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1 Hvilken trio, som har hatt samme medlemmer i over 40 år, hører vi her i en sang fra 1983?

2

Hva heter denne gjennomgangsfiguren, som er hovedperson 

i filmer regissert av Jacques Tati, som også spilte figuren, blant 

andre i klassikeren Mon oncle  (Min forunderlige onkel , 1958)?

3 Hvilken av de fire S-ene vant både EM og VM på skøyter allround i 1981?

4
Hvis månen ser slik ut i dag i Norge, vil den i morgen da ha en større eller 

mindre del av skiven opplyst?

5

I 1898 forårsaket britene ved sitt nærvær på et sted i Sudan at Frankrike ikke fikk dannet det 

sammenhengende beltet de ønsket seg av franske besittelser fra Afrikas vest- til østkyst. Dette nederlaget 

for Frankrike har gjort at stedet ga navn til et angivelig «syndrom» i fransk utenrikspolitikk, som har fått 

Frankrike til å gjøre mye rart for å motarbeide angloamerikansk innflytelse i Afrika. Hva het dette stedet, 

som nå heter Kodok? 

6 Hva kalles et slikt mønster, som er oppkalt etter en forstad til Glasgow?

7

Hva het filmen fra 2008 hvor Ellen Dorrit Petersen fikk Amandaprisen 

i 2009 for sin tolkning som den norske spionen Gunvor Galtung Haavik? 

Filmen ble regissert av Knut Erik Jensen og er basert på en bok av 

Alf R. Jacobsen.

8 Hva heter stesøsteren til TV-sportens Anne Rimmen, som også har vært programleder en rekke ganger?

9 Hva heter denne danske øya?
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10

Hva heter fugler i denne familien  bestående av fem arter, som har navn som stor-, is- og gulnebb- ? De har 

et familienavn som stammer fra det norrøne for klynking, etter de karakteristiske lydene fuglene lager.

11

Hva kalles med en kortversjon av det opprinnelige ordet den årlige dansebegivenheten  for amerikanske 

high school-elever? Arrangementet er veldig formelt, og vies stor plass også i populærkulturen, særlig i 

high school-dramas naturlig nok. Bladet Seventeen har årlig et helt nummer viet til dette, og høydepunktet 

er for mange kåringen av nattens dronning.

12
Med et italiensk ord, hva kalles en billedlig representasjon  av Jomfru Maria som sørger over sin sønn Jesus 

mens hun holder hans døde legeme i armene?

13

Den belgiske gulvprodusenten Unilin oppfant det limløse laminatgulvet, men er nok mer kjent for sin 

sponsing av sykkellag. Hva er merkenavnet  som brukes for deres laminatgulv og som også er navnet på 

proffsykling-laget hvor bl.a. Sylvain Chavanel er en av rytterne? 

14 Hva het denne skuespilleren  som døde i 1980?

15

Fordel De store sjøene riktig på svararket  ved å bruke 

tallene på satellittbildet: Erie, Huron, Michigan, Ontario 

og Superior. (Skriv bare forbokstavene på sjøene.)

16 Hvilket stjernebilde er dette?
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17 Hvilken norsk tv-serie er basert på BBC-serien  Two Thousand Acres of Sky  som gikk i perioden 2001-2003?

18
Hva het kraftstasjonen ved Rjukan som er kjent for Kompani Linges sabotasjeaksjon mot Norsk Hydros 

tungtvannsfabrikk i 1943?

19

Hva kalles stilarten i arkitektur i Storbritannia på begynnelsen 

av 1800-tallet som korresponderer med den tyske Biedermeier, 

Federal Style i USA og den franske Empire-stilen? Stilen har 

sitt navn fra at den senere George IV måtte foreta sin fars 

(George IIIs) plikter som monark under dennes sinnsykdom, 

og stilen er således en av stilartene som hører inn under 

samlebetegnelsen Georgian Style.

20 Hva er det et plagg IKKE tåler hvis man ser dette symbolet på vaskelappen?

21
Apollo 11 satte de første menneskene på månen, men hvilket nummer hadde Apollo-ferden som satte de 

hittil siste  menneskene på månen?

22

Hvilken tegneserie av Grethe Nestor og Norunn Blichfeldt Schjerven tar utgangspunkt i gamle tegneserier 

som omdannes og gis ny tekst?

23
Innen hva er amerikaneren Phil Ivey en av verdens aller fremste utøvere, 

ifølge mange den aller fremste?

24
På hvilket sted i Galilea utførte Jesus ifølge Johannes' evangelium sitt første store mirakel, da han 

forvandlet vann til vin?

25

Hvilken skuespiller spilte rollen som intrigemakeren Amanda Woodward i en populær dramasåpeserie fra 

1993 til 1999, for så å vende tilbake i 2009 til den samme rollen i en oppdatert utgave av den samme 

serien? Denne nye versjonen av serien var ingen suksess, og ble kansellert i 2010 etter 18 episoder.


