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I ett av brødrene Grimms eventyr stikker et 
esel, en hund, en katt og en hane av fra 
eierne sine for å bli bymusikanter i en tysk 
by. 

Spørsmål 1

by. 

De kommer riktignok aldri frem til byen i 
løpet av eventyret, men denne statuen står i 
det minste der, og eventyret heter like fullt 
Bymusikantene i... hvilken by?



I hvilket århundre sto slaget ved 
Kosovosletta, der det osmanske riket 
slo en koalisjon ledet av serberne, og 

Spørsmål 2

slo en koalisjon ledet av serberne, og 
som har hatt stor betydning for serbisk 
historieoppfatning og nasjonal identitet?



Hvilket land er det eneste som både

har peso som myntenhet og færre 
enn 5 millioner innbyggere?

Spørsmål 3

enn 5 millioner innbyggere?



På engelsk heter dette spillet «Nine 

Spørsmål 4

På engelsk heter dette spillet «Nine 
Men's Morris». Spillerne prøver å få tre 
brikker langs en rett linje for å kunne 
fjerne en av motstanderens brikker –
hva heter spillet på norsk?



Hvilken trosretning eller bevegelse baserer 
seg angivelig bl.a. på teorien at den 
intergalaktiske diktatoren Xenu brakte 

Spørsmål 5

romvesen til jorden som så ble drept med 
hydrogenbomber, slik at deres hvileløse 
ånder plager menneskene den dag i dag?



DynaTAC 8000X kom på 
markedet i 1983 og regnes som 
den første virkelig bærbare 
mobiltelefonen, og selskapet 

Spørsmål 6

mobiltelefonen, og selskapet 
som produserte den var 
ledende i mobilsektoren i flere 
år. 

Hvilket amerikansk firma 
snakker vi om?



Spørsmål 7

Denne skuespilleren har samme etternavn som to 
andre skuespillere som er far og sønn – men de er 
amerikanske, mens denne mannen er waliser. Han 
er kjent for å spille kjente virkelige personer, som 
Tony Blair i The Queen, Brian Clough i The Damned 
United og David Frost i Frost/Nixon. Hva heter han?



Denne asiatiske marihønearten har kommet til 

Spørsmål 8

Denne asiatiske marihønearten har kommet til 
Norge via importplanter, og er svartelistet som 
uønsket i Norge. Hvilket navn, som kommer fra 
en scenefigur, har den?



Hvilken filosof er kjent for monadelæren 
(1714), der monader fremstilles som en 
slags metafysiske motsvarigheter til atomene 

Spørsmål 9

i fysikken, og ble grundig latterliggjort av 
Voltaire i boken Candide for sin oppfatning at 
vi lever i den beste av alle mulige verdener?



Hva heter denne ukrainske byen på 

Spørsmål 10

Hva heter denne ukrainske byen på 
Krim-halvøya, der Russland leier 
marinebasefasiliteter til sin 
svartehavsflåte?



Hvilken av de fire 
hovedblodgruppene A, B, AB og 0 
kan ved blodoverføring ta imot blod 

Spørsmål 11

kan ved blodoverføring ta imot blod 
fra alle de fire gruppene?



Neste uke er det 100 år siden denne motstandsmannen 
under 2. verdenskrig ble født. Han ble rekruttert av Sovjets 
etterretningstjeneste NKVD i 1940, og drev 
partisanvirksomhet i Finnmark inntil han ble arrestert og 
torturert av Gestapo i 1942. 

Spørsmål 12

torturert av Gestapo i 1942. 

Imidlertid klarte han å flykte til Sovjetunionen – men der ble 
han i 1944 idømt en 15 års straff i GULag-leirene som tysk 
spion, og bare personlig inngripen fra Einar Gerhardsen 
gjorde at han slapp fri i 1955. Siden drev han sterk kritikk 
av sovjetstaten og sin egen kommunistiske bakgrunn, bl.a. i 
boken Moskva kjenner ingen tårer fra 1956. Hva het han?



Hva heter denne 
klassiske 

Spørsmål 13

klassiske 
tegneseriefiguren 
skapt av Walt Kelly?



Hvem komponerte musikken til 
mange musikaler med tekster av 
Oscar Hammerstein II, og er en av 

Spørsmål 14

Oscar Hammerstein II, og er en av 
kun to personer som har vunnet 
prisene Emmy, Grammy, Oscar, 
Tony og Pulitzer?



Spørsmål 15

Hvilken gruppe, organisasjon e.l. 
forbindes først og fremst med dette 
symbolet?



Verdens største bygning etter volum (13,3 mill 
kubikkmeter) ligger i Everett i staten Washington i 
USA. Hvilket selskap har denne fabrikken?

Spørsmål 16



Spørsmål 17

Hva heter denne dataspillfiguren, som ble 
laget som motstander til Mario i et Super 
Mario-spill, og som senere også har fått 
sine egne spill?



Denne jøden fra Litauen, som emigrerte til 
USA på 1920-tallet og giftet seg med 
ekskona til filmregissøren King Vidor 
(Krig og Fred, 1956) var kanskje forrige 

Spørsmål 18

århundres mest legendariske fiolinist. 

Han spilte aldri i Tyskland, men ble fysisk 
angrepet i Israel i 1953 etter å ha spilt et 
stykke av Richard Strauss. Hva het han?



Det matematiske symbolet for «den 
tomme mengde» (ikke å forveksle med 
null) ligner på en av alfabetets 

Spørsmål 19

null) ligner på en av alfabetets 
29 bokstaver. Hvilken bokstav?



Hva er merkenavnet til dette 
greske brennevinet, en blanding 
av brandy, vin og urter som fås i 
varianter med tre, fem, syv og tolv 

Spørsmål 20

varianter med tre, fem, syv og tolv 
stjerner som er lagret i tilsvarende 
antall år, samt en Grand Reserve 
som er lagret i 30 år?



I hvilket land er Jebel Toubkal det 
høyeste fjellet, med en topp som er 
4167 meter over havet?

Spørsmål 21

4167 meter over havet?



Hva heter auksjonsfirmaet med historie 
tilbake til 1744 som kjemper med 
Christie's om posisjonen som verdens 

Spørsmål 22

Christie's om posisjonen som verdens 
ledende auksjonshus innen 
kunstomsetning?



I 1972 lånte regissøren John 
Waters 12 000 dollar av 
foreldrene sine og laget denne 
«hyllesten til dårlig smak». 

Spørsmål 23

«hyllesten til dårlig smak». 

Filmen ble en undergrunnshit 
som spilte inn 6 millioner dollar 
og gjorde den fyldige 
transvestitten Divine til en 
kultstjerne; hva het filmen?



Massevirkningsloven er en viktig kjemisk lov 
som forbinder hastigheten på en kjemisk 
reaksjon med konsentrasjonen av stoffene. 

Spørsmål 24

Den ble først formulert i 1864 av to norske 
vitenskapsmenn; gi navnet på én av dem.



Mannen som regissøren Sofia 
Coppola er sammen med og har to 
barn med, er vokalist i bandet vi 

Spørsmål 25

barn med, er vokalist i bandet vi 
hører her. Hvilket band? 


