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1 Fra hvilken musikal kommer I don't know 
how to love him som vi hører her? 
 

 

2 Hvilken elv er dette? 
 

3 
 

Hvilken av Bibelens fire evangelister er også 
skytshelgen for Venezia? 

4 Hvem er politisk redaktør i Aftenposten? 

5 Hvilken jobb/stilling  var Inger-Lise Haug den første til å 
inneha? Dette skjedde i 1959-60. 

 
6 
 

På rådhuset i Joué-les-Tours står det Liberté, Egalité, Fraternité, men også Laïcité. Hva er det 
norske ordet for denne fjerde verdien som av noen sies å være den mest sentrale for Frankrike? 

7 Hvem var landslagstrener for Norges kvinnelandslag i håndball fra 1984-1993? 
8 Hva er Ubuntu, Red Hat og Debian eksempler på? 
9 
 

Hvem redder verden, litt, på NRK TV? 

10 

 

Das Eismeer av Caspar David Friedrich har 
inspirert skulpturen She lies av Monica Bonvicini. 
Ved hvilken norsk bygning finner vi denne? 

11 Hvilken fire bokstavers forkortelse brukes på engelsk både om overvåkingskameraer og om Kinas 
største statseide TV-kanal? 

12 Hva heter den tyske komedien fra 2003 der den unge Alex gjenskaper Øst-Tyskland i sin mors 
leilighet for at hun, som nettopp har våknet etter at hun falt i koma rett før murens fall, ikke skal 
forstå at DDR ikke lenger eksisterer? 

13 Moteekspertene Woodall og Constantine er bedre kjent under hvilke navn? 
14 Hva står den engelske forkortelsen SETI for i astronomien? 
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15 Hva heter fisken som kan bli 
opp til 2,30 meter lang og kan 
veie 200 kg? Vi er ute etter 
navnet som innbefatter en 
historisk særdeles kjent 
person. 

16 Førsteutgaven av hvilken forfatters samlede skuespill kalles The First Folio? 

17 Hvilken del av menneskeøyet har det latinske navnet macula lutea? 

18 Hvilket insekt er dette 
eksempler på? 

19 Ranger etter størrelse fra størst til minst: Algerie, Argentina og India 

20 Hvem var konge av England fra ca 924 til 939, og regnes ofte som den første egentlige kongen av 
England etter at han samlet store deler av riket? I Norge er han nok likevel mer kjent for å ha vært 
fosterfaren til Håkon den gode. 

21 Agravain, Hector de Maris, Lamorak og Sagramore er blant de mindre kjente medlemmene av 
hvilken gruppe? 

22 Hvilke fire farger har kortene i kortspillet UNO? 
23 Hvilken kjent veistrekning har svinger som Østigårdsvingen, Martin Uri-svingen, Kjelstadsvingen 

og Bispesvingen? 
24 Dette kartet viser mulige ruter 

historikere mener kan ha blitt 
brukt under hvilken berømt 
historisk hendelse? 

25 I hvilken racketsport oppnås største topphastighet? 
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1 Fra hvilket afrikansk land kommer den blinde duoen Amadou og Mariam? Store hits for duoen er 
Senegal Fast-food og Sabali. For ordens skyld - de kommer ikke fra Senegal. Vi hører Senegal Fastfood. 

2 I sjakk, hvem vant årets kandidatturnering og får møte Magnus Carlsen til kamp om VM-tittelen i høst? 
3 Disse grafene viser andelen (i prosent) av nyfødte 

gutter som er blitt gitt navnene Geir, Harald og 
Thomas mellom 1880 og 2015. Kombiner navnene 
Geir, Harald og Thomas med riktig graf A, B eller C. 

 

  
4 The Ice Bucket Challenge samlet inn minimum 5 milliarder NOK rundt i verden mens memet gikk som en 

farsott på internett. Men hvilken sykdom ble det samlet inn til? 
5 
 

Hva kalles den amerikanske sosiale bevegelsen, stiftet i 2013 og oppkalt etter slagordet sitt, som 
kjemper mot politivold og rasistisk motivert vold mot svarte? 

