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1. omgang 
 



1 

Midten av 80-tallet er av noen husket som en 
«jappetid». Begrepet kommer av det engelske 
«YAP». Hva står YAP for i denne 
sammenhengen? 

 



2 

Det kaspiske hav er eneste innsjø som grenser 
til/ligger i fem forskjellige land, men nevn én 
(og bare én) av de to innsjøene i verden som 
grenser til/ligger i fire forskjellige land. 

 



3 

Hvilket norsk selskap bruker Olsenbanden i 
sine reklamefilmer? 

 



4 

Det høres paradoksalt ut for en nordmann i 
dag, men hva kalte man rommet med det 
varmeste badet i et klassisk romersk bad? 

 



5 

Hva er både navnet på et band som 
albumdebuterte i 2002 med Turn On the 
Bright Lights og en internasjonal organisasjon 
stiftet i 1923 med hovedkvarter i Lyon? 

 



6 

Innenfor wrestling kalles en utøver som 
inntar en helterolle gjerne for «Face». Hva er 
det tilsvarende begrepet for en utøver som 
inntar en skurkerolle? Det er ikke uvanlig at 
utøvere i løpet av karrieren skifter fra den ene 
til den andre rollen, dette omtales gjerne som 
en «Face-____ Turn». 

 



7 

Hva heter grafikkortprodusenten som er 
kjent for sine GeForce-kort? 

 



8 

Kjent fra en film fra 2014, hvilken fiktiv 
bygning ligger i fjellsiden over byen 
Nebelsbad i republikken Zubrowka? 

 



9 

Spillet Anti Human, som beskriver seg selv 
som «et partyspill for fryktelige folk», er den 
norske utgaven av hvilket kortspill? 

 



10 

Hva heter fjellet i Stryn der dette tårnet, nå 
DNT-hytte, står, og der det også årlig 
arrangeres motbakkeløp i august? 

 





11 

Hva het kona til Blake Carrington i Dynastiet? 
Her er vi ute etter fornavn. 

 



12 

Hva het den spartanske admiralen som slo 
athenernes flåte ved Aegospotami i 405 f. Kr. 
og med det i praksis avgjorde 
Peloponneskrigen til fordel for Sparta? 

 



13 

Hvilket land har, kanskje noe overraskende, 
flest restauranter med tre stjerner i Michelin-
guiden, såvidt foran Frankrike på andreplass? 

 



14 

Denne kjukearten har et 
navn som starter med et 
ikkemetallisk grunnstoff. 
Hvilket grunnstoff? 

 





15 

Hva heter Akira Toriyamas svært populære 
manga- og animeserie om Son Goku og hans 
jakt på seriens sju tittelobjekter? Tittelen er 
riktignok i entall. 

 





16 

I hvilken hovedstad finner vi verdens 
antagelig eneste (i hvert fall største) 
penismuseum? Museet inneholder over 200 
peniser fra over førti ulike dyrearter. 

 



17 

Hva heter den brasilianske synkretiske 
religionen som utviklet seg blant de 
afrikanske slavene der og er basert på 
trosretninger fra blant annet yoruba-, fón- og 
bantufolkene, med noen elementer fra 
katolisismen? Man tror på en øverste 
skapergud, Olodumaré, og personlige 
beskyttere og bindeledd som kalles orisha 
eller orixa. 
 



18 

Hvilket oddetall opptrer sjeldnest som siste 
siffer i primtall? 

 



19 

Martha, som døde ut som en 
skuffet fugl i Cincinnati Zoo i 
1914, var verdens siste 
gjenlevende av hvilken art, 
som tidligere antakelig var 
verdens mest tallrike fugl? 

 



20 

Hva heter brasilianeren som hoppet 6,03 m 
og vant stavsprangkonkurransen for herrer 
under årets OL? 

 



21 

Hva heter boken Thomas Hobbes skrev i 
1651 om samfunnskontrakten? Boken deler 
navn med en skapning fra Jobs bok og den er 
regnet som en av de mest innflytelsesrike 
innen politisk filosofi. 

 



22 

Hvilket motehus har parfymen Opium? 
 



23 

Hva var Eugene Cernan den siste til å gjøre i 
1972? 

