
KATEGORI 1

Art and Culture

1
Hvilken kunstner gjorde skandale da han stilte ut et pissoar under tittelen 

«Fontene»  med signaturen «R.Mutt» i 1917?
Marcel Duchamps

2
Hvilket land i Afrika var mer belgiske kong Leopolds private eiendom på 1800-

tallet, og som ble styrt med slik brutalitet at flere millioner omkom?
Kongo

3 Hvem giftet seg med fyrsten Rainier av Monaco i 1956? Grace Kelly

4 På hvilken øy kan man se disse steinfigurene? Rapa-Nui (Påskeøya)

5 Hvilket navn var William Frederick Cody bedre kjent under? Buffalo Bill

6 Hva heter det spanske nasjonalmuseum i Madrid? Museo del Prado

7 Hva heter krigsguden i gresk mytologi, som tilsvarer den romerske Mars? Ares

8
Hva het den italienske diplomaten og politikeren som skrev verket "Il Principe" 

(Fyrsten) i 1513?
Niccolò Machiavelli

9 Hva het far til Aleksander den store? Filip (2)

10
Hva var avbildet i sentrum av en ring med rug sammen med en hammer i 

våpenseglet til den tyske demokratiske republikk (DDR) fra 1959?
En passer

11 Hva het i norrøn mytologi jotnekvinnen som hersket over dødsverdenen? Hel

12
Hva het kongen som gjenforente og regjerte Babylonia fra 1792-1749 f.Kr, og 

som var kjent for sin lovbok (codex)?
Hammurabi

13

Hva heter dette slottet, som ble bygget av den eksentriske Ludwig II av 

Bayern på 1870-tallet, og som har vært inspirasjon for slottene som er å se i 

Disneys fornøyelsesparker?

Neuschwanstein

14
Hvilken mytologisk dronning regnes som grunnlegger av Kartago, og er omtalt i 

Aeneiden?
Dido

15
Hva het elitesoldatene til det ottomanske riket, som opprinnelig besto av unge 

kristne krigsfanger som var omvendt til islam?
Janitsjarer



16

Hvilken østerriksk maler malte dette bildet?

Friedrich Hundertwasser

17
Hva heter byen på Tasmania hvor Martin Bryant tok livet av 35 mennesker og 

såret 37 i 1996?
Port Arthur

18
Hva het kongen av Pylos som som olding dro i krigen mot Troja, og hvis navn i 

dag brukes om den eldste og mest ansette i sin krets?
Nestor

19
Hvilken europeisk hovedstad ble rammet av et enormt jordskjelv i 1755, med 

over 100.000 omkomne?
Lisboa

20
Hva kaller muslimene de kristne og jødene, med en fellesbetegnelse som betyr 

folk av boken?
Dhimmi

21
Hva het det tyske selskapet som var det 4. største i verden før 2. verdenskrig, 

og som produserte gassen som ble benyttet i gasskamrene under krigen?
I.G. Farben

22 Skriv ETT enkelt leveår for den britiske filosofen Francis Bacon. 1561-1626

23

Hva het folket som grunnla Qing-dynastiet som hersket i Kina fra 1644-1912, og 

som kom fra en region som i dag omfatter omtrent den nordøstlige delen av 

Kina?

Mandsjurerne

24

Hvem malte bildene  "Henrettelsene 3. mai 1808" og "Den 2. mai 1808 

(Mamelukkenes angrep)" red.anm sistnevnte er min oversettelse, da ikke 

lyktes finne norsk tittel.

Fransisco Goya

25
Hva het det historiske riket i Kambodsja som grunnla byen Angkor, hvor blant 

annet tempelet Angor Wat finnes?
Khmer

26

Hva het dammen i Jerusalem hvor syke ventet på at en engel skulle stige ned 

og berøre vannet, og hvor den første som gikk ut i dammen etterpå ville bli 

frisk? Det er også navnet på en forstad til Washington D.C., hvor det ligger et 

marinesykehus der presidenten får en årlig legesjekk.

