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Historie, finkultur og natur & vitenskap 
  



HISTORIE 

1 
Hva var det som ifølge Winston Churchill strakte seg fra Stettin i 
Østersjøen til Trieste ved Adriaterhavet?  

2 
Innefor hvilken isme, grunnlagt av Edmund Burke, er "reformere 
for å bevare" en sentral tese?  

3 

Med det russiske ordet for sannhet, hva het avisen med samme 
navn grunnlagt i 1912? Dette var den ledende avisen i Sovjet etter 
oktoberrevolusjonen. Den var sentralkomiteens organ fram til 
1991. 

 

4 
Hvilken krig, som varte fra 431 f.Kr. til 404 f.Kr., omhandlet 
hovedverket til den greske historikeren Thukydid?  

5 
Hvilken by var hovedstad i Japan fra 794 til 1868? 

 

6 

Den Islamske stat (IS) ble tidligere mer kalt ISIL. Hva står L-en for i 
denne forkortelsen, en betegnelse som ble benyttet området 
avmerket på kartet? 

 

7 

Også kalt fornuftens eller rasjonalismens tidsalder, hvilket begrep 
ble brukt for den epoken 1650-tallet til 1780-tallet hvor kulturelle 
og intellektuelle krefter i Vest-Europa la vekt på analyse og 
individualisme, snarere enn tradisjonelle linjer med myndighet? 

 

8 

Hvilket navn brukes i dagligtale om det mest kjente funnet av 
apemenneskeslekten Australopithecus afarensis som ble gjort i i 
Awash-dalen i Etiopia i 1974? Navnet er tatt fra deler av tittelen i 
en Beatles-sang. 

 

9 
I hvilket nåværende land lå Nikea hvor det berømte konsilet ble 
avholdt i 325?  

10 
I hvilket land gikk i 2008 kong Gyanendra av og ble landets 
foreløpig siste konge da landet gikk fra å være monarki til å bli 
republikk? 

 

11 
Under hvilket navn kjenner vi bedre Sophie Friederike Auguste von 
Anhalt-Zerbst-Dornburg (1729 - 1796)?  

12 
År 69 kalles for de fire keiseres år i Romerriket. De fire keiserne var 
Galba, Otho, Vitellius og …?  

13 
Hva som, som i dag står på UNESCOs verdensarvliste, var det 
sveitseren Johann Ludwig Burckhardt gjenoppdaget i 1812?  

14 

Det sannsynligvis viktigste politiske bidrag i Eurovision Song 
Contest var Portugals bidrag "E Depois do Adeus" av Paulo de 
Carvalho. Hvilken hendelse markerte det startskuddet til?  



15 

Hva het dynastiet i Iran som regjerte fra 1501 til 1736? Ismail 1 
tok makten i Iran 1501 og etablerte sjiaretningen av islam som 
statsreligion. Dynastiets effektive styre endte i 1722 da Hoseyn ble 
avsatt, men man regner gjerne Abbas III som dynastiets siste 
hersker. 

 

16 
I hvilket land var Bao Dai landets siste keiser 1926 til 1945? Han 
bar også tittelen kongen av Annam.  

17 

Hvilken sangers navn kan settes foran "doktrine" for å gi navnet 
til et begrep som Gorbatsjov-regjeringen noe spøkefullt brukte om 
politikken der Warsawapakt-landene selv kunne velge sin egen 
innenrikspolitikk? Begrepet tar utgangspunkt i en sang fra 1969 
med tekst av Paul Anka som kanskje ble den mest kjente til 
sangeren vi spør om. 

 

18 
Hva ble kalt apella i oldtidens Sparta og ekklesia i oldtidens 
Athen?  

19 

I hvilket land anla Henry Ford i 1920 industribyen Fordlandia for å 
styrke bilproduksjonen sin? Dette endte som en økonomisk 
katastrofe, og før området ble solgt i 1945, hadde han tapt en 
formue. 

 

20 

Hvem skal angivelig ha uttalt etter å ha møtt Franco i 1940 at han 
heller ville dra til tannlegen og trekke en tann enn å møte Franco 
igjen?  

21 

Den blodigste konflikten etter andre verdenskrig krevde 
anslagsvis 5,4 millioner mennesker livet. Konflikten varte rundt 
fem år og involverte ni land direkte og til sammen rundt 20 ulike 
væpnede grupper. Krigen har navn etter landet hvor hovedparten 
av de væpnede konfliktene foregikk. Hvilket land? 

