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1 Fra hvilken TV-serie er dette hovedtemaet?  

2 Hva heter den store botaniske hagen i Paris der Paris’ naturhistoriske museum 
ligger? Verdens nest eldste dyrepark ligger også her. 

3 Hva het den norske fysikeren (1862-1951) som var en av opphavsmennene til 
moderne værvarsling.   

4 Hva heter den svenske 
orienteringsløperen som i VM 
i Tsjekkia i juli 2021 vant fem 
av fem mulige gull? På 
langdistansen har hun nå 
vunnet de fem siste 
mesterskapene.  

 

5 Hvilket land har dette flagget? 

  

6 Dvergsjimpanse (pan paniscus) er kjent under et annet navn, hvilket?  

7 Hva heter denne franske skuespilleren (til venstre) som døde i september 2021? I 
1960 fikk han sitt store gjennombrudd i Jean-Luc Godards À bout de souffle (Til 
siste åndedrag). 

 

8 Hva heter nordens største reisemagasin regnet i opplag? Redaktør er Julie 
Luneborg, men Anders Wyller og Helge Baardseth grunnla bladet i 1994 og bidrar 
delvis fremdeles med artikler. 

9 Hva heter denne norsk/svenske politikeren som er partileder for 
Kristdemokraterna?  
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10 Hva het den flyttbare helligdommen som Moses reiste i ørkenen for å oppbevare 
Paktens ark? Navnet er i bruk om sakramentskap i den katolske kirke og om 
bygninger i ulike trossamfunn.  

11 Hvilket oljeselskap var operatør på Ekofisk der boligplattformen Aleksander L. 
Kielland havarerte den 27. mars 1980?  

12 Hva heter denne australske snookerspilleren som har vært i verdenstoppen i 
mange år? Han vant VM i 2010, og fikk norsk kone i august 2021.  

 

13 Hvilket land tilhører øyene Viti Levu og Vanua Levu?  

14 Hvilken gren av matematikken tar for seg ordning og gruppering av elementene i 
en mengde? Grenen er sentral blant annet innen sannsynlighetsberegning.  

15 I hvilken musikal hører vi sangene «There’s No Business, Like Show Business» og 
«Anything You Can Do (I Can Do Better)?  

16 Hva heter bilmerket som har denne logoen, som eies av Seat. 
Merket har utspring i motorsport og i år lanseres modellen 
«Born» 

 

17 Hva heter den landsdekkende organisasjonen som ble stiftet i 2019, som arbeider 
mot utbyggingen av vindkraftverk i Norge og det medførende naturtapet?  

18 Hvilken tysk filosof og metafysiker ga ut hovedverket «Phänomenologie des 
Geistes / Åndenes fenomenologi» i 1807?  

19 I hvilket land raste kampene mellom frigjørings-bevegelsene UNITA og MPLA i en 
borgerkrig i perioden 1975-2002?  

20 Hva heter dette klassiske treningsapparatet som 
ble oppfunnet i 1962? Det var særlig aktuelt på 60- 
og 70-tallet. Store reklamekampanjer med bla. 
Peter Shilton gjorde at det ble et av de mest solgte 
treningsapparatene i sin tid.  
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21 I hvilken innsjø, blant Norges ti største, 
finner vi Gudfjelløya, sannsynligvis 
Europas høyeste øy i en innsjø, der den 
rager 454 meter over vannspeilet? Øya 
har vært et religiøst viktig sted for 
samene.  

 

22 Hva heter denne soppen (Leccinum versispelle) som 
vokser med bjørk i hele landet? Den ble tidligere 
regnet som en god matsopp, men er i dag regnet 
som mildt giftig. 

 

23 Hvilken regissør (f. 1943) har regissert filmer som «Fluen» (1986), «Crash»(1996), 
«A History of Violence» (2005)?  

24 Hva heter serien med ekstra små 
lekebiler, lansert av Galoob 
(senere Hasbro) i 1987? Lekene ble 
benyttet av Kevin McCallister i 
hans kamp mot Harry og Marv i 
filmen «Alene hjemme».  

 

25 Hvilken bank oppstod da Buskerud bank, Bøndenes bank, Forretningsbanken og 
Vestlandsbanken ble sammenslått i 1987?  

 

 

 


