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Hvilken arabisk betegnelse brukes for 

profeten Muhammeds utvandring fra 

Mekka til Medina i år 622, som danner 

utgangspunktet for den islamske 

tidsregning?

Spørsmål 1



Hva er etternavnet til 

søstrene Kourtney, 

Khloé og Kim, som vel 

er mest «kjent for å 

være kjendiser» via 

bl.a. modellvirksomhet 

og reality-tv, og som 

forøvrig har Bruce 

Jenner, olympisk 

mester i tikamp 1976, 

som stefar?

Spørsmål 2



Hva het disse tvillingene som 

sto i spissen for den 

organiserte kriminaliteten i 

East End i London på 1950-

og 1960-tallet, og som 

nærmest ble kjendiser av 

det? De ble dømt til livsvarig 

fengsel i 1969, og døde i 

1995 og 2000.

Spørsmål 3



Slike «strekkoder» ble skapt i Japan i 1994, og har 

med veksten i kameramobiltelefoner blitt mer og 

mer brukt i resten av verden også. 

De kan inneholde nettadresser eller annen 

tekstinfo, som typisk dekodes ved å ta bilde av 

koden. Med en tobokstavsforkortelse, hva kalles 

disse kodene?

Spørsmål 4



Ettersom Sven Kramer endte opp med 

å bli disket på 10000-meteren i OL i 

Vancouver, var det kun én skøyteløper 

(på normalbane) som klarte å ta to gull. 

Hun er fra Tsjekkia og vant kvinnenes to 

lengste distanser; hva heter hun?

Spørsmål 5



Hvilket album av Rolling 

Stones hadde dette 

coveret, der man etter en 

ide av Andy Warhol 

faktisk kunne trekke ned 

glidelåsen?

Spørsmål 6



Hva heter Hennig-Olsens 

yoghurtisserie som skal konkurrere 

med serien Dream fra Diplom-Is?

Spørsmål 7



Bare ett sted i verden finnes det tre land som 

begynner på samme bokstav der hvert av landene 

grenser til begge de to andre. 

Med andre ord, det finnes ett trerikspunkt der 

landene som møtes begynner på samme bokstav. 

Hvilke tre land dreier det seg om?

(Vanlige norske stavemåter gjelder.)

Spørsmål 8



I hvilken film av Ingmar Bergman forekommer 

den berømte scenen der Max von Sydow spiller 

sjakk med Døden?

Spørsmål 9



I den romerske republikken (ca 510-27 

f.Kr., mellom kongedømmet og 

keiserriket) var staten ledet av ikke én, 

men to likestilte embetsmenn, som ble 

valgt for ett år av gangen. Hvilken tittel 

hadde disse statslederne?

Spørsmål 10



Hvilken betegnelse brukes i sykkelsporten om 

forholdsvis raske sykkelritt, gjerne over flere 

korte runder i bykjerner? 

Samme navn (eller et veldig likt) brukes også i 

trav/galopp om løp for unge hester som prøve 

for derbyløp året etter. 
(Begge variantene av ordet godkjennes.)

Spørsmål 11



Hvilken antikk filosof er bl.a. kjent for 

verker som Poetikken, Metafysikken, 

Den nikomachiske etikk og Organon?

Spørsmål 12



Hva heter denne øya, 

som er USAs nest 

største etter Hawai'i og 

som har gitt navn til en 

underart av brunbjørn?

Spørsmål 13



Kreasjonene til denne 

motedesigneren har blitt kalt 

«barokkske fantasier», og han 

er favorittdesigneren til Edina i 

Absolutely Fabulous. 

Motehuset hans overlevde ikke 

finanskrisen; det gikk konkurs i 

2009 – hva heter han?

Spørsmål 14



14



Hva heter denne skuespillerinnen, 

som bl.a. har spilt Kleopatra i en 

Asterix-film fra 2002 og Maria 

Magdalena i Mel Gibsons The 

Passion of the Christ fra 2004?

Spørsmål 15



Denne newzealandskfødte fysikeren så litt ned på 

andre vitenskaper og sa en gang at «all vitenskap er 

enten fysikk eller frimerkesamling», og han ble derfor 

litt mellomfornøyd da han i 1908 vant Nobelprisen i... 

kjemi. 

Han er blitt kalt kjernefysikkens far da han i 1919 ble 

den første som fremstilte en kunstig kjernereaksjon, 

og han ga etterpå protonet dets navn. Hva het 

fysikeren, som i 1997 fikk et grunnstoff oppkalt etter 

seg?

Spørsmål 16



Hva heter HBOs TV-

miniserie i ti episoder fra 

2001, produsert av Steven 

Spielberg og Tom Hanks, 

som var (og muligens 

fremdeles er) den dyreste 

miniserien noensinne laget? 

Den er basert på en roman 

med samme tittel av Stephen 

Ambrose, og beskriver 

opplevelsene til et 

amerikansk hærkompani 

under flere store operasjoner 

under den 2. verdenskrig.

Spørsmål 17



Hvis Vest er giver i et spill bridge, 

hvem er det som skal melde først?

Spørsmål 18



Hva heter denne store parken i 6. arrondissement i 

Paris, som utgjør hagen til senatsbygningen og som 

deler navn med et land?

(Den heter altså [navnet på et land]-hagen)

Spørsmål 19



Denne forfatteren og intellektuelle har foruten skjønnlitteratur 

også gjort seg bemerket bl.a. med On Photography (1977) 

om fotografiets innerste mening og funksjon, og med Illness 

as Metaphor (1978) om mytedannelsen rundt sykdom og 

død. Selv døde hun av kreft i 2004, hva het hun?

Spørsmål 20



Hva heter mannen som har vært 

president i Irak siden 2005?

Spørsmål 21



En gammel folkevise forteller om 

Bendik som forelsker seg i en 

kongsdatter, og som blir hengt fordi 

kongen ikke liker dette. Hva heter 

kongsdattera i sangen?

Spørsmål 22



Disse brødrene var populære i jazzens «big band»-

æra. Jimmy spilte saksofon og fikk innflytelse på 

Charlie Parker med sin stil, mens Tommy spilte 

trombone. 

Når de opptrådte sammen på 30-tallet var Glenn 

Miller medlem av bandet deres. Senere hadde 

Tommy sitt eget band, og Frank Sinatra gjorde 

rundt 80 innspillinger med dem fra 1940 til 1942. 

Hva het brødrene til etternavn?

Spørsmål 23



Ved hvilken stor by ligger den kjente 

stranden Bondi Beach?

Spørsmål 24



Hva heter musikeren som var medlem av Roxy 

Music frem til 1973, og som siden har laget og 

produsert variert musikk både innen rock og mer 

«seriøs» samtidsmusikk, samt vært opphavsmann 

for musikkformen ambient med utgivelser som 

Ambient 1: Music for Airports (1978)?

Spørsmål 25


