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1 Hvem skrev melodien til «Sæterjentens søndag» , egentlig hentet fra et større verk av komponisten?

2
Hva heter denne amerikanske generalen  som tok over ansvaret for

 ISAF-styrkene i Afghanistan i juli 2010?

3
To ord som uttales likt (men skrives litt forskjellig), betyr henholdsvis «urimelig lav pris» og «pris ved 

umiddelbart oppgjør». Hvilket ord?

4
Hva heter skiøvelsen i fristilkategorien  som ble innført på OL-programmet i Vancouver tidligere i år, der 

Hedda Berntsen og Audun Grønvold tok medaljer for Norge?

5
Urdu er Pakistans nasjonalspråk, og engelsk er også offisielt språk i landet. Men det er et tredje språk som 

er landets mest talte; ca 45% av befolkningen har dette som morsmål. Hvilket språk?

6 Hvilket landdyr (familie) er hvalenes nærmeste slektning?

7

Denne herregården ligger i Ørland kommune, og er en av 

Trøndelags  historisk mest berømte storgårder. I første halvdel 

av 1000-tallet tilhørte den Finn Arnesson,  bror til Kalv Arnesson. 

Utover middelalderen var den i hendene til familiene 

Rømer/Bjelke, med Ingerd Ottesdatter som kanskje den mest 

kjente eieren. Hva heter gården?

8 Under hvilket navn  var den kinesiske byen Guangzhou kjent tidligere?

9 Hvilket lag i den tyske Bundesliga i fotball  kommer fra byen Gelsenkirchen?

10
I USA identifiserer radiostasjoner seg gjerne med firebokstavskoder (call signs). Øst i landet begynner disse 

normalt på W, som f.eks. WAVR og WJZZ; hvilken bokstav begynner de på vest i landet?

11

Hvilket italiensk musikkuttrykk brukes i klassisk musikk for å angi en passasje for solist eller solister i en 

konsert?  Typisk er dette for å vise teknikk og virtuositet, og ofte overlates en del til utøverens 

improvisasjon.

12
Hvilket håndballag er den eneste norske klubben som har nådd semifinale i EHF Champions League for 

kvinner siden turneringen ble innført i 1993, en prestasjon de har klart tre ganger?

13
Hvilket metallisk grunnstoff  brenner med et intenst hvitt lys, og var 

derfor den viktigste bestanddelen i gammeldagse engangsblitzpærer?

14 Hva heter hovedstaden  i Papua Ny Guinea?
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15

Med samme navn som en norsk sjokolade, hva heter politiinspektøren 

som ofte er politiets fremste representant i saker hvor Hercule Poirot 

er involvert? Her er han avbildet i Philip Jacksons tolkning.

16
Fetetirsdag, siste dag før fasten begynner, har et franskspråklig navn som vel særlig forbindes med New 

Orleans. Hvilket navn?

17

Hva heter denne mannen , som sammen med Carsten Five 

kjøpte bladet Dine Penger i 1988, senere solgt til Schibsted 

med god fortjeneste? I 2009 var han en av de to økonomene 

i programmet Luksusfellen på TV3.

18
Hvilket ord ble opprinnelig brukt om kysten omkring Genova, men brukes nå ofte om turistmål langs 

varme kystområder generelt?

19
Hvilket land regnes som verdens mest militariserte , da landet har verdens 4. største aktive militære 

styrker, selv om det med ca 24 millioner innbyggere bare ligger på rundt 50. plass etter totalt folketall?

20
I hvilken avis ble Kaia Storvik ny sjefredaktør i 2010, men uten at sjefredaktør Arne Strand gikk av, dvs at de 

nå har to stykker?

21

Mange har vel smakt på disse hjerteformede bladene på skogbunnen, 

som smaker surt fordi de inneholder oksalsyre. Navnet på planten 

inneholder navnet på en fugl, hva heter planten?

22 Hva het dronningen av Kartago  som ifølge Aeneiden tar livet av seg etter å ha blitt forlatt av Aeneas?

23
Når man snakker om vin, hva er det franske ordet som brukes til å beskrive alt som omhandler 

vekstbetingelsene til en vinmark, inkludert klima, jordsmonn og topografi?

24

Hva het kvinnen  som var datter av Gustav 2 Adolf, som ble regent 18 år gammel da han døde, og var 

dronning av Sverige fra 1632 til 1654? Hun kan indirekte ha vært skyld i filosofen Descartes' død, da han 

pådro seg lungebetennelse under et opphold som hennes lærer. Det holder med et fornavn.

25
Fjellformasjon på øya Alsten. Vannfall dannet av Knivsflåelvane. En norsk tv-serie. Hvilket felles navn har 

disse?