 



24 

Hvem var skip da Norge tok sølv i curling 
under OL i Vancouver i 2010? 
 



25 

Hvilken musikal, som vi ser 
logoen til på bildet, er skrevet 
av Cyndi Lauper? Den er 
basert på en britisk film fra 
2005, og vant en Tony i 2013 
og en Olivier Award i 2016 
for beste musikal. Vi hører 
låten Sex Is in the Heel. 
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1 

Hvilken sko- og klesprodusent benytter 
denne logoen? 

 



2 

I hvilket stort europeisk land ble en 
kvinnelig statsminister avløst av en annen 
kvinnelig statsminister i 2015? 

 



3 

Til tross for at de spilte i to forskjellige filmer i 
1998, så ble både Cate Blanchett og Judi 
Dench Oscar-nominert for å spille samme 
rollefigur. Hvilken virkelig person 
portretterte de? Dench vant for øvrig prisen. 

 



4 

Hvilken by er den sørligste som har arrangert 
de olympiske vinterlekene? 

 



5 

Hva kalles feltet i det øvre hjørnet nærmest 
flaggstangen i et flagg, eksempelvis det blå 
feltet i dette flagget? Ordet er også en 
subnasjonal enhet i enkelte land. 

 



6 

Hva heter skuespillet om en voksen Harry 
Potter og hans barn som hadde premiere i 
London i sommer? Skuespillet er skrevet av 
Jack Thorne og er basert på en historie 
skrevet av Thorne, J.K. Rowling og John 
Tiffany. 

 



7 

Hvilket dyr i norsk fauna finnes i arter som 
vann-, børste-, skjegg-, skimmel-, stor-, nord-, 
dverg-, og troll-? Alle disse artene finnes i 
Norge. 

 



8 

Hva heter denne prima ballerinaen som er 
en av Norges aller fremste? 

 





9 

Hvilket nummer i rekken av republikker er 
Frankrike inne i per dags dato? 

 



10 

Hva heter forfatteren som har skrevet 
sakprosabøkene Englebyen. Fortellinger fra 
Beslan (2011), Året uten sommer (2012) og 
Sovjetistan (2014)? 

 



11 

Med et ord fra gresk, hva kalles det ytterste 
laget eller skallet på en jordlignende planet? 
På Jorden består dette laget av jordskorpen og 
den øverste, stiveste delen av mantelen, og 
ligger over astenosfæren. 

 



12 

Hvem står bak twitterkontoen @Pontifex? 
 



13 

Hvilken tysk filosof og medlem av 
nazistpartiet skrev Væren og tid (Sein und 
Zeit)? 

 



14 

Denne kvinnen (1877-1931) regnes som en av 
samefolkets fremste forkjempere. Hun bodde i starten i 
Sverige, der hun i 1904 stiftet verdens første 
sameforening, Lapparnas Centralförbund, og gav ut 
Inför lif eller död: Sanningsord i de lappska 
förhållandena. I 1907 flyttet hun til Norge, hvor hun 
startet Brurskanken Lappekvinde Forening. I 1917 tok 
hun initiativ til, og holdt åpningstalen ved, Samemøtet 
i Trondheim 6.-9. februar, et møte som er bakgrunnen 
for at Samefolkets dag feires 6. februar. Hva het denne 
kvinnen, som er blitt nevnt som et forbilde av 
sametingspresident Aili Keskitalo? (Bilde følger.) 
 





15 

Hvilken komponist ble i 2016 i en alder av 
87 år muligens den eldste til å ha vunnet en 
ordinær Oscar da han vant Oscar for beste 
originalmusikk for filmen The Hateful Eight? 

 



16 

Dette maleriet av Grant 
Wood er velkjent for de 
fleste og parodiert 
mange ganger. Men 
hva heter det? 

 





17 

Denne skurken ble skapt av den britiske 
forfatteren Sax Rohmer på 1910-tallet, og har 
opptrådt i en rekke bøker og filmer siden - 
riktignok lite de siste årene da han blir ansett 
som en negativ stereotyp av asiater generelt og 
kinesere spesielt. Boris Karloff spilte ham i en 
film fra 1932, Christopher Lee i fem filmer 1965-
69, og Peter Sellers i en parodi i 1980. Det kan 
også nevnes at hans karakteristiske ansiktshår er 
en egen kategori i VM i skjegg, som arrangeres 
annethvert år. Hva heter figuren? (Bilde følger.) 

