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1 Hvilken musiker er kjent for sangene Ring of Fire og Folsom Prison Blues? Vi hører 
vedkommende spille den siste her. 
 

2 Hvilken frukt inngår i en klassisk tarte tatin? 
 

3 Hvem har skrevet A Man in Full, eller En helstøpt mann som den heter på norsk? Handlingen 
utspiller seg i Atlanta og er forfatterens andre roman etter at hans første tok av som en rakett! 
 

4 Hvilke dyr drives det avl og oppdrett av på et stutteri? 
 

5 Denne svenske filmen fra 2000 regissert av Lukas Moodysson handler om livet i et 70-talls 
kollektiv. Hva heter den? 
 

6 Fra 1993 til 2011 hadde Danmark tre statsministre som hadde et felles etternavn. Hvilket 
etternavn? 
 

7 Hva het satireprogrammet som gikk på NRK radio mellom 1988 og 1992, med Otto Jespersen, 
Charlo Halvorsen og Stig Holmer som programledere? 
 

8 Hvor i kroppen finner vi knoklene ulna og radius? Vær så spesifikk som mulig. 
 

9 Landsbyene Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola og Riomaggiore omtales gjerne 
med en fellesbetegnelse. Hvilken? 
 

10 Hvem har laget dette maleriet? 

 

  
 

11 Hvilken engelskmann kom opp med begrepet "Utopia", i en bok utgitt i 1516? 
 

12 Hva er mellomnavnet til Donald Trump? 
 

13 De aller fleste norske kommunevåpen består av to farger. Hvilken fargekombinasjon er den 
klart mest vanlige, foran rødt/gull? 
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14 Hvilket søtningsstoff ble brukt i den sukkerfire tyggegummien Sorbits? 
 

15 Hvilken fugl er dette? Fuglen er vanlig i Norge. 

 

 
 

16 Nevn ett land der man kan grave seg rett ned og komme til fastlands-Kina. 
 

17 Hvilken tysk astronom fant fram til tre lover om planetbevegelse tidlig på 1600-tallet? 
 

18 Hva driver man med om man bruker uttrykk som faresonen, bet, slem, robber og kontrakt? 
 

19 Denne skuespilleren vant aldri noen Oscar, men ble nominert fire ganger, for The Search 
(1948); A Place in the Sun (1951), der han spilte mot Elizabeth Taylor; From Here to Eternity 
(1953) og Judgment at Nuremberg (1961). Han havnet i en bilulykke i 1956 (noen kilder sier 
1957) og kom seg aldri helt, personlig eller profesjonelt, og døde bare 45 år gammel i 1966. 
Sangen The Right Profile av The Clash handler om ham. Hva het han? 
 

 
 

20 Hva er det vanlig brukte kallenavnet på New Zealands herrelandslag i rugby union? 
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21 Hva er dette? Den er verdens største i sitt slag, og står i Rotterdam. Den skal også snart testes 
ut i Beijing, hvor den nok er enda mer tiltrengt. 
 

 
 

22 Hvilket land var det første som innførte allmenn stemmerett for kvinner? Dette skjedde i 1893. 
 

23 Hvem har komponert musikken til balletten Baldurs draumar? 
 

24 Hva heter egentlig Lillebror i Anne-Cath Vestlys bøker om Lillebror og Knerten til fornavn? 
 

25 Michael Staksrud og Hans Engnestangen utgjorde 2/3 av Hadelandstrioen på skøyter. Hva het 
sistemann i trioen? 
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1 Fra hvilken film fra 1989 (norsk premiere i 1990) stammer denne sangen, Part of Your World? 
Sissel Kyrkjebø har forøvrig gjort en norsk versjon. 
 

2 Hvilken filosof er kjent for det kategoriske imperativ? 
 

3 Hvilken øygruppe ligger omtrent på ekvator og ca. 1000 km fra Ecuadors fastland? Øygruppen 
er kjent for sitt unike dyre- og planteliv. 
 

4 Modne ripsbær er vanligvis røde. Nevn en annen farge de kan forekomme i. 
 

5 Hvilke produkter forbindes med firmaene Otis og KONE? 
 

6 Hva heter hundesledeløpet som går på tvers av Alaska fra Anchorage til Nome? Løpet har blitt 
arrangert siden 1973. En nordmann har vunnet løpet, Robert Sørlie. Han vant i 2003 og 2005. 
 

