
30 CLØRDAG 13. JUNI 2020QUIZ
Te

st 
de

g s
elv

T E KS T  
Christian  
Haugen- 
Flermoe
Aftenpostens 
Quiz-master  
har 3 NM-gull  
i lagquiz og er  
en av stifterne  
av Norges 
Quizforbund.

Svar Her er ukens dom

Skogsfolk
1. Hva het østerrikeren 
som var FNs generalse-
kretær i perioden 
1972-1981?
2. Hva heter konsernsje-
fen i Schibsted?
3. Hvilken idrettsutøver 
har Eldrick og Tont som 
henholdsvis for- og 
mellomnavn?
4. Hvem mottok blant 
annet Oscar, Golden 
Globe og BAFTA for å ha 
spilt rollen som Idi Amin 
på film?
5. Hva er et latinsk ord for 
skog og også er det 
vanligste etternavnet i 
Brasil?
6. Hvilken kvinne har 
besteget de såkalte 
«Seven Summits» og 
deltatt i Skal vi danse?
7. Hvem har vært gitarist i 
The Rolling Stones siden 
1975? 
8. Hvilken fotballmana-
ger vant Champions 
League i år 2000 og 
2002, VM i 2010 og EM i 
2012?

Klesmaterialer
1. Hva heter materialet 
som man begynte å lage 
damestrømper av på  
slutten av 1930-tallet?
2. Hvilket kunstig fremstilt 
tekstilfiber har et navn 
som stammer fra det 
latinske ordet for seig eller 
klebrig?
3. Hvilket ord på A kan 
settes foran «glass» og 
«maling» og også være 
navnet på et syntetisk 
fiber?
4. Hvilket vannavstøtende 
tekstil ble oppfunnet av 
firmaet W.L. Gore & 
Associates i 1969?
5. Hva heter gummimate-
rialet med første bokstav 
N som er mye benyttet i 
både våt- og tørrdrakter?
6. Hvilket navn brukes i 
Nord-Amerika om 
materialet som også er 
kjent som lycra?
7. Hva heter materialet 
som ble utviklet i 1965 og 
som blant annet brukes i 
skuddsikre vester?
8. Hvilket navn som 
inneholder både et 
grunnstoff og et naturlig 
proteinfiber ble tidligere 
brukt om kunstfiberet 
cupro?

Afghanistan
1. Hva betyr Afghanistan?
2. Hvilken trosretning 
innen islam bekjenner ca. 
80 prosent av befolknin-
gen i Afghanistan seg til?
3. Hvilket av landene 
India, Kina og Russland 
har landegrense til 
Afghanistan?
4. Hva er pashto og dari?
5. Hvilke to stormakter 
kjempet om innflytelse 
over Afghanistan 
gjennom store deler av 
1800-tallet?
6. Hva heter den funda-
mentalistiske bevegelsen 
som hadde makten i 
Afghanistan fra 1996 til 
2001?
7. I tilknytning til hvilket 
lands ambassade ligger 
Afghanistans eneste 
offisielle kirkebygg?
8. Hvilke tre farger er det 
i Afghanistans flagg i 
tillegg til det hvite 
riksvåpenet?

Forbud
1. Hva var forbudt under 
forbudstiden?
2. Hvilket latinsk ord 
betyr «jeg forbyr»?
3. Mellom hvilke to 
datoer er det generelt 
forbud mot å gjøre opp 
ild i skog og mark?
4. Hva er toso inu og fila 
brasileiro som begge er 
forbudt i Norge?
5. Hva som blant annet 
kan være et leketøy og et 
transportmiddel, var 
forbudt i Norge mellom 
1978 og 1989?
6. Hva heter forbudsskil-
tet som er en rød fylt 
sirkel med en horisontal 
hvit strek?
7. Hvilken bok var forbudt 
i Tyskland fra 1945 til 
2016?
8. Hvilket produkt som 
vanligvis står nær kassen 
i norske dagligvarebutik-
ker er det forbudt å 
importere i Singapore?

Krabber
1. Hva heter krabbearten 
som har stor økonomisk 
betydning og har lokale 
navn som paltorsk og 
høvring?
2. Hvilke krabber som 
kan bevege seg hurtig og 
forsvinne raskt har fått 
navn etter en type 
gjenferd?
3. Hvilken krabbe lever i 
fjæra langs nesten hele 
norskekysten?
4. Hva heter det største 
landlevende leddyret på 
jorden?
5. Hvilken liten krabbe 
har navn etter en 
belgfrukt?
6. Hva er et annet navn 
for kamtsjatkakrabbe?
7. Hvilken krabbeart 
(Chionoecetes opilio) er 
ofte målet for toktene i 
reality-serien Deadliest 
Catch/Livsfarlig fangst?
8. Hvilken av krabbeslek-
tene hinkekrabbe, 
klinkekrabbe og vinke-
krabbe finnes på ordent-
lig?

