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Spørsmål 1

Hvilken nasjon ble med sine 19 
gullmedaljer nummer 4 på 
gullstatistikken i årets OL etter Kina, USA 
og Russland, og tok med det flere gull 
enn den hadde gjort på 100 år?



Spørsmål 2
Bildet dere ser er hentet fra filmen La Dolce Vita. 
Personene står i Trevi-fontenen i Roma og er etter 
denne filmen sterkt forbundet med denne. Romas 
myndigheter skrudde av vannet i fontenen og draperte 
den i svart som en symbolsk hyllest til mannen til 
venstre på bildet da han døde i 1996, hva het han?



Spørsmål 3

Denne arten er den 
minste i kakadufamilien, 
og kommer egentlig fra 
Australia, men har blitt 
et populært kjæledyr i 
resten av verden. Hva 
kalles arten?



Spørsmål 4

I hvilket land foregikk den såkalte 
Bataan-dødsmarsjen i 1942 under andre 
verdenskrig, som ble ansett som en 
japansk krigsforbrytelse?



Spørsmål 5

En av de mest vellykkede 
reklamekampanjene noensinne 
var for en kroppsbyggings-
metode, og brukte en 
tegneserie av en spinkel fyr 
som fikk sand sparket i fjeset 
på stranda, inntil han benytter 
seg av metoden, tar igjen og 
blir helt. Hva het mannen som 
utviklet metoden, og som 
brukte navnet sitt som 
varemerke?



Spørsmål 6

Denne fjellkjeden er verdens nest 
høyeste, og navnet betyr oversatt «de 
svarte fjell».  Verdens nest høyeste fjell, 
K2, ligger i denne fjellkjeden, som heter?



Spørsmål 7
Hvem har malt dette bildet?



Spørsmål 8
Dette er en tokay, som er 
den største arten i en 
øglefamilie. Denne familien 
er den nest største blant 
øglene, bare 
skinkefamilien har flere 
arter. Hva kalles øglene i 
denne nest største 
familien, som tokayen 
tilhører, med en 
fellesbetegnelse?



Spørsmål 9

Hvilket dataspillselskap har slagordet 
«It's in the game»?



Spørsmål 10

I hvilken sammenheng brukes 
natriumtiopental, pancuronium og 
kaliumklorid – i den rekkefølgen – visse 
steder i USA?



Spørsmål 11

Hva kalles dansen som er en variant av 
Charleston, og oppkalt etter en berømt 
flypioner? Dansen har utviklet seg 
sammen med jazz, og tilhører swing-
familien. Det arrangeres 
Norgesmesterskap i dansen.



Spørsmål 12

Hva heter den russiske byen som er 
landets tredje mest folkerike, og som er 
den største byen i Sibir, med sine om lag 
1,4 millioner innbyggere?



Spørsmål 13

Denne søramerikanske 
uavhengighetsforkjemperen 
var en av Bolívars 
nærmeste venner, og har 
gitt navn til et departement i 
Colombia, en delstat i 
Venezuela, en by i Bolivia 
og Ecuadors tidligere 
myntenhet. Hva het han?



Spørsmål 14

Har Norge noen gang tatt medalje i 
ishockey-VM for menn?



Spørsmål 15
Med et russisk ord på M, hva kalles slike 
dukker-i-dukker?



Spørsmål 16
Hvilket norsk fylke er også et 
«skulpturlandskap», der 
norske og internasjonale 
kunstnere som Kjell-Erik Killi 
Olsen, Anthony Gormley og 
Anish Kapoor har laget 33 
skulpturer fordelt i like 
mange kommuner?



Spørsmål 17

Hva heter denne plassen i 
Roma, som i oldtiden var 
startsted for den viktigste veien 
mot nord, Via Flaminia?  På 
bildet kan vi se byporten i 
nordenden (nederst i bildet), og 
i sør (øverst) ser vi to nesten 
identiske kirker,  Santa Maria 
dei Miracoli og Santa Maria in 
Montesanto. 