 





18 

Hva er Tugela, Angel og Iguaçu eksempler på? 
 



19 

Hva heter det arkeologiske funnstedet i 
sørlige Illinois som var et senter for 
Mississippi-kulturen og kan ha hatt opptil 40 
000 innbyggere på det meste? Det regnes som 
den største før-Columbianske byen nord for 
Mexico, men ble forlatt rundt år 1300. 

 



20 

Hvilken lengelevende britisk TV-serie 
benytter blant annet denne logoen? 

 



21 

Hva heter kunsthåndverkeren bak disse 
ikoniske skjerfene? Fra 1948 til 1982 drev 
hun vevstue og utsalg i Damstredet i Oslo, 
men hun startet sin kunstnerkarriere i Trysil. 
Hennes produksjon er blitt et begrep for en 
bekledning for «sosionomdamer» på 70- og 
80-tallet, og det var hennes skjerf det skulle 
være når det var «lilla skjerf og fotformsko». 
(Bilde følger.) 

 





22 

Hva står den engelske forkortelsen SOB for 
når man teller passasjerer i et fly? 

 



23 

Hva heter en slik landbruksmaskin (det som 
trekkes av traktoren)? 

 





24 

Hva heter Pokémon Go-figuren som kun 
skal være mulig å fange i Europa? 
 



25 

Åge Aleksandersen kom seg til slutt til Royal 
Albert Hall i år. Den norske teksten til Langt 
igjen te Royal Albert Hall har han skrevet selv, 
men melodien stammer fra låten Country 
Comfort som kom ut i 1970. Hvilken kjent 
artist skrev musikken og fremførte låten? Vi 
hører her Åges versjon. 
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1 

Hvilken skuespiller fikk Oscar i 2016 for 
beste mannlige hovedrolle i filmen The 
Revenant? 

 



2 

I tillegg til Eirik/Erik, hvor mange 
kongenavn opptrer med nummer større enn 
2 i den norske kongerekken slik den ligger på 
kongehuset.no? 

 



3 

Hva heter det italienske selskapet som er 
verdens største solbrilleprodusent? De eier 
blant annet merker som Ray-Ban og Oakley, og 
produserer briller og solbriller for blant andre 
Prada, Versace og Dolce & Gabbana. 

 



4 

Vått og kaldt og (to ord til) - hvordan er det i 
Bergen ifølge Knutsen & Ludvigsen? 

 



5 

Hvilket våpen, kanskje mest forbundet med 
amerikansk politi, skal ha fått sitt navn fra 
boken Tom Swift and his Electric Rifle av Victor 
Appleton? 

 



6 

Fra hvilket dikt er dette hentet? 
 
    Da væt e vesst at bekkjin legg å veinta 
    poinn kaille isa med så sval ein drekk 
    Når hausten kjæm og sistkveillskløva heinta 
    Da ska e takk førr sommarn så e fekk 

 



7 

Hvilken bestselgende bok fra 2005 av 
Steven Levitt og Stephen J. Dubner har 
undertittelen A Rogue Economist Explores the 
Hidden Side of Everything? Forfatterne prøver 
å bruke økonomisk teori på utradisjonelle 
områder som sumobryting, narkolanging og 
abort. Boken fikk også en oppfølger med 
lignende navn i 2009. 

 



8 

Hva kalles en slik test for fargeblindhet, 
oppkalt etter japaneren som oppfant den? 

 



9 

Hvilken farao stod bak byggingen av den 
minste av de tre store pyramidene ved Giza? 

 



10 

Hva heter Filippinenes 
nylig valgte president? Han 
er en ganske kontroversiell 
og frittalende figur som 
blant annet har kalt Barack 
Obama «sønn av en hore» 
og nærmest har utlovet 
skuddpremie på folk som 
selger narkotika. 

 



11 

Hvilken kjent Formel 1-bane, benyttet 
nesten 50 ganger i VM-sammenheng inkludert 
i år, ser vi omrisset av her? 

 





12 

Hvilken farge har vanligvis et dyr av arten 
Ursus maritimus? 

