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1
Georg Apenes, som gikk av som direktør i Datatilsynet tidligere i år, satt på Stortinget fra 1977 til 1989. For 

hvilket parti?

2 Hvilken vindrue er den vanligste i hvitviner fra det tyske Mosel-distriktet?

3

Hva heter den klassiske skrekkfilmen fra 1976  der et ektepar spilt 

av Gregory Peck og Lee Remick oppdrar det foreldreløse barnet 

Damien, som viser seg å være Antikrist?

4 Hvilken norrøn gud  hadde boligen Breidablikk?

5
Jurafjellene ligger hovedsakelig langs grensen mellom hvilke to land? Fjellene har gitt navn til 

administrative områder ved navn Jura i begge landene.

6

Utrykket «heavy metal» sies å ha blitt introdusert i rockeverdenen med tekstlinjene «I like smoke and 

lightning / Heavy metal thunder / Racin' with the wind / And the feelin' that I'm under». Hvilken kjent sang 

fra 1968 er dette fra?

7 Hvilken kjent norsk skøyteløper  skjøt og drepte i 1954 først sin kone og deretter seg selv?

8
Hva kalles på norsk den rekken i dyreriket  som på latin heter Mollusca, og som omfatter bl.a. snegler, 

muslinger og blekkspruter?

9
Fra hvilket Shakespeare-skuespill  kommer det kjente sitatet «En hest, en hest, mitt kongerike for en 

hest!»?

10 Hvilke to fornavn  har Märtha og Aris tredje datter, født i 2008?

11 Maskoten til Linux heter Tux. Hva slags dyr er Tux?  (Presisjonsnivå: dyrefamilie)

12

Hvem er dette? Han er norsk billedhugger og skulptør født 1948 i Bergen, foregangsmann innen konkrete 

objekter som skulptur. Han har utformet den de nye arkadene på Torgalmenningen i Bergen samt 

installasjonen Tusenårsstaden Gulatinget.

13 Hvilken norsk konge hadde skipet Ormen Lange?  Navn pluss nummer eller «etternavn».

14
Ved hvilken vintersportsby  foregår Hahnenkamm-rennet i Streif-løypa, som regnes som det mest 

krevende utforrennet i herrenes alpine verdenscup?
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15
I hvilken såpeserie har Ronn Moss spilt rollen som 

Ridge Forrester siden 1987?

16 Hva heter denne mexicanske halvøya?

17
Sykdommen urinsyregikt har som symptomer akutte leddsmerter, rødhet og hevelse. Hva kalles 

urinsyregikt når det angriper grunnleddet i stortåen?

18

Et av reklamestuntene under lanseringen av denne filmen (1960) var plakater med regissøren selv, som 

pekte på klokka og advarte publikumet om at ingen kommer til å bli sluppet inn i salen etter at filmen har 

begynt: It’s required that you see _______ from the very beginning . Hvilken film? 

19
Hvilken spansk conquistador  erobret i 1519-21 det aztekiske riket i Mexico? Vi skal ha navnet han vanligvis 

omtales under.

20

Hvilken fysiker formulerte i 1783 denne loven om kraften mellom 

elektriske ladninger, og har fått SI-enheten for elektrisk ladning 

oppkalt etter seg?

21 Ligger New Zealands hovedstad Wellington på Sørøya eller Nordøya?

22 Hva heter denne barnebokfiguren  skapt av Ingunn Aamodt?
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23

Denne danske tennisspilleren ble i fjor den første nordiske kvinne 

i en singelfinale i en Grand Slam-turnering siden 1936; hun tapte 

finalen i US Open for Kim Clijsters. Hva heter hun?

24

Hva heter dette mønstret?

25
Sangen «Can You Feel the Love Tonight» av Elton John og Tim Rice vant Oscar for beste originale sang for 

filmåret 1994. Hvilken film er sangen fra?