Spørsmål 18

Første verdenskrig startet formelt da 
Østerrike-Ungarn erklærte krig – mot 
hvilket land?



Spørsmål 19

Jeg snakker nå til dere gjennom et såkalt 
PA-anlegg. Hvilke to engelske ord står 
PA for i denne sammenhengen?



Spørsmål 20

I 1978 laget Ketil Bjørnstad et 
musikkverk om Kristiania-bohemen, der 
et landområde inngår i tittelen. Området 
dekker de sørlige delene av Chile og 
Argentina, hva heter det?



Spørsmål 21

Hun var USAs 
ambassadør i 
Tsjekkoslovakia fra 1989 
til 1992, har en alkoholfri 
drink oppkalt etter seg, og 
er blitt malt av Salvador 
Dalí. Hva heter hun?



Spørsmål 22
Dere skal frem til et årstall: 
• Ole Hallesby holder en tale som utløser den 
såkalte helvetesstriden
• Romanen Casino Royale (den første 
romanen om James Bond) utkommer
• James Watson og Francis Crick annonserer 
sin modell for DNA-molekylet
• John F. Kennedy gifter seg med Jacqueline 
Bouvier. 



Spørsmål 23

Hva heter verdens kanskje mest 
prestisjefylte travløp ved siden av Little 
Brown Jug? Det arrangeres årlig i East 
Rutherford, New Jersey



Spørsmål 24
Med samme navn som en kommune i 
Rogaland, hva kalles dette redskapet 
som brukes under fiske?



Spørsmål 25
Denne gruppa fra Løten med sitt uangripelig korrekte navn 
solgte over 500 000 plater, og var med det blant Norges 
mestselgende på 80-tallet. Likevel var de sjelden på listene 
siden de ikke solgte noe videre i de store bybutikkene. På 
Færøyene ble de derimot bortimot superstjerner – hva het 
gruppa?
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Spørsmål 1

Jorden har to såkalte vendekretser eller 
vendesirkler, som defineres som to 
breddesirkler på Jorden parallelle med 
ekvator i en avstand fra denne på 
23° 27'. Den sørligste kalles 
Steinbukkens vendekrets, men hva heter 
den i nord?



Spørsmål 2

Willy Brandt måtte gå av som vest-tysk 
kansler i 1974 da det kom for en dag at 
en av hans nærmeste rådgivere var 
spion for DDR. Skandalen benevnes 
gjerne med denne spionens navn – hva 
het han?



Spørsmål 3
Thailandske politibetjenter 
som har gjort seg skyldig i 
mindre forseelser som 
forsentkomming eller 
feilparkering, straffes med 
å måtte gå med et slikt 
armbånd. Med et navn på 
to ord, hva heter den søte 
kattefiguren?



Spørsmål 4

Hvilken fabrikant produserer Vespa-
scooterne?



Spørsmål 5

Hva heter presidenten i det norske 
sametinget? 



Spørsmål 6

Verdens naturvernunion 
IUCN vedlikeholder og 
publiserer sin såkalte 
"Red List", der arter blir 
klassifisert etter hvor 
truede de er.  Hvilken 
klassifisering kommer 
mellom «utryddet» og 
«kritisk truet»?



Spørsmål 7
Hva heter denne utøveren, som ble 
norgesmester i squash 10 år på rad fra 1993 til 
2002, samt i 1990, 1991 og 2004? Hun har 
også spilt en finale i World Cup. 



Spørsmål 8

Hvilket land grenser til Russland, Kina og 
tre andre land?



Spørsmål 9

Hva heter klosteret i Kina hvor munkene 
har blitt kjent som utøvere av 
kampsport? En form for kung fu har navn 
etter klosteret, og munkene der har 
tradisjoner med utøvelse av den helt 
tilbake til 500-tallet. Siden 1970-tallet har 
en rekke filmer og tv-serier blitt assosiert 
med denne stilen.



