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1. Hvem hører vi tale?



2. Hva het sønnen og etterfølgeren til farao 

Khafre (Khefren)?



3. Hvilken kunnskapstest, hvor man må besvare 

40 av 50 spørsmål korrekt for å bestå, kan 

avlegges fra dagen du fyller 14 år etter at man 

har fulgt 30 undervisningstimer?



4. Hvilke to instrumenter ved siden av piano 

inngår vanligvis i en pianotrio i klassisk musikk? 

Eksempler på verk med denne besetningen er 

Ludwig van Beethovens opus 1 som består av tre 

pianotrioer og Felix Mendelssohns pianotrio nr. 1 pianotrioer og Felix Mendelssohns pianotrio nr. 1 

i d-moll (op. 49).



5. Hva er det norske ordet for oligotrof?



6. Hvilken brite, som i 2005 og 2006 vant Golden 

Globe Award og i 2007 og 2009 vant Screen 

Actors Guild Award (alle for beste mannlige 

skuespiller i en dramaserie), ga i 1996 ut 

spenningsromanen "The Gun Seller" (norsk spenningsromanen "The Gun Seller" (norsk 

tittel: Våpenhandleren) og i 2011 bluesalbumet 

"Let Them Talk"?



7. Hva er fornavnet til tegneseriefiguren 

Langbeins tenåringssønn som man blant annet 

møter i filmene "A Goofy Movie"/"En

langbeint film" (1995) og "An Extremely Goofy

Movie"/"En ekstremt langbeint film" (2000)?





8. I hvilken idrett har Kjell-Tore Solvang vært 

landslagssjef på 2000-tallet og oppnådd  at 

utøverne har vunnet 3 OL-gull, 4 VM-gull og 4 EM-

gull?



9. Hvilken romferge fikk æren av å avslutte 

romfergeprogrammet da den landet 21. juli 

2011?



10. Hvilken utdannelse har yrkesgruppen som i 

Norge ofte benytter forkortelsen MNAL etter 

tittelen?



11. I hvilket land er Tabriz, Mashhad og 

Esfahan blant landets største byer?



12. Ved hvilken by er 1044 meter høye Store 

Blåmann et yndet mål for fjellklatrere?



13. Hva heter klesprodusenten som blant annet 

stod bak buksene til det norske curlinglandslaget

under OL i 2010?



14. Hvem var sersjant i Kompani Linge under 2. 

verdenskrig og spilte seg selv i filmen "Kampen 

om tungtvannet" fra 1948? Han var også sentral i 

oppbyggingen av Den Norske Turistforening etter 

krigen og var kjent som turleder for dronning 

Sonja og dronning Margrethe av Danmark. Sonja og dronning Margrethe av Danmark. 



15. Hvilket felles for- og etternavn har en av 

Forsvarets generalinspektører og presidenten i 

en sentral arbeidsgiverorganisasjon i Norge?



16. Hvilken revyartist hadde suksess med 

viser/slagere som "Nå går'n på gummisåler", 

"Svigermor og Evensen og kjerringa og jeg", "Sol 

ute, sol inne" og ""My little sweetheart" (Ola var 

fra Sandefjord)"?



17. Hvilken indeks var det magasinet The 

Economist mente at "seeks to make exchange

rate theory more digestible"?



18. Hvilket ord brukes om middelalderens 

muslimske innbyggerne på den iberiske halvøy og 

i Nord-Afrika?



19. Hvilket navn brukes på norsk både om den 

lille byen Maniitoq på Grønland og om det lille 

fjellet Pão de Açúcar i Brasil?



20. I hvilken hovedstad ble NM i poker 

avviklet i 2011?



21. I hvilken av de sju verdensdelene snakkes 

det tupianske språk?



22. Hva var hovedinstrumentet til den 

amerikanske jazzmusikeren og orkesterlederen 

Artie Shaw?



23. Hvilket stjernetegn symboliseres slik?





24. Hvilken benevnelse, som er et av de eldste 

juridiske begrepene, betyr "deling"? Det kan 

være snakk om deling av konkursbo mellom 

boets kreditorer, deling av felleseie mellom to 

ektefeller som skilles, arvingenes deling av ektefeller som skilles, arvingenes deling av 

dødsbo etc. 



25. Hva slags maskiner er Echo cs 3700s, 

Partner p740, Shindaiwa 352s, Husqvarna 240 

e triobrake, Jonsered cs 2238s, Stihl ms 181c-

be og Stiga sp 350?








