålene, så det er lurt å lese 
spørsmålene nøye.  

2) Dere kan bruke alle mulige hjelpemiddel for å finne svarene.  
3) Målet er å klare riktig svar på flest oppgaver totalt. Dersom to grupper har likt antall riktige 

svar er det gruppen som leverer først som vinner. 

GOD FORNØYELSE! 

SPØRSMÅLENE 

1) Vi begynte egentlig denne reisen på Rødde folkehøgskole, hvor jeg er så 
heldig å jobbe. Dette ble brukt som nettundervisning da elevene var hjemme 
grunnet koronaviruset, men nå kan vi like gjerne begynne denne reisen i 
Trondheim, ved Olav Tryggvason-statuen. Herfra drar vi nordover til et sted 
som tidligere bestod av 2. Her har de lenge hatt sin egen selvutnevnte 
“konge”, som kanskje var den største noensinne, innenfor sitt felt. Denne 
“kongen” “abdiserte” for noen år siden. Vi skal frem til navnet på hans tidligere 
hjemkommune, som ikke finnes lenger. 
 

2) Denne “kongen” hadde mange slengkommentarer, spesielt rettet mot 
erkefienden. Han hadde blant annet en slengkommentar om deres virkelige 
konge. Det sitatet var en parodi av journalist Bjørge Lilleliens stikk, etter en av 
de største norske idrettsprestasjonene i 1981. Bjørge Lilleliens stikk var blant 
annet rettet mot en kjent kvinne. Hva er navnet hennes? 
 

3) Men før vi drar så langt avgårde som denne kvinnens hjemland, skal vi innom 
noen flere steder. Vi drar til erkefienden fra spørsmål 1. En av dem er en 
norgesvenn, og har blant annet vært involvert i noen “feltproduksjoner”, her i 
landet. Noe av det han viser frem for sine tilhengere er helt urealistisk, ja 
faktisk så urealistisk at både han selv og vi kan si at det er opphøyd i 
2.potens. “Jobben” hans er ganske lik mannen fra spørsmål nummer 1 og de 
har begge samarbeidet med et kontroversielt dyreselskap. Hva heter 
mannen? 
 



4) Et annet sted i dette landet finnes 14 øyer som bindes sammen. Her finnes 
blant annet et kjent museum. Det er ikke et museum for det som knaser i 
munnen, men for noe annet som sank helt til bunnen. Vi nordmenn trenger 
næring, og er tydeligvis helt sprø etter produktet som bærer samme navn. 
Hva heter museet? 
 

5) Fra denne byen kom også en som drev med musikk. Han var verdenskjent og 
døde i veldig ung alder i en “krydderby” for noen år siden. Den ligger i et land 
som er det eneste landet som begynner på denne bokstaven. Hvilket land 
skal vi frem til? 
 

6) Den “jobben” som har gjort personene i spørsmål 1 og 3 kjent, kan utøves på 
mange ulike måter. En av de eldste metodene, har fått navn etter et område 
som er opptatt av tradisjoner: og både nasjonaldrakter, nasjonal 
byggetradisjon og ulike kulturformer blir godt bevart her. Fra dette området 
kommer også en veldig kjent og kjær luring. Han har vunnet mange viktige 
priser. Han er stor her til lands, men ikke så stor. Karrierevalget tilsier nok at 
han er mye på farten, men han gir uttrykk for at han lengter hjem. Hva er 
navnet hans? 

 
7) Mannen deler navn med en lokal klubb. Denne klubben var tidligere best i 

landet, og var inspirasjonen bak stiftelsen av en annen klubb, som valgte å ta 
samme navn. Denne klubben ble raskt bedre og måtte senere bytte navn, for 
å unngå forvirring. Denne klubben er nå mye mer merittert enn sitt tidligere 
forbilde. Deres aller største prestasjon kom på bortebane i en mirakuløs seier 
i 1996. Hvilken by skal vi da reise til? 

 
8) Denne byen hvor den mirakuløse seieren i forrige spørsmål fant sted, er kjent 

som en motehovedstad, og har en veldig kjent opera. Den er også svært 
aktuell i media i disse tider. I et kloster i denne byen finner vi også et veldig 
kjent maleri. Hva heter dette maleriet? 
 

