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1 Hvilken norsk artist  utga i 1993 og 2000 album sammen med amerikaneren Tom Pacheco?

2 Hva kalles en trekløver når det ses på som irsk nasjonalsymbol?

3

Det ble nylig bestemt at Salvatore Giunta blir den første levende person siden Vietnamkrigen som mottar 

USAs høyeste militære utmerkelse. Denne utmerkelsen har samme navn som en dataspillserie skapt av 

Steven Spielberg som først kom ut i 1999. Hva heter utmerkelsen og spillserien?

4
Danmark er visstnok det eneste landet i verden der en lokal cola-variant har hatt større markedsandel enn 

Coca-Cola. Hva heter denne danske colaen , som hadde sin storhetstid frem til 80-tallet?

5

Hva kalles fuglene i denne familien , som det finnes ca 40 arter av 

i Mellom- og Sør-Amerika, og som er spesielle innen spetteordenen 

både pga de enorme nebbene og fordi de stort sett spiser frukt 

heller enn insekter?

6

De nybakte vinnerne av talentprogrammet The X Factor  inntok førsteplassen på den britiske singellista i 

juleuka hvert år fra 2005 til 2008. Mot slutten av fjoråret ble det en stor kampanje på Facebook for å unngå 

at vinneren for 2009 skulle toppe julelista – i stedet var det en hit fra 1992 som pga kampanjen ble kjøpt i 

så store kvanta at den fikk juleførsteplassen. Hvilket band fikk denne uventede æren?

7 I hvilket land er Kronen Zeitung den største avisen?

8 I hvilken by (en hovedstad) finner vi denne katedralen?

9
Med et engelskspråklig uttrykk, hva kalles i wrestling et lag på to personer som jobber sammen , men der 

bare én kan være i ringen til enhver tid?

10
Hva var det felles navnet på de seks første bemannede romfartøyene til Sovjetunionen?  Jurij Gagarin 

foretok sin romferd i nummer 1, og Valentina Teresjkova sin reise i nummer 6.
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11
I hvilken norsk by  kan man spasere rundt i de 

«eksotiske» områdene Tahiti og Marokko?

12
Hva heter Microsofts webprogramvare  for bl.a. multimedia, animasjoner og interaktivitet, som har vært 

brukt siden 2007 til lignende oppgaver som Adobe Flash, spesielt videostreaming?

13
Hva er det mer brukte navnet på Den Kristelige Menighet , som på engelsk kalles Brunstad Christian 

Church?

14 Hvilket tilnavn er den fiktive tv-figuren Kjell Aronsen mest kjent under?

15
Hvilken britisk nevrolog skrev bøker som Awakenings  (filmatisert med Robin Williams og Robert de Niro), 

Mannen som forvekslet kona med en hatt og Musicophilia ?

16
Hva heter øygruppa  som deles i de «store» og «små», og som nesten sammenfaller med øyene der 

Indonesia har territorium (unntatt New Guinea og Molukkene)?

17 På en golfbane, hva kalles det kortklipte området mellom utslagssted (tee) og green?

18

Hvem kom til makten i Sudan i 1989  og huset i perioder Osama bin Laden og «Sjakalen» i landet? Den 

internasjonale domstolen i Haag har utstedt arrestordre på ham for folkemord i Darfur, og det er første 

gang domstolen reiser tiltale mot et sittende statsoverhode.

19 Hvilken av stilretningene art deco og art nouveau kom først?

20 Under hvilket vanligere navn  kjenner vi innretningen modulator-demodulator?

21
Hva het skipet som Robert Falcon Scott seilte til Antarktis med på sin skjebnesvangre sydpolsekspedisjon i 

1910–12?

22
I vestlig astrologi, hva er skytsplaneten til stjernetegnet Steinbukken ? 

Planeten symboliseres med dette symbolet.

23
Hva heter kortspillet  med opphav i det italienske spillet Scopa hvor man ved hjelp av stikktaking og 

bygging prøver å samle flest mulig kort, ess og spar, og der spartoeren og rutertieren har spesiell verdi?

24

Hun dannet i 1903 Women's Social and Political Union sammen med datteren Christabel, og ble arrestert et 

tosifret antall ganger som leder av den britiske suffragette-bevegelsen. Hun rakk akkurat å oppleve at 

kvinnene fikk sin stemmerett før hun døde i 1928; hva het hun?

25
På hvilken temperaturskala , oppkalt etter en fysiker, ligger vannets kokepunkt omtrent på 

temperaturen 373?