 



13 

Hvilken hæravdeling med tilhold i Nord-
Norge har dette avdelingsmerket? 





14 

Hva kalles stilarten innenfor møbel- og 
interiørdesign som var populær særlig i 
Tyskland og Sentral-Europa fra rundt 1815 til 
1845? Navnet kommer visstnok fra en 
sammentrekning av etternavnene på to tyske 
besteborgere som forfatteren Joseph Victor 
von Scheffel skrev om rundt 1848. 
 



15 

Hva kalles denne fysiske loven (nummer og 
navn)? Q er varme, U er indre energi og W er 
arbeid. Uformelt kan man si at loven sier at 
energi hverken kan oppstå eller ødelegges, 
kun gå over i en annen form. 

 

ΔQ = ΔU + ΔW 



16 

Polske Andrzej Sapkowski har skrevet en 
fantasy-serie om monsterjegeren Geralt fra 
Rivia. Serien har også gitt opphav til en 
suksessrik dataspillserie, som antagelig er 
bedre kjent enn bøkene. Så langt er det gitt ut 
3 spill i serien, det siste kom i fjor. Hva heter 
serien? (Engelsk navn.) (Bilde følger.) 
 





17 

Hva heter den innerste delen av 
Trondheimsfjorden, delen innenfor 
Skarnsundet? Steinkjer ligger ved 
nordøstkysten av denne fjorden, og den 
nordøstre delen av den kalles også iblant 
Steinkjerfjorden. 
 



18 

Hva heter luring-guden («trickster god») i 
vest-afrikansk og senere karibisk mytologi? 
Han blir som oftest fremstilt som en 
edderkopp, eller som en mann med 
edderkopplignende trekk. Navnet hans inngår 
også i en roman av Neil Gaiman og i navnet på 
det britiske rockebandet som debuterte med 
albumet Paranoid & Sunburnt. 

 



19 

Adil Dyani fra Oslo har vært både 
verdensrekordholder og verdensmester i flere 
øvelser innen hvilken sport? 



20 

I hvilken tegneserieroman av Alan Moore, 
filmatisert i 2006, går hovedpersonen rundt 
med en Guy Fawkes-maske? 

 



21 

Hva er navnet på denne serien fra LEGO? 
 



22 

I hvilken kanadisk provins kan man krysse 
elven Thames i byen London? 

 



23 

På hvilken radiokanal sendes programmene 
Stjernepose, Transmission og Felbergs loft? 
 



24 

I hvilket land ligger Neandertal? 
 



25 

Innen hvilken hybridmusikksjanger, som 
spesielt forbindes med Puerto Rico, er Daddy 
Yankee en av de største stjernene? Vi hører 
hans hit Gasolina. 
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1 

I hvilken idrett har Trude Gundersen og Nina 
Solheim vunnet OL-sølv? 

 



2 

Hvilken by var nest størst i Finland i 
mellomkrigstiden? Den er nå ikke blant topp 
hundre. 
 



3 

Hva het den franske fiolinisten som hadde 
et mangeårig samarbeid med Django 
Reinhardt, og grunnla Quintette du Hot Club 
de France sammen med ham? 

 



4 

I forbindelse med første verdenskrig endret 
det britiske kongehuset sitt navn fra Sachsen-
Coburg-Gotha til Windsor, og flere av deres 
slektninger valgte også mer britisk-klingende 
navn. Hva endret prins Louis av Battenberg 
sitt familienavn til? 

 



5 

Hvilket stoff som brukes til å øke 
blodomløpet havnet på dopinglisten 1. 
januar i år? Tennisspilleren Marija Sjarapova 
og vektløfteren Ruth Kasirye er blant dem 
som i etterkant har testet positivt for dette 
stoffet og blitt utestengt. 

 



6 

Den har flere kallenavn, 
blant andre The flying lady, 
men hva er det offisielle 
navnet på denne 
skulpturen, laget av den 
britiske skulptøren Charles 
Robinson Sykes? Den er 
rundt 8 cm høy og er laget i 
mange tusen eksemplarer. 
 





7 

Hvor mange A4-ark trengs for å dekke et 
areal på 1 kvadratmeter? Vi er her ute etter et 
heltall. 
 



8 

Filmene For en neve dollars (1964) og Last 
Man Standing (1996) er begge basert på 
hvilken japansk film fra 1961? 