9) Vi stikker innom et sted som er mest kjent for en manns religiøse rituale, som 
er det som har gjort stedet aller mest kjent. Personen var nok ikke så opptatt 
av penger og berømmelse som man får inntrykk av at dagens kjendiser er. 
Faren var bortreist da han ble født og han fikk navnet Giovanni, men da faren 
kom tilbake fra reise byttet de navn, delvis på bakgrunn av hvor faren hadde 
vært. Hvem er det vi snakker om her? 
 

10)Det kan være greit å ha kontroll på tid og sted. Her har de lenge hatt kontroll 
på det meste. De satte standarden, men etter å ha snurret 1600 runder viste 
det seg at vi var kommet i ubalanse. For å komme på riktig spor ble det derfor 



innført et nytt system. Det førte til at de aller fleste gjorde et hopp, men ikke 
alle hoppet samtidig. Vi nordmenn var av de siste til å hoppe etter de andre. 
Hvilken “begivenhet” er det snakk om? 
 

11)De to neste spørsmålene vil skape forvirring, da de er ganske like. Vi skal 
fortsette på sporet fra spørsmål 8. Det er snakk om et som man lenge trodde 
var tapt, men som viste seg å bare ha vært skjult bak et annet. Det ble funneti 
en by hvor den opprinnelige slakterbrua er et av mange populære turistmål. 
Slakterbrua er den eldste i sitt slag i Europa, men slakterne er forsvunnet for 
lenge siden. Hvilken by har vi kommet til? 
 

12)Et annet av kunstnerens verk er skjult, "bak" en geometrisk konstruksjon i en 
annen by. Den geometriske konstruksjonen har kommet til dette ærverdige 
bygget i ettertid. Byen vi har kommet til, har blant annet et tårn som ble bygd 
til tross for stor motstand, og egentlig senere skulle rives, men som fortsatt 
står. Hvilken by befinner vi oss i? 
 

13)Fra denne byen kommer også en stor verdensstjerne som kanskje appellerer 
mest til de unge. Som han selv sier: Selv om han blir kritisert, så preller 
kulene av. Han er skuddsikker. Selv om du skyter han ned, så reiser han seg 
opp. Han var i Trondheim i høst og er en av de mest kjente innenfor sin 
sjanger. Hva heter denne verdensstjerna? 
 

14)Herfra kom også en mann som har inspirert meg. Å reise er fantastisk og det 
kan være fint å reise både raskt og sakte. I drømmene våre kan vi dra langt 
av sted, og med fantasien går en lang reise utrolig fort. Nå er vi alle beordret 
til å holde oss hjemme og da er fantasi og drømmer en fin måte å reise på. Å 
reise er noe som forandrer seg med tiden, så tid, reise og avstand kan 
variere. Det som ville tatt 45 timer i et fly, kan du kanskje klare på 4 timer. Da 
vil du gjøre det omtrent 480 ganger raskere enn mannen jeg tenker på. Hva 
heter mannen det er snakk om? 
 

15) I den byen vi har vært i de siste spørsmålene, fant også en stor begivenhet 
sted. Den har gitt navn til en kjent indie-pop gruppe, fordi vokalisten har 
bursdag samme dag som begivenheten fant sted. Deres mest kjente sang har 
over 1 milliard avspillinger på Spotify. En annen av bandets sanger heter det 
samme som en tidligere bortgjemt by. Hva heter denne sangen og byen som 
blir vårt neste mål på reisen? 
 

16)Navnet på sangen har ført oss tilbake til et sted som ble rammet av en 
katastrofe kort tid etter år 0. Katastrofen rammet både byen fra forrige 
spørsmål og en annen by. Den andre byen var oppkalt etter en gudeskikkelse 



som var særdeles sterk. Det er i nyere tid laget en film om denne skikkelsen, 
hvor hovedrolleinnehaver klarer å gjengi skikkelsens egenskaper. Mange 
mener derimot at hans evner som skuespiller kanskje ikke er like 
imponerende. Hva het byen? 
 

17)Hva heter skuespilleren? 
 