Skogsfolk: 1) Kurt Waldheim, 2) Kristian Skogen Lund,  
3) Tiger Woods, 4) Forest Whitaker, 5) Silva, 6) Cecilie 
Skog, 7) Ronnie Wood, 8) Vicente del Bosque.
Kunstige klesmaterialer: 1) Nylon, 2) Viskose, 3) Akryl,  
4) Gore-Tex, 5) Neopren, 6) Spandex, 7) Kevlar,  
8) Kobbersilke.
Afghanistan: 1) Afghanernes land, 2) Sunniislam,  
3) Kina (76 km lang), 4) Språk (de to offisielle språkene  
i Afghanistan), 5) Russland og Storbritannia, 6) Taliban,  

7) Italias, 8) Svart, rødt og grønt.
Forbud: 1) Produksjon, transport, salg og servering av 
alkoholholdige drikkevarer (evt. kun brennevin), 2) Veto, 
3) 15. april – 15. september, 4) Hunderaser, 5) Rullebrett/
skateboard, 6) Innkjøring forbudt, 7) Mein Kampf,  
8) Tyggegummi.
Krabber: 1) Taskekrabbe, 2) Spøkelseskrabber,  
3) Strandkrabbe, 4) Kokoskrabbe, 5) Ertekrabbe,  
6) Kongekrabbe, 7) Snøkrabbe, 8) Vinkekrabbe. 

34–40 poeng: Burde nesten være forbudt å gjøre det så bra.
27–33 poeng: Krabber mot toppen.
19–26 poeng: Laget av stoff som tiltrekker seg mer enn det 
frastøter.
11–18 poeng: Litt som Afghanistan – høye fjell og dype daler.
6–10 poeng: Syns akryl og spandex er en stilig kombinasjon.
Under 6 poeng: Som man roper i skogen, får man svar.

Foto: NTB Scanpix/Shutterstock

innsikt 95

innsikt

JUNI 2020

I fjor ble den «norske modellen» derfor trukket frem av
EU-parlamentets utredningstjenster EPRS som Europas beste
for å allmenngjøre kvalitetssikret informasjon. Gratis leksikon
er nemlig heller unntaket enn regelen. I Spania og Estland er
de nasjonale leksikonene konkurs. Det franske, tyske og sven-
ske tjener penger, men det er på abonnement til skoler slik det
amerikanske (opprinnelige britiske) Encyclopedia Britannica
gjør i samarbeid med universiteter.

I Danmark har faktisk det største leksikonet,Den Store
Danske Encyklopædi, relansert i mai, etter å ha blitt
reformert i stor grad etter norsk modell, med
forskningsformidling som drivkraft. Den
nye «Store Danske» skal attpåtil
produseres med publiseringsverk-
tøyet de nylig har kjøpt av «Store
Norske».

I Russland skal det nasjonale
leksikonet snart relanseres med
støtte og velsignelse, og muli-

gens ikke så liten kontroll, fra Putin og den russiske stat, etter
at Putin i fjor sa atWikipedia var upålitelig. Russiske myndig-
heter har lovet å sette av over 300 millioner kroner til
prosjektet.

– Det faktum at Putin bruker så mye penger på leksi-
kon, sier mye ommakten som ligger i faktainformasjon,
sier Erik Bolstad, sjefredaktør i Store norske leksikon
(SNL). I fjor ledet han, i samarbeid med EU-parlamen-
tet og den norske EU-delegasjonen, den første, interna-

sjonale leksikon-konferansen.
– Vi ser for oss mer samarbeid på sikt. Og vi håper EU

vil være pådriver, sier han.

Søker på verdens undergang. Bente Kalsnes gir Bol-
stad, som overtok ansvaret for SNL for tre år siden, mye av

æren for veksten i bruk av leksikon. Hun sier SNL har gjort
seg synlig blant viktige målgrupper, som elever, og blitt gode
på å promotere innholdet sitt i takt med hva som trender i
søkemotorer og sosiale medier.

Imponerende med datidens briller Pål Steigan var redaktør
for Cappelens ettbindsleksikon på 3 kilo som kom ut i november

1991, og imponerte pressen da den ble lansert med en medfølgende
CD-ROM-diskett som rommet hele innholdet på 1000 sider.