9 

Hvilken rapartist gav i år 2000 ut platen 
Country Grammar med hiten Ride wit Me? 
 



10 

Nevn et leveår for Simón Bolívar. 
 



11 

Hvilken norsk bedrift bruker OL-ringene som 
en fast del av logoen til ett av sine produkter (og 
ikke bare under OL)? Ifølge bedriften selv 
mønsterbeskyttet de logoen i 1939, men tillot 
generøst nok Norges Olympiske Komité å benytte 
ringene under OL i 1952. I 1972 solgte de 
rettighetene til komitéen for 1 krone, og fikk 
samtidig beholde retten til å bruke ringene på sitt 
produkt. (Vi godkjenner to svar her, da den 
opprinnelige bedriften senere er blitt kjøpt opp.) 

 



12 

Ranger etter fødselsår fra tidligst til senest i 
henhold til bibelen: Abraham, David, Moses, 
Noa. 

 



13 

Med et navn på U, hva kalles vanligvis 
løpsøvelsen der man løper mer enn en 
maraton? Det kan være en lengre distanse, 
eller en konkurranse i å løpe lengst i løpet av 
et gitt tidsrom, for eksempel 6, 12 eller 24 
timer. 



14 

Hvilke to elver møtes ved Manaus i Brasil? 
 



15 

Under hvilken krig fant slaget ved Balaklava 
sted? 
 



16 

Hvilken bergensprofessor og forfatter 
utgav i 1987 Rhetorica Norvegica? Hans mest 
kjente bok er Om den norske tenkemåten. 



17 

Denne canadiske skihopperen vant 13 
verdenscupseiere mellom 1981 og 1983. Hva 
het han?  
 





18 

Hva kalles denne fuglen, vanlig i Sør-Norge, 
kjent for å klatre i spiralform oppover 
trestammer? 

 





19 

Hva het matematikeren som fremsatte en 
klassisk liste over 23 store uløste problemer 
innen matematikken i 1900? Noen av 
problemene ble løst i løpet av et par år, andre 
regnes nå som uløselige i den form de 
opprinnelig ble stilt, og noen arbeides det 
med fremdeles.  



20 

Hva kalles denne tegneseriefiguren (med 
egentlig navn Julius) skapt av Christopher 
Nielsen? Han er en av fire norske 
tegneseriefigurer avbildet på frimerke. 

 





21 

Denne roboten, en BeamPro, kan brukes til å 
være virtuelt til stede for eksempel under 
konferanser og presentasjoner. I 
offentligheten er den antakelig mest kjent 
fordi hvilken kjent person, som befinner seg 
i eksil, har brukt den? Det lett sensurerte 
bildet som følger, viser hans første opptreden i 
2014. 





22 

Hva er Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow 
Dash, Pinkie Pie, Fluttershy og Rarity alle 
eksempler på? 

 



23 

Språkvitenskapelig, hva kalles verb som 
ikke tar objekt? Stige, flyte og synke er 
eksempler på slike verb. 
 



24 

Hvilken filmserie har hatt regissører som 
Ridley Scott, James Cameron, David Fincher og 
Jean-Pierre Jeunet? 



25 

Hva kalles dette 
klaverinstrumentet, som har 
stålstaver og resonatorer i 
stedet for strenger og sies å ha 
en myk, sølvklar «himmelsk» 
klang? Det mest kjente stykket 
som bruker instrumentet er 
trolig Sukkerfeens dans fra 
Nøtteknekkeren, som vi hører 
her. 
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1 

Den første nynorskbrukende programlederen 
i Jeopardy gikk nylig av med pensjon. Hva 
heter han? 
 



2 

Etter årets EM i fotball for herrer, hvilken 
keeper som deltok i sluttspillet i Frankrike 
har nå rekorden i å ha sluppet inn flest mål 
totalt i EM? (Straffesparkkonkurranser 
unntatt.) Vedkommende har sluppet inn 21 
mål fordelt på 4 sluttspill. 
 



3 

Ingvild Tennfjord skriver i flere norske aviser 
og magasiner. Hva skriver hun om? 

 



4 

Dette fjellet, som ligger ved den franske byen 
Aix-en-Provence, er motivet i en serie av 
malerier av maleren Paul Cézanne. Hva heter 
fjellet? 