 

22 

Hva var navnet på den tyske marxistiske teoretikeren, aktivisten 
og forkjemperen for kvinners rettigheter (1857 - 1933) som i 1911 
organiserte den første internasjonale kvinnedagen? Hun ble født 
Eissner men er vanligvis kjent under etternavnet til hennes 
partner, far til hennes to barn. 

 

23 

Hvilket lands sentralbank stod for utstedelsen av valutaen som 
ble benyttet i landene ved den persiske gulf og på den arabiske 
halvøy i perioden 1959 til 1966? Navnet på valutaen kan gi en 
pekepinn på hvilket land som stod for utstedelsen. 

 

24 

På hvilken liste som domineres av tyskere er finnen Ilmari 
Juutilainen beste ikke-tysker med 94? 

 

25 

Hvilket ord brukes i vesten om Bayt al-Hikma, et bibliotek og et 
akademi i Bagdad under islams gullalder? Det ble grunnlagt av 
kalif Harun al-Rashid rundt år 800 og ødelagt under den mongolske 
beleiringen av Bagdad i 1258 på ordre av Hülegü khan. 

 

26 

I tiden 1850 til 1864 raste taipingopprøret i Kina. En regner med at 
opprøret krevde 20 millioner liv. Opprøret hva ledet av Hong 
Xiuquan. Hvilken meget kjent person mente han at han var bror 
til? 

 



27 

Hvilken sivilisasjons historie har historikeren og presten Manetho 
skrevet autoritativ historie om? Han levde i det tredje århundre fvt 
og verkets tittel angir hvilken sivilisasjon vi er ute etter. 

 

28 

Hvilken polsk franciskanermunk gikk i 1941 frivillig i sultedøden i 
konsentrasjonsleiren Auschwitz i stedet for en medfange, som 
egentlig var idømt denne straffen? Han ble helgenkåret av Pave 
Johannes Paul II på Petersplassen i 1982, og medfangen var til 
stede ved handlingen. Han er skytshelgen for politiske fanger og 
har en statue på Westminster Abbeys fasade. 

 

29 

Hva heter denne britiske offiseren av belgisk og irsk avstamning? 
Han tjenestegjorde i boerkrigen, første verdenskrig, og andre 
verdenskrig der han ble skutt i ansiktet, hodet, magen, ankel, legg, 
hofte, og øret; overlevde to flyulykker; gravde seg ut av en 
fangeleir; og bet av sine egne fingre når en lege nektet å amputere 
dem. Han beskriver sine opplevelser i første verdenskrig, på 
følgende måte: "Ærlig talt jeg hadde meget glede av krigen." Svaret 
inneholder mer enn ett navn.  

30 

Hvem ga i 1543 ut det antijødiske skriftet "Om jødene og deres 
løgner"? Nazi-avisen "Der Stürmer" har beskrevet skriftet som den 
mest radikalt antisemittiske skrift noensinne utgitt.  

 

  



FINKULTUR 

1 Hvem skrev "Die Leiden des Jungen Werthers"? 
 

2 

Hvilken samling av historier har følgende bakgrunn: Kongen 
Shahryar beordrer vesiren til å skaffe seg en ny brud hver natt. 
Etter å ha tilbrakt natten med henne, henrettes hun ved daggry. 
Dette fortsetter til vesirens datter Scheherazade går med på å bli 
Shahryars neste kone. Hun har laget en plan, hver natt etter 
bryllupet forteller hun ham historier. Hun sørger for at kongen 
hver morgen er spent på hvordan det går videre, derfor utsetter 
han henrettelsen slik at han skal få høre fortsettelsen.  

 

3 

Hva er det som ifølge tittelen blir stjålet i denne filmen av fra 
1948 av Vittoria de Sica? 

 

4 

Hvilke to deler består diagrammet taijitu av? 

 

5 

I bildet "Friheten fører folket" ("La Liberté guidant le peuple") av 
Eugène Delacroix fra 1830, ser vi en kvinne med et gevær med 
bajonett i sin venstre hånd. Hva holder hun i sin høyre hånd? 

 

6 

Opprinnelig fra gresk - hvilket ord benyttes for å beskrive 
kunsten å utarbeide danser for scenebruk, og i visse tilfeller det 
å skape et scenisk bevegelsesmønster innen en ballett- eller 
teaterforestilling? 