18)Skuespilleren vi snakker om har også hatt en annen jobb. Den har gitt han et 
kallenavn. Kjært barn har mange navn, og kanskje har kjært navn mange barn 
også? Dette kallenavnet har nemlig også blitt brukt om en nedlagt 
"institusjon". Dette reisemålet tar oss langt avsted. Heldigvis kan vi komme dit 
som turister nå, hvis ikke hadde vi nok vært “stuck”. Hva er det egentlige 
navnet på denne "institusjonen"? 
 

19)En kort, men umulig svømmetur herfra ligger en bratt by, hvor det er spilt inn 
en ikonisk TV-serie. Serien har nok ikke lenger så stor aktualitet, men var 
viktig i lineær-TVens tid. Serien handler blant annet om en alenefar og hans 
tre døtre. En person i denne serien er egentlig to. Disse to slo for alvor 
gjennom her. Hva heter serien? 
 

20)Hva heter byen der handlingen foregår? 
 

21)En annen god gammel barnefilm har gjort det motsatt av TV-serien, og to 
viser seg å egentlig bare være en. De to bestemmer seg for å lure sine skilte 
foreldre, ved å bytte plass. Hvem er det som har hovedrollen i denne filmen? 
 

22)Denne byen vi er i, er også kjent for et turistmål, hvor navnet antyder at fargen 
er helt annerledes enn den faktiske fargen. Dette navnet kan ha sammenheng 
med kallenavnet på området det ligger i. Hva heter turistmålet? 
 

23)Et helt annet sted i dette landet er det jevnlig et arrangement, hvor du på et 
tidligere tidspunkt kunne forventet å møte en av norges fremste internasjonale 
stjerner. Han er ikke lenger der, men bygget det avholdes i er fremdeles et 
ikonisk bygg. Hva heter det?  
 

24)I denne byen finnes også et annet stort ikon, som kanskje er en av de største 
gavene som er gitt i verdenshistorien. Dette bygget finnes i miniatyr sammen 
med mange andre bygninger et helt annet sted i landet. Herfra kommer en 
ganske humoristisk film, hvor en uventet kjendis dukker opp med kjæledyret 
sitt. Hvem er denne “skuespilleren”, som egentlig er kjent for noe annet, og 
hvilket dyr er det snakk om? 

 



25)En av skuespillerne i denne filmen er også kjent for å sitte mellom to 
potteplanter sammen med mange ulike kjendiser i et av sine nye program. 
Her har både en tidligere president og andre kjendiser vært innom. Hva heter 
skuespilleren?  
 

26)I dette frihetens land er det noen som har kjempet en kamp i lang tid. En av 
deres fremste lederskikkelser ble myrdet i 1968. Det var en annen person 
som kjempet sammen med ham, som stod for den handlingen som av mange 
blir regnet som et vendepunkt i den kampen de kjempet. Det skjedde i 1955. 
Hva het kvinnen?  

 
27)Hennes etternavn er (nesten) likt som kontinentets største ski-resort. I denne 

byen arrangeres også et av de største kulturarrangementene innenfor sin 
kategori, hvor fokuset er på de uavhengige i bransjen. Hva heter 
arrangementet? 
 

28)Byen var også en bidragsyter i et arrangement som en større naboby stod for. 
Det førte blant annet til byggingen av en landsby i nærheten hvor Oslo og 
Lillehammer er blant gatenavnene. Hvilket arrangement er det snakk om? 
 

29)I dette området har også en spesiell religiøs retning sitt hovedsete. Hva er det 
vi da snakker om? 
 

30) I Norge er vi opptatt av våre ting, mens her til lands er det tre andre som er 
de store. Bare noen kvartaler fra der vi var i forrige spørsmål, har en av de 
som deltar i en av de tre store tilhold. En av dem er i utgangspunktet kjendis i 
det landet vi er i, men ble veldig mye mer kjent her i Norge, da han dro en 
spøk på en pressekonferanse for kun kort tid siden, som slo tilbake på ham 
selv et par dager senere. Saken ble slått opp i flere norske medier. Dette fikk 
store konsekvenser for alle de andre også. Hvilken person er det snakk om? 

 
31)En trist hendelse i 2020 rammet det samme miljøet, da en av de største mistet 

livet i en ulykke. Hva heter mannen? 
 

