Den store INNLANDSQUIZen – B
SVAR:
1. Lillehammer (birkebeineren) og Sel (Pillarguri)
2. (1) Vestre Toten – 232 km2, (2) Hamar – 338 km2 og (3) Løten – 363 km2
PS: Jevnaker – 195 km2 og Lunner – 272 km2 er fra 1. januar 2020 en del av Viken.
3. Ved Ulvvatnet, nord for Kvikne, i Tynset kommune.
Vil du ta en tur dit, er koordinatene NORD 62.6969166 - ØST 10.1764242
4. Begrepet allmenning skriver seg fra den tid da et område ikke tilhørte noen bestemt, men
var til bruk for alle i et bygdelag
5. Prislappen er på 575 millioner kroner (over statsbudsjettet)
6. 85,4 meter
7. Tannstikkere laget i tre
8. Jønsberg
9. 13 – 15 tonn!
10. «The twist»
11. Tre stykker (2008, 2009, 2019)
12. En forsvarskommisjon foreslo å flytte patronproduksjonen dit i 1893 – vekk fra Akershus
festning og til vestsida av Mjøsa. Da kom det lenger unna de truende svenskene!
13. Lillehammer Institute of Music Production and Industries (privat høyskole)
14. Hest (Nord-Fron)
15. 36 kommuner er mindre enn gjennomsnittet og 10 er større
16. Dagny Juel spilte en viktig rolle i kvinnekampen, og ble en viktig aktør i det kunstneriske
bohemmiljøet i Europa rundt 1900. I barndomshjemmet hennes holder Kvinnemuseet til
17. 10.000 fulle vogntog
18. Fordi fløte aldri koker over i denne gryta (ikke prøv det selv hjemme)
19. I Espedalen i Gausdal, og er navnet på noen jettegryter der
20. I sangen «Manda’ morra blues» av Stein Ove Berg heter det i første linje: «Jeg er Andersen
på Skarnes som våkner klokka fire».
21. Grøt og grøtprodukter for Fjordland
22. «Aktivt sinn i en aktiv kropp» – i korthet er det et helsefremmende arbeid med en eller
annen uteaktivitet på skolen - 30 min. daglig aktivitet hver skoledag – og dessuten turer. I
gjennomsnitt skal det gi elevene en times fysisk aktivitet hver dag
23. Rendalen – som hadde 25 skogsmatroser/krigsseilere
24. Norsk Helsearkiv skal digitalisere og ta vare på alle pasientjournaler (fra
privatpraktiserende leger og sykehus) over nordmenn
25. Haslemoen (7316 dekar skal dyrkes opp!)

