
 

 

Kafé og Quiz 

Hva vi vet nå er hva vi ikke visste at vi visste eller for den del kanskje visste at vi ikke visste. 

Målet med en slik aften er litt mer enn kaffe, cola og gulrotkake, for de mer bevisste Farris, 

kålrot og gulrot. I tillegg til å vri hjernen for det meste av unyttig informasjon – muligens et 

slags humant antivirusprogram – er det å komme sammen om noe trivielt og unyttig kanskje 

det viktigste. Kort og godt – noe annet. Trolig er det derfor denne gangen også – som alltid 

ellers – at både engasjementet og stemningen bare er god. Den må bare oppleves. Utrolig er 

det likevel både hva folk vet og hva en ikke klarer å få fram selv om en vet det aldri så vel. 

Sånn er det bare når en konkurrerer. For konkurranse er det når alt en har klart å lirke fram 

igjen skal omsettes i poenger. Når quizmaster Gransjøen fikk summert stod 3 lag igjen. Ett 

nesten rent damelag fra Øh2 mot et nesten like rent herrelag fra (u)sikkerhet (som de selv 

hadde valgt å kalle seg) målte krefter. Som i de fleste andre sammenhenger, der konkurranse 

er tema, ble det også denne gangen «rått parti». Et poeng mer er som regel godt nok for slike 

beskrivelser i de kretser. Selv om vi gjerne ser på alle som vinnere etter en slik kveld var det 

Gjøvikbanden som kunne ta med seg det gjeveste beviset hjem. Vel fortjent og med klar 

margin. Denne gangen var det faktisk håndballkunnskapene som gjorde utslaget – og i en 

positiv retning. Gratulerer.  

En nøtt: 

For dere som ikke hadde anledning til å bli med, skal dere få muligheten til å delta likevel, ved 

å svare på denne litt utfordrende oppgaven: En stor internasjonal hit handler egentlig om vår 

manglende evne til å kommunisere med hverandre, ikke pga. språkbarrierer, men pga. 

følelser. At det er grunnen til at vi ikke klarer å elske hverandre – og hva blir da igjen? Som hit 

ble den første gang framført i en viseklubb i København. Den er oversatt og utgitt på de fleste 

språk. Muligens ikke Norsk. Hva heter hiten? 

Premie vanker selvfølgelig til de første riktige svar. 
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