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1 Hva heter melodien?

2 Hvilken patriotisk norsk sang er basert på den svenske melodien "Obligationsmarschen" som i sin tid 

skulle få svensker til å kjøpe forsvarsobligasjoner?

3 Hva heter dette kunstverket av  Nicola Salvis/Niccolò Salvis?

4 Hva heter galleriet i Moskva som har verdens største samling av russisk kunst fra de to siste 

hundreår?

5 Hva kalles den mest utbredte lavabergarten på Jorden? Bergarten er mørk og finkornet og består 

hovedsakelig av feltspat (plagioklas) og pyroksen (augitt). Store deler av bunnen i verdenshavene er 

dekket av bergarten som kommer opp langs midthavsrygger. Flere øyer som er bygd opp av 

bergarten, befinner seg i nærheten av disse ryggene (f.eks. Island og Jan Mayen)

6 På hvilken 20 km lang togstrekning ligger Kjosfossen med en total fallhøyde på 225 meter?

7 Hvilken romanfigur fra 1600-tallet er kjent som "ridderen av den bedrøvelige skikkelse"?7 Hvilken romanfigur fra 1600-tallet er kjent som "ridderen av den bedrøvelige skikkelse"?

8 Hvem var statsminister i Norge i perioden 11. mars 1905 - 23. oktober 1907?

9 Hvilket seksbokstavers ord på spansk og italiensk er det vanlig å se på skilt sammen med ordene 

"Wechsel" og "Bureau de Change"? 

10 Hva får man servert hvis man får småfranska eller fralla i Sverige?

11 Hvilken alvorlig sykdom lider skuespilleren Michael J. Fox av?

12 Nevn én vinner av Nobels fredspris som var i 30-årene da vedkommende ble tildelt prisen.

13 I forbindelse med hvilken forskjønnende aktivitet er det naturlig å snakke om teip, sveising og clip 

on? 

14 Hva kaltes de japanske føydalherrene som hadde stor politisk innflytelse i japan fra 1100-tallet 

til 1800-tallet? Shoguner kom ofte fra denne gruppen menn.

15 Hvilken type bakterier deler på norsk navn med en yrkesgruppe i ubestemt form flertall?

16 Hva heter banken som ble grunnlagt av Mohammed Yunus og som forbindes med begrepet 

mikrokreditt?

17 Foran hvilken trebokstavskombinasjon kan du sette en J og få navnet på en hovedstad, en C og få 

navnet på et land og en T og få navnet på et musikkinstrument?
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18 Hva kalles gruppen av slike dyr? Gruppen teller tre arter.

19 I en tippeligakamp 30. juli i år opplevde man noe så uvanlig som at en spiller ble byttet ut og erstattet 

med sin onkel. Hvilket felles etternavn har onkel og nevø?

20 I hvilken idrett vant Jan-Ove Waldner OL-gull i 1992?

21 Hva kalles aktiviteten hvor man legger seg på magen med armene inntil kroppen og så lar seg 

fotografere, gjerne på underlige eller farlige steder?

22 Hvilken øy var tidligere kjent under navnet Formosa?

23 Hvem er den internasjonale flyplassen i Ulan Bator oppkalt etter?

24 Hva heter stedet eller området hvor finner vi Russispranget, Bøygen og Tommy Moe?

25 I hvilket land ligger Zasyadko-gruven hvor nesten 250 personer har omkommet bare på 2000-tallet?