6 Hvilken tittel fikk muslimenes øverste leder etter Muhammeds død? 
 

7 Hvilket band bestod av Tina Barrett, Paul Cattermole, Rachel Stevens, Jo O'Meara, Hannah Spearritt, 
Bradley McIntosh og Jon Lee, og hadde sin egen TV-serie en kort periode rundt 1999-2000? 

8 Hva het det tyske flygeresset, kjent som Den røde baron, som med 80 nedskytinger toppet listen over 
de mest suksessrike piloter under første verdenskrig? Dette til tross for at han selv ble skutt ned og drept 
i april 1918. 

9 Hvilken amerikansk motorsport-bane, åpnet i 1909, er antagelig verdens største sportsarena med en 
kapasitet på rundt 250.000 tilskuere? 

10 Hvilken peruansk presidentkandidat i siste halvdel av forrige århundre fikk senere en nobelpris i 
litteratur? 

11 En av de bøkene som i 2015 lå under flest juletrær var 
Bienes historie. Den vant både Bokhandlerprisen og 
Fabelprisen. Hvem har skrevet denne romanen som 
er både en historisk roman, en samtidsroman og en 
scifi på en gang? Selv om det egentlig er en roman om 
foreldreskap og miljøvern. 

 

12 Hva er det viktigste smaksstoffet i vanilje? 
 

13 Hvilket fylke har lavest toppunkt? 

14 Hvem har malt Fra Stalheim? 

15 
 

Hvilket år var det Oddvar Brå brakk staven under VM 
på ski i Oslo? 

16 Hva er Finlands største og nordligste len? 
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17 Hva heter syndromet som er preget av fysiske og språklige tics? Det forbindes gjerne med at 
personen kommer med obskøne ord gjentatte ganger. 
 

18 Prinsesse Astrid, som nå er erkehertuginne og gift med Lorenz, er nummer fem i arverekken i 
hvilket land? Hun er kongens søster. 
 

19 Hvilket molekyl har den kjemiske formelen 
C3H7OH? 

 

20 Hvilken duo ga i 1995 ut samlealbumet Don't 
Bore Us, Get to the Chorus!? 

21 Hva slags dyr spilte rollen som Baby i filmen Bringing up Baby fra 1938, som ellers hadde 
Katherine Hepburn og Cary Grant i hovedrollene? 
 

22 

 

På dialekt kan den kalles 
gulføtting eller emår, men hva 
er det vanlige norske navnet 
på denne mellomstore måken, 
som er vanlig i Norge og kjent 
for sine gule ben? 

23 Hva heter en slik fransk dessertkake 
som består av små fylte vannbakkels?  
 
 

 

 
24 

 
Hva het mannen som skjøt Lee Harvey 
Oswald? 
 

25 
 

Innenfor forvaltning og politikk, hvilken 
bokstav forbindes med tallet 92 576? 
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1 Under hvilket artistnavn er den danske sangerinnen Karen Marie Ørsted kjent?
Final Song, som vi hører her, har vært en stor hit i 2016 for artisten. 

2 Fotball: Isabel Herlovsen på det norske kvinnelandslaget er datter av en tidligere norsk 
herrelandslagsspiller. Hvem var trener for herrelandslaget da han spilte de fleste av 
sine landskamper? 

3 Hvor er Rúsdrekkasøla Landsins det samme som Vinmonopolet? 

4 Hvilken by var hovedstad i Hammurabis rike? 

5 Den tekniske tegneren Harry Beck lagde i 1931 den første moderne versjonen av hvilket 
innflytelsesrikt diagram, velkjent for norske turister? 

6 Den Oscar-vinnende filmen An Inconvenient Truth forbindes først og fremst med hvilken person? 

7 Hva heter vulkanen på grensen mellom Argentina og Chile som er Sør-Amerikas nest høyeste fjell? 

8 Hvilket vanlig engelsk idrettsuttrykk stammer sannsynligvis fra hestesport, der en hest som var 
eneste deltager i et løp likevel måtte fullføre løpet for å bli kåret til vinner? 

