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1

Hva heter denne svenske popsangeren , som slo gjennom med låta 

«What's in it for me» da hun var bare 12 år gammel i 2005? Hun 

bruker sitt virkelige fornavn, men har byttet ut etternavnet 

Deasismont med et artistnavn.

2
Hvis man fjerner de to siste bokstavene i navnet på et land i verden, får man navnet på et tilgrensende 

land. Hvilke to land?

3

Hvilket ord er navnet på skikken med bygdestevner hvor man arrangerte hestekamper og kappritt, som er 

eldgammel og omtalt i de islandske sagaene? Ordet har overlevd og kan brukes som en betegnelse på en 

bestemt distanse i travløp, men er nok desidert mest kjent som navnet på en fotballklubb som har ett 

norsk seriemesterskap.

4
Etter hvilken sivilisasjons kalender  skulle verden angivelig gå under i 2012, noe som for øvrig ikke kan 

leses ut fra kalenderne selv?

5

I Enid Blytons barnebokserie The Famous Five , eller Fem-serien , het de fem hovedpersonene Anne, Dick, 

George, Julian og Timothy. To av dem var jenter, to var gutter og en var en hund. Hvem var 

1) jenter, 2) gutter, 3) hund?  (Skriv bare forbokstavene.)

6

Oppkalt etter en italiensk vulkanolog, hva heter skalaen for måling av jordskjelvintensitet  som til forskjell 

fra Richter-skalaen måler intensitet via graden av ødeleggelse på byggverk og effekt på mennesker 

gjennom en skala fra I til XII? 

7

I 1963 startet han plateselskapet Polar Music sammen med vennen Bengt Bernhag. Deler av pengene han 

fikk ved salget av selskapet til PolyGram ble i 1989 brukt til å opprette Polar Music Prize. Hva heter denne 

svensken som kanskje er mest kjent som ABBAs manager?

8 Hvilken bilprodusent har modellene Agila og Antara?

9 Hvilken gresk mytologisk helt ledet argonautene til Kolkhis på jakt etter det gylne skinn?

10
Hva het den statskontrollerte fritidsorganisasjonen i Nazi-Tyskland , som på 1930-tallet ble verdens 

største turistoperatør, og som blant annet satte i gang produksjon av det som senere ble Folkevogna?

11 Hva heter elven som dannes der Eufrat og Tigris løper sammen i småbyen al-Qurnah nord for Basra?

12 I hvilket OL tok Norge sist alle medaljene i en øvelse?

13

Denne trekanten, der hvert tall er summen av de to tallene over, er kjent 

innen matematikken for sine mange interessante mønstre. Den er oppkalt 

etter en matematiker og filosof som levde på 1600-tallet; hvem?
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14
Hvilken norsk kunstner  født i Trondheim i 1929 har malt 

dette bildet?

15
Hvilken by var Japans hovedstad nesten sammenhengende fra 794 til 1868? Vi skal ha det nåværende 

navnet.

16

Diktene til denne poeten ble først publisert i 1890, fire år etter hennes død i en alder av 55. Her er starten 

på ett av hennes mest kjente dikt; hva het hun?

Because I could not stop for Death— 

He kindly stopped for me— 

The Carriage held but just Ourselves— 

And Immortality. 

We slowly drove—He knew no haste 

And I had put away 

My labor and my leisure too, 

For His Civility—

17
Hvilket fjell er med sine 1907 moh det høyeste fjell nord for Polarsirkelen i fastlands-Norge, og også Nord-

Norges nest høyeste etter Oksskolten?

18

Hva kalles en slik brille, som plasseres på nesen uten feste bak ørene 

(den kan da også kalles pince-nez), eller holdes opp med en stang, 

slik som på illustrasjonsbildet?

19
Hvem var konge i Frankrike  i perioden da kardinal Richelieu satt med det meste av den reelle makten? 

Navn og nummer kreves.

20

Hva er fornavnet til denne damen , som var en av Norges 

mest kjente Lotto-verter, men som sluttet tidligere i år 

etter å ha delt ut ca 20 milliarder kroner i løpet av 11 år?

21
Hvilken populær designer  er verdenskjent for sine røde skosåler, som han 

i 2007 søkte varemerkebeskyttelse for?
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22

Hva heter dette løvtreet , som vokser i hele 

Norge og har latinsk navn Prunus padus? 

Det kan bli opptil 18 meter høyt, men brukes 

også som prydbusk i hager, og det har sorte, 

bitre bær som kan brukes til gele, saft og vin.

23
Hva het den spanske thomistiske filosofen  som er kjent for å ha grunnlagt Salamanca-skolen, og for sin 

lære om rettferdig krig? Mange mener han er den internasjonale lovs far.

24

Hvilken familie i øvre middelklasse er gjennomgangsfigurer i en romanserie av John Galsworthy? 

Skuespilleren John Lincoln Freund, som er kjent fra tv og som døde 92 gammel tidligere i år, endret navnet 

sitt som en hyllest til bøkene, men la til en H.

25

Hvilken yrkestittel kan brukes både om en som driver en viss type metallarbeid og om en som driver 

storferøkt og enkel meierivirksomhet på en gård? (Ordet skrives likt i begge tilfellene, men kan uttales litt 

forskjellig.)