Spørsmål 10

Sensommerens stridigheter i Sør-
Ossetia har også aktualisert konflikten 
om en annen utbryterrepublikk i Georgia, 
særlig etter at Russland anerkjente både 
den og Sør-Ossetia som uavhengige i 
august. Hva heter den andre 
utbryterrepublikken?



Spørsmål 11

Hva heter utfordreren til Star Alliance, 
som ledes av British Airways og 
American Airlines?



Spørsmål 12
I filmen "Splash" fra 1984 spør Tom Hanks Daryl 
Hannah hva hun heter. Hun vil ikke avsløre at hun er 
havfrue, og finner på et navn fra et gateskilt i New 
York, hvorpå Hanks protesterer at "det er da ikke noe 
navn"! Vel, det var det ikke før filmen, men etterpå ble 
det det, og i 2002 var dette navnet faktisk det nest 
mest gitte jentenavnet i USA. Hvilket navn, som også 
er etternavnet til en amerikansk president?



Spørsmål 13

Den største byen i Amazonas-området i 
Brasil heter Belém, og det heter også 
andre brasilianske byer. Hvilken by er de 
oppkalt etter?



Spørsmål 14

Speidere mellom seks og ti år er enten 
med i småspeideren, eller de er 
?-speidere, der spørsmålstegnet står for 
et dyr. Hvilket dyr?



Spørsmål 15

Hva het den store orkanen som slo inn 
over Bahamas, Florida og søndre 
Louisiana i midten av august 1992, og 
som forårsaket 65 døde og gjorde skader 
for anslagsvis 26 milliarder dollar, en av 
de mest ødeleggende i amerikansk 
historie?



Spørsmål 16

Hvilken farge har poengtrøya i 
Giro d'Italia?



Spørsmål 17

Hva var i folketroen navnet på et 
kvinnelig vesen som kunne sette seg på 
sovende mennesker og dermed gi dem 
en trykkende følelse?  Dette ordet har 
overlevd i dagligtalen som del av et 
annet ord og som ledd i et annet uttrykk, 
hvor en form for ridning spiller en rolle.



Spørsmål 18

Hva heter partiet Ariel Sharon grunnla, 
og som fikk makten i Israel før han falt i 
koma?



Spørsmål 19

Denne elven er ca 3000 kilometer lang, 
og er avløp for the Great Lakes i 
Canada. Den kommer fra Lake Ontario, 
og renner ut i golfen som har samme 
navn som elven. Hva heter elven, som 
blant annet renner gjennom Thousand 
Islands-området, og som utgjør deler av 
grensa mellom USA og Canada?



Spørsmål 20

Hva kalles denne formen og mønsteret? 
Et stort petrokjemisk selskap har samme 
navn.



Spørsmål 21

Hva heter realityshowet laget av Idol-
skaperen Simon Fuller og mannen 
på bildet her, koreograf og tidligere 
danser Nigel Lythgoe? 
Showet går ut på å finne den beste 
danseren blant de påmeldte 
deltagerne, på samme vis som i Idol. 
Det var ratet nummer 1 i USA i 
aldersgruppen 18-49 i 2006, og har 
gått i fire sesonger. Hva er den 
engelske originaltittelen på showet?



Spørsmål 22
Hva heter denne norske håndballspilleren, 
som spiller for Larvik, og som var sentral på 
det norske landslaget som vant OL-gull i 
Beijing?



Spørsmål 23
Hva kalles i buddhismen et slikt mønster, ofte 
fremstilt som sirkler i firkanter? Munker tegner 
gjerne slike med fargede riskorn, som hjelp til 
meditasjon.



Spørsmål 24

Denne belgiske byen med et 
kort navn og ca 10 000 
innbyggere er fødebyen til 
Hercule Poirot. Helt siden 
1300-tallet har den vært 
berømt for sine helbredende 
varme kilder og sine kurbad – 
hva heter byen?



