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MÅLET MED SPILLET
Å være den eneste spilleren som er igjen i spillet etter at alle de 

andre har gått konkurs.

INNHOLD
1 spillebrett, 1 bankenhet, 6 spillebrikker, 28 skjøtekort, 
16 sjansekort, 16 prøv lykken-kort, 6 Monopol-bankkort, 

32 grønne leiligheter, 12 røde hoteller og 2 terninger.

Hvis du er fortrolig med Monopol og ønsker å spille et hurtigere spill:

1. Banksjefen starter med å blande skjøtekortene og gi to til hver spiller. Spillerne 
betaler straks banken prisen for de eiendommene de mottar. Spillet går så 
videre som normalt.

2. Du trenger bare bygge tre leiligheter på hver tomt i en fargegruppe før du 
kjøper hotell (i stedet for fi re). Når du selger hoteller, er verdien halvparten av 
kjøpsprisen.

3. Så snart den andre spilleren går konkurs, avsluttes spillet. Banksjefen bruker 
bankenheten og legger sammen:

 • Penger som er igjen på bankkortet

 • Tomter, medier og torg med den prisen som er oppgitt på brettet

 • Eventuell pantsatt eiendom med halvparten av prisen som er oppgitt på   
 brettet

 • Leiligheter, verdsatt etter innkjøpspris

 • Hoteller, verdsatt etter innkjøpspris inkludert verdien av tre leiligheter

Den rikeste spilleren vinner spillet!

Eller dere kan bli enige om en bestemt tid da spillet skal avsluttes. Den som er rikest 
på dette tidspunktet, vinner!
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Gå i fengsel.

Se side 13.

Betal leie på andre 
spilleres eiendommer.

Se side 9.

Bygg på 
eiendommene dine.

Se side 10.

Ta et 
sjansekort.

Se side 12.

Ta et prøv 
lykken-kort.

Se side 12.

Motta kr 2M når du 
passerer START.

Se sidene 7 og 13.

Pantsett en 
eiendom.

Se side 11.

Bankenhet 
og kort.

Se sidene 6 til 8.
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BANKSJEFEN  ......................................................................5
SPILLET  .................................................................................5
BANKENHETEN  .................................................................6

BANKSJEFEN
Velg én av spillerne som banksjef. Hvis det er mer enn fem spillere, kan banksjefen 
velge å ha bare denne rollen. Banksjefen passer på:

KJØPE EIENDOM  ..............................................................9
AUKSJONER  .......................................................................9
BETALE LEIE  .......................................................................9
MEDIER  ..............................................................................10
TORG  .................................................................................10
BYGGE LEILIGHETER  ..................................................10
BYGGE HOTELLER ........................................................10
SLUTT PÅ BYGNINGENE  ...........................................10
SLUTT PÅ PENGENE  ....................................................11
SELGE EIENDOM  ...........................................................11
PANTSETTING  ................................................................11
KONKURS  .........................................................................12
SJANSE OG PRØV LYKKEN  ......................................12
GRATIS PARKERING  ....................................................13
PASSERE START TO GANGER PÅ ÉN TUR  ...........13
FENGSEL  ...........................................................................13
INFORMASJON OM BATTERIER  ............................14
ET RASKERE SPILL  ........................................................16
HURTIG-MONOPOL  ....................................................16

SPILLET
1. Kast begge terninger. Spilleren med høyest tall starter. Spillet fortsetter med 

klokken.

2. Når det er din tur, kaster du terningene og fl ytter dette antallet felter med 
klokken rundt brettet. To eller fl ere spillebrikker kan være på samme felt 
samtidig. Avhengig av hvilket felt du lander på gjør du ett av følgende:

 • Kjøper eiendommen (hvis ikke en annen spiller eier den). Se side 9.
 • Får banksjefen til å auksjonere bort eiendommen (hvis du ikke vil 

 kjøpe den). Se side 9.
 • Betaler leie (hvis en annen spiller eier eiendommen). Se side 9.
 • Betaler skatt.

 • Trekker et sjanse- eller prøv lykken-kort. Se side 12.
 • Går i fengsel. Se side 13.
3. Når du eier en hel fargegruppe, kan du bygge leiligheter eller hoteller på disse 

tomtene.

4. Hvis du går tom for penger, kan du pantsette eller selge eiendom for å betale 
kreditorene. Hvis du ikke greier å skaffe nok penger til å betale leie, skatt eller 
en regning, blir du erklært konkurs og er ute av spillet.