 

7 
Hva heter læreboken i kjærlighetskunst som ble skrevet av den 
indiske filosofen Vatsyayana et sted mellom 400 fvt og 200 evt?   

8 

Hva er navnet på denne statuen sannsynligvis laget av 
Alexandros fra Antioch et sted mellom 130 og 100 fvt? Statuen 
befinner seg i dag i Louvre i Paris. 

 

9 Hva heter mannsstemmen mellom tenor og bass? 
 

10 
Hvilket ord mangler i tittelen på denne boken skrevet av Milan 
Kundera: "Tilværelsens uutholdelige ......"?  



11 

Hvem ble i 2004 den første kvinnen som mottok Pritzker-
prisen? Under ses et av hennes verk - Bridge Pavilion i Zaragoza. 

 

12 

Hvilken sentral forfatter i Beat-generasjonen skjøt og drepte sin 
andre kone Joan Vollmer i Mexico City i 1951 i et mislykket 
forsøk på å gjenta Wilhelm Tells bedrifter?  

13 
I hvilken bygning med inskripsjonen "M. AGRIPPA L. F. COS. 
TERTIUM. FECIT" ligger Rafael begravet?  

14 

Hvilken italiensk høyrenessansemaler malte i 1567 dette 
selvportrettet? Han regnes som den fremste representanten for 
den venetianske skolen. 

 

15 
Hvilken komponist, som blant annet komponerte fire symfonier 
der den første kalles "Vårsymfonien" og den tredje kalles "Den 
rhinske", døde på psykiatrisk klinikk i 1856, muligens av syfilis? 

 

16 

Hva heter kunstmuseeet i Haag i Nederland der man finner 
hovedverker fra den hollandske gullalderen som: Rembrandts 
”Nicolaes Tulps anatomiundervisning”, Fabritius ”Stillitsen” og 
Johannes Vermeers ”Pike med perleøredobb” og ”Utsikt over 
Delft”? 

 

17 

På hvilket kontinent finner vi verdens største pyramide målt i 
volum? 

 

18 

Hvilket kunstnernavn var/er Christian Emil Marie Küpper (1883-
1931) kjent under? Han samarbeidet med Piet Mondrian og var 
med på å danne de Stijl-gruppen i 1917. Han redigerte også 
tidsskriftet de Stijl til sin død. 

 

19 

i hvilken, primært italiensk kunstretning, som startet rundt 
1909, står mantraer som «En prustende racerbil er vakrere enn 
Nike fra Samothrake» sentralt? Retningen dyrket det moderne 
og erklærte den klassiske kulturens død i teknikkens og krigens 
tidsalder. Retningen er illustrert under av Umberto Boccioni 
skulptur "Unique Forms of Continuity in Space". 

 



20 

Hvilken bygning som sto klar til Verdensutstillingen i London i 
1851, sto arkitekten Joseph Paxton bak? Bygningen brant ned i 
1936.  

21 

Hva het den russiske ballettdanseren (1889/1890 – 1950) som 
var sin tids beste danser? Blant annet var han kjent for å kunne 
danse "en pointe", noe som var uvanlig for menn tidlig på 1910-
tallet. 

 

22 

Denne fransk-sveitsiske pianisten (1877-1962) er en av de mest 
kjente utøverne innen klassisk musikk i det 20. århundre grunnet 
sin poetiske innsikt i den romantiske perioden, da spesielt som 
fremragende tolker av Chopin, Schumann og Debussy. Hvem 
dannet på begynnelsen av 1900-tallet en verdensberømt trio 
sammen med fiolinisten Jacques Thibaud og cellisten Pablo 
Casals? 

 

23 

Hvilken komponist (1548-1611) var ved siden av Francisco 
Guerrero og Cristóbal de Morales den mest betydningsfulle 
spanske renessansekomponisten, og blir ofte kalt «den spanske 
Palestrina»? Han skrev tallrike kirkemusikalske vokalverk, særlig 
kjent er et seksstemmig rekviem for keiserinne Maria (utgitt 
1603) - Officium Defunctorum. 

 

24 

Hvilket langt episk dikt skrevet av den persiske poeten Ferdousi 
rundt år 1000 e.Kr. er Irans og hele den persisktalende verdens 
nasjonalepos? Eposet har en tittel som betyr «Kongenes bok», 
og hovedhelten i eposet er Rostam, sønn av Zal og Rudabeh. 
Med sine 60 000 vers er verket verdens lengste dikt forfattet av 
en og samme forfatter.  