Spørsmål 25
Hvilket band ser og hører vi her?
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Spørsmål 1

Hvilket beløp står i solen/mynten på en 
vanlig liten pakke Nitedals fyrstikker?



Spørsmål 2

Hva heter denne 
dvergbusken, som har 
det latinske navnet 
Saxifraga oppositifolia? 
Den blir bare opp mot 5 
cm høy, og er vanlig på 
fjell med kalkgrunn.



Spørsmål 3
Her ser vi en kjent britisk far og sønn-
kombinasjon innen sport, begge 
verdensmestere; det ble de i 1962 og 1968 
(far) og 1996 (sønn). Hva heter gutten til 
venstre? For- og etternavn!



Spørsmål 4

Nevn ett av de tre landene der det bor 
mer enn 100 000 drusere.



Spørsmål 5

Hva het den tsjekkiske forfatteren som 
sammen med V. Halek startet den 
litterære almanakken Máj? Han nådde 
internasjonal berømmelse med 
novellsamlingen Fortellinger fra 
Lillesiden med historier fra det gamle 
Praha. Nobelprisvinneren i litteratur 
N.R. Reyes tok nytt navn og kalte seg 
opp etter ham.



Spørsmål 6
Hvilket navn deles av denne 
ferskvannssluken fra Sølvkroken og 
denne småsjokoladen fra Nidar?



Spørsmål 7

Hva heter disse 
fossefallene, som 
ligger i Sør-Afrika og 
er verdens nest 
høyeste, etter Salto 
del Ángel i Venezuela?



Spørsmål 8

I 2004 og 2007 vant et lag World Series i 
baseball, som ikke hadde gjort det siden 
1918, da de dominerte ligaen. Hvilket 
lag?



Spørsmål 9

Gudinnen Peitho var i gresk mytologi 
personifiseringen av overtalelse og 
forførelse. Hennes romerske navn lever 
fremdeles i det norske språket, med 
betydningen "tomprat"; hva het hun?



Spørsmål 10

Hvilken plante er 
dette? Den har 
hatt stor historisk 
betydning, men 
ikke først og fremst 
som mat.



Spørsmål 11

Hvilken tittel har hver av de 
hovedansvarlige offiserene for 
forsvarsgrenene i Norge? Vi har altså én 
slik for hver av Hæren, Sjøforsvaret, 
Luftforsvaret og Heimevernet.



Spørsmål 12

Dette ganske korte stedsnavnet finner vi 
i minst ni fylker i Norge; det forekommer 
der to elver møtes. De mest kjente 
stedene med dette navnet er antakelig 
administrasjonssenteret i Vinje kommune 
i Telemark, og stedet i Buskerud der 
Blaafarveverket finnes. Hvilket 
stedsnavn?



Spørsmål 13

Hvilken amerikansk filmskuespiller, kjent 
fra Mean Girls og Freaky Friday, er 
Samantha Ronson angivelig sammen 
med?



Spørsmål 14

Hva het embetet som ble opprettet i Norge i 
1572,  med et et ord som kom av tysk og 
betød "stedfortreder"? Personen som var 
utnevnt til dette skulle kontrollere forvaltningen 
og være kontaktleddet mellom allmuen og 
embetsmenn i Norge og styret i København. 
Senere var vedkommende på den norsk-
svenske konges vegne i spissen for den 
norske regjering og øverstkommanderende for 
den norske hær, til embetet formelt ble 
opphevet i 1873. 



Spørsmål 15
I matematikken, hva kalles en slik skala, der 
en gitt avstand tilsvarer multiplikasjon med et 
tall, heller enn addisjon med et tall som i en 
vanlig lineær skala?



Spørsmål 16

Hva ble i norrøn mytologi de krigere som 
falt i kamp og kom til Valhall kalt? Om 
dagen dro de i strid igjen, og om kvelden 
var de i Valhall for å drikke mjød.



