
Ø Å

Spørsmål nummer 1 

Hva er adressen til Herr og Fru Dumling? 

Hekkveien 4 

Spørsmål nummer 2 
Hva heter sønnen til Herr og Fru Dumling? 

Dudleif 

Spørsmål nummer 3 

Hva het dette kapitlet? 

Gutten som overlevde. 

Spørsmål nummer 4 

Hva jobber Herr Dumling med? 

Han jobber i Knerk, lager borrmaskkner 

Spørsmål nummer 5 
Hva slags mystiske ting var det som skjedde den første morgenen? 

En stripete katt som studerte et kart, det var uvanlige mange folk i merkelige 

klær (slengkapper), mange ugler som flydde forbi. 

Spørsmål nummer 6 
Hva slags nyhet ble sagt på nyhetene på TV om fugler? 

Det var mange ugler som fløy midt på dagen. Det var mange stjerneskudd på 

himmelen midt på dagen 

Spørsmål nummer 7 
Hva føler Dumlingene om Potter-familien? 

De liker dem ikke. 

Spørsmål nummer 8 

Hva heter mannen som stod utenfor med katten? 

Humlesnurr 

Spørsmål nummer 9 

Hva heter damen som stod utenfor og var en katt? 

Professor McSnurp 

Spørsmål nummer 10 
Hva er navnet på mannen de som de kaller ”Han-de-vet”? 
Voldemort. 

 



Ø Å

Spørsmål nummer 1 

Når kapittel 2 starter, har det gått en lang tid siden kapittel 1. Hvor lenge da? 

10 år 

Spørsmål nummer 2 

Hvem var det som hadde bursdag i dette kapitlet? 

Dudleif 

Spørsmål nummer 3 

Hvorfor heter dette kapitlet "En glassrute forsvinner"? 

Fordi glassruta til slangen forsvinner 

Spørsmål nummer 4 

Hvor sover Harry om nettene? 

I bøttekottet under trappa 

Spørsmål nummer 5 

Hvordan ser arret i panna til Harry Potter ut? 

Et sikksakk mønster 

Spørsmål nummer 6 

Hvor reiste familien for å feire bursdag? 

Zoologisk hage 

Spørsmål nummer 7 

Hva slagsdyr var det som snakket il Harry Potter? 

En slange 

Spørsmål nummer 8 

Hvem var det som ble skikkelig sint etter at slangen rømte? 

Wiktor 

 

  



Ø Å

Spørsmål nummer 1 

Hvorfor gledet Harry seg til å begynne på ungdomsskolen? 

Harry gledet seg til ungdomsskolen fordi han ikke skulle gå på skole med 

Dudleif mer. 

Spørsmål nummer 2 

Hvorfor ble Harry overrasket da han hentet posten? 

Harry ble overrasket da han hentet posten fordi han ikke pleide å få brev. 

Spørsmål nummer 3 

Hvem fikk lov til å sove på rommet der Dudleif hadde alle lekene sine 

Harry fikk lov til å sove på rommet Dudleif hadde alle lekene sine. 

Spørsmål nummer 4 

Hva skjedde da Harry prøvde å lese brevet ved frokostbordet? 

Onkel Wiktor tok brevet da Harry prøvde å lese brevet ved frokostbordet. 

Spørsmål nummer 5 

Hvorfor ble onkel Wiktor overrasket da han hentet posten dagen etterpå? 

Onkel Wiktor ble overrasket da han hentet posten dagen etterpå fordi Harry 

fikk enda et nytt brev. 

Spørsmål nummer 6 

Harry fikk et brev hver dag. Hva gjorde onkel Wiktor for at brevene skulle 

slutte å komme? 

Onkel Wiktor spikret igjen brevsprekken slik at de ikke skulle få flere brev. 

Spørsmål nummer 7 

På søndag kom det ikke noe post. Men hva skjedde? 

På søndag kom det post gjennom kjøkkkenpipa. 

 

  



Ø Å

Spørsmål nummer 1 

Hvem var det som banket på døra? 

Han som banket på døra var kjempen Gygrid. 

Spørsmål nummer 2 

Hva var det første kjempen spurte om da han kom inn døra? 

Når kjempen kom inn døra, var det første han spurte om en kopp med te. 

Spørsmål nummer 3 

Hva var det Gygrid ga i presang til Harry? 