32)Et av navnene hans er det samme som navnet på en stor by helt på andre 
siden av havet. Her er det tett mellom de store byene. Her har de en veldig 
spesiell nasjonalsport som nesten ikke finnes utenfor landets grenser. Hvilken 
sport skal vi frem til? 

 
33)Et av de største varemerkene herfra har blant annet blitt så stort at byen det 

opprinnelig kom fra byttet navn, slik at byen i dag heter det samme som 
varemerket. På 70-tallet produserte de et produkt. Navnet på dette produktet 



har vært mye i media de siste dagene. Denne byen ligger et stykke øst for 
stedet vi skulle frem til i forrige oppgave. Hvilken by er det snakk om? 
 

34)I dette landet har de også mye vulkansk aktivitet, noe som har ført til en litt 
spesiell badekultur. Du kan besøke disse badene. Hva heter de? 

 
35)Fra dette landet kommer veldig mye av det vi omgir oss med i det daglige. For 

mange nordmenn har de kommet med et viktig bidrag i utviklingen av en 
alternativ virkelighet. En av dem skal egentlig hindre at det renner over, men 
ser ut til å ha mye annet på agendaen, blant annet en plan han deler med 
Espen Askeladd. Han var en av de første skikkelsene i, og er fremdeles 
kanskje den mest kjente fra denne bransjen. Hva heter denne mannen? 
 

36)Han har en konkurrent som tilhører den største av alle primater. Denne 
skikkelsen har et dobbeltnavn, hvor andre del av dobbeltnavnet også er andre 
del av navnet på en stor by, som er det neste målet på reisen vår. Dette var 
tidligere kontrollert av Storbritannia, men er i dag underlagt et mindre fritt 
styre. Hva heter denne byen? 

 
37)På grunn av viruset som herjer blir vi sendt i retur, tilbake til det kontinentet vi 

kom fra. Dessverre blir vi nektet innreise der vi har vært, og ser oss nødt til å 
dra til et land i nærheten. I Norge er landet kjent for et lokalt produkt, som blir 
ansett som et premiumprodukt blant mange nordmenn. Man skal likevel 
passe seg for å tulle med dette produktet nå. Hvor har vi kommet? 
 

38)Like utenfor dette landets grenser finnes et “stort område”. Dette har gitt 
navnet til et naturfenomen som finnes i en litt annen form og skala både i 
Japan og på Island. På Island brukes det innen turisme. Her er det derimot 
noe annet, som påvirker Norge i stor grad. Hva er det snakk om? 

 
39) I navnet på dette naturfenomenet skjuler det seg noe, og i dette har en 

nordmann gjort det veldig stort i det siste. Initialene hans er V.H. Hva heter 
han? 
 

40)Et annet land her er kjent for ekstrem hurtighet, men på en annen måte enn 
der vi startet. Deres aller raskeste var også godt betalt, blant annet gjennom 
en avtale med et "dyreselskap". Han kommer fra en øystat litt østover. Hva 
heter landet? 
 

41)Dette selskapet gjorde også et PR-stunt i 1970, som kostet dem $120,000. 
Det var noen løse tråder forbundet med dette, men gav mye oppmerksomhet i 



beste sendetid, ved hjelp av en av datidens aller største innenfor et annet felt. 
Hvem var det som gjorde stuntet? 
 

42)En annen øystat her har lenge hatt et konfliktfylt forhold til en av sine naboer. 
Mye av dette skyldes en tidligere leder som gikk bort i 2016. Hva het han? 

 
43)Herfra reiser vi østover til en annen øy. Den er delt mellom to stater. En av 

dem erklærte seg tidlig uavhengig fra Frankrike. For noen år tilbake ble 
hovedstaden rammet av en naturkatastrofe. Deler av byens navn deles både 
med en kjent person som gikk bort i 2016 og et merke av et helseskadelig 
produkt. Hva er ordet vi skal frem til? 

 
44)Et land inne på fastlandet her, er den store drømmen for to kosebamser som 

skal ut på tur. Det er fra en gammel, utenlandsk barnebok som er oversatt til 
norsk. Hva heter forfatteren? 
 