Spørsmål 17

Hva kalles det åpne partiet i midten av 
romerske eneboliger i byer, som gjerne 
var utstyrt med et basseng for 
oppsamling av regnvann? I dag brukes 
det som en betegnelse på et overbygd 
eller lukket uteareal.



Spørsmål 18

Denne kvinnen er i Bibelen kjent som dronning i 
det gamle Israel, og hun omtales i Kongebøkene. 
Hun vender sin mann kong Ahab bort fra den 
israelittiske gud og til Baal, og sørger for å myrde 
Israels profeter. Men Elias overlever, og utfordrer 
og avslører Baal som maktesløs, og sørger for at 
450 av hans profeter også dør. Han sørger så via 
sin salvede konge å få henne defenestrert, hvorpå 
hun lander på gaten og blir spist av ville hunder. 
Hva het denne kvinnen, hvis navn har overlevd 
som en betegnelse på onde kvinner?



Spørsmål 19

Hvem ble toppscorer i sommerens 
fotball-EM for menn?



Spørsmål 20

Hva het tv-musikalfilmen fra 2006 fra Disney 
som da den ble vist var Disney Channels mest 
sette film gjennom tidene? Soundtracket fra 
filmen  ble det bestselgende albumet i USA i 
2006, og solgte om lag 3.8 millioner 
eksemplarer det året, og hadde 9 sanger inne 
på US Hot 100 samtidig. Handlingen er en 
adapsjon av Romeo og Julie, og dreier seg om 
to rivaliserende fraksjoner på en amerikansk 
skole.



Spørsmål 21
Hva heter denne eiendommen, som er 
kjent som landresidensen til den britiske 
statsministeren?



Spørsmål 22

Hvilken mark er 
denne 
nasjonalparken?



Spørsmål 23

Hva heter denne tyske 
matematikeren, som var 
en av sin tids absolutt 
fremste? I 1900 la han 
frem en samling 
bestående av 23 
matematiske problemer 
han så for seg ville bli løst 
i fremtiden. 4 av dem er 
fremdeles uløste.



Spørsmål 24
Hva kalles dette rugbrødet, opprinnelig fra 
Westfalen i Tyskland? Det ble regnet som 
tungt fordøyelig, og har antakelig sitt 
sammensatte navn fra ordet for å fjerte på tysk 
samt et navn på djevelen.



Spørsmål 25
Med sin ektemann Gerry Goffin skrev 
hun på 60-tallet massevis av hits for 
band som The Crystals, The Drifters og 
The Animals, og i 1971 gjorde hun 
kjempesuksess med soloalbumet 
Tapestry, som vi hører fra her, og som 
var det mestselgende albumet av en 
solopopartist frem til Michael Jacksons 
Thriller. Hva heter hun?
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Spørsmål 1

Olga er ugift lærer, og fungerer som 
morsfigur i familien. Den oppfarende 
Masha har et forhold til en løytnant, men 
får komme tilbake til mannen sin når 
elskeren blir overflyttet et annet sted. 
Irina har navnedag og vil egentlig til 
Moskva, men går med på å gifte seg 
med en baron som dør i en meningsløs 
duell. Hva heter skuespillet?



Spørsmål 2
Denne norske byen med ca 9000 innbyggere (i kommunen) 
kalles både «Byen med de åtte kanter» pga at kirken og 
flere andre bygninger er åttekantede, og «Hollenderbyen» 
pga tømmer- og steinhandelen med Nederland på 1500-
tallet. Faktisk sier man at Amsterdam til en viss grad er 
bygget på denne byen – hvilken by?



Spørsmål 3

Hva het den russiske kjemikeren som 
har fått æren for å ha konstruert det 
periodiske system, og som forutsa 
eksistensen av grunnstoffene gallium, 
germanium og scandium?