Gygrid ga Harry en flat sjokoladekake i presang. 

Spørsmål nummer 4 

Hvorfor var kaken Gygrid ga til Harry flat? 

Kaken Gygrid ga Harry var flat fordi han hadde sittet på den. 

Spørsmål nummer 5 

Hvordan reagerte Gygrid da han fant ut at Harry ikke visste noe om 

trollmannsverdenen? 

Gygrid ble overrasket og sint da han fant ut at Harry ikke visste noe om 

trollmansverdenen. 

Spørsmål nummer 6 

Hva slags dyr var det Gygrid hadde i en lomme på frakken sin? 

Gygrid hadde en ugle i en komme på frakken sin. 

Spørsmål nummer 7 

Hva er en gomp? 

En gomp er umagiske folk.  

Spørsmål nummer 8 

Hvorfor er Harry Potter berømt over hele verden? 

Fordi Voldemort prøvde å drepe Harry, men han klarte det ikke. 

 

  



Ø Å

Spørsmål nummer 1 

Hvorfor angrep ugla frakken til Gygrid? 

Ugla angrep frakken til Gygrid fordi den ville ha betaling for å levere avisa. 

Spørsmål nummer 2 

Hvorfor skulle Gygrid og Harry til London? 

Gygrid og Harry skulle til London for å kjøpe skolesaker til London. 

Spørsmål nummer 3 

Hva er Flirgott? 

Flirgott er en bank hvor det jobber gnomer. 

Spørsmål nummer 4 

Hva reiste Harry og Gygrid med for å komme til London? 

Harry og Gygrid reiste med tog for å komme til London. 

Spørsmål nummer 5 

Hva er Nimbus 2000? 

Nimbus 2000 er en sopelime. Verdens raskeste sopelime. 

Spørsmål nummer 6 

Hva var det første Gygrid tok opp av lomma i Flirgott? 

Mugne hundekjeks 

Spørsmål nummer 7 

Var Harry rik eller fattig? 

Han var veldig rik. 

Spørsmål nummer 8 

Hva er Smygard og Håsblås? 

Hus som er på skolen. 

Spørsmål nummer 9 

Hva kjøpte Gygrid til Harry som bursdagsgave? 

En snøugle 

Spørsmål nummer 10 

Hva var spesielt med tryllestaven Harry kjøpte? 

Tvillingstaven tilhørte Voldemort. 



Ø Å

Spørsmål nummer 1 

Hva kalte Harry ugla si? 

Ugla til Harry ble kalt Hedvig. 

Spørsmål nummer 2 

Hva reiste Harry til Galtvort med? 

Harry reiste til Galtvort med tog. 

Spørsmål nummer 3 

Hva var det som var spesielt med sporet Harry skulle reise med? 

Det var usynlig.  Og for å finne frem måte man gå midt imellom spor 9 og 10. 

Spørsmål nummer 4 

Hvorfor forlot Dumlingene togstasjonen mens de lo? 

Fordi de trodde at Harry ikke hadde noen sted å gå. 

Spørsmål nummer 5 

Hvem ble Harry venn med på toget? 

Harry ble venn med Ronny Wiltersen. 

Spørsmål nummer 6 

Hva hadde Ronny med seg på toget? 

Ronny hadde med seg en rotte. 

Spørsmål nummer 7 

Hva spiste Harry og Ronny på toget? 

På toget spiste de kaker og godterier. 

Spørsmål nummer 8 

Hva var det inne i sjokoladefroskene? 

Inne i sjokoladefroskene var det kort og bilder av kjente hekser og trollmenn. 

Spørsmål nummer 9 

Hva var spesielt med bildene på trollmanskortene? 

Det som var spesielt med kortene var at de beveget på seg. 

Spørsmål nummer 10 

Hva heter jenta som Ronny og Harry møtte? 

Jenta guttene møtte heter Hermine Grang. 

 

 



Ø Å

Spørsmål nummer 1 

Mens de ventet på å bli delt inn i hva slags hus de skulle bo i begynte noen å 

hyle. Hvorfor? 

Det kom 20 spøkelser inn igjennom veggen. 

Spørsmål nummer 2 

Hva var spesielt med taket i Storsalen? 

Det var forhekset til å se ut som himmelen utenfor. 

Spørsmål nummer 3 

Hvem avgjorde hva slags hus de skulle bo i? 

Det var en hatt som avgjorde hva slags hus de skulle bo i. 