Foto: AGNETE BRUN/NTB SCANPIX

Trimming av fordums stolhetDaværende forlagsdirektør i Gylden-
dal Norske forlag, Brikt Jensen, viste i juni 1972 stolt frem forlagets
nye fembindsleksikon med 220 000 oppslagsord. Store norske leksikon
på nett har i dag 180 000 artikler, men ville ifølge sjefredaktør Erik
Bolstad hatt et omfang på 42 bind. Flere titusen overflødige oppslags-
ord er fjernet, men artiklene er lengre og mer dyptpløyende.
Foto: SVERRE A. BØRRETZEN AKTUELL /NTB SCANPX
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faktasjekking

Men samtidig med koronakrisens inntog økte
bruken av Faktisk.no, som for første gang hadde
over én million besøkende i både mars og april.
Store norske leksikon slo også alle tidligere rekor-
der, med over tre millioner unike brukere i mars og
300 000 lesere om dagen.

– Falske nyheter er farlige. De kan påvirke aksjekurser,
hindre folk i å ta vaksiner og i verste fall starte kriger, men det
er ikke noe nytt i verdenshistorien, bare en modernisering av
manipuleringen som alltid har vært brukt. I takt med
den teknologiske evnen til å manipulere, øker imid-
lertid evnen til å avdekke falske data, sier Bente
Kalsnes, førsteamanuensis ved Institutt for kom-
munikasjon påHøyskolen Kristiania og spesialist
på feltet falske nyheter.

Hun viser til ny såkalt verifiseringsteknologi. Det
gjelder apper og programmer som kan sjekke metadata i bil-
der, som hvor og når et bilde er tatt, eller tjenester som gjør
det mulig å sjekke om bildet er brukt andre steder. Det gjelder
også hele blockchain-teknologien, en digital måte for å sjekke
tings ekthet på, som ligger bak mange digitale valutaer, som

mange tror kan brukes i pressesammenheng, slik som
det britiske oppstartselskapet Pressland.

Fakta-forsker Kalsnes mener evnen til å
avdekke falske nyheter er blitt styrket gjennom
økt debatt, oppmerksomhet og mye ny forskning,
og at en stadig mer åpen tilgang på databaser gir
muligheter for å dobbeltsjekke informasjon.

Dessuten blir en ny generasjon nå allerede fra barne-
skolen godt trent i å tenke kritisk om nettet.

– Kunnskap vi kan stole på, får stadig bedre kår, sier hun og
viser til fremveksten av faktasjekk, økt leksikonbruk og trekk
som øker tilliten til mediene, som grepet mange tar med å
publisere hvordan de sjekker fakta og hva de eventuelt gjør av
endringer i sakene.

Den norske leksikonmodellen: forskningsformidling.
Mange av trendene er internasjonale, men den kraftige vek-
sten i leksikonlesing kan være særnorsk. Også på 1960-og
70-tallet var det norske leksikonforbruket i særklasse. Ingen
leste like mye leksikon som nordmenn. Ethvert møblert hjem
måtte den gang ha sine 12–16 bind leksikon, helst oppdatert
med det til enhver tid sist utgitte bind. Aschehoug og Gylden-
dals Store norske leksikon var gullstandarden, men også Pax,
Tiden og Damm slåss om bokhylleplassen.

Så kom internett og til slutt det gratis tilgjengelige dug-
nadsleksikonetWikipedia i 2001. De tradisjonelle leksikonene
ble spilt ut på sidelinjen, og det siste bindet av Store norske
leksikon (SNL) ble trykket i 2007. Forlagene ga opp å gi ut
leksikon. Men siden er det gjenoppfunnet og omorganisert, og
tilbys nå gratis på nett, som en del av universitetenes og høy-
skolenes formidlingsoppdrag. Indirekte er det altså betalt av
det offentlige – eller av stiftelser som Fritt Ord og Sparebank-
stiftelsen DNB, men innholdet er kvalitetskontrollert av aka-
demia og tilbys gratis for alle.

FAKTA
PÅ
FREM-
MARSJ.

Polarisering Iført en Mark Zuckerberg-maske, viste demonstranter sin
misnøye med at Facebook-sjefen ikke møtte til en konferanse om falske
nyheter, arrangert av det britiske parlamentet 27. november 2018.
Øverst: En Trump-supporter på et valgkamparrangement i Rochester,
Minnesota i 2018 holder opp en T-skjorte med slagord mot etablerte
holdninger. Det er registrert mer fiendtlige holdninger mot etablerte
medier etter at president Trump begynte sine anklager om at de videre-
bringer falske nyheter. Foto: AP og REUTERS/NTB SCANPIX

«Falske nyheter er farlige. I takt
med den teknologiske evnen til
å manipulere, øker imidlertid evnen
til å avdekke falske data.»
Førsteamanuensis Bente Kalsnes
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