5. Ingen spiller kan låne penger av eller låne ut penger til en annen spiller. Men en 
spiller kan velge å akseptere hvilken som helst av eiendommene dine i stedet 
for penger som du skylder ham eller henne.

6. Hvis du får to like, tar du turen din som normalt og kaster så på nytt. Hvis du får 
tre ganger to like på samme tur, går du i fengsel. 

7. Fortsett til bare én spiller er igjen i spillet. Denne spilleren er vinneren!

Bankenheten Skjøtekortene Leiligheter og hoteller Auksjoner
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Million

MOTTA PENGER
Du kan motta penger 
i forbindelse med:
• Passering av START
• Leie
• Sjanse- og prøv lykken-kort
• Salg av leiligheter og hoteller
• Pantsetting
• En spiller som er konkurs

Motta penger fra banksjefen:
• Sjanse- og prøv lykken-kort
• Passering av START
• Salg av leiligheter og hoteller
• Pantsetting
Banksjefen setter kortet ditt inn i 
enhetens venstre spor. Saldoen din 
vises. Hun eller han taster inn beløpet 
du skal motta. Når saldoen din går 
opp, fjernes kortet.

Batterier
Sette inn og ta ut batterier, 
se side 14.

Starte 
Trykk på en tast eller sett inn et kort. Hver 
spillers startsaldo er kr 15 millioner. Når 
en spillers kort blir satt inn i enheten, blir 
nummeret på kortet vist sammen med 
denne spillerens nåværende saldo.

Passere START: Banksjefen setter kortet ditt inn i enhetens venstre 
spor og trykker på  for å legge til kr 2 millioner.

Tusen

Slette/nullstille: Trykk og hold til du hører et pip for å spille et nytt 
spill. Alle saldoer blir tilbakestilt til startsummen på kr 15 millioner.

Desimaltegn/volumjustering

Motta penger

Betale penger

BETALE PENGER
Du kan betale penger 
i forbindelse med:

• Leie
• Eiendom
• Skatt
• Sjanse- og prøv lykken-kort
• Leiligheter og hoteller
• Innløsing av et pant
• Løslatelse fra fengselet
• Gjeld du har til en annen spiller

Betale penger til banksjefen:
• Sjanse- og prøv lykken-kort
• Kjøp av eiendommer, leiligheter 

og hoteller
• Betaling av skatt
• Innløsing av et pant
• Løslatelse fra fengselet
Banksjefen setter kortet ditt inn i 
enhetens høyre spor. Hun eller han 
taster inn beløpet du skal betale. Når 
saldoen din går ned, fjernes kortet.

BANKENHETEN HAR PLASS TIL BARE 5 TALL PÅ SKJERMEN, SÅ DEN VISER FOR 
EKSEMPEL 100 000 SOM 100K og 1 000 000 SOM 1M. DERFOR MÅ DU OPPGI 
TALLENE NØYAKTIG SLIK DE STÅR PÅ SKJØTEKORTENE.
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KJØPE EIENDOM
Det er tre typer eiendom:

Hvis du lander på en eiendom ingen eier, har du førsteretten til å kjøpe den. Hvis du 
bestemmer deg for å kjøpe, betaler du prisen som er oppgitt på dette feltet, til 
banken. Du får skjøtet for denne eiendommen som et bevis på eierskapet. Legg det 
foran deg med forsiden opp. Hvis du bestemmer deg for ikke å kjøpe, holdes det en 
auksjon (se Auksjoner).
Når du eier en eiendom, har du rett til å kreve inn leie fra enhver spiller som lander 
på dette feltet. Når du eier alle tomtene i en fargegruppe, dvs. du har monopol, kan 
du bygge leiligheter og hoteller på tomter i denne gruppen og få mer i leie!

AUKSJONER
Hvis du bestemmer deg for ikke å kjøpe en eiendom når du har landet på 
den, må banksjefen straks auksjonere den bort til den som byr høyest. 
Dere starter på den prisen en annen spiller er villig til å betale. Selv om 
du avsto fra muligheten til å kjøpe til opprinnelig pris, kan du også være 
med på å by.

BETALE LEIE 
Hvis terningkastet fører deg til en tomt som er eid av en annen spiller, må du 
betale leie (hvis ikke tomten er pantsatt). Spilleren som eier tomten, må be deg 
om leien før neste spiller kaster terningene. Beløpet du skal betale, står på 
skjøtekortet og varierer med antall bygninger på tomten.

Hvis du eier en hel fargegruppe, blir leien fordoblet for alle ubebygde tomter i 
denne gruppen (dvs. tomt uten leiligheter eller hoteller). Ved pantsetting kan du 
fremdeles kreve dobbelt leie for tomter som ikke er pantsatt.

