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1 Hva heter dette aktuelle bandet? 

2 Hva het boka Douglas Stuart debuterte med i 2020 som fikk Booker-prisen 
samme år? 

3 Hvilket tradisjonsrikt etapperitt i sykling skal for første gang ha et fullstendig ritt 
for kvinner i 2022? 

4 Hvem var Italias siste konge? Hans regjeringstid varte fra mai til juni 1946 da 
monarkiet ble avskaffet etter en folkeavstemning. 

5 I hvilken amerikansk stat ligger byene Baton Rouge og Lafayette?   

6 Hvilket designermerke har denne logoen?  

 

7 I hvilken bransje har det kinesiske selskapet Sinopec Group sin 
hovedinntektskilde? 

8 Hvilken gren av medisinen omhandler læren om hormonsystemet?  

9 Hva heter farmen som Ben Cartwright og sønnene bodde på i TV-serien 
Bonanza? 

 

10 Hvilken artist har laget denne skulpturen? Den heter Maman.  
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11 Hvem ble kåret til beste spiller i årets fotball-EM for herrer? 

12 I hvilket land er Mohammad Ali Jinnah (1876 – 1948) regnet som en landsfader? 
Både hans fødselsdag og dødsdag er nasjonale helligdager. 

13 Hva heter det grunne randhavet som 
strekker seg fra De Frisiske øyer i 
Nederland via Tysklands nordvestkyst 
til den sørlige delen av Jylland? 

 

14 Canaderli, cepelinai, kroppkaka, poutine râpée og pyzy er ulike lands versjoner 
av en matrett som i Norge har mange navn, hvilken? 

15 Hvilken betegnelse som begynner med K brukes om organisasjoner som «Los 
Zetas», «Sinaloa», «Caballeros Templarios» og «Beltran Leyva»?  

16 Hva er det norske navnet på Norges største og verdens nest største fisk?  

 

17 Hvilken Pokemon er dette? Dette eneste Pokemon som har 8 forskjellige 
utviklinger. 

 

18 Hva heter den svarte prestekjolen som i kombinasjon med den hvite pipekragen 
var i bruk i Norge fra reformasjonen til 1980-tallet? 
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19 I sommerens OL debuterte klatring som gren. Konkurransen var sammensatt av 
hurtigklatring, led og hvilken tredje disiplin?  

20 Hvilken betegnelse brukes på forhistoriske 
levninger hvor «Grauballemannen» og 
«Tollundmannen» er blant de mest kjente 
eksemplene? Betegnelsen knyttes til hvor 
de er funnet. 

 

21 Hva heter den primære administrative enheten i Polen? Ordningen har 
eksistert siden 1300-tallet og landet består i dag av 16 slike enheter. 

22 Ved siden av Cabernet Sauvignon, hvilken rød vindrue er den mest dyrkede i 
Bordeaux-regionen? Druen har sitt navn fra det lokale navnet på svarttrost.  

23 Hva heter statsviteren (f. 1974) som er tidligere forskningsdirektør ved 
Nobelinstituttet og nå sitter i Den Norske Nobelkomité foreslått av FrP? Han er 
en ivrig deltager i samfunnsdebatten og karakteriserer seg som en tørrlagt 
liberaler. Selv om han boikottet NRK i 2015, har han fått sitt eget program på 
NRK radio. Han er også er ofte med i programmer som «Verdibørsen». 

24 Hva heter denne blomsten med vitenskapelig navn saxifraga oppositifolia? Den 
er fylkesblomst i Nordland og med utbredelse helt nord på Grønland er den 
trolig den nordligst voksende blomsterplante i verden. 

 

25 Hva het bladet som utga amerikanske grøsserserier som «Tales from the Crypt», 
«Weird Science», «Vault of Horror» og mange flere utgitt i Norge i perioden 
1987-1994? 

 

 


