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1 Hva het komponisten som skrev denne galoppen i 1847?  

2 Hva heter den norske parautøveren som tok gull på 100 meter i friidrett i klassen T12, med ny 
verdensrekord, i årets Paralympics i Tokyo? 

3 Hva het obersten som plantet bomben i det mislykkede attentatet mot Adolf Hitler den 20 juli 
1944?  

4 Hva heter byen i India som kalles den rosa by? Den er hovedstaden i delstaten Rajasthan.  

 

5 Hva heter denne typen av hodeplagg, som 
etter katolsk tradisjon skal bæres av kvinner 
når de er i audiens hos paven?  
 

6 Hva heter denne NRK-journalisten som ble hedret for sin formidling av korona-nyheter under 
pandemien? 
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7 Hva heter den lilla varianten av kvarts, som er kjent som en edelstein som brukes i smykker  

 

8 Hvilken film vant Oscar for beste film i 2017, ved tildelingen i 2018? Guillermo del Toro vant 
samtidig prisen for beste regissør for filmen.  

9 Hvilken østerriksk maler (1890 – 1918) er dette? Han blir i ettertiden sett på som en 
ekspresjonist og i hans mange portretter blir modellene gjerne malt med forvridde kropper 
og i erotiske stillinger.  

        

10 Da Frankrike vant 3-0 over Brasil i VM-finalen på hjemmebane i 1998, skåret Zinedine Zidane to 
mål, hvem puttet det tredje?  

11 Han studerte sammen med Aleksander den store under Aristoteles. Hans far Antipatros var general 
og senere regent i Makedonia under Aleksanders felttog i Asia. Selv gikk han seirende ut av 
maktkampen etter farens død og befestet sin posisjon ved å la Aleksander den stores mor, enke og 
sønn drepe. Hva het han, mannen som var regent fra 317 f.Kr. og senere konge i Makedonia fra 305 
– 297 f.Kr.? 

12 Hva heter nasjonalparken som ligger i kommunene Brønnøy, Grane, Vefsn og Vevelstad? Den ble 
opprettet i 2009 for å bevare et tilnærmet urørt og variert kystlandskap fra fjord til fjell på 
Helgeland.  

13 Hva heter det franske firmaet som er kjent for slike støpejernsgryter? 

 

14 Hva er myntenheten i både Marokko og De forente arabiske emirater? 
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15 Figuren viser en mengde i det komplekse planet 
oppkalt etter hvilken matematiker, sentral innen 
fraktal geometri? 

 

16 Hva heter dette internettbaserte klikkespillet som har gått som en farsott verden over i 2021?  

 

17 Hvilket tysk plateselskap (grunnlagt 1969) har spesialisert seg på å gi ut innspillinger i jazz-genren? 
Plateselskapet har gitt ut plater med mange norske artister som Jan Garbarek, Terje Rypdal, Arild 
Andersen m.fl. Vi godtar både navnet og den mer kjente tre-bokstavsforkortelsen. 

18 Hvem var den forrige norske OL-gullvinner på 500 skøyter for menn, da Håvard Holmefjord 
Lorentzen tok gull i 2018?   

19 Hvilket prosti stiftet prestene Børre Knudsen, Per Kørner og Ludvig Nessa i 1991 i protest mot den 
norske kirke og den norske stat.  

20 I hvilket europeisk land er kalmukkene en folkegruppe? Det spesielle med denne folkegruppen er 
at de tradisjonelt er lamaistiske buddhister.  

21 Hva heter denne typen av fiskesluk? Modellen på bildet er 
fra den finske produsenten Rapala.  

 

 

22 I hvilken by ligger EU-domstolen?  

23 Hvilket ord brukes om raskt roterende nøytronstjerne som sender ut to strålingsbunter fra de 
magnetiske polene? Vi vil kunne observere disse i korte øyeblikk idet en strålebunt feier over 
jorden.  

24 Med et ord på A: Hva kalles musikk som brukes som illustrasjon til radio og tv-innslag? Det kanskje 
mest kjente eksempelet er NRKs bruk av Vidar Sandbecks «Pengegaloppen» til nær sagt alle slags 
innslag om økonomi. 

25 Diktet «Republikanerne» avsluttes med den kjente strofen «De hadde champagne, men rørte den 
ei»; hvilken norsk lyriker skrev dette diktet? 

 