Spørsmål 4

Hva heter den finske utenriksministeren 
som trakk seg i 2008 pga noen pikante 
tekstmeldinger til en glamourmodell?



Spørsmål 5

Hva heter den 
høyeste utmerkelsen 
for tapperhet som 
kan tildeles soldater i 
Storbritannia og 
Samveldet 
(Commonwealth)?



Spørsmål 6
Denne norske kunstneren arbeidet 
primært som skulptur i svært lite 
format med elfenben som materiale. 
Innen denne genren er han imidlertid 
svært anerkjent også i dag, og han 
var den første billedkunstner som ble 
hedret med en biografi i Danmark og 
den eneste norske barokkunstner 
som hevdet seg internasjonalt. Han 
levde fra 1666-1739, og virket for det 
meste i Danmark. Mange av hans 
arbeider kan ses på Rosenborg slott, 
og i tillegg til relieffene i elfenben 
utmerket han seg som pokalkunstner. 



Spørsmål 7

Hvem har skrevet bøkene om 
Dustefjerten?



Spørsmål 8

Nicaragua-sjøen er verdens nest største 
innsjø med samme navn som landet den 
helt eller delvis ligger i. Hvilken er den 
største, som ligger i Afrika?



Spørsmål 9
Denne bilfabrikanten ble grunnlagt i 1899, og het til å 
begynne med Ohio Automobile Company, men fikk etter 
hvert navn etter grunnleggerne, to brødre. Bilene de bygde 
var blant de ledende om ikke de ledende på 
luksusbilmarkedet frem til slutten av 40-tallet. I 1954 kjøpte 
de Studebaker, og selskapet fikk navn etter begge to. 
Nedturen var imidlertid ikke mulig å snu, og i 1959 rullet den 
siste modellen med det navnet vi skal frem til, ut av 
fabrikken. Her ser vi et par logovarianter, og en Roadster – 
hva het denne bilfabrikanten?



Spørsmål 10
George Tupou 5 ble kronet etter alle 
kunstens regler den 1. august i år. I 
hvilket land er han konge?



Spørsmål 11

Hva heter kvinnen som ble tidenes første 
kvinnelige vinner av indycar, nå i 2008?



Spørsmål 12
Hva heter denne figuren, som først var 
kjent som inspektør Morses assistent, 
men som senere har fått sin egen tv-
serie?



Spørsmål 13

På flyplasser står 
det tall i endene 
av rullebanene, 
som her på 
Keflavik lufthavn. 
Hva er det disse 
tallene angir?



Spørsmål 14

Dere skal frem til et begrep som  opprinnelig 
ble brukt som fellesbetegnelse på kjemiske 
forbindelser som når de løses i vann, gjør 
løsningen elektrisk ledende ved påvirkning av 
et elektrisk felt. 
I medisinsk sammenheng brukes dette 
begrepet om mineraler med elektrisk ladning i 
blod og andre kroppsvæsker. Balansen 
mellom disse må opprettholdes, og i idrett 
tilføres slike gjerne via sportsdrikker. Hva er 
dette begrepet?



Spørsmål 15
Denne kommunen er Sogn og Fjordanes klart største 
etter areal, og har Gaupne som 
administrasjonssentrum. Norges tredje høyeste fjell, 
Store Skagastølstind, ligger på grensen mellom denne 
kommunen og Årdal i syd. Hva heter kommunen?



Spørsmål 16

Denne mannen er opphav til en -isme som vi 
skal frem til. Han var en av Napoleons 
soldater, og han ble kjent for sin fanatiske 
patriotisme til Frankrike og lojalitet til 
Napoleon, og det var denne selvgode 
patriotismen og aggressive nasjonalismen som 
særlig gjorde at -ismen ble oppkalt etter ham. 
Hvilken isme, som i dag gjerne knyttes til  
nasjonalitet eller kjønn; eventuelt hva het 
mannen?



