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1 Hvilken musikkgenre på bokstaven F hører vi her? 

2 Utilgjengelighetspolen til havs ligger på 48 grader og 52 minutter sørlig breddegrad og 
123 grader og 23 minutter vestlig lengdegrad og er det punkt som ligger lengst unna 
land på planeten. Hva kalles dette geografiske punktet? 

3 Hva heter cillipastaen som er kjent fra det nordafrikanske kjøkken? Den inneholder 
bla. tørket chilli, tørket tomat og svisker. 

4 Hvilken norsk by fikk den 2. januar 1986 Europas første bomring? 

5 Hvilken sykdom blir beskrevet slik: «….. er en medfødt og arvelig lidelse som gir 
forstyrrelser i kjertelfunksjonen i flere organer som lunger, mage, tarm og 
bukspyttkjertel. Sykdommen fører til dannelse av unormalt seigt slim som tetter igjen 
kjertler og utførselsganger». Sykdommen skyldes en mutasjon i CFTR-genet på 
kromosom 7. Forkortelsen godtas.  

6 Hva heter programlederen for BBC-programmet QI? 

 

7 I hvilket vestnorsk tettsted har Leif Ove Andsnes vært initiativtaker til en årlig 
kammermusikkfestival siden 2016?  

8 Hva heter den kvinnelige sprinteren (f. 1985) som har vunnet tilsammen 20 OL- og 
VM-gull i friidrett, mest av alle og ett mer enn Usain Bolt. Disse tok hun i perioden 
2005 – 2021. 

9 I hvilken by ble kong George 1 av Storbritannia født? Byens navn ga navn til 
kongehuset han etablerte. 
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10 Hva heter isbreen som ligger i kommunene Bremanger, Gloppen og Kinn? Den er 
Norges vestligste, og med en estimert årsnedbør på 5600 mm – godt over det 
dobbelte av Bergen, et av de våteste stedene i Norge. 

11 Hva slags skrift er dette? 

 

12 Hvilken kjønnsnøytral tittel fikk sysselmannen på Svalbard fra 1. juli 2021? 

13 I fast form kalles det gjerne kaustisk soda. Hva er den kjemiske formelen?  

14 Hva heter animasjonsserien fra Warner Bros, der disse to labrottene er hovedfigurer?  

 

15 Hva heter denne delen av Kistefos-anlegget som fungerer som bru, utstillingshall og 
skulpur i en og samme konstruksjon?  

 

16 Fra hvilket land kommer Richard Carapaz, som vant landvegssyklingen under OL i 
Tokyo 2021? 
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17 Hva het striden mellom kirke og stat i middelalderen, som handlet om hvem som 
skulle utnevne biskoper; paven eller fyrster? 

18 I hvilket land ligger den ca. 1500 km lange fjellkjeden Taurusfjellene?  

19 Hvilken shoppinggigant står bak den skybaserte taleassistenten Alexa?  

20 Hva het karikaturtegneren (1935-2021) i Jyllandsposten som ble utsatt for et attentat 
i 2010 fordi han hadde tegnet profeten Muhammed med en bombe i turbanen? 

21 Hva er det norske navnet på sommerfuglfamilien «geometroidea»? Både det norske 
og latinske navnets opphav er knyttet til larvenes måte å bevege seg på.  

22 Hvem ga ut platene «Heidersmenn» (2009) og «Vonde visu (2011)?  

23 Hvilken forfatter skrev boka «teori og praksis» om sin egen oppvekst? Boka ble 
filmatisert som «Sønner av Norge», en film som ble kjent for sine scener med en 
naken Sven Nordin på motorsykkel.  

 

24 Hvilken nordamerikansk ishockeyklubb er den mestvinnende i Stanley Cup med 24 
seiere, den siste i 1993? Enten by eller tilnavn er tilstrekkelig svar. 

25 Hvem var fransk president i perioden 1981 – 1995?  

 

 


