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1 Hvilken gruppe som vant Spellemannsprisen i 2004, 2006, 2008 og 2010, og som var 

nominert i 2001 og 2003 hører vi?

2 Hva heter serien av dataspill hvor first person shooter-spillet "Black Ops" ble lansert i 2010?

3 Hva heter investeringsselskapet som artisten Marit Voldseter og supporterlederen 

Frode Hellebø har startet opp, og som har som mål å støtte finansieringen av en ung 

og lokal spiller for Sportsklubben Brann? Selskapets navn henspeiler på navnet til et 

annet investeringsselskap og er også navnet på en idrett som stod på det olympiske 

programmet fra 1996 til 2008. 
4 Hvilken idrett bedriver Sergei Bubka, sønn av stavhopperen med samme navn, på 

internasjonalt nivå?

5 I hvilken dokumentarfilm av Wim Wenders fra 1982 blir en rekke regissører (Jean-Luc 

Goddard, Rainer Werner Fassbinder, Steven Spielberg, Michelangelo Antonioni m.fl.) spurt 

om film som kunst er i ferd med å dø ut?

6 Hvilken stat eller statslignende enhet ,som eksisterte på 12- og 1300-tallet, heter på 

mongolsk "Altan Orda", på tyrkisk "Altın Ordu" og på tatarisk "Altın Urda"?

7 Hvilken nålevende person blir den norske sjømannskirken i Miami oppkalt etter når den åpner 

senere i høst?

8 Hva heter denne tyske operasangerinnen (1915-2006)?

9 Hvilken høytid har sitt navn fra det greske ordet pentekoste?

10 Hvem var utenriksminister i Bondevik 2-regjeringen?

11 Hva heter det årlige skirennet for blinde og svaksynte som finner sted på Beitostølen? 

Rennet ble innstiftet i 1962.

12 Hvilken by med cirka 286 000 innbyggere (ca. 375 000 i "Metropolitan area") og meget langt 

til nærmeste by av tilsvarende størrelse kommer man til fra sjøen gjennom Cook Inlet?

13 Hva heter havuhyret i gresk mytologi (noen steder omtalt som et svelg i en klippe) som 

kunne forvandle seg til en malstrøm? Odyssevs seilte mellom uhyret Skylla og uhyret det 

her spørres om.

14 I hvilken film fra 1964 kan man høre sangen "Supercalifragilisticexpialidocious"?

15 Under hvilket navn har den engelske rapperen Mike Skinner utgitt album i perioden 2002-

2011?
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16 Hva heter ordenen av beinfisker hvor man i norske farvann finner sildekonge, 

sølvkveite og laksestørje? Bildet viser en sildekonge.

17 Hvem var mor til Fenrisulven, Hel og Midgardsormen i norrøn mytologi?

18 Hva er et annet navn for Couvade-syndromet? Syndromet rammer menn.

19 Hva heter denne hunderasen?

20 Hvilken vindrue er den klart dominerende i vindistriktet Chablis?20 Hvilken vindrue er den klart dominerende i vindistriktet Chablis?

21 Hva heter mannen som i 2011 stod frem som forfatteren Anonym? Han har skrevet 

bøkene "Kongepudler", "Kindereggeffekten", "Klassekamerater" og "Mordet på Anonym".

22 Hvilken bygning er dette?
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23 Hva kaller man et slik frilufts-kokeapparat med tilhørende brenner og kjeler?

24 Hva kalles denne læresetningen? Når et system som er i kjemisk likevekt blir utsatt for en 

ytre påvirkning, vil likevekten forskyves i en slik retning at den ytre påvirkningen blir motvirket

25 Hva heter den høye bygningen?