7 Hvilken regissør står bak blant annet filmene Crash, eXistenZ og A History of Violence? 
 

8 Hva er dagens navn på den store konsertarenaen på Greenwich-halvøya i London, blant 
verdens største i omsetning, som da den ble bygget var kjent som Millennium Dome? 
 

9 Hva kalles en slik sjuarmet lysestake, som forbindes med jødedommen? 
 

 
 

10 Hvilket produkt het opprinnelig Baby Gays og blir gjerne solgt med en advarsel om at det ikke 
skal puttes inn i øregangen? 
 

11 Hvilken sykdom eller lidelse har latinsk navn appendicitt? 
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12 Her ser vi den japanske kunstneren Hokusais tresnitt Den store bølgen ved Kanagawa. Denne 
inngår i en serie kalt "De 36 ___-prospekter", eller på engelsk "36 views of ___" - hvilket ord 
mangler i den norske tittelen? 

 

 
 

13 Hvilken by, som i dag er hovedstad, het Titograd mellom 1946 og 1992? 
 

14 I hvilket tiår opptrådte Ku Klux Klan for første gang? 
 

15 Hvilken økonom skrev storverket The General Theory of Employment, Interest and Money, 
publisert 1936? 
 

16 Sverige og Karl XII tapte slaget ved Poltava i 1709. I hvilket av dagens land ligger Poltava? 
 

17 Kim Kardashians helsøstre heter Khloe og Kourtney, men hva heter hennes to halvsøstre? Ute 
etter fornavn her. 
 

18 Hvilken artist albumdebuterte i 2016 med Cloud Nine? 
 

19 Hvilke to nåværende land i Amerika har vært keiserdømmer? (Selvstendige, ikke underlagt 
europeiske keiserdømmer). Det ene var keiserdømme fra ca. 1821 til 1823 og fra ca. 1863 til 
1867, det andre fra 1822 til 1889. 
 

20 Fram til nylig har alle elbiler hatt bokstavene EL på registreringsskiltet, men nå har en ny 
bokstavkombinasjon blitt tatt i bruk. Hvilken? 
 

21 Hvilken yrkesgruppe kan få Bastianprisen? 
 

22 Hva står forkortelsen IBU for i forbindelse med øl? 
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23  Hva er π (pi) korrekt avrundet til tre desimaler? 
 

24 Hvilken spiller ble toppscorer i fotball-EM 2016 for herrer? 
 

25 Hva heter denne tegneseriefiguren skapt av den belgiske tegneserieskaperen André Franquin? 
Den var først å se som en bifigur i serien Sprint, men fikk senere sin egen serie. 
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1 Hvilket band som har hatt stor suksess i 2015 og 2016 har denne logoen? Vi hører her deres 
hit Stressed Out. 

 

 
 

2 Hva heter planten fra kattehalefamilien som gir et rødbrunt fargestoff som blant annet brukes 
til hårfarging og kroppsdekorasjon, kanskje særlig av hender, gjerne i forbindelse med bryllup? 
 

3 Etter første verdenskrig, hvor ble fredsavtalen mellom Ententemaktene og Tyskland 
underskrevet? 
 

4 Hva for noe hardt som før var mykt, er koprolitt? 
 

5 Hva heter Finlands største innsjø? 
 

6 I hvilken sport må du kysse en La Fanny (for eksempel en statue eller en pike) når du taper 13-
0, i tillegg må du så klart spandere en Pastis på motstanderlaget. 
 

7 I hvilken by finner man skulpturen Manneken Pis, laget av Hieronymus Duquesnoy? 
 

8 Hvilken frekvens går det norske strømnettet på? 
 

9 Hvilken organisasjon har mottoet Legio Patria Nostra? 
 

10 Hva heter denne rollefiguren kjent fra to Pixar-filmer? I den siste av dem har hun også 
tittelrollen. 
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11 Hvilket pavenavn er det mest brukte i den katolske kirke? Den foreløpig siste paven med dette 
navnet hadde nummer 23. 
 

12 Hva angir dette norske trafikkskiltet? 

 

 
 

13 Det fjerde Playstation-spillet i serien om Nathan Drake kom ut i år og har undertittelen A Thief's 
End. Hva heter serien? 
 

