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Han levde fra 1902 til 1938, og er særlig kjent for sine 
tresnitt, som henger i mange norske hjem landet rundt. 
Han var den første same både til å ta 
kunstnerutdannelse i Kristiania og til å få egen utstilling 
i Nasjonalgalleriet; hva het han? 
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I hvilken friidrettsøvelse som det 
konkurreres i i OL har Øst-Tyskland 
fremdeles den offisielle 
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fremdeles den offisielle 
verdensrekorden både for kvinner 
og menn?



Hvilken kjent film fra 1974 er ifølge 
imdb.com den eneste med både 
Fred Astaire og O.J. Simpson på 
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Fred Astaire og O.J. Simpson på 
rollelisten, begge i ganske 
fremtredende roller?



Denne klassen av planter tilhører 
karsporeplantene, og formerer seg 
ved sporer i stedet for frø, i 
motsetning til de aller fleste 
planter. Uferdige skudd er ofte 
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planter. Uferdige skudd er ofte 
sammenrullet som på bildet. 

Av de opptil 15000 artene vokser 
ca 45 i Norge, blant dem einstape, 
hestespreng, bjønnkam og 
sisselrot; hva heter gruppen av 
planter?



Med ti bokstaver, hva er det lengste 
ordet som har forekommet i titlene 
på to vinnersanger i internasjonale 
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på to vinnersanger i internasjonale 
Melodi Grand Prix-finaler?



Hva kalles fabeldyret som har kropp 
som en slange eller en blanding av 
slange, drake og hane, som ofte har 
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slange, drake og hane, som ofte har 
krone på hodet og som kan drepe 
med blikket?



Med et engelskspråklig uttrykk opprinnelig fra 
kasinomiljø, hva kalles lett omsettelige aksjer i 
veletablerte selskaper som leverer stabile 
overskudd og har lav gjeldsgrad? 
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Slike betaler regelmessig utbytte, selv når 
forretningene går dårligere enn normalt, og 
settes pris på av investorer som ønsker en 
relativt høy grad av sikkerhet og stabilitet.



Hva var familienavnet til Malcolm X?

Svaret «X» blir selvsagt ikke godkjent...
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Hva heter dette dyret, som lever i 
Sør-Amerika, Mellom-Amerika og 
Sørøst-Asia, og som det finnes 4–5 
arter av?



Hun var en kongsdatter fra Irland som forlot 
hjemlandet med sine folk for å unngå en hedensk 
beiler, og gikk i land på øya Selja i Nordfjord. 
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Da folk ville ta dem, ble de «reddet» ved at Gud 
begravde dem under store steiner; hun ble senere 
funnet av Olav Tryggvason og skrinlagt i 996. 

I dag avbilder Selje kommune henne i 
kommunevåpenet, hvilken helgen er dette?



Hva heter filmregissøren som bl.a. 
har laget Stranger Than Paradise 

(1984), Down by Law (1986) og 
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(1984), Down by Law (1986) og 
Night on Earth (1991)?



Begrepet Eau de Parfum brukes om 
parfymeprodukter med rundt 15% 
aromatiske stoffer, og Eau de 
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aromatiske stoffer, og Eau de 

Cologne når det er rundt 5%. 

Hvilket begrep brukes hvis innholdet 
av aromatiske stoffer er rundt 10%?



Bare to ganger har det skjedd at 
UNESCO har fjernet en oppføring fra sin 
Verdensarvliste; den første var i Oman i 
2007. 
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2007. 

Den andre var i 2009, da en tysk by med 
elvelandskapet rundt ble strøket av lista 
pga byggingen av en bro over Elben. 
Hvilken by?



Hvilken bokserlegende fra Panama 
forårsaket i 1980 Sugar Ray 
Leonards første tap som 
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Leonards første tap som 
profesjonell, og vant 
verdensmestertitler fra lettvekt til 
mellomvekt?



I hvilket slag ble admiral Horatio 
Nelson dødelig såret, men rakk å 
høre at slaget var vunnet før han 

Spørsmål 15

høre at slaget var vunnet før han 
døde?



Denne italienske fysikeren på 1600-tallet regnes som 
oppfinneren av barometret, og en forkortelse av navnet hans 
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oppfinneren av barometret, og en forkortelse av navnet hans 
er navnet på en måleenhet som er nesten det samme som 
enheten «millimeter kvikksølv». 

Han oppfant også denne figuren, «Gabriels horn», som har 
endelig volum men uendelig overflate, og oppdaget et lov 
om hastigheten på vann som renner ut av en åpning. Hva 
het han?



Hvilket land er det eneste utenfor 
Oseania der man kan se 
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Oseania der man kan se 
stjernebildet Sydkorset i landets 
flagg?

(Bakgrunnen av utsnittet er blå)



Hvilken kvinnelig arkitekt født i 
Bagdad har bl.a. laget 
Bropaviljongen i Zaragoza og 
Bergisel-bakken i Innsbruck, og 
har svømmestadion til London-
OL under konstruksjon?
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Margit Sandemo har påstått at 
hennes far var uekte barn av en 
kjent forfatter, altså at denne 
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kjent forfatter, altså at denne 
forfatteren var hennes farfar. 
Påstanden anses nok nå som 
motbevist, men hvilken forfatter 
dreier det seg om?



I hvilket land driver den islamistiske 
separatist- og terroristorganisasjonen 
Abu Sayyaf sin virksomhet med målet 
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Abu Sayyaf sin virksomhet med målet 
å opprette en islamistisk stat i den 
sørlige delen av landet? I 2004 sto de 
bak verdens mest dødelige 
terrorangrep til sjøs.



Hva heter selskapet som er kjent for å 
lage disse radioene med en enkel design 
uten unødvendige knotter og lys?
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De norske 1-kronemyntene og 5-
kronemyntene består av 75% 
kobber og 25% av hvilket annet
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kobber og 25% av hvilket annet

metallisk grunnstoff, som også 
forbindes med raffineringsverket ved 
Kristiansand som før het 
Falconbridge og nå heter Xstrata?



Hva heter urkua i norrøn mytologi 
som nærte urjotnen Yme med sin 
melk og som ga opphav til Odins 
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melk og som ga opphav til Odins 
farfar Bure ved å slikke på en salt 
stein?



Frem til nylig arrangerte UEFA en tredje 
klubbturnering i fotball for menn i tillegg til 
Champions League og UEFA-cupen (nå Europa 
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Champions League og UEFA-cupen (nå Europa 
League). 

Denne turneringen gikk på sommeren, og ble aldri 
videre populær da mange klubber syntes den passet 
dårlig inn i planene deres – og følgelig ble den 
nedlagt i 2008. Hva het turneringen?



Hvem hadde så stor suksess med 
denne innspillingen fra 1958 at den 
ble en slags signatursang for 
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ble en slags signatursang for 
henne?