 

25 

Hvilken forfatter som vant Nobel-prisen i litteratur levde fra 
1870 til 1953? Av hans mest kjente verker kan nevnes "The 
Village", "Dry Valley" og "The Life of Arseniev".  

26 

Hvilken brasiliansk film fra 2007, regissert av Jose Padilha, følger 
spesialstyrken BOPE (”Batalhão de Operações Policiais 
Especiais”) i deres kamp mot tungt bevæpnede narkobander 
som styrer Rio de Janeiros favelaer? Filmen vant Gullbjørnen i 
Berlin i 2008, og oppfølgeren kom i 2010. 

 



27 

Hvilket fuglenavn kan settes foran "stele" for å få navn på 
denne stelen fra rundt 2 500 fvt som feirer Lagash seier over 
Umma? Stelen kan i dag ses i Louvre. 

 

28 

Hvilken betegnelse, introdusert av Karl Jaspers i 1949, betegner 
perioden fra 8. århundre f.Kr. til 2. århundre f.Kr., da et tankesett 
med fellestrekk oppsto tilsynelatende uavhengig i Kina, India, 
Israel og Hellas? 

 

29 

Hva heter den amerikanske kvinnen som var kjent for å ta slike 
bilder og som selv kan ses på bildet? Hun begikk selvmord i en 
alder av 22 år. 

 

30 

Hvilken berømt erotisk bok fra den italienske renessansen, som 
også er kjent som "The Sixteen Pleasures" eller på latin "De 
omnibus Veneris Schematibus", fremstiller en serie med 
eksplisitte seksuelle posisjoner i form av graveringer? 
Originalutgaven ble fullstendig ødelagt av den katolske kirken, 
men det eksisterer fragmenter av en senere utgave. 

 

  



NATUR OG VITENSKAP 

1 

Til hvilket av de seks følgende riker innen biologien tilhører 
organismen som Alexander Fleming utvant penicillin fra: 1. 
planteriket, 2. dyreriket/flercellede dyr, 3. soppriket, 4. 
protister, 5. arkebakterier, eller 6. ekte bakterier? 

 

2 

Hvilket begrep brukes i fysikken om egenskap ved et 
legeme som gjør at det forandrer form eller størrelse 
(deformeres) under påvirkning av ytre krefter og gjenvinner 
sin opprinnelige form når kreftene fjernes, mens det innen 
økonomi brukes om hvor mye tilbud eller etterspørsel 
responderer på endringer i priser og inntekt, mer prist 
definert som prosentvis endring i tilbud eller etterspørsel i 
respons på en 1 prosents endring i pris eller inntekt. 

 

3 

Hvilken liten og brun antilope, som ikke må forveksles med 
Thompsons gaselle, er nasjonaldyr i Sør-Afrika? Den er 
maskot for flere sportslag i landet?  

4 
Hvilket stoff utgjør mesteparten av celleveggen i 
planteceller, og er den vanligste organiske forbindelsen vi 
har på jorden? 

 

5 

Hva kalles læren om språklyder? Vitenskapen beskjeftiger 
seg med taleapparatets anatomi og fysiologi, uttalen av 
språklydene, og de fysiske egenskapene til lydbølgene.  

6 

Hvilken trebokstaversforkortelse brukes om det kjemiske 
stoffet med en nervelammende virkning som Paul Hermann 
Müller mottok nobelprisen for, etter å ha oppdaget stoffets 
insektdrepende egenskaper? Stoffet ble blant annet tatt i 
bruk mot mygg som overfører malaria og gulfeber, og mot 
kroppslus som overfører flekktyfus. 

 

7 

Hvilket mye omtalt ord i 2014 finnes i variantene 
Bundibugyo, Reston, Sudan, Taï Forest (orginalt Côte 
d'Ivoire) og Zaire?  

8 
Et legeme har en masse på jorden på 1 kg. Hva er dets 
masse på månen?  

9 

Edelstener som rubin og safir består av hvilket mineral? Det 
er en krystallinsk form av aluminiumoksid (AI2O3), med en 
hardhet på 9 på Mohs skala.  

10 
Hva heter verdens største øgle? Den lever bare i Indonesia? 

 

11 
Hva kalles et objekt som er mindre enn Schwarzschild-
radiusen?  

12 
Hva kalles en organisk forbindelse som ikke inneholder 
dobbelt- eller trippelbindinger? Svaret kan gi assosiasjoner 
til usunn mat. 

