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1 Kva heiter rapparen som gav ut denne låta i 2017? 

 
2 Det mest populære dataspelet for tida er Fortnite. Kva sesong er vi i per i dag?  

 

3 Kven er dette? Ho har blant anna vore 

med å skrive filmar som Frances Ha og 

Lady Bird og er også skodespelar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Kva for ei krydderurt er dette? Ho er i slekt med persille, men har 

eit snev av lakris i smaken. Urta er ein del av dei såkalla Fines 

herbes i fransk matlaging, saman med persille, graslauk og 

estragon, og det vitskapelege namnet er Anthriscus cerefolium. 

 

 

 

 

 

 

 

5 Kva heiter elva som renn gjennom Valdres og nedover mot Nes i Ådal? Mikkjel 

Fønhus kallar elva for "Storelva" i bøkene sine. 

 

6 Kva var eit populært navn på det landsmøtet av utsendingar for 

arbeidarforeningane som ble halde i Christiania 1851? Det fekk namnet fordi det 

skulle behandle politiske spørsmål under pågåande stortingssesjon. 

 

7 Kva for ein britisk lege har fått sjukdommen lymfogranulomatose oppkalla etter 

seg? 

 

8 Kva heiter Finlands motstykke til det norske Vinmonopolet? 

 

9 Med ein del av ordet tilsynelatande frå dyreriket, kva 

kallar vi ein slik sak som vert brukt til å justere lengda 

eller stramminga på eit tau, en vaier e.l.? 

 

 

 

10 Kva for eit sigarettmerke vart lansert i 1954 med det berømte slagordet «tastes 

good like a cigarette should»? 

 

11 Kven var det som uttalte dei berømte orda «For veik, for veik, er kongens boge» 

under slaget ved Svolder, i følgje Heimskringla. I følgje same kjelde var han den 

beste bogeskyttaren som har vore i Noreg og den mektigaste og gjevaste mannen i 

heile Trøndelag.  
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12 Denne engelske racerføraren, som vart verdsmeister i Formel 1 i 1976, vekte 

oppsikt med sin bohemlivsstil, og var både ein ven og rival av Niki Lauda. Han vart 

spelt av Chris Hemsworth i filmen Rush (2013). Kva heiter han? 

 

13 Kva for eit gresk ord nyttar vi om eigenskapen ein levande organisme har til å la 

celler samarbeide for å halde visse verdiar konstante, t.d. temperatur, blodtrykk 

eller konsentrasjon av salt, trass i variert ytre påverknad?  

 

14 Kva heitte skipet som tilhøyrde guden Balder, og som han fekk si bålferd i? 

 

15 Kva heiter forfattaren av boka Quiet: The Power of Introverts in a World That 

Can't Stop Talking frå 2012? I boka argumenterer ho for at introverte er 

misforståtte og undervurderte. Hennar foredrag om samme emne er ein av dei 

mest sette TED talks nokonsinne.  

 

16 Kva for eit ord på R kan vi bruke om lengda 10 fot, arealet 100 kvadratfot samt 

den minste administrative inndelinga i ein kommune? 

 

17 Kva for ein kommune er det som dannar denne 

«utstikkaren» på Norgeskartet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Med namn etter ein historisk person, kva var kodenavnet på den tyrkiske 

invasjonen av Kypros i 1974? 

 

19 Kva for eit afrikansk land var det første som deltok i VM i fotball for menn? 

Nasjonen har delteke tre gonger, men har aldri gått vidare frå gruppespelet. 

 

20 Med eit latinsk uttrykk, kva kallar vi det forteljartekniske omgrepet som skildrar 

noko temmeleg uventa eller usannsynleg som skjer, slik at helten (og forfattaren) 

kan kome seg ut av ein floke? Omgrepet var først nytta av Horats i Ars Poetica (18 

f.Kr.) der han instruerte poetar om aldri å nytte dette grepet. Eit kjend døme er når 

det i sesong 9 av Dallas vert avdekt at ein av personane har drøymt heile sesong 8! 
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21 På biletet ser vi ein som har 

fått 300 poeng i bowling. 

Kor mange poeng har den 

andre personen fått? 

 

22 Kva for eit skriftspråk ser vi konsonantane til her? 

 

23 Kva heiter radioprogrammet som kjem kvar veke og som vert leia av Ira Glass? 

Programmet har over 2 mill. lyttarar i USA og minst like mange i heile verda lastar 

det ned som podcast. Serial, den svært populære podcasten som starta i 2014, er 

ein spinoff herfrå. 

 

24 Kva er det einaste landet som har brote det diplomatiske sambandet med Noreg i 

fredstid? Det skjedde i 1990. 

 

25 Kva instrument spelar Sarah Chang? 

 

 