Bethesda

27
Hva kalles malemediumet som har vært kjent siden antikken, og som består av 

pigment og kasein eller egg som bindemiddel?
Tempera

28 Hva het Osiris hustru i egyptisk mytologi? Isis

29
Hva het den amerikanske portrettfotografen som døde av AIDS i 1989 og som 

var kjent for sine svart-hvitt bilder av nakne menn og blomster?
Robert Mapplethorpe



30

Hvem har malt dette bildet, kalt Christo Morto?

Andrea Mantegna

31

Hva het den indiske dikteren og filosofen som levde fra 1877 til 1938, og som i 

1930 foreslo opprettelsen av en egen muslimsk stat i det nordvestlige India? 

Han utga diktsamlinger på urdu og persisk, og regnes som Pakistans 

nasjonaldikter. 

Muhammad Iqbal

32

Hva het mannen som grunnla det franske Surete, og som dermed ble en av 

verdens første etterforskere? Han skal ha vært inspirasjonen til både Jean 

Valjean og hans forfølger, inspektør Javert i Les Miserables, fordi han var en 

ekskriminell som fungerte som dobbeltagent blant banditter, og en gang fikk i 

oppdrag å myrde seg selv. Han har blitt kreditert med å ha introdusert flere 

viktige element til bruk i etterforskning, som rulleblad, ballistikk og 

kriminologi. I 2001 ble han portrettert i en science fiction film av Gérard 

Depardieu.

Eugène François Vidocq

33

Hvem har malt dette bildet?

Ferdinand Leger

34

Hva kalles perioden i Russland fra 1565 til 1572, hvor Ivan den grusomme 

foretok utrenskninger ved hjelp av hemmelig politi, kledd i sorte munkekapper, 

med et bilde av et avrevet hundehode?

Oprichina

35

Hvilken by: Byen ligger på det italienske fastland i Apulia og var et arabisk 

emirat fra 847-871. I 1943 ble den eneste europeiske by som opplevde kjemisk 

krigføring, da tyske JU-88 bombet allierte transportskip, og hvor ett av disse 

fraktet sennepsgass, som så ble frigitt, med flere hundre skadde som følge. 

Byens helgen er Sankt Nicolas.

Bari

36
Hva kalles en jødisk institusjon for høyere religiøse studier med hovedvekt på 

Talmud, tradisjonelt kun for mannlige studenter?
Jeshiva

37

Denne prisen ble innført under Ludvig den 14. av Frankrike, for å gi lovende 

malere, skulptører og arkitekter og senere også musikere og gravører, en 

mulighet til å vinne penger og ære gjennom å vise sine talenter i krevende 

konkurranser. Hva heter prisen, som har blitt vunnet av folk som Watteau, 

Fragonard, Berlioz og Gounod?

Prix de Rome



38

Hva ble kvinnene og de kvinnelige fellesskapene kalt på 1200-tallet, og som 

lignet nonner, men som ikke tok noen ed, og som oppsto i kjølvannet av 

korstogene og de mange ensome kvinnene som eksisterte da?

Beguine

39

Hva heter Afghanistans eneste veitunnell? Tunnellen var i 1982 åsted for det 

som kanskje var tidenes verste brannkatastrofe, da mellom 1000 og 2000 

mennesker brant inne, etter en ulykke som involverte en konvoy fra den Røde 

Armé.

Salang-tunnellen

40

Hva het den italienske filosofen som levde fra 1866-1952, og som utviklet sin 

egen filosofi som vitenskap om ånden, i fire deler, noe som ble en hjørnestein i 

fornyelsen av den historiske idealisme i Italia mellom 1900 og 1920. Han var 

siden minister uten portefølje i Badoglios og Bonomis regjeringer fra 1944, 

men gikk av i protest mot de alliertes våpenstillstandsbetingelser.

Benedetto Croce

KATEGORI 2

Physical world Svar

1
Hva kaltes den mystiske kjemiske disiplinen som var utbredt i middelalderen 

der man søkte å omvandle mindre verdifulle metaller til gull?
Alkymi

2 Hvem oppfant blindeskriften? Louis Braille

3
Hva kalles den tiden som medgår fra et smittestoff trenger inn i kroppen til 

sykdommen bryter ut?
Inkubasjonstid

4

Hva kalles den årlige vinden som særlig i Asia bringer store mengder regn inn 

fra det indiske og arabiske hav? Ordet kommer opprinnelig fra arabisk og betyr 

"sesong".