9 Hva heter denne stolen designet i 1929 av 
Ludwig Mies van der Rohe og Lilly Reich? 

10 Hvem var statsminister i Sverige fra 1932 til 1946 med et lite avbrekk i 1936? 

11 Hvem regnes som skytshelgen for blant annet skuespillere, komikere, dansere, epileptikere og 
Tsjekkia, og har sin festdag 15. juni? 

12 Al Capone, John Dillinger, Pretty Boy Floyd, 
Baby Face Nelson og Alvin Karpis har alle vært 
innehavere av hvilken spesifikk engelskspråklig 
tittel på fire ord? 

13 Hva heter det kritikerroste og populære spillet 
som ble lansert av Blizzard Entertainment i mai 
2016? Spillet er et flerspiller første persons 
skytespill, der to lag bestående av seks spillere 
kjemper mot hverandre. 

14 I tillegg til Europa, USA og Russland er det 
ytterligere tre land som deltar i samarbeidet 
om det Internasjonale Romstasjonen. Nevn TO 
av dem. 

15 Hva heter musikalen, om en av USAs grunnlovsfedre, som har tatt Broadway med storm det siste 
året? Den fikk 11 Tony-priser ved siste utdeling, etter å ha fått 16 nominasjoner i 13 kategorier. 
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16 Hvem eide og fikk sin bålferd i Ringhorne, det flotteste skipet i Åsgård? 
 

17 Hvilken hobby handler filmen 
The Big Year om? 

 
18 Under hvilket navn var Martha Jane Cannary (1852-1903) bedre kjent? 

 
19 Det latinske navnet på denne fuglen er Regulus regulus, noe som for en som ikke kan latin skulle 

tyde på at den var mer en ordinær, skikkelig grå og kjedelig fyr. Det norske navnet derimot, tyder 
på at denne fuglen er helt spesiell, faktisk viktigst. Hvilken fugl? 

20 Hvem har skrevet dette diktet? 
 
Jeg er det dikt som ingen skrev 
Jeg er det alltid brente brev. 
 
Jeg er den ubetrådte sti 
og tonen uten melodi.  

Jeg er den stumme leppes bønn. 
Jeg er en ufødt kvinnes sønn, 

 

 

en streng som ingen hånd har spent, 
et bål som aldri er blitt tent. 

Vekk meg! Forløs meg! Løft meg opp 
av jord og berg, av ånd og kropp! 

Men intet svarer når jeg ber. 
Jeg er de ting som aldri skjer. 

21 Hva selges på nettstedet www.strawberrynet.com? 
 

22 Hva kalles de fire ligningene som gir naturlovene for elektrisitet og magnetisme i klassisk fysikk? 
De er oppkalt etter en fysiker. 

23 
 

Hvilket dyr er denne 
yogastillingen navngitt etter? 

 
24 For hvilken film fra 1979 vant Dustin Hoffman Oscar for beste mannlige hovedrolle? 

 
25 
 

Hvilken populær NRK-sitcom, nå i sin fjerde sesong, har skuespillere som Pernille Sørensen, Tore 
Sagen, Charlotte Frogner og Marie Blokhus og foregår i det fiktive Granli? 
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1  Hva het denne amerikanske sangerinnen 
(1911-1972), kjent som "dronningen av 
gospel"? Her hører vi henne synge Amazing 
Grace. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 I hvilket tiår ble Suez-kanalen åpnet for første 
gang? 

3 Hva heter radioprogrammet på NRK P2 som ukentlig siden 1991 har diskutert dilemmaer og 
verdispørsmål; det vil si etiske, moralske, politiske, religiøse og filosofiske sider av livssyn og 
samfunnsliv? Nåværende programledere er Aase Cathrine Myrtveit og Olav Njaastad. 

