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1 Hvem synger?

2 Hva slags behandling er shiatsu?

3 Hvilket historisk ungarsk og habsburgsk landskap, som ligger i det nåværende Romania, 

heter på tysk Siebenbürgen og på ungarsk Erdély? Landskapet er bl.a. kjent fra litteraturen. 

4 Hvilket selskap kjøpte opp ip-telefoniselskapet Skype for 8,5 milliarder dollar i 2011?

5 Hvilken forfatter og nobelprisvinner levde i det meste av perioden 1919-1949 på eiendommen 

Bjerkebæk i Lillehammer?

6 På hvilken øy ligger Harstad?

7  På irsk-gælisk er denne drikken kjent som "uisce beatha" (andre stavemåter finnes). Under 

hvilket navn er dette "livets vann" bedre kjent?

8 Hvilken OL-vinner på 2000-tallet har mange av sine medaljer utstilt på rådhuset i Midtre-Gauldal 

kommune?

9 Hva slags planter vokser dadler på?

10 I hvilken by er Den kongelige norske marines musikkorps stasjonert?

11 Hvem er president i Den internasjonale olympiske komité, IOC?

12 Hvem spiller rollen som Ron Weasley i Harry Potter-filmene?

13 Hvilket formel 1-lag har Fernando Alonso og Felipe Massa kjørt for i årets sesong?

14 Hvem var sammen med Emilio Mola og José Sanjurjo leder for nasjonalistene under den spanske 

borgerkrigen?

15 Hvilket nordisk land var det siste til å gå over til høyrekjøring?

16 Hvilken bygning fra antikken er den høye bygningen en rekonstruksjon av?
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17 Hva heter denne kristne Bob Dylan-entusiasten fra tegneserien ”Kollektivet”? 

18 Hvilket tall får du om du legger sammen summen av vinklene i en likesidet trekant med summen av 

vinklene i en rettvinklet trekant?

19 Hvilken italiensk middelhavsøy har gitt navn til en type bukser som stopper rett under kneet?

20 Hvilket lands nasjonale emblem er dette?20 Hvilket lands nasjonale emblem er dette?

21 Hvilket transportmiddel er oppkalt etter oppfinneren Karl Drais?

22 Hvilken elv følger E6 gjennom den nordlige halvdelen av Nord-Trøndelag?

23 Hva deles inn i blant annet Norsk format (226 x 104 x 60), Norsk rehabformat (226 x 85 x 60), 

Waalformat (210 x 100 x 50), Dickformat ( 210 x 100 x 65) og Hilversumformat (240 x 90 x 40)? 

Alle tall er i millimeter.
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24 Hva heter denne mannen som kanskje er mest kjent for TV-programserien "Hundeviskeren" ("The 

Dog Whisperer")?

25 Hvilken norsk konge døde i Bjørgvin 9. mars 1202? Fornavn og nummer eller fornavn og 

etternavn for å få poeng.