Monsun

5 Hva kalles det kjemiske stoffet HCl med et mer dagligdags navn? Saltsyre

6 Hvilken fisk ansees som verdens største, og kan bli opptil 20 meter lang? Hvalhai

7
Hva het den russiske fysiologen og Nobelprisvinneren som er kjent for sitt 

eksperiment med hunder hvor han fremkalte spyttsekresjon med ulike stimuli?
Ivan Pavlov

8 Hvilket mineral er det mykeste på Mohs hardhets skala? Talkum

9 Opp, ned, topp, bunn, sær og ....? Sjarm

10 Hva heter den største (tyngste og høyeste) av pingvinene? Keiserpingvin

11
Hvilken vitenskapsmann som levde fra 1908-2003 regnes som hovedansvarlig 

for utviklingen av hydrogenbomben, ofte kalt "hydrogenbombens far"?
Edward Teller

12

Hvilket ord myntet av britiske Arthur Tansley i 1935, betegner et 

organismesamfunn bestående av alle planter, dyr og mikroorganismer, samt 

de livløse faktorene i miljøet der samfunnet finnes? 

Økosystem

13

Skriv navnet på ETT av de to folkene som benyttet et tallsystem med base 60; 

noe som har overlevd til vår tid i inndelingen av en time i seksti minutter og 

minutter i seksti sekunder?

Sumerere og babylonere

14

Hva kalles jordrotasjonens avbøyende kraft, treghetskraft som påvirker et 

legeme som beveger seg i forhold til jordoverflaten, som f.eks. fører til at 

vinden blåser mot klokken rundt lavtrykk på den nordlige halvkule, med 

klokken på den sørlige?

Corioliskraften



15

Hva kalles dette matematiske pusle-problemet, som går ut på å flytte hele 

stabelen med ringer fra en stav til en annen, ved å flytte en av gangen, men 

uten at en ring kan legges på en som er mindre? Tower of Hanoi

16

Hominoidea består av de to familiene Hominidae (menneske, gorilla, 

orangutang og sjimpanse) og Hylobatidaen, som består av 13 aper av hva slags 

art?  Vi er altså ute etter et generelt artsnavn det finnes flere varianter av, som 

f.eks dverg-sjimpanse og vanlig sjimpanse.

Gibbon

17
Hva het den østerriksk-amerikanske logikeren og matematikeren som 

formulerte de to ufullstendighetsteoremene i 1931, i en alder av 25 år?
Kurt Gödel

18
Hvilket svært giftig stoff kan i tillegg til brucin utvinnes fra treet som heter 

revekake (nux vomica)?
Stryknin

19
Hva heter meteorsvermen som forekommer årlig omkring midten av 

november, og som er assosiert med kometen Tempel-Tuttel?
Leonidene

20

Den mest vanlige sementen som brukes i verden over i dag har navn etter en 

britisk øy, pga denne sementens likhet med en type kalkstein som ble henter 

herfra. Hva heter øya sementen har navn etter?

Portland (Portlandsement)

21
Ranger fra ØVERST til NEDERST: ionosfæren, mesosfæren, stratosfæren og 

troposfæren.

Øverst: Ionosfæren, 

mesosfæren, stratosfæren, 

troposfæren.

22
Hva kalles med et ord og et tall konvensjonen om vern av biologisk mangfold 

og utarbeiding av  handlingsplaner som FN vedtok i Rio de Janeiro i 1992?
Agenda 21

23
Hva het optikeren som grunnla et optikkfirma i Jena i 1846, som er et av 

verdens ledende i dag?
Carl Zeiss

24
Fra hvilket tre får vi carob-frøene som veier 0.2 gram og er opphav for ordet 

karat?
Johannesbrødtreet

25

Hva kalles den hypotetiske topologiske egenskapen i rom-tid kontinueet som 

skal være en "snarvei" mellom tid og rom? Det fungerer ved at spacetime 

oppfattes som en todimensjonal flate som kan foldes, og en bro dannes fra en 

flate til en annen.