45)Vi skal tilbake til dette landet, men skal bare gjøre en liten digresjon her. 
Forfatteren av denne boka kom fra en by som deler navn med et veldig 
spesielt transportmiddel som eksploderte i en ulykke i 1937. Hva het den? 
 

46)Denne typen fremkomstmidler kunne kategoriseres i to, utifra hvordan de var 
konstruert. En av disse to typene hadde et spesielt navn. En artist skal ha 
bedt et annet band ta dette navnet, fordi han mente de kom til å: …"gå i 
bakken som en (navnet på farkosten **********)". Bandet tok det navnet og er 
det tredje mestselgende bandet i historien, kun slått av The Beatles og ABBA. 
Hva heter bandet? 
 

47)Etter denne lille digresjonen vender vi tilbake til området vi egentlig var i. Her 
finner du en av verdens beste snarveier, som sparer deg for 10 000 km. Hva 
heter snarveien? 
 

48)Vi forlater nå et land som både er en forbindelse mellom øst og vest og 
samtidig mellom nord og sør. I et av de tilgrensende nabolandene her finnes 
det et veldig frodig landskap og et fjell hvor du kan se både Atlanterhavet og 
Stillehavet. Her finnes det en viktig havneby som har en ganske stor andel 
mennesker med afrikansk avstammelse. De kom til denne byen på grunn av 
jernbanebygging. Hva heter byen? 
 

49)Vi forlater dette landet og reiser sørover. Vanligvis er kartene dårlige kopier av 
virkeligheten, men nå drar vi sørover til noe som kartene stort sett alltid får 
med, men som du ikke får øye på i virkeligheten. Dette som kartene viser har 



også gitt navn til stedet vi er kommet til. Denne hovedstaden skal ifølge en 
parameter være den nest vanskeligste å puste i. Hva heter byen? 
 

50)Vi drar videre til det stedet hvor det er vanskeligere å puste enn i forrige 
spørsmål. Dette stedet gjør bare halve nytten i sitt land, og ligger ikke så langt 
fra forrige stopp. I dette landet finnes også en veldig spesiell turistattraksjon, 
nemlig en “krydder”slette. Hva heter den? 
 

51)Det som logisk sett burde vært et helt annet sted, befinner seg faktisk her. 
Sånn er det når verden ikke er tegnet opp med passer. Her i landet finnes 
nemlig dette punktet som man skulle tro var et mye høyere sted. Hvis du vil 
unngå den ekstreme varmen, så er dette det stedet hvor du kommer lengst 
unna. 6384 er tallet. Men hva heter stedet og hva representerer tallet? 

 
52)Herfra reiser vi ut fra kontinentet til en øygruppe. Denne har fått navn etter 

ordet for skilpadde på et språk. Hva heter øygruppen? 
 

53)Hit dro en nordmann i 1953 på en av sine mange ekspedisjoner. Ifølge Raske 
Menn skal “Han visstnok akkurat ha ankommet...”. Hva het han? 
 

54)Her kommer enda et digresjonsspørsmål, som omhandler en annen, mer 
kjent ekspedisjon som også skjedde i 1953. Den ble gjennomført av to menn, 
hvor en av dem har gitt navn til en veldig kjent trapp. Ekspedisjonslederen har 
samme navn som en kvinne, som var offer for en stor skandale. Den skjedde 
der hun bodde for mange år siden, og hun havnet igjen i fokus for 5 år siden, 
da hun ville flytte tilbake til dette huset. Hva het ekspedisjonslederen og hva 
heter kvinnen? 
 

55)Vi legger både digresjonen og øya bak oss og reiser tilbake til fastlandet. Det 
enorme landområdet vi kommer til, ble funnet og fikk sitt navn for lenge siden, 
men noen andre hadde kommet hit lenge før dette. “Førstemann” hit kom 
riktignok til et helt annet sted på dette landområdet. Den øygruppen de kom i 
land på, fikk et navn som beskriver at området nylig hadde blitt funnet. Hva 
heter øya? 

 
56)Dette enorme området ble altså “oppdaget” og glemt, før det etter en lang 

periode ble “oppdaget” igjen. Det som var spesielt denne andre gangen var at 
de kom frem til en helt annen plass enn de hadde planlagt. Dette finnes det et 
språklig bevis på fremdeles, hva er det? 
 

