
Nr Spørsmål Riktige svar av 32 

16 Hvilken artist hører vi her? 1 

17 

Hvilken canadisk provins er dette? 

                     

16 

18 

Hvilken film med Björk og 
Catherine Deneuve, regissert av 
Lars von Trier, vant Gullpalmen 
ved Cannes-festivalen i 2000? 
 

 
 
   

23 

19 

Hvilket klesfirma bruker denne 
logoen? Bokstavene i navnet er 
fjernet. 

  

26 

20 

Hva het denne mannen, som var 
kardinal Richelieus elev, og som også 
ble kardinal? Da Richelieu døde 
etterfulgte han ham som minister i 
Frankrike, og ble også enkedronning 
Anna av Østerrikes elsker. Han hadde 
Ludvig 14s tillit, men var hatet av adelen, 
og i 1648 gjorde embetsmennene opprør 
og han måtte i landflyktighet. Han 
returnerte imidlertid og tjente Frankrike 
frem til sin død i 1661.  Han er en 
fremtredende figur i Alexander Dumas’ 
bøker om De tre musketerer.   

11 



21 

Hva heter den mest utbredte 
lavabergarten på jorden, som 
kan danne spektakulære 
søyleaktige formasjoner som 
denne, Giant's Causeway i Irland? 

  

16 

22 

En landstripe som binder sammen 
større landområder kalles på 
mange språk en «isthmus» fra 
gresk, men hva er den helnorske 
betegnelsen på en slik landform, 
en betegnelse som inngår i en 
mengde stedsnavn? 

  

13 

23 
Hvilken forfatter skrev om Abraham Løvdahl i flere av sine mest kjente 
bøker? 

21 

24 
Hvem ble i 2003 den andre kvinne som ble biskop i Den norske kirke, etter 
Rosemarie Köhn? 

15 

25 

Disse russiske søsknene er begge gode tennisspillere. Søsteren kom til 
finalen i Beijing-OL, hvor hun tapte for Jelena Dementjeva. Broren har 
vunnet to Grand Slam-turneringer, og har vært rangert som nummer 1 i ni 
uker på 2000-tallet. Hva heter de? (Søsteren har -a etter navnet.) 

19 

26 
Hvilket fast, ikkemetallisk grunnstoff forekommer i bl.a. hvit og rød form, 
og har navn fra det greske ordet for «lysbringer», fordi den hvite formen 
avgir et svakt lys? 

23 

27 

Creme Brulee er en god dessert, og korrekt skrevet er hvert av de tre 
vanlige aksenttegnene, altså akutt (´), grav (`) og sirkumfleks (^), 
representert én gang i navnet. Plasser de tre tegnene over hver sin riktige 
bokstav. (Skriv tydelig!) Tegnene er altså 

´   `   ^ 
C24REME BRULEE 

28 
Hva heter skytteren som i 2006 ble den første kvinnelige vinner  av 
Landskytterstevnet, og dermed skytterdronning og ikke bare prinsesse? 

4 

29 
Hvilket adjektiv brukes på norsk om en knapp og konsis uttrykksmåte, 
men betyr egentlig «som gjelder eller kommer fra Sparta»? 

11 

30 

Kreasjonister vil forklare artenes opprinnelse gjennom bevisst skapelse 
heller enn evolusjon. For å kunne få gjennomslag for at dette skal 
undervises i skoler, har de utviklet et tilsynelatende vitenskapelig grunnlag 
for sitt syn. Med et uttrykk på to ord, hva kalles denne 
pseudovitenskapelige retningen? 

22 

 


