
Motiview-Quiz - riktig svar i parentes

Norge
1. Mot slutten av filmen sykler vi forbi noen hus. Hvilke farge er det på disse?

Blå
Grå
Rød (riktig)

2. Norge er kjent for fjell og fjorder. Hva heter norges høyeste fjell?
Glittertind
Gaustatoppen
Galdhøpiggen (riktig)

3. Hva heter norges lengste fjord? (226 km lang)
Sognefjorden (riktig)
Hardangerfjorden
Varangerfjorden

Visste du at….

● Norge har verdens lengste biltunnel. Lærdalstunnelen mellom Lærdal og Aurland er
24,5 km lang.

● Verdens største dypvannskorallrev er norsk og ligger utenfor Lofoten
● Finland kalles landet med tusen innsjøer, og de har 60 000 av dem. Men Norge har

faktisk flere innsjøer (450.000).
● Det er flere etterkommere av nordmenn i USA enn det er nordmenn i Norge

Sverige
1. I starten av filmen kjører vi forbi et stort bibliotek på venstre side - hva heter

dette?
Det kungliga bibliotek
Stadsbiblioteket (riktig)
Vasabiblioteket

2. På slutten av filmen sykler vi inn i Vasaparken. Hvem var Sveriges konge fra
1523 - 1526?

Carl Gustav
Gustav Vasa (riktig)
Georg Heidemann
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3. Hva heter Sveriges konge og dronning?
Silvia og Carl Gustav (riktig)
Maud og Haakon
Margareth og Henrik

4. Hva heter Sveriges høyeste fjell?
K2
Kebnekaise (riktig)
Himmelbjerget

5. Stockholm kalles også…
Nordens Paris
Nordens Venezia (riktig)
Nordens metropol

Visste du at…

● Sveriges siste krig var mot Norge i 1814
● Kongeriket Sverige ble grunnlagt i 970 e.Kr. av Erik den seirende, og er det 8. eldste

eksisterende monarkiet.
● Befolkningen i Sverige er omtrent 10,3 millioner. Det er nesten dobbelt så mange som

Norges befolkning! Det er også mye større enn det andre skandinaviske landet,
Danmark, som har en befolkning på omtrent 5,8 millioner.

● 57 % av Sverige er skogkledd.
● Rundt 90 % av Stockholms metrostasjoner har blitt dekorert, og danner et av verdens

mest spennende kunstgallerier.
● Alle elsker å ta en pause fra jobben når de kan, men i Sverige er ideen innebygd i

kulturen. Det heter Fika og det er en anerkjent pause to ganger om dagen hvor
arbeiderne koser seg med kaffe, kake og prat.

Australia
1. Hva heter hovedstaden i Australia?

Sydney
Brisbane
Canberra (riktig)

2. Hvilket dyr går med barna sine i lommen?
Koalabjørn
Kenguru (riktig)
Dovendyr
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3. Har Australia nyttårsfeiring samtidig som oss i Norge?
Ja
Nei, etter
Før oss i Norge (riktig)

Visste du at…

● De australske alpene får mer snø enn de sveitsiske alpene
● 90 % av australierne bor ved kysten
● Tasmania har den reneste luften i verden
● Australia er hjemsted for 21 av verdens 25 mest giftige slanger
● Australia er enda større enn du tror det er. Det er nesten like stort som fastlandet i USA
● Aussies (kallenavn på innbyggerne i Australia) drikker 1,7 milliarder liter øl per år, det er

omtrent 680 flasker øl for hver voksen innbygger.

Canada
1. Niagarafossen (fallene) ligger mellom to store land. Vet du hvilke?

