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Første omgang spørsmål 1 

Hvem har malt «Såret engel», som i 2006 ble kåret til Finlands 
nasjonalmaleri?



Første omgang spørsmål 2

Fra Latin for «En håndfull», hva het den romerske taktiske 
militærenheten i Legionsystemet som var en videreutvikling av 
Falanksformasjonen? Ofte omtalt som «Falanks med ledd» hadde dette 
systemet stor suksess under Samnitterkrigene da det var mye mer 
fleksibelt og ikke så sårbart for angrep fra flanken som de mindre smidige 
falanksene hadde vært?



Første omgang spørsmål 3

Hvilken organisasjon stiftet i 1906 ble ledet av Jørgen Løvland fra 1909 
til 1912, Halvdan Koht fra 1921 til 1925 og ledes i dag av Magne 
Aasbrenn?



Første omgang spørsmål 4

Hvilken designer (1948–1987) 
tegnet brudekjolen til Mary Jane 
Watson da hun giftet seg med 
Peter Parker i 1986? Han 
designet også herredressene til 
Erwin Schlossbergs bryllup med 
Caroline Kennedy i 1986. Han ble 
regnet som en av de mest 
suksessfulle afro-amerikanske 
designerne da han døde av 
AIDS-relatert sykdom bare 39 år 
gammel.

 



Første omgang spørsmål 5

Også kjent som gnugeit og med 
det latinske navnet Budorcas 
taxicolor, hva heter denne store 
geite-antilopen som kan bli opp 
mot 300 kg tung? Den er Bhutans 
nasjonaldyr og med en utbredelse 
som vist, i det østlige Himalaya.

 



Retting



Andre omgang spørsmål 1

Hvilken amerikaner fikk Nobels fysikkpris “for oppdagelsen av effekten 
oppkalt etter ham”. “Effekten” dreier seg her om en prosess hvor 
røntgenstråling eller gammastråling blir spredt av et fritt atom, og 
bølgelengden til den spredte strålingen blir lengre enn bølgelengden til 
den innkommende strålingen.



Andre omgang spørsmål 2

Hva heter nyhetsprogrammet for barn som NRK sender på hverdager 
på sin egen barnekanal samt på YouTube?



Andre omgang spørsmål 3

Adolphe Adams ballett Giselle ble skrevet spesielt for hvilken italiensk 
ballerina, som ble den første som danset hovedrollen i 1842?



Andre omgang spørsmål 4

Hva heter hun som sluttet som administrerende direktør for Vinmonopolet 
i april i år, etter å ha innehatt stillingen siden november 2016?



Andre omgang spørsmål 5

I motsetning til italiensk marengs, der varm sukkerlake piskes inn i 
marengsen; hvilket geografisk navn benyttes om marengs der sukker 
og eggehviter varmes opp, gjerne over vannbad, mens det piskes?



Retting



Tredje omgang spørsmål 1

Hvilket land har dette flagget?  



Tredje omgang spørsmål 2

Hvilken idrett er det italienske selskapet Pinarello kjent for å lage utstyr 
til?



Tredje omgang spørsmål 3

Shirley Jacksons roman fra 1959 danner grunnlag for og deler navn med 
en skrekk-TV-serie som hadde premiere på Netflix i oktober 2018. Hva 
heter boka/serien?



Tredje omgang spørsmål 4
Hva het den svenske friherren 
(1577–1645) som i 1622 opprettet 
det som regnes som verdens 
eldste professorat i 
statsvitenskap? Professoratet 
bærer hans navn og eksisterer 
fortsatt ved Universitetet i 
Uppsala. Han var riksråd og virket 
som lærer for Gustav II Adolf. 
Som guvernør i Estland etablerte 
han i 1632 Universitetet i Tartu 
sammen med erkebiskop Petrus 
Kenicius. 

 



Tredje omgang spørsmål 5

Hva kalles den svært populær negledesignen som kjennetegnes av 
nøytral neglefarge med hvite negletipper?



Retting



Tiebreak-omgang 1
1. Ifølge låta til Katie Melua fra 2005 så er det hvor mange sykler i Beijing?
2. Hvilket syntetisk fiber som ble oppfunnet av Du Pont-ansatte Joseph Shivers 

i 1958, er også kjent under handelsnavn som Lycra og Spandex? Vi er her ute 
etter det egentlige navnet, og ikke eventuelle andre handelsnavn.

3. De lokale kaller den bare for “The Village”, men det egentlige engelske navnet 
består av hele av 5 ord. Hva heter hovedbosetningen på øya Tristan da 
Cunha, ofte omtalt som øyas hovedstad?

4. Hva (for- og etternavn) heter rollefiguren Neil Patrick Harris spilte i 
TV-serien How I Met Your Mother?

5. Hvilket særforbund underlagt Norges idrettsforbund har webadressen 
nabsf.no?



Retting


