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1 Hvilket språk synges det på her? 

2 Da Knut Frydenlund brått døde i 1987, var han utenriksminister på tiende året. Hvem tok 
over som utenriksminister i 1987? 

3 I hvilken amerikansk by møtes elvene Allegheny og Monongahela og blir til Ohio river? 

4 Hva heter japanske matpakker som 
inneholder ris, kjøtt eller fisk og 
grønnsaker? Tradisjonelt er grønnsakene 
syltede og boksene er ofte delt inn i flere 
rom, slik at flere retter kan være i samme 
boks.  
 

5 Siden 2020 har Hanne Harlem innehatt hvilken stilling, som den første kvinne i Norge? 

6 Hvilket lyrisk ord blir brukt på 
tåkeskyer som beveger seg nær 
bakken? Fenomenet er 
beslektet med frostrøyk. 
 

7 Hva var navnet på kollektivet av studiomusikere i Los Angeles på 60- og 70-tallet, særlig 
forbundet med produsenten Phil Spector? Hal Blaine, Carol Kaye, Barney Kessel, Leon 
Russell og Dr. John var blant de ca 80 musikerne som deltok på de utallige innspillingene 
for blant andre Frank Sinatra, The Beach Boys og Simon & Garfunkel. 

8 Hvilket kjent landemerke ble lagd av dansk-amerikanske Gutzon Borglum i perioden 
1927-1941?  

9 Hvilken lagidrett er det i følge en moderne legende William Webb Ellis oppfant ved en 
tilfeldighet i 1823? 

10 Hva døpte Francis Drake området som i dag er midtre deler av California da han prøvde å 
annektere det for den britiske tronen?  

11 Hva heter den høyeste toppen på Svalbard? 

12 Hvilken sitrusfrukt gir smak på teen Earl Grey?  

13 Hva kalles metoden som benyttes av 
psykologer og psykiatere og består av ulike 
billedkort av blekkflekker? 
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14 Hva kalles en slik sylinder som føres inn i blodårer for å åpne forsnevret vev? 

 
15 Hva heter denne komikeren og sykepleieren 

som også har flere ganger blitt norsk mester i 
karate?  
 

16 Hvilken kunstmaler skapte oppstandelse i 1862 med bildet 
«Symphony in White, No. 1: The White Girl» da det ble 
fremvist på en utstilling i London?  
 

17 Hvem hoppet i 2019 8,10 meter i lengde og slettet med det Kristen Fløgstads 46 år gamle 
norgesrekord? 

18 I hvilken institusjons lokaler hadde Stortinget sin faste møteplass før den nåværende 
Stortingsbygning stod ferdig til bruk i 1866? 

19 Ramsar-konvensjonen er en internasjonal avtale for bevaring og bærekraftig bruk av 
våtmarker. Avtalen ble vedtatt i 1971 i byen Ramsar som ligger i hvilket land? 

20 Hvilket MC-merke, med samme navn som både en elv og en fjellkjede er særlig kjent for 
å lage store motorsykler med sidevogner? 
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21 Hvilken hovedstad betjenes av Toussaint Louverture internasjonale lufthavn? 

22 Med vitenskapelig navn 
ulva lactuca, hva heter 
denne veksten i 
grønnalgefamilien som er 
vanlig langs hele 
norskekysten? Den er 
spiselig både som en 
ingrediens i f.eks supper 
og som fersk. 
 

23 Hva heter katten i "Gubben og katten"-bøkene fra den svenske barnebokforfatteren 
Sven Nordqvist? 

 
24 Hvilken forfatter debuterte med diktsamlingen «Pepsikyss» 

(1976) som han var så misfornøyd med at han destruerte store 
deler av opplaget? 

25 Hva het den østerrikske skihopperen som både ble den første til å hoppe over 100m 
stående i 1936, og vant den første tysk-østerrikske hoppuka i 1953? 

 