Canada og Mexico
USA og Mexico
Canada og USA (riktig)

2. Er det noen som vet hva hovedstaden i Canada heter?
Ottawa (riktig)
Quebéc
Toronto

3. I Canada lager de mye sirup fra en bestemt tresort. Hvilken? (Et blad fra dette treet
er også en del av det kanadiske flagget)

Eik
Lønn (riktig)
Bøk

4. I Canada snakker de to språk. Hvilke?
Engelsk og tysk
Engelsk og spansk
Engelsk og fransk (riktig)

Visste du at…
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● Canada er verdens nest største land etter Russland
● Canada har den lengste kystlinjen i verden.
● Ishockey ble oppfunnet i Canada rundt 1850 av bosettere fra andre land som

kombinerte sine sporter til det som etter hvert vi kjenner som Ishockey

Danmark
1. Forfatteren som blant annet skrev eventyret "Den stygge andungen" er født i

Odense som dere nå sykler i. Hva het han?
P.C. Asbjørnsen
H.C. Andersen (riktig)
J. Moe

3. Odense er også kjent for noe en kan bruke når en baker. Vet du hva?
Odense vaniljekrem
Odense marsipan (riktig svar)
Odense kremfløte

4. Hva er hovedstaden i Danmark?
Århus
Odense
København (riktig)

5. Danmark grenser til et stort land i sør. Hvilket?
Tyskland (riktig)
Frankrike
Nederland

Visste du at…

● Det danske nasjonalflagget blir kalt Danneborg og er verdens eldste
nasjonalflagg som er i bruk.

● Danskene har sin egen måte å telle på. De snakker om tres, firs osv. Men alt tar
utgangspunkt i et snes som er 20. Så når danskene sier Tres, så sier de
egentlig tre snes 3 x 20 altså 60. Når de skal si 50 sier de “halv tres”. 2 fulle
snes og et halvt.  20+20+10

● Dronning Margrethe i Danmark er kusinen til Kong Carl Gustav i Sverige og
tremenning til Kong Harald i Norge
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England
1. Litt ut i filmen kommer vi til et stort slott. Hva heter dette slottet?

Blackpool Castle
Buckingham Palace (riktig)
Royal Palace

2. Hva kalles det kjente klokketårnet i London? (96 meter høyt)
Great Gorge
Big Ben (riktig)
LondonEye

3. Et kjent Engelsk fotballag har røde drakter og synger "You´ll never walk
alone". Hva heter dette fotballaget?

Arsenal
Liverpool (riktig)
Manchester United

4. England har en kjent kongefamilie. Hva heter Dronningen?
Silvia
Maud II
Elizabeth II (riktig)

5. Prinsen heter Charles, men hva er han prins av?
Windsor
Wales (riktig)
Isle of Man

6. Hva er hovedstaden i England?
Manchester
Edinburgh
London (riktig)

Visste du at…

● Uansett hvor du befinner deg i England, er du aldri mer enn 115 km fra havet.
● Innbyggerne i byen Liverpool blir kalt for Scousere. Navnet stammer fra tiden da sjøfolk

fra Skandinavia og nord-Tyskland kom til havnebyen med matretten lapskaus og
spredte denne i havneområdet og i fattige deler av byen. I Liverpool kalte de retten for
Lobscouse. Scouse ble en forkortelse.

● Musserende vin ble oppfunnet i England
● Det engelske språket er et av de mest talte språkene og rundt 1 milliard mennesker

rundt om i verden snakker engelsk.
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Frankrike
1. I Paris finner vi mange kjente bygninger som f.eks Louvre-museet dere har

syklet forbi i filmen. Vi finner også Eiffeltårnet. Hvor høyt er det inkludert
radiomasten på toppen?

124
224
324 (riktig)

2. Hva heter den kjente hovedgaten i Paris?
Charles de Gaulle
Oxford Street
Champs Elysees (riktig)

3. Flere steder i filmen sykler dere forbi en slags stor og rund karusell. Hva
heter dette?

Pariserhjul (riktig)
Gondol Karusell
Tivoli hjul

Visste du at…

● Slottet i Versailles er et av de flotteste i verden og ble bygget av Ludvig den 14
(kalt Solkongen). Slottet har over 1000 rom!