Spørsmål 17

Hvilken hovedstad er oppkalt etter det 
greske ordet for visdom?



Spørsmål 18
Hva heter denne moteskaperen, opprinnelig fra Den 
dominikanske republikk, som lanserte sitt eget 
motehus i 1965, og som blant annet lagde kjolene til 
de to vi ser på bildet her, båret av førstedame Laura 
Bush og Cindy McCain på det republikanske 
partilandsmøtet nylig?



Spørsmål 19

I hvilken by ligger Nordens eldste 
universitet?



Spørsmål 20

Med et fransk ord, hva kalles stangen 
som ballettdansere holder i når de 
trener?



Spørsmål 21
Hva heter denne familien: Bestefar vant Oscar 
for beste birolle i en film sønnen hans 
regisserte. Denne sønnen mottok selv Oscar 
for en annen film han regisserte. Datteren 
hans igjen vant også Oscar for beste birolle, 
og det i en film som faren regisserte.  Hun 
spilte også i den siste filmen hans. Dette er 
den eneste familien hvor disse tingene passer. 



Spørsmål 22

Hvilken kort betegnelse ble brukt om det 
sovjetiske systemet av slavearbeids- og 
konsentrasjonsleire, som omfattet 
bortimot 500 leirkomplekser og flere 
tusen enkeltleire i alle Sovjetunionens 
tidssoner?



Spørsmål 23

Krydderet fra planten Pimenta dioica har 
fått sitt norske navn fordi smaken minner 
om flere andre krydder. Det brukes i 
supper, kjøttretter (bl.a. sylte), i frukt- og 
rosinbakverk, likører og parfyme – hva 
heter det?



Spørsmål 24

Hvem er partileder i partiet Rødt?



Spørsmål 25

En av årets mest omtalte hiphopplater er 
Tha Carter III, som vi hører fra her. Hva 
heter artisten?
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Spørsmål 1

Dette er det eneste nasjonalflagget i 
verden som er grønt og gult. Hvilket 
land?



Spørsmål 2

Hva heter byen som er Ungarns nest 
største etter folkemengde?  Byen har 
også et av landets beste fotballag, som 
vant den hjemlige serien tre år på rad fra 
2005 til 2007.



Spørsmål 3

En tidligere mye brukt måte å misbruke 
opium på var å innta opiatet løst i en 
alkoholholdig væske. Kjente personer 
som brukte denne typen blanding var 
lord Byron, Edgar Allan Poe og George 
Washington. Denne drikken har samme 
navn som en av de fire romerske 
garnisonene rundt gallerlandsbyen til 
Asterix – hva heter den?



Spørsmål 4

Hva kalles prydsømmen 
som sys med sting som 
går parallelt eller 
stråleformet ved siden av 
hverandre, og som kan 
være ensidet eller 
dobbeltsidig? Stingene sys 
tett etter hverandre fra 
linje til linje. De broderes 
enten rett over motivet 
eller på skrå.



Spørsmål 5

Hva var navnet på stamfaren til Isfolket 
(av Margit Sandemo), en meget ond 
mann som inngikk en avtale med Satan 
om evig liv og ondskap?



Spørsmål 6

Det var tre mann som mer eller mindre 
samtidig oppdaget det kontinentale 
Antarktis omkring 1820: en russer, en 
brite og en amerikaner. Skriv navnet på 
EN av dem.



Spørsmål 7

Sam Raimi, regissøren av de 
uhyre populære filmene om 
Spider-Man, gjorde seg bemerket 
allerede i 1981, da han regisserte 
en skrekkfilmklassiker om fem 
venner i en hytte i skogen. 
Denne fikk to oppfølgere, én bare 
med "II" etter tittelen, og én som 
het Army of Darkness. Hva het 
skrekkfilmen fra 1981?



Spørsmål 8

Hva heter Googles nye nettleser?