Ormehull

26
Hvilket pattedyr finnes i 9 underarter, blant annet Rotschild's, Somali, 

Kordofan, Thornicroft og Masai?
Sjiraff

27

Hva het den tyske naturalisten og utforskeren som på begynnelsen av 1800-

tallet utforsket Sør-Amerika, og som var en av de første som hevdet at 

kontinentet en gang hadde vært landfast med Afrika? En havstrøm i området 

fikk navn etter ham.

Alexander von Humboldt

28
Hvilken måne i solsystemet er den eneste som har en fullt utviklet atmosfære?  

Det vil si har en atmosfære som ikke bare består av sporgasser.
Titan

29

Hva het den romerske legen som var Marcus Aurelius livlege, og anatomiske, 

fysiologiske og patologiske arbeider dannet grunnlaget for all medisinsk viten, 

til hans lære fikk sitt grunnskudd ved Vesalius' undersøkelser på menneskelik?

Galen



30
Hva kalles rekker på formen ½ A0 + A1 cos x + A2 cos 2x + ... + B1 sin x + B2 sin 

2x + ...? Rekken er oppkalt etter en fransk matematiker.
Fourier-rekker

31

Hva heter denne store kjøttetende 

begerplanten som bare finnes på 

Mt Kinabalu og Tambuyukon på Borneo?

Den kan innehold 3.5 liter væske.

Nepentes rajah

32

I 1920 utførte John B. Watson og hans assistent Rosalie Rayner et psykologisk 

eksperiment der de brukte høye og skarpe, skremmende lyder til å påvirke et 

lite spebarn til å blant annet assosiere disse med lodne dyr som hvite rotter. 

Hva het denne babyen, som eksperimentet har navn etter?

(Little) Albert (experiment)

33
Hva kalles elementærpartikkel med like stor masse som elektronet og med like 

stor positiv ladning som elektronets negative?
Positron

34
Hva heter geite-antilopen i Himalaya, som er nasjonaldyr i Bhutan? Den kan ha 

vært opphav til myten om det gyldne skinn i gresk mytologi.
Takin

35

Hva het planten som var så populær i Cyrene i oldtiden at de avbildet den på 

mynter? Den ble til slutt utryddet, uten at man vet hvorfor. Man antar at det 

var en slags kjempefennikkel, og ble brukt i matlagning og ble utnyttet for sin 

verdifulle harpiks.

Silphium

36

Hva kaltes den nå forkastede geologiske teorien fremsatt av Abraham Werner 

på 1700-tallet, som postulerte at steiner ble dannet gjennom krystallisering av 

mineraler i havet?

Neptunisme



37

Hva kalles denne fuglen i ordenen nattravner, som er den eneste arten i 

familien den tilhører? Den har latinsk navn Steatornis caripensis, kan ha et 

vingespenn på 90 cm og lever i Sør-Amerika. Den hekker langt inne i huler, og 

i mørket navigerer den ved ekkolyder slik som flaggermusen. Indianere 

bruker den til mat, og en ting til, på grunn av en egenskap ved fuglen som har 

gitt den sitt navn.

Fettfugl  (aksepter 

guacharo)

38

Hva kalles dette gamle 

astronomiske og navigasjons-

instrument som er oppkalt 

etter en bibelsk figur?

Jakobstaven

39
Hva het den greske oppfinneren som levde i det første århundredet e.kr, og 

som konstruerte den første kjente dampmaskinen, aelopilen?
Hero(n) (av Alexandria)

40
Hva heter det planlagte infrarøde teleskopet som skal erstatte det aldrende 

Hubble-teleskopet? Det er planlagt sendt opp etter 2013.
James Webb teleskop

KATEGORI 3

Civilisation Svar

1 I hvilket lands flagg kan man lese teksten "Ordem e progresso"? Brasil

2
Hva heter den tyske produsenten av leketog som i februar erklærte seg 

konkurs etter 150 års drift?
Märklin

3
Hva heter mannen som ble president i Egypt da Anwar Sadat ble myrdet i 1981, 

og som  fremdeles er president?
Hosni Mubarak

4
Hva kalles ruinbyen i Jordan som var blant de som ble kåret til vår tids syv 

underverker?
Petra

5 Hva heter hovedstaden i Kirgisistan? Bishkek

6 Hvilke to selskaper oppfant Compact Disc (CD) ? Philips og Sony

7 Hvilket land tok i bruk Euro 1. januar 2009? Slovakia

8 I hvilken by ligger den europeiske menneskerettsdomstol? Strasbourg

9
Hva heter den islamske motstandsbevegelsen som styrer i Gaza og som sendte 

raketter inn i Israel, noe som gjorde at sistnevnte invaderte i desember 2008?
Hamas