4 Hvilken fransk-algerisk filosof (1930-2004) er først og fremst kjent for å ha innført begrepet 
dekonstruksjon på 1960-tallet? 

5 Hva kalles området som omfatter øyene Ny-Guinea, Bismarckarkipelet, Salomonøyene, Santa 
Cruz-øyene, Vanuatu, Ny-Caledonia, Loyauté-øyene, Fiji, Timor og de østlige delene av Indonesia? 

6 Hvilken norsk jazzkvartett er kjent for kontinuerlig turnévirksomhet i Norge helt siden 70-tallet, 
samt en rekke plateutgivelser med utgangspunkt i musikken til den franske sigøynergitaristen 
Django Reinhardt? Jon Larsen (gitar), Per Frydenlund (gitar) og Svein Aarbostad (bass og poesi),  
Ivar Brodahl (fiolin) Finn Hauge (fiolin, munnspill og sag) er blant medlemmene. 

7 The Subtle Knife og The Amber Spyglass er andre og tredje bok i ungdomsfantasytrilogien His Dark 
Materials. Hva heter den første boken i serien, som er blitt filmatisert? 

8 Hvilken øy, som er blant verdens ti største, ser 
vi et omriss av her?  
 

 

9 Hva heter den katolske biskopen i Oslo, som 
har vært i hardt vær i forbindelse med en 
påstått medlemslistejuksesak? 

10 I hvilken fridrettsøvelse er verdensrekorden 74,08 meter for menn og 76,80 meter for kvinner? 
 

11 Den er også kjent under flere dialektnavn, men 
nevn ett av de to vanlige norske navnene på 
denne blomsten med latinsk navn Hypericum 
perforatum. Det ene navnet kommer fra 
prikkene man kan skimte på kronbladene, det 
andre fra en person. Planten benyttes i 
folkemedisin mot mild depresjon og 
nedstemthet. 
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12 Frank Underwood er hovedpersonen i den 
amerikanske versjonen av House of Cards, men 
hva heter hans motstykke i den originale 
britiske versjonen fra 1990, spilt av Ian 
Richardson? 

13 Hvilken muskel har hovedansvaret for å rette ut albueleddet? 

14 Hva het det norske ekteparet som vant Nobelprisen i medisin for sin hjerneforskning? De har 
siden gått fra hverandre, men fortsetter forskingssamarbeidet. 

15 Hva heter barberhøvelen Gillette har produsert spesielt for kvinner? 

16 Hvilket historisk rike hadde sin storhetstid på 1300-tallet, blant annet under ledelse av Musa Keita 
I, kjent som Mansa Musa? Riket deler navn med et nåværende land i det samme området. 

17 Hva er det japanske ordet for tegneserier, og brukes også i den vestlige verden om japanske og 
japansk-inspirerte tegneserier? 

18 Hvilket norsk museum beskriver seg selv som 
beliggende "Sju og tredve mil nordover, litt øst 
og oppover... med både kraftverk og egen avis, 
fjøsnisse og Schærnsmell med 21 punds trykk."? 

19 Hvilket land har dette flagget? 

20 En fransk film fra 2013 om det unge kjæresteparet Adele og Emma vant Gullpalmen samme år. 
Filmen er regissert av Abdellatif Kechiche. Hvilken film? 

21 Hva regulerer, passende nok, California Senate Bill 420? 

22 I hvilket land lå Transkei, Bophuthatswana, Venda og Ciskei, som var nominelt selvstendige stater 
fra slutten av 1970-tallet/starten av 1980-tallet til 1994? Statene var riktignok bare anerkjent som 
selvstendige av hverandre og av det landet de lå i. 

23 Det fønikiske alfabetet (ca. 1200 f. Kr.) regnes som verdens første alfabet, men skrev bare 
konsonanter. Hvilket alfabet var det første som hadde egne tegn også for alle vokaler? 

24 Hvem komponerte Kjempeviseslåtten? 

25 Denne sykkelrytteren vant årets Tour de 
France. Hva heter han? 




