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1 Hvem synger?

2 Hva heter denne tegneseriefiguren fra historiene om Tintin? 

3 Hvilket norsk landskap har gitt navn til denne stoltypen?

4 Hvilken bilprodusent lager denne modellen?

5 I hvilket land regnes forfatteren og filosofen José Martí (1853-1895) som en "landsfader"?

6 Hva het cherokeeindianeren som i perioden 1809-1823 utarbeidet det aller første 

skriftspråket for et indianerspråk? Hans engelske navn var George Gist eller George Guess. 

Indianernavnet hans er brukt på en yacht som en rekke amerikanske presidenter har benyttet, 

blant annet til strategimøter for Kennedy-administrasjonen og SALT 1-forhandlinger mellom 

USA og Sovjetunionen.

7 Hvilken tittel var Chr. Østern i 1893 den første til å vinne og Knut Erik Svarstad den foreløpig 

siste?
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8 Hva heter denne fuglen (Sitta europaea) som er den eneste i norsk fauna som kan klatre ned 

en trestamme med hodet først?

9 I hvilket land i tillegg til Tyskland ligger fjellområdet Erzgebirge?

10 Hva kalles litteratursamlingen hvor vi finner historiene "Skilpadden og haren" og "Gutten som 

ropte ulv"?

11 Hva heter denne jazzsangerinnen?

12 Hva heter denne brasilianske fotomodellen?

13 I hvilken hestesport er Madelen Voreland Berås, vinner av Paradise Hotel 2011, i 

norgestoppen?
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14 Hva heter sifferet som står nederst til høyre på en standard bankgiro? (Ordet det spørres etter 

er sladdet med oransje)

15 Hvilken opprinnelig finsk folkedans foregår ved at det er mange mennesker på rekke 

hvor hver holder personen foran på skuldrene?  Dansen starter med to "spark" med hver 

fot, først høyre. Etter det er det ett hopp frem, ett tilbake og tre frem, så begynner det fra 

starten igjen.

16 Hvilket land har herredømme over den karibiske øya Montserrat?

17 Hva heter ishockeylaget fra byen Ufa i Basjkortostan som vant årets Kontinental Hockey 

League (KHL)?

18 Hvilken drikk sier man gjerne at produseres innenfor et triangel bestående av stedene 

Sanlúcar de Barrameda og El Puerto de Santa Maria samt et tredje sted som har gitt navn til 

drikken?
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19 Hva heter staven med en slange som slynger seg rundt den som brukes som symbol for leger 

og apotek?

20 Hva heter den kenyanske havnebyen som er landets nest største?

21 Hvilket kinesisk dynasti deles gjerne opp i en eldre og vestre gren (206 f.Kr-8 e.Kr) og en yngre 

og østre del (23-220 e.Kr.)?

22 Hvilken farge har navn etter en by i Nord-Italia (23 000 innbyggere) hvor det stod et slag i den 

andre italienske frigjøringskrig i 1859?

23 Hva heter fjellklatreren og eventyreren som i 2004 ble den første norske kvinne til å 

bestige Mount Everest? Hun har siden turnert som foredragsholder med foredraget 

"Kongefølelsen".

24 Hva kalles gruppen av muslinger som dette eksemplaret tilhører?

25 Hvilken funksjon er Brocas område og Wernickes område i hjernen sentrale for?