10

Hva ble planen med en liste av økonomiske mål som skulle styrke 

Sovjetunionens økonomi kalt, lansert av Stalin i 1928? Sentralt i planen var en 

økning i produksjonen, og planen ble fulgt opp av nye planer etter et gitt 

tidsrom som ga planene deres navn.

5 års planer



11

Hva heter denne mannen, 

som er en av de mest leste 

av dagens økonomer? Han 

ble tildelt Nobelprisen for 

økonomi i 2008.

Paul Krugman

12

Hvilket uttrykk betegner både et værfenomen som omfatter sirkulære mønstre 

med kraftige regnfall mellom Hawaii og USAs stillehavskyst, samt tittelen på en 

stoner-film av Judd Apatow, hvor det er navnet på en særlig god variant av 

marihuana?

Pineapple Express

13 Hva står E'n i UNESCO for? Educational

14

Hva het den amerikanske generalen som ledet de militære operasjonene i 

Vietnam fra 1968-72, og som var Army Chief of Staff frem til sin død i 1974? 

Hæren oppkalte deretter en stridsvogn etter ham, og denne er fremdeles i 

produksjon.

Creighton Abrams

15
Hva heter selskapet som er verdens største utvinner av naturgass, og Russland 

største selskap?
Gazprom

16

Hva heter regionen øst i den Demokratiske Republikken Kongo som har gitt 

navn til konflikten i landet mellom det militære og opprørsstyrker tidligere 

ledet av Lauren Nkunda?

Kivu-regionen

17

Hvilken britisk arkitekt influert av Palladio tegnet bygningene Queen's House, 

Greenwich (1616-35), og Banqueting House, Whitehall (1619-22), og var den 

engelske klassisismen revolusjonerende i engelsk arkitektur?

Inigo Jones

18 Hva het tartarenes hovedstad, som fremdeles er hovedstad i Tatarstan? Kazan

19
I hvilken by ligger Faisal-moskeen som er en av de største, om ikke den største i 

verden?
Islamabad

20
Hva heter det dravidiske språket og språksamfunnet som etter hindi og bengali 

er det mest utbredte i India, med om lag 75 millioner talende? 
Telugu

21

Hva heter dette bygningskomplekset

 i Beijing hvor Ming og Qing-keiserne 

hvert år kom for å be om bedre avlinger?

Temple of Heaven

22
Hva het det amerikanske holdingselskapet som ikke ble reddet av amerikanske 

myndigheter i 2008?
Lehman brothers

23

Hva kalles skogområdet i det nordlige Frankrike ved grensen mot Belgia, som 

var åsted for krigføring under 1.verdenskrig, hvor blant annet den såkalte 

amerikanske "Lost Battalion" holdt stand i oktober 1918 i seks dager, 

fullstendig omringet av overlegne tyske styrker?

Argonne skogen



24
Hva heter bukta i det som ligger mellom hælen og resten av "støvelen" i det 

sørlige Italia?
Tarantobukta

25
Hvilket fraktselskap med hovedkvarter i Memphis er verdens største flyselskap 

målt i antall fly?
FedEx

26

Hvilket latinsk uttrykk var i middelalderen innledning for en rekke juridiske 

formularer med et påbud til myndighetene om å føre en arrestert person for 

en domstol? Uttrykket har overlevd til vår tid.