 

13 
Brølekattene (Pantheras) består av løve, tiger, leopard, 
snøleopard og hvilket siste dyr?  



14 
Hva er den eneste funksjonen som er sin egen deriverte, ie 
f'(x) = f(x)?  

15 

Hvilket biologisk begrep ble av Ernst Mayr definert på 
følgende måte: "Grupper av naturlige populasjoner som 
forplanter seg med hverandre, og som forplantningsmessig 
er isolert fra andre slike grupper"? 

 

16 
Hvilken fellesbetegnelse har sirkel, ellipse, hyperbel og 
parabel innen geometrien?  

17 

Hva heter denne planteslekten oppkalt etter en svensk 
botaniker som levde på 1700-tallet? Planteslekten, som 
består av over 30 arter, har sitt opphav i Mellom-Amerika, 
og er nasjonalblomst i Mexico. 

 

18 

Her ser vi bilde 51 tatt av Rosalind Franklin i 1952. Hvilken 
oppdagelse muliggjorde dette bildet? 

 

19 
Hvilken berømt fransk kjemiker og bakteriolog lyktes i 1885 
å helbrede en ung gutt som var bitt av en hund med rabies?  

20 

Hvilken dyrerekke (phylum) utgjør med cirka én million 
kjente arter mer enn 80 % av alle dyrearter? I denne 
gruppen finnes insekter, edderkoppdyr og krepsdyr.  

21 

Med det latinske navnet osteoglossum bicirrhosum, under 
hvilket annet navn kjenner vi denne fisken som er kjent for å 
fange bytte over vannkanten? Fisken kan bli nær en meter 
lang og kan hoppe nesten to meter over vannet. 

 



22 

Hvilket navn (både første fornavn og etternavn) deles av 1) 
en amerikansk sosiolog, kjent for å ha introdusert begreper 
som "selvoppfyllende profeti" og "rollemodell" og for å ha 
grunnlagt faget vitenskapssosiologi og 2) en amerikansk 
økonom som vant nobelprisen sammen med Myron Scholes 
for sitt arbeid med aksjeopsjoner? Etternavn er tilstrekkelig. 

 

23 

Hvilken gren av psykologien studerer mentale prosesser 
som oppmerksomhet, språkbruk, hukommelse, persepsjon, 
problemløsning, kreativitet og tenkning? Ulric Neisser er 
kreditert med formelt å ha introdusert begrepet i en bok 
utgitt i 1967. 

 

24 

Hva kalles en samfunnsvitenskapelig forskningsmetode der 
forskeren selv er med på de sosiale prosessene han eller hun 
studerer? Metoden er mest anvendt innen sosialantropologi, 
men er også brukt av for eksempel sosiologer i studier av 
mindre grupper, arbeidsplasser osv. 

 

25 

Hva kalles denne innretningen som kan benyttes til å vise 
hvordan bevegelsesmengde bevares og overføres i et system 
med liten friksjon? 

 

26 

"Gjennom Undark vil XXX tjene deg trygt og godt", het det i 
reklamen fra 1921. Hva skal inn på XXX sin plass? Sabin 
Arnold von Sochosky tilsatte dette jordalkalimetallet i 
maling, noe som førte til at den lyste i mørket. Det førte også 
til at oppfinneren og flere av han ansatte døde. 

 

27 

Hva heter den japanske hunden som regnes som en av 
verdens "beste" kamphunder? Vi er ikke ute etter svaret 
mastiff eller moloss, men det japanske navnet, som skal stå 
foran Inu. 

 

28 

Hvilken vitenskapsmanns navn kan settes foran "ligninger" 
for å få en fellesbetegnelse som brukes om Gauss’ lov, 
Gauss' lov for magnetisme, Faradays induksjonslov og 
Ampères lov? Han levde fra 1831 til 1879. 

 



29 

Hva heter denne amerikanske psykologen som er ekspert 
på menneskets hukommelse? Hun er særlig kjent for sitt 
banebrytende arbeid på feilinformasjonseffekter og 
øyenvitneskildringer, ikke minst etableringen av falske 
minner, bl.a. minner fra barndommen som følge av seksuelle 
overgrep. 

 

30 

Hva må du sette etter Papilio for å få navnet på denne 
sommerfuglarten, som bare finnes Australasia, og som deler 
navn med et av de viktigste verkene innen modernistisk 
litteratur? 

 

 