Spørsmål 9
Hva heter den 440 kilometer lange turveien i 
Sverige, som går fra Hemavan nordvest for Tärnaby 
og nordover til Abisko? Den svenske 
turistforeningen drifter en rekke overnattingsteder 
langs denne turstien, som går forbi en rekke 
nasjonalparker og Kebnekaise.



Spørsmål 10

Dere skal frem til et begrep fra 
finansverdenen som betyr lånepant som 
forblir i pantsetterens besittelse, særlig 
brukt i forbindelse med fast eiendom og 
skip. 
En tidligere norsk statsbank het 
Norges ?-bank, der spørsmålstegnet er 
ordet vi er ute etter.



Spørsmål 11

Tre av de fire temperamentene er det 
sangvinske, det koleriske og det 
flegmatiske. Hva kalles det fjerde?



Spørsmål 12

Fra hvilken italiensk by kommer 
fotballaget Atalanta?



Spørsmål 13
Med et ord fra fransk, 
hva kalles et slikt gitter 
av f.eks. trelister eller 
metalltråd, som brukes til 
å styre eller støtte 
veksten til planter?



Spørsmål 14

Hvilken øystats hovedstad ligger på en 
øy som heter Santiago?



Spørsmål 15

Hvilket metall utvinnes fra mineralet 
sinober?  Mineralet ble tidligere benyttet 
til rødfarge, og inneholder ca 86% av 
dette metallet, i en legering med svovel. 



Spørsmål 16

Hvilken tegneserie skapt på 1930-tallet 
foregår i Oladalen, med figurer som 
Plassbakk-kallen, Myreng-gubben, 
Sørine, Gurine og Geline?



Spørsmål 17

Hvilken friidrettsøvelse under årets 
sommer-OL ble vunnet av Steven 
Hooker fra Australia, med et 
finaleresultat som er olympisk rekord?



Spørsmål 18
Dette er listen over de mest brukte etternavnene i 
Tyskland. Hvilket er nummer 3 på listen? 

1. Müller
2. Schmidt 
3.      ? 
4. Fischer
5. Weber
6. Meyer
7. Wagner
8. Becker
9. Schulz
10. Hoffmann



Spørsmål 19

Hvilket asiatisk land benytter dette 
alfabetet?



Spørsmål 20

Dere skal frem til en romersk sagnskikkelse, 
som egentlig het Gnaeus Marcius, men fikk et 
tilnavn som han nå er kjent under, fordi han 
erobret en by fra volskerne. 
Senere tok han tilflukt dem etter å ha falt i 
unåde, og ledet deretter et angrep mot Roma, 
men ble overtalt av sin mor og hustru til å slå 
retrett. 
Et skuespill av Shakespeare behandler hans 
tragedie, og skuespillets navn er det samme 
som tilnavnet dere skal frem til.



Spørsmål 21

Hvilket ben er det eneste i kroppen som 
ikke er direkte forbundet eller 
leddforbundet til noe annet ben?



Spørsmål 22
Hva heter denne mannen, 
som er profesjonell 
bridgespiller, og som var på 
laget da Norge vant VM 
(Bermuda Bowl) i 2007? 
Han skriver den daglige 
bridgespalten i VG.



Spørsmål 23
Hva heter reklameguruen som skapte figurer 
som Jolly Green Giant, the Marlboro Man, 
Pillsbury Doughboy, den røde flekken i 7up-
logoen «Spot», og Tony the Tiger?  Han døde i 
1971, men reklameselskapet som er oppkalt 
etter ham er fremdeles en av verdens største, 
og har kunder som Coca-Cola, McDonalds, 
Disney, VISA, Nintendo og - US Army.



Spørsmål 24
En av Dan Browns romaner før The Da 
Vinci Code var Angels & Demons, som 
nå filmatiseres. Tittelen skrevet på 
omslaget til boken, som vi ser her, er et 
ambigram – hva betyr det at det er et 
ambigram?



Spørsmål 25

Hvilken komponist skrev dette?