14 Som nevnt i juleevangeliet var Augustus romersk keiser da Jesus ble født, men hvem var 
romersk keiser da Jesus ble korsfestet? 
 

15 Hva heter den sør-koreanske/tsjekkiske science fiction-filmen fra 2013 med navn etter toget 
der handlingen utspiller seg? Chris Evans og Tilda Swinton har større roller. 
 

16 Hva heter Netflix' populære serie om Pablo Escobars liv? 
 

17 Hva heter den USA-baserte religiøse lederen som tyrkiske myndigheter anklager for å stå bak 
kuppforsøket i juli? 
 

18 Med et ord fra fransk på d, hva kalles denne formen for dekorering av bokser, møbler, rammer 
etc med papir/servietter og lakk? 
 

 
 

19 Hvilket etternavn, etter hovedlæreren på skolen, forbindes med den såkalte "studentfabrikken" 
i Christiania som ble opprettet i 1846 og blant andre hadde Aasmund Olavsson Vinje, Henrik 
Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson og Jonas Lie som elever? 
 

20 Det er to dominerende rettslige systemer i verden i dag. Det ene, "Civil law" blir brukt i 
mesteparten av Europa og Latin-Amerika, og deler av Asia og Afrika. Det andre blir brukt i 
Storbritannia og dets tidligere kolonier, inkludert USA. Hva kalles dette? (Engelsk navn.) 
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21 Hvilken by heter Al Quds på arabisk? 
 

22 Denne franske designeren, ofte omtalt som strikkedronningen i moteverden, døde i slutten av 
august. For nordmenn er hun kanskje spesielt kjent som H&Ms samarbeidspartner i 
vintersesongen 2009 og vårsesongen 2010. Hva het hun? 
 

23 Hvilket norsk band har gitt ut, blant (mye) annet, albumene På oppfordring, En plass i mitt 
hjerte og Tänd ett ljus i fönstret? Det ble grunnlagt av Terje Mårstad og Steinar Storm 
Kristiansen i 1988, og har hatt flere andre medlemmer, men forbindes nok mest med en tredje 
person som har vært med i bandet i tre perioder. 
 

24 Hvem er tidenes mestvinnende OL-utøver i tennis, med fire gull og en sølv? 
 

25 Hva heter den dragelignende ormen som bor under Yggdrasil og gnager på røttene dets? 
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1 Hvilken komponist har komponert Boris Godunov og Bilder fra en utstilling? Vi hører et utdrag 
fra sistnevnte verk her. 
 

2 Hvilket bilmerke har denne logoen? 
 

 
 

3 Hvilket tosifret tall kan forbindes med nynazisme, stjernehimmelen, radium, et piano og filmen 
Kill Bill? 
 

4 Hvilken idrett driver Nora Mørk med? 
 

5 Hvilken fisk har slektsnavnet Gadus på latin? 
 

6 Det ene er et protein som det finnes mye av i hud, hår, negler og horn, den andre en organisk 
syre som tilfører energi til muskelceller og derfor er populær som kosttilskudd. De staves 
nesten identisk, bare bytt om to etterfølgende bokstaver i det ene navnet så får du det andre. 
Nevn ett av navnene. 
 

7 Hvilken film skal representere Norge i kampen om nominasjonen for beste fremmedspråklige 
film ved neste års Oscarutdeling? 
 

8 Hvilken belgisk arkitekt, som levde fra 1861 til 1947, er blitt beskrevet som "den utvilsomme 
nøkkelarkitekten i europeisk art nouveau"? 
 

9 Blant kjennere er det tette skummet på toppen av en espresso en viktig del av opplevelsen. 
Med et italiensk ord på C, hva kalles dette skummet? 
 

10 Hva heter sjefredaktøren i Nettavisen? 
 

11 Hva er navnet på NBA-laget som hører hjemme i Washington DC? 
 

12 Hva heter det svært populære programmeringsspråket skapt av Guido Van Rossum som 
benytter denne logoen? Navnet er inspirert av en klassisk TV-serie og idéen om at 
programmering skal være gøy. 
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13 I hvilket fylke ligger kommunen Sokndal med k? 
 