Betale penger til/motta penger fra en annen spiller:
• Leie
• Konkurs
• Salg av eiendom
Banksjefen setter kortet til den som betaler, inn i det høyre sporet på enheten og 
kortet til den som mottar betaling, i det venstre sporet på enheten. Betalerens saldo 
vises. Tast inn beløpet som skal betales. Betalerens saldo går ned. Når pengene er 
overført, går mottakerens saldo opp. Banksjefen fjerner begge kortene.

Pause
Enheten slår seg av automatisk etter ett minutt uten aktivitet. Trykk på en tast for å 
starte den igjen. Alle saldoer er fremdeles lagret i enheten. Dette betyr at dere 
kan ta en pause i spillet og fortsette senere, og pengene vil være akkurat der dere 
forlot dem.

Banksjeftips
1. Følg alltid pilene på kortene når du setter dem inn i enheten. 
2. Hvis enheten ikke piper når du setter inn et kort, sjekker du om det er satt inn med 

riktig side opp.
3. Hvis du taster inn galt beløp, trykker du ”C” og taster inn det riktige beløpet. Du kan 

rette en feil bare hvis kortet fremdeles er i enheten. 
4. Maksimalt beløp som kan tastes inn på én gang, er kr 20M. Minste beløp er kr 10K.
5. Du justerer volumet ved å ta ut alle kort og så trykke på desimaltegnknappen.

 1. Tomter 2. Torg 3. Medier 
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Hvis det er et begrenset antall leiligheter eller hoteller igjen, og to eller fl ere spillere 
ønsker å kjøpe fl ere enn banken har, auksjonerer banksjefen dem bort enkeltvis til 
den som byr høyest. Dere starter på den laveste prisen som er oppgitt på aktuelle/
aktuelt skjøtekort.

SLUTT PÅ PENGENE 
Hvis du har lite penger, kan du skaffe fl ere ved å:

● selge bygninger

● pantsette eiendom

● selge tomter, medier eller torg til en annen spiller for en sum dere blir enige om 
(selv om eiendommen er pantsatt).

SELGE EIENDOM
Du kan selge ubebygde tomter, torg og medier til en annen spiller for en pris dere 
blir enige om. Du kan ikke selge en tomt hvis det er bygninger på noen av tomtene 
i denne fargegruppen. Du må først selge alle bygningene på disse tomtene til 
banken.

Leiligheter og hoteller blir solgt til banken til halvparten av opprinnelig kjøpspris, 
som er oppgitt på skjøtekortet. Du kan selge under din tur eller mellom andre 
spilleres turer.

Selge leiligheter
Du må selge leiligheter jevnt, det vi si på samme måte som de ble bygd.

Selge hoteller
Banken betaler halve prisen for hotellet pluss halve prisen for de fi re leilighetene 
som ble byttet inn ved kjøpet av hotellet. 

Du kan også dele opp hoteller i leiligheter for å skaffe penger. Du gjør dette ved å 
selge et hotell for halvparten av sin pris og motta fi re leiligheter i bytte.

PANTSETTING

 Pantsette eiendom
Først selger du eventuelle bygninger.
Så snur du skjøtekortet for tomten
med forsiden ned og mottar 
pantsettingsbeløpet som står på baksiden 
av kortet.

Du beholder all pantsatt eiendom, og ingen 
annen spiller kan løse inn pantet for å sikre 
seg eiendommen. Du kan ikke kreve inn leie 
for pantsatt eiendom, men kan kreve det for 
andre eiendommer i denne fargegruppen.

MEDIER
Medier blir kjøpt og auksjonert 
bort på samme måte som 
tomter. 

Hvis du lander på et av mediene 
noen eier, betaler du leie til eieren 
i samsvar med hva terningen viste da 
du landet der. Hvis eieren har ett av 
mediene, er leien fi re ganger det 
terningen viser, multiplisert med 
10 000. Hvis eieren har begge mediene, 
må du betale ti ganger det terningene 
viser, multiplisert med 10 000.

TORG
Torg blir kjøpt og auksjonert bort på samme måte som tomter. 

Hvis du lander på en torg noen eier, betaler du beløpet som er oppgitt på 
skjøtekortet, til eieren. Beløpet du skal betale, står på skjøtekortet, og er avhengig 
av antallet torg denne spilleren eier.

BYGGE LEILIGHETER
Når du eier alle tomtene i en fargegruppe, kan du kjøpe leiligheter 
og oppføre dem på alle disse feltene. Prisen for en leilighet er 
oppgitt på skjøtekortet.

