
Nr Spørsmål 1. omgang par Riktige svar av 43: 

1 

Et palindrom er et ord som blir det 
samme lest forfra og bakfra. Ord som 
ikke er palindromer hos oss kan 
likevel bli det når de transkriberes til 
andre skriftsystemer. Her ser vi ett av 
svært få palindromer på arabisk, 
navnet på en internasjonal 
forretningskjede transkribert fra den 
engelske uttalen. Hvilken kjede? 

  

43 

2 

Hun er ranket som verdens beste 
kvinnelige terrengsyklist og har 
vunnet en rekke VM-gull. Men i 
hvilket OL tok Gunn-Rita Dahle 
Flesjå sitt OL-gull? 

  

35 

3 

Hva er navnet på denne piken 
som man har kunnet følge i 
realityseriene Laguna Beach og 
The Hills på MTV? 

  

6 

4 

I hvilken by kan du se denne 
bygningen? 

  

19 

5 

Hva kalles en slik figur med fire 
sider, der to sider er parallelle, 
men ikke nødvendigvis de to 
andre? 

  

27 

6 

Denne forfatteren og 
samfunnsdebattanten døde i juli 
2009, 91 år gammel. Hun 
debuterte med novellesamlingen 
Også vi... i 1945, og i tillegg til å 
skrive en mengde bøker både for 
barn og voksne de følgende 
tiårene, var hun kjent som 
litteraturkritiker, radiokåsør og 
avisskribent. Hun var leder i Den 
norske Forfatterforening fra 1971 
til 1975, hva het hun? 

  

39 



7 

Hva heter tegneren fra 
Haugesund som har laget 
tegneseriebiografier om flere 
kjente nordmenn, blant annet 
Henrik Ibsen og Edvard Munch? 
Sistnevnte startet som føljetong i 
Aftenposten i sommer. 

  

29 

8 

Fordømte Leeds fra 2007 er en 
roman som skildrer en legendarisk 
fotballmanagers 44 turbulente dager 
som sjef i Leeds United i 1974. Han 
er nok mest kjent for sin suksess 
som manager i to andre klubber. 
Hvem tenker vi på? 

  

31 

9 

Hvilket kunstnernavn benyttet 
kunstneren Balthasar Klossowski 
som levde fra 1908 til 2001? 

  

5 

10 

Hva er navnet på Storbritannias 
utenriksminister? 

  

20 

11 

Hva heter denne 
indiskproduserte bilen som 
koster rundt kr 14 000 i innkjøp 
lokalt og som regnes som verdens 
billigste? (Merke og modell 
kreves.) 

  

14 

12 

Seljord er én av to kommuner i 
Telemark med navn som begynner 
på et pattedyr på tre bokstaver. 
Hvilken er den andre, som dere 
ser avmerket her? 

  

25 



13 
Hvilken politisk krise i 1956 var den viktigste årsaken til at Anthony Eden 
gikk av som britisk statsminister kort etter? 

36 

14 

Hvilken lov sier at mengden av en gass som kan løses i en væske ved en 
bestemt temperatur er proporsjonal med gassens trykk (partialtrykk) over 
væsken? Loven (som ikke gjelder absolutt) er oppkalt etter en britisk 
kjemiker som levde fra 1775 til 1836. 

0 

15 Hvem er den kjente broren til Vilje og Ve i norrøn mytologi? 26 

16 Hvor mange fylker grenser Sogn og Fjordane til? 34 

17 Hvilken idrett driver Øivind Hordvik og Kjell Arne Gøranson med? 18 

18 

Ellen G. White (1827-1915) er kanskje den mest betydningsfulle av lederne 
for et kristent kirkesamfunn som holder lørdagen hellig. Samfunnet heter 
egentlig Syvendedags ?-samfunnet, men kalles kort bare ?-er. Hva står 
spørsmålstegnet for? 

36 

19 Hvilken by er hovedstad i den tyske regionen Schleswig-Holstein? 27 

20 Hvem var vokalist i bandet Raga Rockers? 35 

21 

Hva heter munkeordenen som brøt ut av Fransiskanerordenen omkring 
1520 i Italia? Navnet deres er avledet etter hettedrakten de bærer, og de 
karakteriseres ved at de gjerne har skjegg. Utseendet og fargen på kappen 
har senere gitt navn til både en apeslekt og en kaffedrikk. 

29 

22 I hvilket Ibsen-skuespill opptrer fru Alving? 30 

23 
Hvilken nordmann er en av kun fire utøvere som har tatt medalje i både 
sommer- og vinter-OL? Han tok gull i vinterlekene, og sølv i sommerlekene 
12 år etter gullmedaljen. 

19 

24 

Før Rottefella ble oppfunnet og frigjorde hælen når man gikk på 
langrennsski, hadde man siden 1930-tallet brukt en binding med en stålfjær 
bak hælen som ble strammet foran tåjernet. Den var oppkalt etter en by i 
Afghanistan – hvilken by? 

42 

25 Hvilket parti representert på Stortinget ble stiftet i Bergen i 1933? 41 

 


