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1 Hvem synger?

2 Hva heter den undersjøiske fordypningen som følger kystlinjen fra utløpet av 

Oslofjorden til Stadt? Området er merket med mørkeblått

3 Ved hjelp av hvilke to tegn eller symboler kan man skrive tallet som avrundet er 

1.772453850905516027298167483314?

4 Hva heter interiørarkitekten som var Arne Nordheims samboer og som ble bodde i 

Grotten frem til i sommer?

5 Hva het mannen som var gift med datteren til Sigurd Jorsalfare, var formynder for Inge 

Krokrygg, drepte Håkon Herdebrei og døde i slaget på Kalvskinnet?

6 Hva het den amerikanske psykologen (1923-2000) som forbindes med den såkalte to-

faktor-teorien (også kjent som motivasjon-hygiene-teorien) som ser på forhold som 

påvirker jobbtrivsel?

7 Hvilken skuespiller eide atollen Tetiaroa frem til sin død i 2004?

8 Hvilken organisasjon er initiativtaker til aksjonen "Ingen liker å bli lurt”, en kampanje mot 

klarsynte, alternativmedisinere og healere?klarsynte, alternativmedisinere og healere?

9 Hva heter eiendommen i Kvinesdal hvor misjonsorganisasjonen Troens Bevis har sine 

lokaler?

10 Hvem har vært ekspedisjonssjef Kulturdepartementet, visepresident i Norges 

Idrettsforbund og tolldirektør?

11 Hva har Bjørn Dæhlie, Bjørn Wirkola, Tommy Jacobsen, Berit Berthelsen og kronprins 

Harald til felles i olympisk sammenheng?

12 Hvilken amerikansk forfatter skrev i 1841 novellen "A Descent Into the Malstrom" hvor 

handlingen er lagt til Lofoten?

13 Hva kalles med et ord fra latin en gruppe elever eller studenter som i fellesskap samtaler 

om studiets pensum eller et spesielt tema?

14 Hvilket Ivy League-universitet holder til i Providence, Rhode Island?

15 Hva heter denne mannen som er sjeføkonom i Handelsbanken?
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16 Hvilket land er dette? Flateinnhold: 14,874 km
2
 , Folketall: 1,07 millioner (estimat), 

Religion: Katolikker (96,5%), Offisielle språk: Tetun og portugisisk.

17 Hva heter den norske organisasjonen med 108 medlemsforeninger og 10 000 

medlemmer som organiserer det de kaller 'fantastiske fritidsinteresser', i særlig 

grad rollespill, laiv, brettspill, Sci-fi og miniatyrspill? Organisasjonen heter navnet det 

spørres etter her etterfulgt av "Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser".

18 Hva heter parlamentet på Færøyene?

19 I hvilket fylke blir det felt færrest elg under jakten? I 2008 ble det felt 15 dyr og i 2009 

12 dyr.

20 I hvilket museum kan man se maleriene "Lystenes hage" av Hieronymus Bosch, 

"Rytterportrett av Karl V" av Tizian, "Den nakne Maya" av Goya og "Las Meninas" av 

Diego Velazquez?

21 Dette ordet sees kanskje oftest satt sammen med ordet fobi; hvilket ord brukte de 

gamle grekerne om torget som var midtpunktet for handelsliv og politisk liv i 

antikkens Hellas?

22 Hvilke to filmer med samme tittel fra hhv. 1925 (stumfilm) og 1959 var begge store 

kassasuksesser da de kom på kino? Det ble forøvrig laget en kort stumfilm i 1907 og 

en animasjonsfilm i 2003 med den samme tittelen.

23 I hvilket europeisk land ligger bredalområdet Madriu-Perafita-Claror som siden 2004 har 

befunnet seg på Verdensarvlisten?

24 Hva het den franske ingeniøren som sto for byggingen av Suezkanalen? 

25 Hva heter denne 34 meter høye søylen, som opprinnelig var kjent som 

Eidsvollsmonumentet, og som står ved Elveseter turisthotell i Leirdalen, en sidedal 

til Bøverdalen i Lom kommune? Monumentet skulle egentlig stå foran Stortinget og en 

fullskalamodell ble satt opp i 1926. Monumentet er laget av billedhuggeren og fullskalamodell ble satt opp i 1926. Monumentet er laget av billedhuggeren og 

professoren Wilhelm Rasmussen som også har laget Olav Trygvasson-statuen på torget i 

Trondheim.


