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Første omgang



Spørsmål 1

Hva heter tittelkarakteren i operaen som hadde premiere 14. januar 

1900? I operaens sluttscene kaster karakteren seg fra taket av Castel 

Sant’Angelo i Roma.



TOSCA



Spørsmål 2

Brukt bl.a. i Texas Hold'em, hvilket engelsk ord, som også kan benevne 

noe fra planteriket, brukes om en pokerhånd som er så sterk at spilleren 

vet at uansett hvilke kort de andre spillerne har, og hvilke kort som ev. 

måtte komme senere på bordet, så vil han/hun ha den vinnende hånden? 



NUT(S)



Denne øya blir ofte omtalt som “den åttende kanariøya”. Den ligger nord 

for Lanzarote og er den største og eneste bebodde øya i Chinijo-

arkipelaget. Øya har ca. 700 fastboende, og kan bare nås fra sjøen. Den 

har ingen asfalterte veier og bare noen få lisensierte kjøretøy. Hva heter 

øya?

Spørsmål 3



La GRACIOSA



Spørsmål 4

Passiv-aggressive ekser, irriterende svigerforeldre, bøllete snørrunger, 

prektige englebarn og to overanalyserende terapeuter. Hva heter denne 

svenske tv-serien, som også er vist på NRK?



BONUSFAMILIEN



Spørsmål 5

Hva het den norske 

billedhuggeren (1925–2019) som 

bl.a. var kjent for sine møbius-

skulpturer?



Aase Texmon RYGH



Spørsmål 6

I det kjente latinske sitatet "Et tu, Brute?" så opptrer navnet Brutus i 

hvilken kasusform?



VOKATIV



Spørsmål 7

Egentlig het han Salo Grenning, men han 

var klart best kjent under navnet han 

signerte sine karikaturtegninger med. 

Han var fast tegner i VG fra 1945 til 

midten av 1980-tallet, og en tegning av 

ham var som regel å finne på side 2 i 

avisa. Den dag i dag er hans tegninger å 

finne på avisas leserbrevside. Hvilket 

navn var han kjent under?



PEDRO



Hva heter klesmerket som er skapt av Susie Cave? Merket har blitt veldig 

populært, og Chloë Grace Moretz, Florence Welch og Sienna Miller er 

blant kjendisene som har blitt avbildet flere ganger i Caves design.

Spørsmål 8



The VAMPIRE'S WIFE



Spørsmål 9

Med navn etter en franskmann og en brite, hva heter ligningene som 

beskriver bevegelsene til væsker og gasser?

Å løse disse ligningene under varierende betingelser står sentralt innen 

mange ingeniørvitenskaper; fra modellering av klima, havstrømmer, 

luftstrømmer og forurensing til beregning av strømninger i alt fra 

gassrørledninger til blodårer. Men til tross for hvor sentrale ligningene er, 

er det fortsatt ukjente aspekter ved dem, og ett av de seks fortsatt uløste 

millenniumprisproblemene i matematikk er viet disse ligningene og deres 

løsninger.



NAVIER-STOKES-ligningene



Spørsmål 10

Hvilken by i Queensland, litt sør for Brisbane, ser vi her? Byen er en av 

Australias største turistdestinasjoner og har samme navn som det 

engelske navnet på en britisk tidligere koloni.



GOLD COAST



Spørsmål 11

Hva het byen og konsentrasjonsleiren drøyt 60 km nord for Praha som 

Nazistene brukte for å vise omverdenen at jødene ble behandlet bra? 

Propagandafilmen fra 1944 med den uoffisielle tittelen Føreren forærer 

jødene en by ble spilt inn her og framstilte livet i ghettoen som til tider 

idyllisk og slett ikke slik Vesten hadde begynt å få vite at sannheten var. 

Virkeligheten var selvsagt en annen, og egentlig tjente leiren som et 

oppsamlingssted for jøder før de ble sendt til utryddelsesleirene rundt 

Auschwitz.



THERESIENSTADT



Spørsmål 12

Hva heter denne russiske 

skøyteløperen som har 

verdensrekorden på 500 meter, 

med tiden 33.61, satt i mars i år? 



Pavel KULIZJNIKOV



Spørsmål 13

Hvem er dette? Han har vært leder 

for den Europeiske sentralbanken 

siden 2011.



Mario DRAGHI



Spørsmål 14

Hva heter professoren ved Institutt for spesialpedagogikk ved 

Universitetet i Oslo (f. 1981) som ble nominert til Nordisk råds litteraturpris 

med den første norske sakprosaboka på 50 år; den selvbiografiske boka 

Jeg lever et liv som ligner deres (2018)?



Jan GRUE



Spørsmål 15

Hvem var det i gresk mytologi som var dømt av Apollon til å ytre sanne 

spådommer som aldri ble trodd? Hun var datter av kong Priamos og 

dronning Hekate, og forutså blant annet den trojanske hesten, der 

grekerne gjemte seg i en statue av en hest som ble brakt innenfor Trojas 

murer.



KASSANDRA



Spørsmål 16

Hvilken belgisk arkitekt (1861–1947) var en av grunnleggerne av art 

nouveau? Bygningene hans inkluderer fire bygg på UNESCOs 

verdensarvliste, alle i Brussel; Hôtel Tassel, Hôtel Solvay, Hôtel van 

Eetvelde, i tillegg til et bygg som bærer hans navn.



Victor HORTA



Spørsmål 17

I hvilken organisasjon er 

Sølvulven den høyeste 

utmerkelsen man kan få?



Norges SPEIDER-forbund



Spørsmål 18

"Spending eternity next to Marilyn is an opportunity too sweet to pass up" 

skal han ha sagt da han på midten av 90-tallet kjøpte gravplassen ved 

siden av Marilyn Monroe for $75.000. Men selv om han var en profilert 

piperøyker, ble han hele 91 år før han i 2017 døde og ble begravet ved 

siden av kvinnen som på sett og vis frontet starten på hans suksess over 

60 år tidligere. Hva het mannen?



Hugh HEFNER



Spørsmål 19

Hva heter denne vanlige hageblomsten? Den kalles også for 

fløyelsblomst, og blir gjerne plantet rundt roser for å holde bladlus unna.



TAGETES



Spørsmål 20

Også kalt West Stand, hva er det 

vanligere navnet på 

tribuneseksjonen på Old Trafford 

hvor den mest “hard core” 

Manchester United-fansen gjerne 

holder til?



STRETFORD END



Spørsmål 21

Når kommunene Eid og Selje slår seg sammen fra nyttår, så vil den nye 

kommunen ta navnet sitt fra et velkjent område i Selje. Hva skal den nye 

kommunen hete?



STAD (STATT)



Spørsmål 22

Hva het den amerikanske ornitologen, naturhistorikeren og kunstneren 

(1785–1851) som er kjent for å ha katalogisert Amerikas fugler?



John James AUDUBON



Spørsmål 23

Hva heter helten i Donna Leons bøker fra Venezia? Det har kommet 28 

romaner med denne personen i hovedrollen, den 29. kommer i 2020.



Guido BRUNETTI



Spørsmål 24

Hvilken kinesisk regissør står bak filmer som In the Mood For Love og 

Chungking Express?



WONG Kar-Wai



Spørsmål 25

Hvilket band hører vi her?



BLACKPINK
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