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1. Hva heter kunstneren (1928-1962) som 

blant annet brukte kvinner som pensler for å få 

malt sine bilder?





2. Hva heter det eldste franske motehuset 

som fortsatt er i drift?



3. Hvilken krig hadde som opptakt at de 

keiserlige stattholderne Jaroslaw Martinitz og 

Vilém Slavata ble kastet ut av vinduet på slottet 

i Praha og havnet i en gjødselhaug?



4. I hvilken idrett vant Nils Erik Ulset Norges 

eneste gullmedalje i Paralympics i 2010? Han 

vant også en sølvmedalje i en annen idrett.



5. Hva heter kongresskvinnen som 8. januar 

2011 ble skutt, men overlevde, et skytedrama i 

Tucson, Arizona hvor seks personer ble drept?



6. Marketingprofessoren E. Jerome McCarthy

lanserte i 1960 konseptet de 4-p-er som en 

oppsummering av hvilke virkemidler man 

disponerer for å få solgt et produkt. 3 av P-ene 

er Product (selve varen eller tjenesten), Place er Product (selve varen eller tjenesten), Place 

(Distribusjon/salgskanal), Promotion (reklame, 

PR etc.). Hva står den gjenværende P-en for?



7. Under hvilket navn ble Martha Jane Cannary

Burke kjent på slutten av 1800-tallet?



8. Hva heter dette sølvtøymønsteret?





9. I hvilken amerikansk delstat foregår 

handlingen i romanen og filmen "Drep ikke en 

sangfugl" ("To Kill a Mockingbird")?



10. Denne amerikanske pokerspilleren ble valgt 

inn i "Poker Hall of Fame" i 2010. Han deler 

etternavn med den tyske astronomen og 

matematikeren Philipp Ludwig von ... som har et 

krater på månen oppkalt etter seg. Navnet det 

spørres etter forbindes kanskje mer med øl og spørres etter forbindes kanskje mer med øl og 

øldrikking ettersom det både er en gammel 

måleenhet for flytende varer og noe det ikke er 

uvanlig å drikke øl av. Hvilket ord/navn spørres 

det etter?





11. Hvordan lyder de seks første ordene i 

refrenget til fotballsangen "Re-Sepp-Ten" fra 

1986?



12. Hva kalles denne planten (beaucarnea

recurvata) når den selges på norske 

hagesentre? Navnet det spørres etter er satt 

sammen av navnet på et dyr og en kroppsdel. 

På engelsk kalles planten blant annet pony tail, 

men det er ikke hestehale det spørres etter her.men det er ikke hestehale det spørres etter her.





13. Hvilken by regnes som profeten 

Muhammeds fødeby?



14. Nevn én av bokserne som var involvert i 

kampen som er kjent som "The battle of the

long count"  22. september 1927?



15. I hvilken TV-serie, som hadde premiere på 

NBC i 2010, spiller Tom Selleck rollen som Frank 

Reagan, sjef for New Tork-politiet?



16. I hvilken måned feirer tyskerne "Tag der 

deutschen Einheit" som markerer 

sammenslåingen av Øst- og Vest-Tyskland?



17. Hvilket symbol finner man i det 

argentinske flagget?



18. Hva heter denne sommerfuglarten?





19. Hva heter den amerikanske kjendisstylisten 

som i 2011 samarbeidet med Lindex om 

presentasjonen av vårkolleksjonen?





20. Hvilket land hadde ikke toppnivådomene 

på internett før i 1997 da de fikk tildelt .mm?



21. Hvem ble den første fargede britiske kvinne 

til å vinne OL-gull da hun i 1984 vant spydkast?



22. Hvilket yrke har Tommy Watz, Bodil Engen, 

Mona Lange og Knut Ofstad som alle er 

prisbelønnet innen sitt fag?



23. Hva heter sletten hvor man finner byer 

som Plovdiv, Burgas, Stara Zagora, Jambol og 

Sliven?



24. Hvilket navn, som kommer av navnet på en 

by i Sør-Frankrike, brukes om korstoget og 

krigshandlingene som ble iverksatt i 1209 mot 

katarer i Sør-Frankrike på initiativ fra pave 
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25. Hva heter den amerikanske singer-

songwriteren vi hører?