57)Formålet med turen var å få tak i en produkttype. Dette er fremdeles noe vi 
bruker ofte. En av de mest kjente produsentene av disse produktene i Norge, 



har et navn som knytter det opp til denne første reisen. Hva heter 
produsenten, og hva er linken? 

 
58)Et av landene i dette området er oppkalt etter en sentral skikkelse i den 

sammenheng. Dette landet har nest størst biologisk mangfold i verden. Fra 
dette landet kommer en veldig kjent artist som gav ut et album i 2002, som 
visstnok handler om klesvasketjenester. Hun er også kjent som fotballfrue. 
Hva heter hun? 
 

59)Vi drar videre til en annen som bare er nummer to på lista. På mange måter 
den største, og uten tvil viktig for oppbevaringen av en viktig ressurs. Selv om 
den bare er nummer to på lista, kan andre målemetoder avsløre at den slår 
nummer 1, 3 og 4 tilsammen. Her er det mange greiner både på det vi skal 
frem til og i dets omgivelser. Den samler sammen fra 40% av Sør-Amerikas 
areal. Hva er det vi da snakker om? 

 
60)Herfra gjør vi en lang reise til et annet kontinent. Vi skal til en by som er kjent 

for det ikoniske “bordfjellet”. Her finner vi også en arena som gjorde et 
spesielt instrument kjent for 10 år siden, selv om det egentlig var en annen 
aktivitet som skulle være i fokus. Hva heter instrumentet? 

61)Vi reiser til et land som grenser til Sør-Afrika. Hva er det med dette landets 
grenser som gjør at det skiller seg fra de fleste andre land. Det landet vi skal 
reise til har en grense som gjør at det havner på en ganske spesiell liste, 
sammen med: Vatikanstaten, San Marino, Monaco og Qatar. Hva er det disse 
landene har til felles, som skiller dem fra de aller fleste andre land? Og hva 
heter landet vi har kommet til? 

62)En liten digresjon, hvor svaret leder oss til neste mål: Norge er kjent for sin 
fantastiske natur. Et av de flotteste fenomenene finnes det mange av, hvor 
den største ligger i Sogn og Fjordane. Langt mot nord i Norge har de også 
mange små og 5 store, og for å huske dem er det greit å lære regla om at 
“Alle Pikene Løp Til Vinduet”. Hva heter nummer 4 av disse? 

63)Den blir ledetråden til det neste stedet vi skal reise til. Vi skal til et annet sted i 
denne verdensdelen. Vi skal til en hovedstad med et langt og kronglete navn. 
Svaret fra forrige spørsmål er det de lokale bruker å kalle denne hovedstaden 
i dagligtale. Flere av oss ble “bedre kjent” med dette stedet gjennom en gjeng 
pingviner. To av dem heter Kowalski og Rico. Hva heter byen, og hva heter 
landet? 

 



64)Vi drar tilbake til fastlandet for å besøke tre sovende vulkaner. Vi har Shira i 
vest og Mawenzi i øst, men kanskje aller mest kjent er den tredje. Hvor har vi 
da kommet? 

65)Stedet vi kom til i forrige oppgave har et eget navn for topp-området. Det er 
bare 2.bokstav i dette navnet som skiller oss fra et annet, og for noen et 
“helligere” fjell. Ved det fjellet møter vi en mann som lar oss prøve et 
instrument. Hvilket instrument er det snakk om? 

66)Vi drar nordover til en beryktet partyøy, og stedet for å studere for å bli 
personlig trener eller bartender. Her er vi så heldige å møte på en 48 år 
gammel legende, som har kommet hit for en annen attraksjon. Han kjenner 
sjargongen og hilser oss velkommen: “Aloha”. Han kommer fra Florida og er 
kjent som den aller største innenfor sitt fagfelt, med 11 verdensmesterskap. 
Hva er navnet? 

67)Det er på tide å vende hjemover. Det ville tatt tid dersom Orville og Wilbur 
skulle tatt oss med i 1903. De var likevel først ute. Allerede i 1927 var utstyret 
ganske kraftig forbedret og mannen bak initialene C.L. stod for en bragd som 
viste frem sjelen til St.Louis. Hvilken bragd er det vi snakker om? 