Spørsmål nummer 4 

Hva slags hatt skulle Harry, Ronny og Hermine bo i? 

Harry, Ronny og Hermine skulle bo i Griffing. 

Spørsmål nummer 5 

Hvordan kom maten på tallerkenen da de skulle spise? 

Tallerkenen ble magisk fylt med mat. 

Spørsmål nummer 6 

Hva skjedde da professor Slur så på Harry Potter under måltidet? 

Da professor Slur så på Harry fikk han vondt i arret i panna. 

Spørsmål nummer 7 

De som går i 1. klasse får ikke lov til å gå i …..? 

Skogen. 

Spørsmål nummer 8 

Hva var spesielt med skolesangen? 

Det som var spesielt med skolesangen var at alle valgt hver sin melodi. 

 

  



Ø Å

Spørsmål nummer 1 

Hvorfor var det vanskelig å finne frem i gangene på Galtvort? 

Dører og trapper forandret seg og flyttet på seg hele tiden. 

Spørsmål nummer 2 

Hva heter vaktmesteren? 

Argus Nask 

Spørsmål nummer 3 

Argus Nask hadde et dyr som heter fru Hansen.  Hva slags dyr var det? 

Katt 

Spørsmål nummer 4 

Hva var det kjedeligste faget, i følge Harry Potter? 

Magihistorie 

Spørsmål nummer 5 

Læreren i Magihistorie het Kiste, hva var spesielt med den læreren? 

Læreren var et spøkelse. 

Spørsmål nummer 6 

Hva lærte de i faget transfigurasjon? 

De lærte og forvandle noe fra en ting til noe annet. 

Spørsmål nummer 7 

Hvem var det Harry fikk brev fra? 

Han fikk brev fra Gygrid. 

Spørsmål nummer 8 

Hva følte Slur om Harry? 

Han hatet han. 

Spørsmål nummer 9 

Hvilken elev visste alle svarene i klasserommet? 

Hermine. 

Spørsmål nummer 10 

Hva er det som har blitt stjålet i Flirgott? 

Vi har ikke fått vite det enda. 
 

 



Ø Å

Spørsmål nummer 1 

Hva synes Harry om Draco Malfang? 

Han mislikte han. 

Spørsmål 2 

Hvorfor grudde Harry seg til flytimene med sopelime? 

Fordi han ikke ville vise for Malfang at han var dårlig til å fly. 

Spørsmål nummer 3 

Hva fikk Nilus i posten  fra sin bestemor? 

En glasskule som lyste rødt om man hade glemt noe. 

Spørsmål nummer 4 

Hvilken lærer hadde elevene i flytimene? 

Madam Hopp   

Spørsmål nummer 5 

Madam Hopp sa at det var en elev som hadde feil grep rundt sopelimen. Da 

smilte Harry og Ronny. Hvem var den eleven? 

Draco Malfang  

Spørsmål nummer 6 

Hvem var det som ved et uhell plutselig fløy opp i lufta før de skulle gjøre 

det? 

Nilus   

Spørsmål nummer 7 

Hvorfor fløy Harry etter Draco Malfang på sopelimen etter Madam Hopp 

hadde dratt? 

Fordi han han hadde tatt Nilus sin Forglemmegei. 

Spørsmål nummer 8 

Hvem var Oliver Quist? 

Han var kaptein på Rumpeldunklaget. 

Spørsmål nummer 9 

Hvorfor står Harry og Ronny opp midt på natta og går ut? 

Harry skal i duell med Draco Malfang. 

Spørsmål nummer   10 

Hvem er det som holder vakt på skolen om natta? 

Argus Nask.  



Ø Å

Spørsmål nummer 1 
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Ø Å –

Spørsmål nummer 1 

Hvem hjalp Harry med å lære reglene i rumpeldunk? 

Hermine. 

Spørsmål nummer 2 

Hvorfor ga professor Slur Griffing 5 poeng i trekk? 

Fordi Harry hadde tatt med seg en bibliotekbok ut fra biblioteket. 

Spørsmål nummer 3 

Hvilken bok var det Harry leste? 

Rumpeldunk igjennom tidene. 

Spørsmål nummer 4 

Hva var det Harry så da han gikk til professor Slur sitt kontor? 

Argus Nask og Professor slur. Argus De snakket om den trehodete hunden. 

