
Nr Spørsmål Riktige svar av 47 

1 

Hva kalles et rør med speil og 
løse fargede biter inni, der man 
kikker inn i den ene enden og kan 
se symmetriske mønstre som 
stadig endrer seg når man beveger 
på røret? 

  

39 

2 

Hva brukes denne formelen til? 

 

 

22 

3 

Her ser dere 
bilregistreringsskilt fra de tre 
landene Frankrike, 
Storbritannia og Tyskland. 
Fra hvilket land kommer 
henholdsvis skilt A, B og 
C? 
 

  

34 

4 

Denne filosofen levde fra 1632 til 
1704, og er bl.a. kjent for verket An 
Essay Concerning Human 
Understanding. Han har en 
navnebror blant rollefigurene i TV-
serien Lost – hva het han? 

  

30 

5 

Hva heter denne figuren, kjent 
som rektor (principal) i tv-serien 
The Simpsons? Han het egentlig 
Armin Tamzarian, men vi skal ha 
hans mest kjente navn. 

  

26 



6 

Hva heter denne italieneren, som 
har vunnet 42 etappeseire i Giro 
d'Italia? 

  

10 

7 Hvilken tittel har den kabinansvarlige på et passasjerfly? 29 

8 

Dette er listen over landene i verden med høyest folketetthet. Hvilket land er på 
annenplass?  
1. Monaco         16 754 
2.         ?              6 489 
3. Vatikanet         1 866 
4. Bahrain            1 454 
5. Malta               1 272 

30 

9 

Den nordkoreanske skytteren Kim Jong-su ble tatt i doping og fratatt to medaljer 
i årets OL. Han hadde tatt propranolol, ett stoff i en gruppe som ikke vanligvis 
forbedrer idrettsprestasjoner, men som gjerne brukes mot hjertesykdommer. 
Grunnen til at Kim tok et slikt stoff er at de fjerner de fysiske tegnene på 
nervøsitet som svetting og skjelving, og av samme grunn brukes de også ikke så 
rent lite av bl.a. foredragsholdere og klassiske musikere. Hva kalles denne 
gruppen av medikamenter? 

24 

10 
Hva heter veitunnelen på Sunnmøre som ble åpnet i 2008, og som med 287 
m.u.h er verdens dypeste? 

1 

11 
Hvilket forlag, som er et heleid datterselskap av Aschehoug, har navn etter en 
måned? 

43 

12 
I det klassiske Monopol-spillet, hvilket verksted kunne man havne på i tillegg til 
Akers mekaniske verksted? 

31 

13 
Per er sjefredaktør i telemarksavisen Varden. Hans far Kåre var sjefredaktør i 
Dagens Næringsliv fra 1985 til 1999, og har senere også hatt en enda mer 
profilert stilling i media. Hva er deres etternavn? 

42 

14 

Hva het den meksikanske revolusjonære som ledet et opprør mot de store 
jordeierne i 1909, og som to år senere deltok i Francisco Maderos kupp mot 
Porfirio Díaz, som han senere brøt med? Senere allierte han seg med Pancho 
Villa, og drev noen år med geriljakrig, samtidig som han innførte jordreformer i 
de områdene han kontrollerte. I 1919 ble han lokket inn i et bakhold og drept. En 
film av Elia Kazan basert på et manuskript av John Steinbeck, og med Marlon 
Brando i tittelrollen, ble laget i 1952. 

21 

15 
Jennie Garth i Beverly Hills 90210 gjør comeback i den nye serien 90210 i 
samme rolle som i den originale. Hva er navnet på rollefiguren Jennie Garth 
spiller i 90210? Vi godtar for- eller etternavn. 

13 

16 
Hvilket ord betyr «sikkerhet for et økonomisk krav», og blir særlig ofte brukt i 
sammenheng med tomemballasje? 

29 

17 
Hvilket land er det eneste i verden med et flagg som er rødt og svart? 
 

28 



18 
Hva het kvinnen som ble utnevnt til, men senere trakk seg fra, stillingen som 
barneombud, i 2008? 

16 

19 

Hva var tittelen til romerske embetsmenn som hadde ansvar for folketellingen i 
antikkens Roma? Det var to av dem, og de ble valgt ca hvert 5.år. I rang sto de 
mellom pretorer og ediler, og tittelen har overlevd til våre dager, og brukes mest 
som en betegnelse for en person som bedømmer en form for prestasjoner. 

31 

20 Hvilken amerikansk by regnes som fødestedet for technomusikken? 6 

21 
Et kirkelig område ledet av en biskop kalles et bispedømme. Hva kalles det 
mindre området som ledes av en prost? 

42 

22 Hvilken norsk gruppe ligger på topp 10 på den britiske singellista? 24 

23 
Jämtland og Härjedalen, som sammen i dag utgjør Jämtlands län, ble avgitt fra 
Norge til Sverige ved freden i Brömsebro i 1645. Hvilke to norske fylker 
grenser til Jämtlands län? 

19 

24 Oppgi et år Snorre Sturlason levde. 30 

25 
Hva heter Norges lengstlevende reality-tv-show, som til nå har fullført 8 
sesonger? 

20 

 


