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1 Fra hvilken film eller filmserie er melodien hentet?

2 Hva kalles med et ord fra nederlandsk og afrikaans de som forlot Kappkolonien til fordel 

for områder i det indre Sør-Afrika i 1830- og 1840-årene? Ordet tilsvarer omtrent det 

engelske ordet "Pioneers".

3 I hvilken norsk kommune står denne kjempesparken?

4 Hva er etternavnet til det brasilianske tvillingparet som har spilt fotball for Manchester United 

siden 2008?

5 Hva heter manusforfatteren og produsenten som er gift med Peter Jackson og har 

samarbeidet med ham på flere av filmene han har regissert blant annet "Ringenes herre"-

trilogien og "King Kong"?

6 Hva heter denne opprinnelig sveitsiske storferasen? Rasen er brukt både som kjøttfe og 

melkefe og finnes nå over store deler av verden

7 På hvilken øy ligger byen Nagano?
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8 Hva ble funnet under Spindletop Hill i Texas i 1901?

9 Hvem har malt dette bildet som regnes som et av de mest sentrale i britisk malekunst?

10 Hva heter bygningsmaterialet som består av soltørket leire og en eller annen form for 

organisk materiale (strå, gjødsel e.l.)? Materialet har vært i bruk i mer enn 4000 år og er 

særlig populært fordi det virker temperaturregulerende. Et amerikansk programvareselskap har 

tatt sitt navn fra materialet.

11 Nevn ett av de to grunnstoffene som er hovedårsak til såkalt "hardt vann"?

12 Hva kalles treningsformen som treningssenterkjeden SATS beskriver som "den siste 

treningstrenden i Hollywood" og "en unik kombinasjon av pilates og boksing"?treningstrenden i Hollywood" og "en unik kombinasjon av pilates og boksing"?

13 José Doroteo Arango Arámbula var en av de fremste lederene og mest kjente generalene i 

den meksikanske revolusjonen (1910 - 1920). Under hvilket navn er han bedre kjent? 

14 Hva heter stedet hvor ski-VM i nordiske grener skal arrangeres i 2013?

15 Hvilket yrke hadde far til Aladdin i "1001 natt"? Se bort fra at Walt Disney har gjort ham til 

tyv i en av animasjonsfilmene.

16 Hva slags klubber er dette norske eksempler på? Nasse (Drammen), Never Mind (Stord), 

Wolverines (Alta), Crazy Farmers (Marnardal), Troggs (Trondheim).

17 Hvem (1792-1843) oppdaget at Jordens rotasjon påvirker vindens retning?

18 I hvilken europeisk hovedstad ligger fornøyelsesparken Wurstelprater?

19 I hvilket nåværende land befant mausoleet i Halikarnassos, et av verdens syv underverker, 

seg?

20 Hvem har representert Norge i Melodi Grand Prix to ganger som soloartist og blant annet gitt ut 

albumene "Til en venn" (1975), "Basic" (1990), "Gull" (2001) og "Hele veien" (2009)?
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21 Hva heter den kinesiske nettleseren for Windows som har over 200 millioner nedlastinger?

22 Hva heter dette  instrumentet som regnes som et av de første elektroniske 

instrumentene, og som er et av få instrumenter man ikke berører når man spiller på det? 

Instrumentet baseres på interferens mellom to høyfrekvensoscillatorer, den ene med fast 

frekvens, den andre med varierende frekvens, ettersom musikeren beveger den ene hånden 

relativt til instrumentets antenne. I introen til TV-serien "Midsomer Murders" kan man høre 

instrumentet i bruk.

23 Hvilken kunstbevegelse eller stil forbindes med den belgiske arkitekten Victor Horta?

24 Hvilken bykommune med 47 300 innbyggere per 2010 ble kommunen Skjerstad slått sammen 

med i 2005?

25 Hvem skal i nordiske land holde "Takk for maten"-talen i et formelt middagsselskap?


