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1

Med forbokstaven R, hva kalles en latinamerikansk musikk- og dansform som opprinnelig stammer fra 

Panama, men som på 1990-tallet spredde seg til Nord-Amerika og Europa; og som blander reggae og 

dancehall med latinamerikansk musikk som salsa og bomba, i tillegg til hip-hop og rapping på spansk?

2
Carrie Bradshaws brudekjole, sikkerhetsnåler, butikk på King’s Road i London som åpnet i 1971. Hvilken 

designer tenker vi på?

3 Hvilken fotballklubb i Tippeligaen spiller sine hjemmekamper innendørs?

4
I 2001 gjennomførte USA sin første føderale henrettelse på 38 år, dvs at det var USA som sådan, ikke en av 

statene, som sto for saken. Hvem var det som ble henrettet?

5 Hvor mange pints går det på en gallon (gjelder etter både amerikanske og britiske mål)?

6 Hvilken kjent norsk teatermann levde fra 1910 til 1995 og het egentlig Leif Normann Nilsen?

7
Under herskeren Alp Arslan ødela dette tyrkisk-persiske dynastiet de bysantinske styrkene i 1071, noe som 

var en viktig grunn for korstogene 20 år etterpå. Hvilket dynasti?

8
Hvilken norsk forfatter debuterte med romanen Ute av verden  i 1998, og ble den første debutanten 

noensinne som fikk Kritikerprisen?

9 Hvilken filosof født 1844 er kjent for setningen «Gud er død», som forekommer flere steder i hans skrifter?

10
Senit er punktet rett over oss på himmelen. Hva er det tilsvarende navnet for himmelpunktet rett under 

oss?

11
Hvilket land har dette flagget, og har i år vært i nyhetene på grunn 

av uroligheter?

12 Hvilket av medlemmene i Monty Python var amerikaner?

13

I sitt berømte utbrudd fra 1981 nevner Bjørge Lillelien en rekke store englendere: «Lord Nelson, Lord 

Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper , Lady Diana – vi har 

slått dem alle sammen!»  Hvilken idrett drev Henry Cooper?

14 Hva heter stedet/bygningen der Oscar-prisene deles ut, og som åpnet i 2001? 

15
Med et svar som er et ett-tall med et antall nuller etter, omtrent hvor mange år er det siden siste istid 

sluttet?

16
Hvilket band som eksisterte fra 1979 til 1981 hadde Michael Krohn som trommeslager, og «ville ikke leke 

med teitinger mer», men «gledet seg til år 2000»?

17

I filmen Mission Impossible II kjemper Ethan Hunt mot spredningen av et dødelig virus ved navn Chimera. 

Viruset var oppkalt etter det fryktinngydende monsteret Kimaira fra gresk mytologi. I filmen ble det også 

konstruert et antistoff mot Chimera. Hva het dette antistoffet, som var oppkalt etter monsteret Kimairas 

banemann?

18 I hvilket tiår  ble Tour de France arrangert for første gang?

19

Dette selskapet ble stiftet i 1965 av Bertil Hult, som brakte en gruppe svenske studenter til Storbritannia 

for å lære engelsk, og er visstnok i dag verdens største private utdanningsselskap. Hvilket navn på to 

bokstaver har selskapet?
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20
I tradisjonell kinesisk filosofi består virkeligheten av 5 elementer (Wu Xing): tre, ild, vann, jord og hvilket 

femte element, som ikke er luft?

21 Hva heter antipartikkelen til elektronet?

22
Fjernsynsunderholdningsfestivalen der Gullrosen deles ut for beste underholdningsprogram har siden 2004 

hatt Lucerne som hjemby. Hvilken annen by i samme land  hadde festivalen fra 1961 til 2003?

23 Hvem ble i juni Australias første kvinnelige statsminister?

24 Hvem har malt Den sixtinske madonna ?

25

Hvilken sykdom, som hadde sitt første utbrudd i Europa på slutten av 1400-tallet i Barcelona, ble omtalt 

som «fransk sykdom» i Italia og Tyskland, som «napolitansk sykdom» i Frankrike, og som «spansk sykdom» 

i Napoli? Portugiserne kalte den «kastiljansk sykdom», mens tyrkerne mente sykdommen var kristen. Den 

er i dag kjent under et navn som stammer fra det greske ordet for «møkkete». Sykdommen forårsakes av 

bakterien Treponema pallidum  (underart pallidum ), og kan i dag kureres med penicillin, i de fleste tilfeller. 