Du kan kjøpe leiligheter (eller hoteller) under din tur eller mellom 
andre spilleres turer, men du må bygge jevnt: Du kan ikke bygge en 
leilighet nummer to før du har bygd én leilighet på hver av tomtene 
i denne gruppen. Du kan kjøpe så mange 
bygninger du ønsker, så lenge du har råd til dem. 
Du kan ikke bygge leiligheter hvis noen tomt i den 
samme fargegruppen er pantsatt.

Når du bygger fl ere leiligheter på en tomt, stabler 
du dem som en skyskraper.

BYGGE HOTELLER
Før du kan bygge hotell, må du ha fi re leiligheter på hver av 
tomtene i en komplett fargegruppe. Bytt fi re leiligheter mot et 
hotell, og betal banken prisen som er oppgitt på skjøtekortet. 
Du kan bygge bare ett hotell på hver tomt.

SLUTT PÅ BYGNINGENE 
Hvis banken ikke har fl ere leiligheter igjen, må du vente til andre 
spillere leverer tilbake sine før du kan kjøp. 
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GRATIS PARKERING
Det er ingen straff for å lande her, og du kan 
fremdeles utføre transaksjoner som vanlig (kreve 
inn leie, bygge på tomter du eier osv.).

PASSERE START TO GANGER PÅ ÉN TUR
Du kan motta kr 2 millioner to ganger på én tur. Dette 
skjer hvis du for eksempel lander på et sjanse- eller 
prøv lykken-felt rett etter at du har passert START, 
og tar et kort som sier du skal rykke frem til START. 
Banksjefen må ta ut og sette inn kortet ditt i 
bankenheten før  trykkes for annen gang.

FENGSEL

Gå i fengsel
Du sendes i fengsel hvis:

● du lander på ”Gå i fengsel”-feltet.

● du får et sjanse- eller prøv lykken-kort som sier   
 ”Gå direkte i fengsel”. 

● du får to like tre ganger på rad under din tur.

Turen din er over når du sendes i fengsel. Flytt til 
fengselsfeltet. Du mottar ikke kr 2 millioner uansett 
hvor du er på brettet.

Mens du er i fengselet, kan du kreve inn leie for eiendommer hvis de ikke er pantsatt.

Løslatelse fra fengselet
Du kan komme deg ut av fengselet ved å:

● betale en bot på kr 500K og fortsette på din neste tur. 

● bruke et ”slippe ut av fengsel gratis”-kort. 

● få to like.

Hvis du ikke har fått to like etter tre turer, betaler du kr 500K til banken før du 
fl ytter i samsvar med det tredje terningkastet ditt.

”Bare på besøk” i fengselet
Hvis du ikke blir sendt i fengselet, men lander på fengselsfeltet, er du ”bare på 
besøk” og får ingen straff.

Innløsing av pant
Du må betale det opprinnelige pantsettingsbeløpet pluss 10 % renter (avrundet opp til 
nærmeste 10 000). Når du har betalt tilbake, snur du skjøtekortet med forsiden opp.

Selge en pantsatt eiendom
Du kan selge en pantsatt eiendom til en annen spiller til enhver pris dere blir enige 
om. Kjøperen kan da umiddelbart innløse pantet eller betale 10 % rente (avrundet 
opp til nærmeste 10 000) og opprettholde pantet. Pantet kan så innløses på 
normal måte senere i spillet.

Når alle tomter i en fargegruppe er uten pant, kan eieren begynne å kjøpe tilbake 
leiligheter og hoteller til full pris igjen.

KONKURS
Hvis du skylder mer penger enn du kan skaffe fra eiendelene dine, blir du erklært 
konkurs og er ute av spillet.

Gjeld til banken
Lever tilbake skjøtekortene dine til banksjefen, som auksjonerer bort hver 
eiendom til den som byr høyest. Legg alle ”slippe ut av fengsel gratis”-kort tilbake i 
bunnen av den aktuelle bunken.

Gjeld til en annen spiller
Den andre spilleren får alle pengene du har igjen på bankkortet ditt, skjøtekortene 
dine og eventuelle ”slippe ut av fengsel gratis”-kort du har.

SJANSE OG PRØV LYKKEN 
Når du lander på et av disse feltene, tar du toppkortet fra
den aktuelle bunken. Følg instruksjonene på kortet
før du legger det tilbake, med forsiden
ned, i bunnen av bunken. Hvis du tar et 
”slippe ut av fengsel gratis”-kort, kan 
du beholde det til du vil bruke det, 
eller vil selge det til en annen spiller for 
en sum dere blir enige om.

