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1 Hva heter artisten og komponisten vi hører her? Han døde i april 2021. 

2 Hvilken øy - blant verdens 30 største - er avbildet her?

 
3 Hva er det internasjonale navnet for kikertvann, som kan benyttes som vegansk 

erstatning for eggehvite? 

4 Hva er beløpsgrensen for frikort for 2021, når det gjelder å betale skatt?   

5 Hvilket giftstoff har også blitt kalt navn som rottekrutt og Glasees resept?  

6 Hva heter forfatteren som skrev boka «Midnight in the 
Garden of Good and Evil»/ «Midnatt i det gode og 
ondes hage» fra 1994?  
 

7 Hvilken kunstart som oppstod i tidlig middelalder, er Kristushodet fra rundt år 1000 
allment akseptert som det eldste bevarte eksemplar av? Det befinner seg Weissenburg-
klosteret i Alsace. Eldre fragmenter av kunstarten er bevart. 

8 Hva heter den norsk-sveitsiske 
snowboardkjøreren som tok gull i 
snowboardcross i Vinter-OL i Torino i 2006? Hun 
fikk en lett oppgave med å stille for Sveits, da 
hun ikke ble tatt ut av olympiakomiteen her 
hjemme.  
 

9 I hvilken by ble fredsavtalen mellom Danmark-Norge og Sverige undertegnet i 1658?  

10 Hva heter den kalde havstrømmen som følger vestkysten av det sørlige Afrika nordover? 

11 Hva heter sausen som består av soyasaus, lime, riseddik, honning, chilli og koriander og 
brukes til sashimi og sushi?  

12 I hvilket parti er Owe Ingemann Waltherzøe leder?  

13 Insektordenen øyenstikkere (odonta) består i Norge av to underordener: vannymfer 
(zygoptera) er den ene; hva heter den andre, som har vitenskapelig navn anisoptera? 
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14 I serien førstegangstjenesten: Hva heter denne våpengale rekrutten som ser på 
førstegangstjenesten som om at den innebærer krigføring? Her er vi ute etter fornavnet. 

 
 

15 Hva heter den østerrikske forfatteren som ble tildelt Nobelprisen i litteratur i 2004? 
Hennes internasjonale gjennombrudd kom i 1983 med romanen Pianolærerinnen, 
filmatisert av Michale Haneke i 2001. 

16 Hva heter øvelsen innen banesykling hvor rytterne ligger bak en fartsholder som gradvis 
øker farten, før den slipper syklistene fri med 750 meter igjen til mål? Øvelsen har vært 
på OL-programmet siden 2000. 

 
 

17 Hva heter folkegruppa som innlemmet store deler av dagens Nord-Kina på 1600-1700-
tallet. Deres kjerneområde har navn etter folkegruppa.  

18 Med hovedstad Mérida, hvilken autonom spansk region er dette? 
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19 Hva heter dette dataspillet som i 2020-2021 har blitt populært blant særlig den yngre 
garde? Spillet kan minne om den legendariske TV-serien «Blindpassasjer»  

 
20 Hvilket land har toppnivådomenet .kp? Det er forholdsvis lite i bruk. 

21 Hva heter denne fisken i laksefamilien som særlig er kjent for den høye ryggfinnen? Den 
er særlig utbredt på Østlandet og i Nord-Norge. Norsk sportsfiskerekord er 1,90 kg.  

 
22 Hva er tittelen på den  nye James Bond-filmen som kommer senere i høst? 

23 Hvilken forfatter har skrevet skuespillene "Til lykke med dagen" og "Fugleelskerne"? 
Forfatteren hadde 100 årsjubileum i 2020, og jobbet i perioder på Steinerskolen. Han var 
i sin samtid meget omstridt og han slet med psykiske lidelser og alkoholisme. Forfatteren 
tok sitt eget liv 55 år gammel. 

24 Hva heter den tidligere svømmeren fra Zimbabwe som er den afrikaneren med flest OL-
medaljer? Hun vant tilsammen sju individuelle medaljer, hvorav to gull, i lekene i 2004 og 
2008. 

25 Hva er betegnelsen på flere opprør i Bergen på våren 1765? Det var motstand mot en 
innført ekstraskatt for å dekke dansk statsgjeld etter sjuårskrigen.  

 