● Frankrike er det største av alle EU-land
● Verdens største sykkelløp Tour de France er mer enn 100 år gammelt
● I Frankrike produseres rundt 1,7 millioner tonn ost hvert år
● Franskmennene spiser 30 000 tonn snegler hvert år

Norge (Holmenkollen)
1. Når vi kommer til hoppbakken (17.40) sykler vi forbi en statue av en mann på ski

med en hund fremfor seg. Hvem er dette?
Kong Haakon
Kong Harald
Kong Olav (riktig)

2. Hva heter denne hunden?
Passopp
Troll (riktig)
Trulte
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3. En norsk skihopper har fått et uttrykk oppkalt etter seg:
Å hoppe etter Wirkola (riktig)
Å sveve som Ruud
Å lande som Ljøkelsøy

4. I hvilket år ble vinter-OL arrangert i Oslo?
1948
1994
1952 (riktig)

Visste du at…

● Holmenkollbakken er en av verdens eldste bakker som fremdeles er i bruk og har
historie tilbake til 1892.

● Den gang var bakkerekorden 21,5 meter. I dag er bakkerekorden 144 meter
● Kong Olav den femte, hoppet i Holmenkollen! Dette var i 1922 og han hoppet 33 meter.

Hong Kong
1. Hvilken religion er den største i Asia? (over 1 milliard følgere)

Hinduismen (riktig)
Buddhismen
Islam

2. Filmen ender i et kloster. Hva er navnet på statuene som står langs trappen opp til
klosteret?

Muhammed
Buddha (riktig)
Shiva

3. I 1997 ble Hong Kong gitt tilbake til Kina. Hvilket land hadde koloni her før det?
Spania
Japan
Storbritannia (riktig)

4. hvilket språk snakker de i Hong Kong?
Japansk
Kinesisk (kantonesisk) (riktig)
Urdu
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Visste du at…

● Hong Kong betyr "duftende port" på kinesisk
● Hong Kong-øya har en tendens til å stjele rampelyset, men det er faktisk 263 øyer i

Hong Kong.
● Hong Kong har over 8000 skyskrapere
● Hong Kong er en av verdens travleste havnebyer og verdens største containerhavn.
● Hong Kong er kjent for høye skyskrapere. Visste du at 40 prosent av territoriet består

av parker og naturreservater?

Italia
1. Piazza er et mye brukt del av et stedsnavn i Italia. Hva betyr egentlig piazza?

Torg/offentlig plass (riktig)
Gate
Motorvei

2. Colosseum er en kjent turistattraksjon i Roma. Men hva ble Colosseum brukt til i
Oldtiden?

Konserter
Fotballkamper
Gladiator og dyrekamper (riktig)

3. I år 100 før Kristus, ble det født en  stor militær hersker i Romerriket. Hva het han?
Napoleon
Julius Cæsar (riktig)
Alexander den store

4. Italia er verdenskjent for en musikksjanger. Vet du hvilken?
Jazz
Opera (riktig)
Folkemusikk

5. Hvilke matretter er Italia kjent for? Her er det flere riktige svar!
Kjøttboller
Pizza (riktig)
Spaghetti (riktig)
Pølser

Visste du at…

● Roma by ble grunnlagt i år 753 før Kristus og er dermed langt over 2000 år gammel
● Midt i Roma ligger Vatikanstaten der Paven bor. Vatikanstaten er verdens minste land
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● Mange tenker på Frankrike når det snakkes om vin. Men Italia er faktisk verdens
største vinprodusent.

Nederland
1. I filmen etter ca 10 minutter, sykler dere forbi noen fine gule blomster som vi

kjenner godt her i Norge. Hvilke blomster er dette?
Roser
Hortensia
Påskeliljer (riktig)

2. Nederland kalles også for et annet navn. Hvilket?
Holland (riktig)
Germania
Helvetia

3. Nederland er kjent for tulipaner. Men de er også kjent for en spesiell type sko.
Hvilke?

Cowboystøvler
Sjøstøvler
Tresko (riktig)

4. I Nederland er de veldig glad i skøyteløp. På begynnelsen av 70-tallet hadde de en
løper som vant VM tre år på rad. Vet noen hva han heter?