Spørsmål nummer 5 

Hva stod det på banneren vennene til Harry hadde laget til rumpeldunk-kampen. 

“Velg Potter til president” 

Spørsmål nummer 6 

Hvilken farge hadde Griffing på draktene sine til rumpeldunk-kampen. 

Burgunderrød. 

Spørsmål nummer 7 

Hvem var dommer i rumpeldunkkampen? 

Madam Hopp 

Spørsmål nummer 8 

Hvordan så Gygrid kampen? 

Gjennom kikkert hjemmefra. 

Spørsmål nummer 9 

Hvem brukte svart magi til å styre Harrys sin Sopelimen? 

Professor Slur. 

Spørsmål nummer 10 

Hvem er Nussi? 

Det trehodete hunden. 

 



Ø Å

Spørsmål nummer 1 

Hvilken høytid er det som nærmer seg i kapittel 12? 

Jul 

Spørsmål nummer 2 

Hvordan hadde Malfang vært mot Harry etter rumpeldunk-kampen? 

Han hadde vært enda mer motbydelig enn før. 

Spørsmål nummer 3 

Hvor skulle Harry og Ronny være i jula? 

Han skulle være på Galtvort. 

Spørsmål nummer 4 

Hvem er det Harry, Ronny og Hermine prøver å finne ut hvem er på 

biblioteket? 

Nicolas Flamel   

Spørsmål nummer 5 

Hvem er Madam Knipe? 

Hun jobbet på biblioteket. 

Spørsmål nummer 6 

Hva slags spill lærte Ronny bort til Harry? 

Trollmanssjakk. 

Spørsmål nummer 7 

Hva var spesielt med trollmanssjakk? 

Brikkene var levende. 

Spørsmål nummer 8 

Hvorfor ble Harry overrasket da han våknet juleaften? 

Han hadde fått gaver. 

Spørsmål nummer 9 

Hva fikk Harry fra Gygrid i julegave? 

En fløyte. 

Spørsmål nummer 10 

Hva var den mest spesielle gaven Harry fikk? 

En usynlighetskappe. 

 



Ø Å

Spørsmål nummer 1 

Hva drømte Harry ofte om etter at han hadde sett i speilet Mørd? 

Foreldrene sine. 

Spørsmål nummer 2 

Hvem skulle være dommer i neste rumpeldunkkamp? 

Professor Slur. 

Spørsmål nummer 3 

Hvorfor kunne ikke Harry late som om han var skadet til neste kamp? 

Fordi laget ikke hadde noen andre speidere. 

Spørsmål nummer 4 

Hvordan fant de endelig ut hvem Nicolas Flammel var? 

Harry leste det på et trollmanskort. 

Spørsmål nummer 5 

Hva var det Nicolas Flamel hadde oppfunnet? 

De vises stein. 

Spørsmål nummer 6 

Hva kan De vises stein gjøre? 

Lage gull og gjøre folk udødelige. 

Spørsmål nummer 7 

Hva gjorde Harry under rumpeldunkkampen som ingen hadde gjort før? 

Ingen hadde funnet snoppen så raskt. 

Spørsmål nummer 8 

Hvem var det Harry spionerte på i skogen? 

Slur og Kringle. 

Spørsmål nummer 9 

Hva fant Harry ut da han spionerte på Slur og Kringle i skogen? 

Han fant ut at det den trehodede hunden vokter De Vises Stein. 

 

  



Ø Å

Spørsmål nummer 1 

Hvor lenge er det til eksamen for Hermine, Harry og Ronny? 

10 uker 

Spørsmål nummer 2 

Hva leste Gygrid om på biblioteket? 

Drager 

Spørsmål nummer 3 

Hva ble Harry, Ronny og Hermine overrasket over da de kom hjem til Gygrid? 

Alle gardinene var trukket for. 

Spørsmål nummer 4 

Hva er det Gygrid har gjemt hjemme hos seg? 

Drageegg 

Spørsmål nummer 5 

Hvordan fikk Gygrid drageeget? 

Han vant det i et kortspill. 

Spørsmål nummer 6 

Hva slags type drageart er det Gygrid har? 

Norsk kamrygg 

Spørsmål nummer 7 

Hva stod det på lappen Harry fikk fra Gygrid? 

“Den klekker”. 

Spørsmål nummer 8 

Hvem var det som hadde spionert og sett dragen? 

