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1

Denne artisten heter Hans-Peter til fornavn og bruker etternavnet sitt 

som artistnavn. Hans to soloalbum It's a Feedelity Affair  (2006) og 

Where You Go I Go Too  (2008) vant begge Spellemannsprisen for 

elektronika, og han har i tillegg mange utgivelser i samarbeid med 

kollegaen Prins Thomas. Hva heter han?

2
To brødre som før krigen var aktive i Mot Dag fikk etter krigen sentrale posisjoner henholdvis som leder for 

etterretningstjenesten og som helsedirektør. Hva var brødrenes etternavn?

3
Hva heter dette stredet  mellom Persiabukta og Omanbukta, som 

store deler av verdens oljetransport går gjennom?

4
Hvilket uttrykk brukes i statistikk om den midterste målingen? Hvis verdiene er sortert i stigende 

rekkefølge, vil dette være den midterste verdien.

5

Disse fiskeagnene benyttes på samme måte 

som en sluk ved hjelp av stang og snelle. De 

er ofte leddet, og beveger seg i en sikk-sakk-

bevegelse som skal imitere en syk eller skadet 

fisk. I Norge forbindes de mest med gjeddefiske 

og jakt etter storørret. Hva kalles et fiskeagn 

av denne typen?

6

Hvilken maler malte disse bildene i henholdsvis 1913 og 1923?

7
Hva heter denne advokaten , som har vært forsvarer i en rekke større 

straffesaker, og som er mest kjent som forsvarer for Mulla Krekar?

8

Det meste av produksjonen av qiviut-ull  er basert på jakt av ville dyr, 

men det er også produksjon basert på å holde dyrene som husdyr. 

Fra hvilket dyr får man qiviut-ull?
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9
I hvilken by foregår handlingen  – bl.a. den kjente trappescenen – i Sergei Eisensteins film Panserkrysseren 

Potemkin fra 1925?

10
Hvilket navn deles av den uoffisielle «hovedstaden» til Silicon Valley i USA og en faktisk hovedstad i Latin-

Amerika?

11

Hva heter strategidataspillet  utviklet av Blizzard som i juli fikk en oppfølger med undertittel Wings of 

Liberty, 12 år etter det første spillet? Det første spillet er et av tidenes mestselgende, og det er fremdeles 

skarer av fans som spiller dette online. Forventningene til oppfølgeren har derfor vært enorme, noe det ser 

ut til å kunne innfri etter anmeldelsene å dømme.

12

Oppkalt etter et kallenavn på staten Kentucky, hva heter sjangeren innen countrymusikk som oppsto på 

1940-tallet der man stort sett bare bruker strengeinstrumenter, og der improvisasjon rundt melodien er 

vanlig?

13
Hvor mange kromosompar  har mennesket vanligvis i hver celle (unntatt i kjønnscellene, der vi har det 

samme antallet enkeltkromosomer)?

14

Hvilken by var Finlands nest største ved utbruddet av andre verdenskrig?  Byen er i dag en del av 

Russland som følge av den russiske invasjonen i 1940, og ligger i dag i Leningrad oblast. Finland oppga alle 

krav på byen ved fredsforhandlingene i Paris i 1947. 

15

I Trimurti, den hinduistiske treenigheten, er Brahma «skaperen» og Vishnu «opprettholderen». Hva heter 

den tredje guddommen , som har rollen som «ødeleggeren» eller «omdanneren», og som også går under 

navn som Rudra, Har, Shankar og Mahadev?

16

Hva heter denne skiløperen , som vant 30 km fellesstart med 

skibytte i OL 2010, og som tok enda et gull da han holdt unna 

for Petter Northug på siste etappe i herrestafetten?

17

Hva kalles typen av tilbehør til indisk mat  som vi ser i den lille 

skålen nederst på bildet? Det består typisk av innkokt frukt, 

f.eks. mango, med sukker og krydder, samt eddik for å øke 

holdbarheten.
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18
Hvilken virkelig og avdød person ble spilt av Stephen Fry i 

denne biografiske filmen fra 1997?

19 Boeings 747 går gjerne under kallenavnet jumbojet. Hva er kallenavnet på den nye 787?

20

Hvilket ord er i dyrebiologien en hovedgruppe for inndeling av organismer, som omfatter en eller flere 

beslektede klasser, og hvor man deler inn etter hovedtrekk i organismens oppbygging?  Et eksempel på en 

slik er leddyr. En tilsvarende hovedgruppe i botanikken kalles en divisjon.

21

Hvilket land er ifølge CIA World Factbook det minst folkerike 

selvstendige landet som er medlem av FN, og var tidligere 

kjent som Ellice Islands?

22 Hva heter den norske jenta som i 2010 tok gull i junior-VM på 100 meter hekk?

23

Hva er navnet på olje- og  gassfeltet som er under utbygging i Barentshavet 85 km nordvest for 

Hammerfest? I motsetning til de fleste norske felt har det ikke et norrønt navn, men et 

gammeltestamentlig navn.

24
Alexander Kiellands storesøster var en kjent landskapsmaler og en av stifterne av Norsk Kvinnesaksforening 

i 1884. Hva var hennes fornavn?

25 Hva heter søsteren til britenes dronning Elizabeth 2?


