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1.Hvilket begrep innenfor 

journalistikken ble første gang 

presentert i artikkelen "The Kentucky 

Derby Is Decadent and Depraved" av 

Hunter S. Thompson?



2.Hvilken fransk by tapte i juli 2011 

kampen om å arrangere vinter-OL i 2018?



3.Hvilken vitenskapsmann hadde yachten 

Electra hvor han blant annet arbeidet med 

kortbølger?



4.Hvilket museum er dette?





5.Hvilken begivenhet danner utgangspunkt 

for tidsregningssystemet Ab urbe condita?



6. Hvem har skrevet tre bøker om 

arkeologen Bjørn Beltø?



7. Hvilken skuespiller har spilt i alle disse fire 

filmene; ”Love Actually”, ”Pirates of the

Caribbien Dead man`s chest” og ”Harry Potter 

og Dødstalismanene” del 1 og del 2?



8. Hva heter koreografen (1904-1983) som var en 

av grunnleggerne av New York City Ballet, 

koreograferte 400 balletter, var gift og skilt 5 

ganger (alle gangene med dansere) og som har en 

egen teknikk eller metode oppkalt etter seg?



9. Hvilken fantasy-animefilm fra 2001 regissert 

av Hayao Miyazaki ble den største suksessen i 

japansk filmhistorie? Den forteller historien om 

en tenåringsjente som blir fanget i en alternativ 

verden befolket av ånder og monstre.



10. Hvilken del av kroppen er delt opp i de tre 

delene duodenum, jejunum og ileum?



11. Hvilken småkake som bakes til jul har navn 

etter en hovedstad og inneholder kokte 

eggeplommer i røren?



12. Hva kalles, med et uttrykk bestående av to 

engelske ord, et slikt treningsområde som 

finnes ved de fleste golfklubber?





13. Hvilket kortspill, hvor det er om å gjøre å 

ikke ta siste stikk, deler på norsk navn med en 

grønnsak?



14. Hvilken attentatmann ropte "Sic temper 

tyrannis" (Slik går det alltid tyrannene) etter å 

ha skutt sitt offer?



15. 

"Not God but a swastika

So black no sky could squeak through.

Every woman adores a Fascist,

The boot in the face, the brute

Brute heart of a brute like you" Brute heart of a brute like you" 

er et vers fra diktet "Daddy". Det er skrevet av en 

kvinnelig amerikansk forfatter som 30 år gammel i 

1963 begikk selvmord ved skru på gassen på 

komfyren og stikke hodet inn i den. Hva het hun?



16. Hvilken øystat er dette?





17. Hva er "Nicky", "Pratt", "Four in hand" 

og "Cavendish" eksempler på?



18. Hva heter den norske blackmetalvokalisten

som lanserte sin egen vin rett før jul i 2010? 

Vinen har samme navn som etternavet til 

vokalisten.



19. Hva heter den danske regissøren som mottok 

en Oscar (Academy Award) i 2011 for filmen 

"Hævnen"?



20. Stolen til høyre er oppkalt etter figuren til 

venstre. Hva heter de?





21. I hvilken fjellheim ligger den tidligere 

skysstasjonen Fokstua?



22. I hvilken idrett er man verdensmester hvis 

man har rett til å bære en slik trøye?





23. Hva heter sertifiseringsmerket (se bilde) for 

en rekke landbruksprodukter (krydder, vin, kaffe, 

bomull, ris, grønnsaker etc.) som tilfredsstiller 

gitte miljømessige, arbeidsmessige og 

utviklingsmessige standarder?





24. Hvem hadde  en hit med "Everybody's talkin`" 

i 1969 noe som innbrakte ham en Grammy i 

kategorien "Best contemporarty vocal

performance, male" ved tildelingen i 1970? Han 

er imidlertid vel så kjent for at både Cass Elliott fra er imidlertid vel så kjent for at både Cass Elliott fra 

The Mamas & the Papas og Keith Moon fra The 

Who døde i leiligheten hans i hhv 1974 og 1978.



25. Fra hvilket sted eller hvilken kommune 

kommer denne dialektprøven?