Hvis et kort sier du skal fl ytte til et annet 
felt, fl ytter du dit i pilens retning. Hvis du 
passerer START på veien, mottar du kr 2M. 
Du passerer ikke START hvis et kort sender 
deg i fengsel eller sender deg tilbake
(f.eks. til Torggata).
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Blå:

Bjerke:  Bjerke er mer enn bare en travbane!

Grønlandsleiret:  En unik blanding av nasjonaliteter og kulturer – og gammel og ny 
bebyggelse

Ringgata:  Nærmeste nabo til Botanisk hage og Munch-museet

Rosa:

Sagene:  Fra sagverksdrift langs elva til upretensiøs bydel for ymse …

Gamlebyen:  Forsatt rufsete (heldigvis, sier mange) – brune kafeer, tatoveringssjapper. 
Middelalderparken! 

Sinsen:  Ikke bare en rundkjøring! Levende 60-tallsbebyggelse

Oransje:

Kirkeveien:  Fra Ullevål sykehus til Frogner plass – en nøkkelgate i Oslos trafi kksystem 

Ekeberg:  Fra fotball til god mat og strålende utsikt. Mye gammel bebyggelse bevart

Pilestredet:  Fra Oslo Tinghus via blitzhuset og det gamle Rikshospitalet til Fagerborg.
På vei til å bli ny, fresh bydel  

Rød:

Bislett:  Skøyterekorder og Bislett Games – nå med et fl unkende nytt stadion

Grünerløkka:  Gammelt arbeiderstrøk, nå trendy bydel med yrende uteliv 

Bygdøy allé:  Når kastanjene blomstrer …

Gul:

Bogstadveien:  Oslos shoppinggate nr. 1! Unges og single studenters drømmeadresse 

St. Hanshaugen:  Litt østkant og litt vestkant. Vakker park – perfekt for sommerens 
grillkvelder!

Karl Johan:  Oslos paradegate! Shopping, uteliv og turister preger gaten 

Grønn:

Nobels gate:  Stille og rolig Frogner-gate som blant annet huser den amerikanske 
ambassadørboligen

Aker brygge:  Forretningsliv, shoppingliv og uteliv. Innovative boligkomplekser  

Ullevål Hageby:  Sjarmerende strøk bygd i engelsk stil. Akademikerlandsbyen    

Mørkeblå:

Huk aveny:  Bygdøys paradegate. Store og klassiske murvillaer

Trosterudveien:  Kanskje en av Norges mest eksklusive adresser 

VIKTIG: INFORMASJON OM BATTERIER

Vennligst oppbevar denne informasjonen for fremtidig referanse. Batterier bør settes inn 
av en voksen person.

ADVARSEL:

1. Følg alltid instruksjonene nøye. Bruk kun batterier som er merket, og 
vær nøye med å sette dem riktig inn med + mot + og – mot –.

2. Bland ikke sammen nye og gamle batterier, eller vanlige batterier 
(karbon-sink) med alkaliske batterier.

3. Fjern utladede eller fl ate batterier.

4. Ta ut batteriene om produktet ikke skal brukes på en stund.

5. Ikke kortslutt strømforsyningsenheten.

6. Om produktet skulle forårsake eller bli berørt av elektroniske forstyrrelser, skal det 
holdes unna andre elektroniske produkter. Tilbakestill (slå av og på igjen, eller ta ut og 
sett inn batteriene igjen) om nødvendig.

7. BRUK IKKE OPPLADBARE BATTERIER. LAD ALDRI OPP ANDRE TYPER BATTERIER.

8. Som med alle mindre gjenstander, må batterier holdes unna små barn. Om de svelges, 
må lege oppsøkes umiddelbart.

   Dette produktet må du levere inn separat på et mottak for resirkulering. Det skal 
ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

I 2005 var det 70 siden Charles B. Darrow fant opp det originale Monopol-spillet. Dette ble 
feiret med en kampanje med formål å fi nne ut hvordan det norske Monopol-brettet ville se 
ut hvis det ble laget i dag. Det norske folket stemte, og de valgte de stedene i Oslo du 
fi nner i denne utgaven. 

Vi takker våre partnere for hjelpen med denne kampanjen:

Det norske folket valgte disse gatene og bydelene:

Brun:

Holmlia:  Mennesker og kultur i hverdagsliv og drabantbyliv med etniske og ikke-
etniske nordmenn 

Torggata:  Sentral gate mellom Youngstorget og Stortorvet, med Eldorado kino som 
godt synlig landemerke
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