Ard Schenk (riktig)
Peer Verkeer
Rintje van der Kerk

Visste du at…

● Nederland er verdens største blomstereksportør
● Amsterdam har over 1200 broer
● En tredjedel av Nederland ligger under havoverflaten
● Nederlenderne spiser mest lakris i verden
● Det bor 17,4 millioner personer i Nederland
● Nederlenderne eier flere sykler enn noe annet land i verden - med over 22 millioner

sykler!
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Spania
1. Hvor i Spania ligger Barcelona?

Nord-Øst (riktig)
Sør-Øst
Sør

2. På slutten av filmen ser vi den kjente kirken La Sagrada Familia. Hvor høy tror du
kirken er?

70 meter
172 meter (riktig)
272 meter

3. Hva er hovedstaden i Spania?
Barcelona
Madrid (riktig)
Valencia

4. Hva var myntenheten i Spania før det ble euro?
Lire
Pesetas (riktig)
Drakmer

5. Hvilke matretter er typisk for Spania?
Paella (riktig)
Scampi
Pudding
Tapas (riktig)
Lasagne

Visste du at…

● Spania er det fjerde største landet i Europa
● Det er én bar per 169 innbyggere i Spania. Dette er det høyeste gjennomsnittet i

Europa.
● Spania er det tredje mest besøkte landet i verden. Bare USA og Frankrike har flere

turister hvert år.
● Spania var offisielt nøytralt under begge verdenskrigene. Bare frivillige kjempet på

hver side.
● Tannfeen er ikke kjent i Spania. I stedet er en mus ved navn Ratoncito Pérez

ansvarlig for å erstatte tenner med gaver.
● En morsom fakta om Spania er at det er tradisjonelt å spise tolv druer om gangen

for å motta det nye året. Det er vanskeligere enn det ser ut til, men spanjolene
sverger på at det er lykke til resten av året.
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USA
1. Midt i filmen ser vi en øy med et verdenskjent fengsel. Hva heter dette?

Guantanamo
Alcatraz (riktig)
Isle of bandits

2. En kjent skurk sonet her. Hva het han?
Al Pacino
Al Capone (riktig)
Al Gore

3. Hvilke amerikansk skuespiller har også vært President?
Robert Redford
Ronald Reagan (riktig)
John F. Kennedy

4. Hvor mange stater er det i USA?
● 42
● 50 (riktig)
● 55

5. Mange nordmenn emigrerte til USA mellom 1820-1920. Hvilken delstat har
fremdeles et stort norsk community?

Minnesota (riktig)
New York
Alabama

6. New York blir ofte omtalt som en frukt. hvilken?
The big Pear
The big Apple (riktig)
The little Banana

Visste du at…

● Washington, D.C. ble ikke nasjonens hovedstad før i 1790. Den første byen som hadde
tittelen var Philadelphia, Pennsylvania

● Gafler var ikke vanlig i USA før etter den amerikanske borgerkrigen
● Over én milliard Valentine's-kort sendes hvert år i USA
● USA kjøpte Alaska fra Russland for 50 millioner dollar i 1867
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Åland
1. Helt i starten på filmen kjører vi forbi en ferge. Hva står det på den?

Birka Cruises (riktig)
Åland Ferry
Fjord Line

2. Til hvilket land tilhører Åland?
Sverige
Finland (riktig)
Danmark

3. Hvor mange øyer tilhører Åland?
650
1650
6500 (riktig)

4. Hvilket språk snakker de på Åland?
Finsk
Ålandsk
Svensk (riktig)

Visste du at…

● Åland har 29000 innbyggere. 6500 av øyene har navn, men det finnes ca 20000 øyer
på Åland.

● Åland egner seg godt for sykling - mange av øyene er knyttet til hovedøya med broer
og ferger.

● 23% av elektrisiteten i Åland kommer fra vindkraft
● De fleste hus er malt i samme rødfarge “Falu Rød”
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