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Hvilket pavenavn har vært brukt av 13 paver, blant andre:

– nummer 1 som satt fra 440 til 461 og fikk tilnavnet 
«den store»;
– nummer 3 som kronte Karl den store til romersk keiser i 800;
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– nummer 3 som kronte Karl den store til romersk keiser i 800;
– nummer 9 som var pave ved det store skismet mellom øst-
og vestkirken i 1054;
– nummer 10 som utstøtte Luther fra kirken i 1521; samt
– nummer 13 som døde 93 år gammel i 1903 og dermed er 
den eldste som har levd?



Hvem spilte hovedrollen i de fem 
Death Wish-filmene fra 1974 til 
1994?
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1994?



Hvilket land er medlem i UEFA og 
har sjia-muslimsk majoritet i 
befolkningen?
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befolkningen?



Hva heter fjelldalen i Holtålen kommune 
i Sør-Trøndelag som har blitt landskjent 
fordi man siden 1981 har sett merkelige 
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fordi man siden 1981 har sett merkelige 
lysfenomener som har fått noen til å 
snakke om UFOer?



Hvilket nåværende land var i 
kolonitiden kjent som Fransk 
Somaliland?
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Somaliland?



Hvilken by er hovedstad og største by 
på Sardinia?
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Diktet nedenfor har i sin mest kjente tonesetting blitt kjent 
under tittelen «Jerusalem», og brukes av og til som en slags 
uoffisiell engelsk nasjonalsang, i tillegg til at det ga navn til 
filmen Chariots of Fire. Hvem skrev diktet rundt 1804?
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And did those feet in ancient time. Bring me my Bow of burning gold;And did those feet in ancient time.
Walk upon Englands mountains green:
And was the holy Lamb of God,
On Englands pleasant pastures seen!

And did the Countenance Divine,
Shine forth upon our clouded hills?
And was Jerusalem builded here,
Among these dark Satanic Mills?

Bring me my Bow of burning gold;
Bring me my Arrows of desire:
Bring me my Spear: O clouds unfold!
Bring me my Chariot of fire!

I will not cease from Mental Fight,
Nor shall my Sword sleep in my hand:
Till we have built Jerusalem,
In Englands green & pleasant Land



Hva slags fisk (hvilken orden) er en 
murene?
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Hva kalles et slikt 
kalottlignende jødisk 
hodeplagg? 
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hodeplagg? 

(To forskjellige svar godtas.)



Denne skulpturen ble i 
2010 den dyreste som har 
blitt solgt (65 millioner 
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britiske pund). Hva het 
skulptøren?



Hvilken by har denne skylinen, og er vert 
for årets verdensutstilling, EXPO 2010?
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Oppkalt etter området der den foregikk, 
hva kalles konferansen i 1944 der Det 
internasjonale pengefondet (IMF) og 
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internasjonale pengefondet (IMF) og 
Verdensbanken ble grunnlagt?



Hvilket baseballag spiller på Wrigley Field, og 
har fått tilnavnet The Lovable Losers fordi de 
har hatt en rekordlang titteltørke? 
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De har ikke vunnet World Series på 102 år, og 
intet annet lag i noen av de fire store 
amerikanske sportene har ventet lenger på å 
vinne et mesterskap. 

Vi krever begge ledd i navnet.



Hva heter mannen som laget TV-serien 
Hjernevask sammen med Harald Eia, 
og som også skrev boken Født sånn 
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og som også skrev boken Født sånn 
eller blitt sånn? sammen med Eia?



Hva kalles en slik skapning i folketroen, 
som er laget av leire eller annen livløs 
materie som har blitt vekket til liv? 
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I den mest berømte fortellingen om 
dette blir et slikt vesen skapt av en rabbi 
i Praha på 1500-tallet for å forsvare 
ghettoen i byen mot antisemittiske 
angrep – men etterhvert mister han 
kontrollen over skapningen og må 
avlive den igjen.



Hva er den latinske betegnelsen på 
hovedpulsåren, den store arterien 
som fører blodet fra hjertet ut i 
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som fører blodet fra hjertet ut i 
kroppen?



Denne 65 meter 
lange Laksen er 
Norges lengste 
enkeltskulptur, og 
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enkeltskulptur, og 
ligger ved elven 
Jølstra – i hvilken by?



Denne colombianeren ble i 
1989 av Forbes Magazine 
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1989 av Forbes Magazine 
utropt til verdens syvende 
rikeste mann. Han ble drept 
i 1993, hva het han?



Denne håndballkeeperen er 
regjerende europa-, verdens- og 
olympisk mester for Frankrike, 
samt regjerende tysk mester og 
Champions League-mester for 
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Champions League-mester for 
THW Kiel. 

I januar ble han kåret til årets 
spiller i verden av IHF, og han 
regnes som en av de beste 
målvakter noensinne. Hva heter 
han?



Denne guddommen, som 
fremstilles som en falk eller 
en mann med falkehode, var 
Egypts eldste «statsgud», og 
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Egypts eldste «statsgud», og 
faraoene fikk egne navn 
tilegnet ham. Hva heter 
guden?



Fredag 27. november i fjor viste NRK2 et 
noe spesielt, over 7 timer langt program i 
forbindelse med et jubileum. 
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forbindelse med et jubileum. 

Over 1,2 millioner nordmenn var innom 
sendingen – hva var det som fylte 100 
år?



Med et navn som slutter 
på N, hva heter det store 
trekantede platålandet 
som strekker seg over det 
meste av den indiske 
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meste av den indiske 
halvøy, avgrenset av 
Satpura-fjellene i nord, 
Western Ghats i vest og 
Eastern Ghats i øst?



Med romanen Ender's Game (1985) og 
oppfølgeren Speaker for the Dead
(1986) ble denne forfatteren den første 
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(1986) ble denne forfatteren den første 
til å vinne begge de to store science 
fiction-prisene Hugo og Nebula to år på 
rad. Hva heter forfatteren?



Denne mannen var 
verdensmester i sjakk i 27 
år, lenger enn noen 
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år, lenger enn noen 
annen, og vant totalt 7 
tittelkamper, også det 
rekord. Mesterperioden 
var fra 1894 til 1921; hva 
het spilleren?



Hvilken komponist skrev fire symfonier, bl.a. 
nummer 1 «Vårsymfonien» og nummer 3 
«Den rhinske», men er antakelig enda mer 
kjent for klaververker som Kinderszenen og 
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kjent for klaververker som Kinderszenen og 
Kreisleriana (      ), samt sangsykluser som 
Dichterliebe og Frauenliebe und -leben?