Habeas corpus

27 Hvilken hovedstad er den vestligste i Afrika? Dakar

28
Hva het kvinnen som i 1981 ble første kvinnelige medlem av den amerikanske 

Supreme Court? Hun gikk av i 2006.
Sandra Day O'Connor

29

Hva var navnet på den amerikanske motorsykkelprodusenten som en gang var 

verdens største, med glanstiden fra 1920-tallet frem til 1953? I dag har merket 

gjenoppstått som et miniselskap i North Carolina. En modifisert motorsykkel av 

modellen Scout ble på 1960-tallet benyttet av New Zealandske Bert Munro til å 

sette en rekke hastighetsrekorder, og denne perioden ble også dramatisert i en 

film med Anthony Hopkins i hovedrollen.

Indian (Indian Motocycle 

Manufacturing Company, 

The movie is called "The 

World's Fastest Indian")

30

I amerikansk rettsvesen omtales anonyme tiltalte gjerne som John eller Jane 

Doe. Hvilket etternavn brukes om en anonym part i en sivilrettslig sak? Den 

mest kjente slike saken er kanskje abort-saken, hvor dette navnet sto som part 

mot Wade, i 1973.

Roe (Richard og Jane)

31

Denne kanalen i Canada ble åpnet i 1832 som en barriere til beskyttelse mot 

amerikansk aggresjon. Det er det eldste operative kanalsystemet i Nord-

Amerika, og ble oppført på UNESCOs verdensarvliste i 2007. Kanalen måler 202 

kilometer og passerer gjennom Ottawa, hvor den om vinteren er islagt, og 

betegnes som verdens lengste skøyteisbane, med nesten 8 kilometer 

sammenhengende muligheter for å gå på skøyter.

Rideau-kanalen

32

To av de minste kantonene i Sveits heter har samme navn men er inndelt i 

Innerhoden og Ausserhoden. De representeres imidlertid som halv-kantoner 

med én representant i føderasjonen. Kantonene er kjent for en ost med navn 

etter regionen, og i Ausserhoden-delen er det liberale sveitsiske styresett 

representert ved at kvinner fikk stemmerett over hele kantonen allerede i 

1989. Hvilket navn har begge kantonene?

Appenzell

33
Hvem har rett til å benytte transportmiddelet kalt Sedia Gestatoria?  Det skal 

dog legges til at det ikke benyttes særlig ofte i vår tid lenger.

Paven (det er bærestolen 

hans)

34

Hva heter Islands nest mest kjente geysir, som ligger bare noen meter fra 

Geysir? I motsetning til Geysir er den mye mer pålitelig, og har utbrudd hvert 5-

10 minutt, hvor den slynger kokende vann over 20 meter opp i været.

Strokkur

35

Den spanske tradisjonelle aktiviteten El Salto de Colacho (djevelens hopp) har 

vært arrangerert i nærheten av Burgos siden 1600-tallet. Deltagerne skal, kledd 

som djevelen, hoppe over noe litt spesielt, noe som tilsier at praksisen anses 

som så kontroversiell og farlig at pave Benedict har bedt spanske prester ta 

avstand fra aktiviteten, som neppe kommer på det olympiske program med det 

første. Hva er det man hopper over?

Babyer (født siste 12 

måneder)

36
Hva heter dialekten i Portugal som er en asturiansk-leonesisk dialekt av 

spansk?
Mirandesisk

37 Hva heter fjellet i Vietnam som med sine 3143 meter er det høyeste i Indokina? Fansipan

38
Hvilket fransk ord betegnet pilkulene som ble sluppet fra fly, og som kunne 

treffe bakken med farten til en kule?
Flechette



39

Hva heter dette tempelet på nordsiden av Akropolis, kjent for sine karyatide-

søyler? Erectheum

40

Bosatt på en av Andaman-øyene utenfor India med nesten samme navn, denne 

stammen er kanskje den siste isolerte befolkningen på Jorda uten kontakt med 

omverdenen. I likhet med Jarawa-folket er det lite man vet om dette folket, 

som er kjent for sine aggressive fremstøt mot enhver inntrenger i form av et 

regn av piler mot de alle forsøke på å gå i land på øya. Indiske myndigheter 

forbyr i praksis også kontakt, men de senere år har turister og andre 

eventyrere lagt igjen gaver i form av kokosnøtter på stranden. Resultatet er 

forutsigbart, innbyggerne tar i mot kokosnøttene, og takker så inntrengerne 

med et regn av potensielt dødelige piler.

Sentinelese-folket