14 Hvilken forfatter og 100-årsjubilant sine bøker har Quentin Blake illustrert flere av? 
 

15 Hvilke to bøker i bibelen har navn etter kvinner? 
 

16 Hvilket annet, vanligere ord på e brukes om det som også kalles katalysatorproteiner, det vil 
si proteiner som omdanner ett stoff til et annet inne i levende vesener? 
 

17 Hva er det norske navnet på denne knuten, blant de vanligste for å skjøte sammen to tau? 
 

 
 

18 Hva heter fjellplatået på nordsiden av Lysefjorden i Forsand kommune i Ryfylke i Rogaland? 
Platået er et kjent turistmål. 
 

19 Hvem har skrevet skuespillet Kjøpmannen i Venedig? 
 

20 Hvilken kjent historisk person hadde brødrene Joseph, Lucien, Louis og Jérôme? 
 

21 Hva var etternavnet til skøyte- og kunstløperen som er opphavet til axelhoppet? 
 

22 Hva heter sangen denne teksten er hentet fra? 
"Så du kommer ingen vei 
med å leke helt for henne 
for det som får a' til å tenne 
er en gjennomført freak 
Slik som han som er på vei bort hit 
Han kan snakke hele natta 
om ting hun blir betatt av 
Så elsker de på matta 
som ville dyr" 
 

23 Spilt av David Hyde Pierce, hva heter broren til Frasier Crane i tv-serien Frasier? Her er vi ute 
etter fornavn. 
 

24 Hva het faren til den nåværende presidenten i Den demokratiske republikken Kongo, Joseph 
Kabila? Han ble myrdet av en av sine livvakter i 2001, og sønnen tok over presidentvervet. Her 
er vi ute etter fornavn. 
 

25 Hva heter det når en sjakkspiller slår en av motstanderens bønder uten selv å flytte en brikke 
til feltet der bonden stod? 
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1 Hva er det norske ordet for det som heter pergunta på portugisisk og vraag på nederlandsk? 
 

2 Fram til nå har vi levd i Holocen, men nå mener mange forskere at vi kan sies å ha gått inn i en 
ny geologisk epoke. Hva kalles denne? 
 

3 Hvilket lag vant cupfinalen i fotball for kvinner 21. november 2015? 
 

4 I hvilket land heter presidentpalasset, oversatt til norsk, Det rosa hus? 
 

5 Hvilken fransk-britisk tegner og forfatter skrev romanen Trilby (utgitt 1894-1895), der den 
onde hypnotisøren Svengali har en sentral rolle? Hans sønnedatter, med samme etternavn, er 
nok likevel en bedre kjent forfatter. 
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6 Hvem var konge i Norge fra 1450 til 1481? 
 

7 Blåfisken regnes som et levende fossil siden den er én av bare to gjenlevende arter i hvilken 
fiskeorden? Inntil blåfisken ble oppdaget i 1938, trodde man at ordenen hadde vært utdødd i 
millioner av år. 

 

 
 

8 Hvilken rollefigur er blitt spilt på film av Charlton Heston i 1959 og Jack Huston i 2016? 
 

9 Hva heter det republikanske partiet som kjemper for forening av Nord-Irland og Republikken 
Irland, og ledes av Gerry Adams? 
 

10 Forfatteren Nevil Shute, kjent for En by som Alice, hadde også en ingeniørvitenskapelig karriere. 
Da brukte han sitt fulle etternavn, som i tillegg til Shute inkluderer det engelske navnet på et 
land. Hva var hans siste etternavn? 
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11 I legendene om kong Arthur og ridderne av det runde bord, hva het Arthurs dronning? 
 

12 Ahmad Abughaush vant taekwondo i 68 kg-klassen under årets OL, og tok med det hvilket lands 
første OL-medalje? 
 

13 Julia Roberts var et ikke unaturlig valg til hovedrollen i Runaway Bride; i 1991 brøt hun en 
forlovelse med en skuespillerkollega 3 dager før bryllupet. Hvem var forloveden? 
 

14 Hva het operasangerinnen som ble kjent som "den svenske nattergalen", og i 1850 la ut på en 
svært suksessrik turné i USA, arrangert av P. T. Barnum? 
 

15 Hvilket land meldte seg ut av FN i 1965, for så å melde seg inn igjen året etter? Dette er eneste 
utmelding av FN. 
 

 