68)Vi stopper på et populært sted på veien tilbake til Europa. Det stedet vi 
kommer til nå har de senere årene blitt kjent for en massiv byggeaktivitet. Her 
finner du en “verden i verden” som består av 300. Michael Schumacher er en 
av mange kjendiser, og han bor visstnok på “Antarktis”. Her kan du også finne 
noe som er 828 meter langt, som er på toppen av en liste. Hva er det snakk 
om? 

69)Videre på veien hjemover stopper vi for å besøke en annen stor stjerne. Det 
han gjør er virkelig med på å skape den riktige totalopplevelsen, selv om han 
egentlig opererer litt i bakgrunnen. Vi er så heldige at han inviterer oss inn til 
seg. Vi får bli med å se hans rom. Franskmenn ville sagt at vi fikk komme inn 
å se hans “chambre”, men hva ville tyskerne sagt, og hvem er det vi nå har 
møtt? 

70)Mannen er virkelig en stor stjerne. Inne på rommet hans er det et voldsomt 
rot. Noen av tingene han “eier” er blant annet en tapper hærfører og 
underholdningskriger (2001), en rekke ville dyr (1995), en mørk rytter (2008), 
en genial etterforsker med litt korte sosiale antenner (2009) og et univers hvor 
det finnes en verden inni verden, eller en annen virkelighet i virkeligheten 
(2011). Han har også en veldig spesiell figur som han har hatt i godt over 20 
år nå. Mange vil nok si at han kunne hatt flere. Men hva er denne 34 cm høye 
figuren et symbol på? 



71)Den mannen vi besøker ble født i en by, som har noe som gjør at mange 
kommer og drar, men ikke virkelig opplever det byen har å by på. Den er 
populær til akkurat dette formålet for mennesker som har dårlig tid. En annen 
og mye større skulle ønske de kunne gjøre dette og har lenge forsøkt å bytte 
ut to av sine tre, med en som kan gjøre det samme. Dette prosjektet har gått 
utrolig dårlig og skulle vært ferdig i 2011, men ser nå ut til å være klart til å 
åpne til høsten. Hva er det snakk om?  

72)Den har også gått under et annet kallenavn, som den har fått fra en 
norgesvenn. Han fikk en hedersbemerkelse for å ha strakt ut en hjelpende 
hånd. Hva het mannen? 

73)Her skal de også ha hatt et besøk av en mektig ung mann. Han var helt klart 
på bortebane, men gav tydelig uttrykk for noe annet. Han døde ung, og 
kvaliteten på jobben han gjorde har også vært omdiskutert på grunn av dette. 
Hvem er det vi snakker om? 

74)Her er de fleste skillelinjer utvisket, men det som kunne vært et naturlig sted å 
registrere fremgangen deres på denne reisen, står fremdeles. Navnet har 
“fonetisk klang”. Hva er det da snakk om? 

75)Vi kommer oss hjem til Norge og møter noen som har tatt diskusjonsforumene 
til en annen arena. Navnet deler de med en fisk. Tidligere var de noe mer, 
med en mer gripende betydning. Og etter en lang reise rundt jorda har de 
kvernet noe av sitt budskap gjennom google translate: fra norsk til engelsk, fra 
engelsk til fransk, fra fransk til tysk og fra tysk til norsk og gjentatt dette to 
ganger. Da er budskapet deres sånn:  

Forankringene dine har kommet, så kan mumlingene vinne i lotto? Kjæresten 
min vil forsvinne? De sa at de kom ut av fattigdom, men at de hadde råd til en 
båt her. Kjæresten min vil forsvinne? Hunder født i en stall er ikke hester eller 
kjæledyr. Kjæresten min vil forsvinne? 

Hva heter de vi møter? 

76)Vår aller siste etappe går til den siste forankringen de hadde, og her holdt de 
fortet mot uønskede folk utenfra. I dag er dette en veldig trivelig plass. Stedet 
som tidligere stengte folk ute er nå en populær samlingsplass, og har blant 
annet gitt navn til en festival. Utformingen av stedet stod Cicignon og 
Coucheron for. Hvor er vi da? 

Herfra kan vi gå det siste stykket tilbake til der vi startet. 

 



 

 