5 

Hvilke land renner elven Mekong gjennom 
eller langs grensen til? 
 



6 

Denne musikkstilen har sin opprinnelse i Oran 
i Algerie på 1930-tallet, og har ofte sosialt 
engasjerte tekster eller tar opp temaer som 
anses som tabu innenfor konservativ islam. 
Den internasjonalt mest kjente artisten 
innenfor stilen er Khaled. Hvilken stil? 

 



7 

Hvilken nordmann, som levde fra 1861 til 1922, 
var Norges første medlem i den internasjonale 
olympiske komité, hvor han satt fra 1905 til 
1907? Han er også kjent som skisportens far i 
Montenegro, etter å ha startet en skiskole der i 
1893. I en alder av 57 år vervet han seg til den 
franske Fremmedlegionen og kjempet noe senere 
på de hvites side i den russiske borgerkrigen. 
Han er også en av tre nordmenn (i tillegg til 
Fridtjof Nansen og Kong Olav V) som det står en 
statue av i Holmenkollområdet. (Bilde følger.) 

 





8 

Hvilket pseudonym bruker forfatteren bak 
Napoli-kvartetten? 



9 

Hvem har skrevet teaterstykket Hvem er redd 
for Virginia Woolf? 
 



10 

Hva het de fire fergeselskapene i den 
norske utgaven av Monopol før de ble byttet 
ut med stasjoner i nyere utgaver? 
 



11 

Selv om han også spilte gitar, hvilket 
instrument var jazzmusikeren Toots 
Thielemans kjent for å spille? Instrumentet er 
nok ikke blant de vanligste jazz-
instrumentene. 
 



12 

Hva heter denne vakre vulkanen på 5610 
m, som er det høyeste fjellet i Iran? 
 





13 

Det kvartalsvise nyhetsbrevet Lysluggen gis ut 
av foreningen for folk med hvilken medfødt 
tilstand? 
 



14 

Hva slags næringsstoffer er det en person 
som følger Atkins-dietten inntar spesielt lite 
av? 
 



15 

Hva heter den ungarske svømmeren som 
tok 3 gull (100 m rygg, 200 m medley og 400 
m medley) og 1 sølv (200 m rygg) under årets 
OL? 

 



16 

Hva heter denne svært vanlige tangen med 
navn etter et dyr? 
 





17 

Hva het den kinesiske admiralen og 
oppdageren som ledet store ekspedisjoner til 
India og Afrika tidlig på 1400-tallet? 
 



18 

Hvilken verdensreligion bekjenner dervisjer 
seg til? 
 



19 

Michael Moore er kjent for sine 
dokumentarfilmer, men har også regissert én 
ordinær spillefilm. Hva heter denne 
komedien fra 1995, med John Candy og Alan 
Alda i hovedrollene? 
 



20 

Årstad og Ytrebygda er bydeler i hvilken by? 
 



21 

Hva heter roboten som er tenkt å være 
plassholder for barn som er for syke til å gå på 
skolen? De kan bruke roboten som kamera og 
snu seg rundt i klasserommet for å øke 
følelsen av å være fysisk til stede. Den lages av 
firmaet No Isolation og navnet består av to 
bokstaver og ett tall. (Bilde følger.) 

 





22 

Hvilket stjernebilde er dette, som forøvrig er 
et meget tydelig stjernebilde på den nordlige 
halvkule? 

 



23 

Hvem var partneren til Bjørn Maaseide i 
strandvolleyball på siste halvdel av nittitallet, 
fram til han (partneren) la opp etter Sydney-
OL? 

 



24 

Hva slags produkter selger nettbutikken 
stayhard.no? 
 



25 

Hva er artistnavnet til rapcrooneren fra 
Hamar som her synger sammen med Tomine 
Harket på låten Hvis du vil fra 2015? De samme 
to er høyaktuelle nå med låten Nostalgi 
3Millioner (sic). Han ble nominert til 
Spellemannprisen i klassen Urban i 2016 for 
albumet Til Mine Venner. Artisten Arif ble 
nominert til samme pris og disse to har 
samarbeidet på blant annet låten Bulmers som 
også har gjort suksess.  
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