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Hvilken popartist har hittil i år 
kommet med (de ganske korte) 
albumene Body Talk Pt. 1 og Body 
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albumene Body Talk Pt. 1 og Body 

Talk Pt. 2, og planlegger å også 
komme med en Pt. 3 i løpet av året?



Hvilken skihopper vant OL-gull i 
1960 med en oppsiktsvekkende stil: 
han hadde armene strukket foran 
seg heller enn lagt bakover?
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seg heller enn lagt bakover?



Hvilken britisk sosialøkonom som levde fra 1766 til 
1834 er kjent for verket An Essay on the Principle of 

Population?

I dette verket  fremlegger han en pessimistisk lære om 
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I dette verket  fremlegger han en pessimistisk lære om 
at mengden av levnetsmidler ikke kan holde følge med 
befolkningsøkningen, slik at økningen må stoppe. 

Betegnelsen ________ianer brukes fremdeles om folk, 
antakelig oftest av meningsmotstandere som påpeker 
at hittil har han ihvertfall tatt feil.



En av de mest berømte hendelsene i mahatma 
Gandhis liv inntraff i 1930, da han i protest mot 
en pålagt skatt på en naturressurs ledet 
mange titusener mennesker i en marsj for å 
drive ureglementert innhenting av denne 
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ressursen. Hvilken naturressurs?



Bilmerket med denne logoen er 
oppkalt etter en indianerhøvding 
og ble lansert i 1926, men General 
Motors har besluttet at merket skal 
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Motors har besluttet at merket skal 
utfases (eller er allerede utfaset) i 
løpet av året. Hvilket bilmerke?



Hvilken norsk forfatter har i bøker 
som Egalias døtre (1977), Ved 

fergestedet (1985) og For alle vinder 
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fergestedet (1985) og For alle vinder 

(1989) hatt kjærlighet mellom 
kvinner som ett av sine 
hovedtemaer?



Hva heter dette fiktive stjerneskipet? 
Det ga navn til den første romfergen 
som ble bygget for testformål, men 
som aldri ble klargjort for romferder.
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som aldri ble klargjort for romferder.



Hvilket ord kan både bety 
«ærekrenkelse» og «hindring i 
veibanen for å senke hastigheten»?
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veibanen for å senke hastigheten»?



Hva heter den svenske 
ishockeyspilleren for Vancouver 
Canucks som både ble toppscorer 
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Canucks som både ble toppscorer 
og sesongens mest verdifulle spiller 
(MVP) i forrige NHL-sesong?



Sveitseren Paul Hermann Müller vant 
Nobelprisen i medisin eller fysiologi i 1948 for 
oppdagelsen av at dette stoffet var effektivt 
mot mange skadedyr. 
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mot mange skadedyr. 

Det ble mye brukt som insektmiddel, inntil 
Rachel Carson i boken Silent Spring fra 1962 
påpekte skadevirkninger på andre ting i 
naturen, noe som førte til at stoffet etterhvert 
ble forbudt til slik bruk. Hvilket stoff?



Hvilket vanlig kjøttpålegg har et 
navn opprinnelig fra italiensk som 
refererer til at hjerne tradisjonelt var 
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refererer til at hjerne tradisjonelt var 
en av ingrediensene?



Rangert etter areal er New Guinea den 
største øya i verden som er delt mellom 
to eller flere selvstendige land. På 
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annenplass ligger Borneo, og 
Hispaniola er nummer fire. 

Hvilken øy er verdens tredje største 
delte øy?



En av spinoff-seriene fra 
Family Guy er oppkalt etter 
fornavnet til denne 
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fornavnet til denne 
familiefaren, som er det 
samme som navnet på en by 
i USA. Hva heter figuren til 
fornavn?



Hvilket lag i den engelske Premier 
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Hvilket lag i den engelske Premier 
League i fotball har dette emblemet 
(navnet er fjernet), og er ligaens yngste 
klubb målt etter stiftelsesår, samt den av 
de nåværende PL-klubbene som sist 
debuterte i toppdivisjonen?



Dette mineralet er en finkornet variant av gips, 
og har blitt mye brukt til hvitaktige 
prydgjenstander. Navnet kan komme av at de 
gamle egyptere brukte det til figurer av en 
løve- eller kattegudinne; hva heter mineralet?
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Hvilket uttrykk for dyp ydmykelse 
har sitt opphav i år 1077, da den 
tysk-romerske keiseren Henrik 4 
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tysk-romerske keiseren Henrik 4 
reiste til et slott i Italia for å tigge 
pave Gregor 7 om å løse ham fra 
bannlysning?



Dette fjellet i Hellas var ifølge 
mytologien viet til Apollon og de 
ni muser, og Apollons 
hovedhelligdom Delfi ligger i 
fjellets skråninger. 
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fjellets skråninger. 

Navnet på fjellet brukes derfor 
(litt forkortet) i overført 
betydning om diktningens 
opphøyde verden; hva heter 
fjellet?



Hvilken nobelprisvinner i litteratur på 
1990-tallet døde i juni i år?
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Landet der Apia er hovedstad ble 
selvstendig i 1962, og skiftet navn i 
1997. Hva heter landet i dag?
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1997. Hva heter landet i dag?



Hva heter stjernehimmelens nest 
klareste stjerne etter Sirius, en 
stjerne som ligger i stjernebildet 

Spørsmål 20

stjerne som ligger i stjernebildet 
Kjølen (Carina) og dermed ikke er 
synlig fra Norge?



Hvem malte ca 1650 dette portrettet av pave Innocens 10 
(til venstre), ett av verdens mest berømte portretter, som 
briten Francis Bacon lagde flere bearbeidelser av på 
1950- og 60-tallet (til høyre)?
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Hva heter det amerikanske kjemiske 
selskapet som er verdens nest 
største etter BASF, og som utviklet 
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største etter BASF, og som utviklet 
materialer som nylon, lycra, teflon 
og kevlar?



Hvem er den eneste franske 
president etter Georges Pompidou 
som også har vært statsminister?
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som også har vært statsminister?



Hvilken fugleart som hekker i Norge 
er dette?
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Mange syntes det ikke helt 
passet seg at denne 
sangeren opptrådte under 
Nobelkonserten i fjor, på 
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grunn av hans ganske 
uttalte USA-patriotisme. 

Opptrådte gjorde han 
likevel; hvem er det vi 
hører?