Draco Malfang. 

Spørsmål nummer 9 

Hva slags navn gir de dragen? 

Norbert 

Spørsmål nummer 10 

Hvem gir de dragen til? 

Kalle. 

 

  



Ø Å

Spørsmål nummer 1 

Hva slags straff fikk barna i straff for å vært ute nattestid? 

De fikk 50 poeng hver i bot og  barna fikk arrest. 

Spørsmål nummer 2 

Hvordan reagerte de andre elevene fra Griffing mot Harry, Ronny og 

Hermine etter at de fikk straffe? 

De ble sinte på dem. 

Spørsmål nummer 3 

Hvor skulle barna gjennomføre straffen sin? 

I skogen. 

Spørsmål nummer 4 

Hva skulle barna finne i skogen? 

En skadet enhjørning. 

Spørsmål nummer 5 

Hvem sendte opp røde gnister i skogen fordi han ble skremt? 

Nilus. 

Spørsmål nummer 6 

Hvis noen fikk problemer i skogen, skulle de…. 

Sende opp røde signaler med sine tryllestaver 

Spørsmål nummer 7 

Hva skjedde med enhjørningen? 

Den døde 

Spørsmål nummer 8 

Hvem er som mest redd for å si navnet til” Han-du-vet" høyt? 

Ronny. 

Spørsmål nummer 9 

Hvor fant Harry under teppet på senga si? 

Sin usynlighetskappe. 

 

 

 



Ø Å

Spørsmål nummer 1 

Hva måtte eleven  gjøre med ananasen for Professor Pirrevimp på eksamen? 

Få den til  å danse over pulten. 

Spørsmål nummer 2 

Etter eksamen .. 

Hadde elevene fri en uke. 

Spørsmål nummer 3 

Hvem synes eksamen var mye lettere enn fryktet? 

Hermine 

Spørsmål nummer 4 

Hva roet Nussi? 

Musikk. 

Spørsmål nummer 5 

Hvorfor var ikke Humlesnurr på Galtvort? 

Han var innkalt til møte med magidepartementet. 

Spørsmål nummer 6 

Hvem trodde ikke på Harry da han sa at De Vises Stein skulle bli stjålet? 

McSnurp. 

Spørsmål nummer 7 

Hermine kastet en forbannelse over Nilus, hva gjorde hun? 

En full kroppslås. Han ble helt stiv i kroppen. 

Spørsmål nummer 8 

Da Gnav hørte Harry snike seg forbi... 

Fortalte Harry ham at han var Blodbaronen.  (Skrek han høyt, blokkerte han 

inngangen) 

Spørsmål nummer 9 

Hvordan kom Harry, Ronny og Hermine forbi Nussi? 

Harry spilte på fløyten han hadde fått av Gygrid. 

Spørsmål nummer 10 

Hvordan stoppet Hermine djevelsnaren? 

Tryllet opp ild. 

 



Ø Å

Spørsmål nummer 1 

Hvem er med professor Krengle overalt? 

Voldemort. 

Spørsmål nummer 2 

Hvorfor prøvde Harry å se i speilet Mørd? 

For å se hvor De Vises Stein var gjemt. 

Spørsmål nummer 3 

Hvor så Harry at De Vises Stein var gjemt? 

I sin egen lomme. 

Spørsmål nummer 4 

Hva svarte Harry  da Professor Krengle spurte hva han så i speilet? 

At han tok Humlesnurr i hånda og at han hadde vunnet huspokkalen. 

Spørsmål nummer 5 

Hva hadde Professor Krengle under turbanen på baksiden av hodet? 

Et blekt ansikt. 

Spørsmål nummer 6 

Hva skjedde da Professor Krengle tok på Harry? 

Han følte en knivskarp smerte i arret i pannen. 

Spørsmål nummer 7 

Hvorfor klarte ikke Professor Krengle å røre Harry? 

Han følte sterke smerter 

Spørsmål nummer 8 

Hva skjedde med De Vises Stein? 

Den ble ødelagt. 

Spørsmål nummer 9 

Hva slags smak var på Bertrams Butts Allsmaksbønner   Humlesnurr smakte på? 

Ørevoks 

Spørsmål nummer 10 

Hvordan hadde Gygrid det når Harry møte han? 

Han gråt fordi han hadde avslørt hvordan Voldemort skulle komme seg forbi Nussi. 

 

 


