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1 Hva het sangeren og pianisten (1933 – 2003) som vi hører her? 

2 Vegskiltet Gardsmat/bygdeturisme er et brunt serviceskilt som viser hvilket dyr? 

3 Hva kalles den ideologiske retningen som kombinerer 
høyreekstremisme og miljøvern? De er opptatt av 
kampen mot overbefolkning, vernet av den hvite rase, et 
rent liv langt fra myndighetene og bruk av gamle norrøne 
symboler som Algiz-runen. Internasjonalt regnes Pentti 
Linkola som bevegelsens «gudfar». 
 

4 Hva het den østerrikske legen og forskeren som var den første til å beskrive de ulike 
blodtypene? Oppdagelsen ga ham Nobelprisen i fysiologi eller medisin i 1930. 

5 Hva heter den største brannbilen i serien «Brannmann Sam»?  

6 Hvilket musikkuttrykk indikerer at tonene skal artikuleres sammenhengende, 
motsatt av staccato? Det markeres ofte med en bue over notene. 

 
7 Med navn etter en europeisk storby, hva kalles denne sjakkåpningen, en variant av 

spansk åpning? Den regnes for en defensiv strategi for svart og ender ofte i remis. 

 
8 Hvilket år var det første stortingsvalget som var et forholdstallsvalg? Dette 

sammenfaller godt i tid med avslutningen av Venstres dominans i norsk politikk. 

9 Irtysj regnes som verdens lengste bielv. Hvilken elv renner den ut i? 

10 Hva heter den meksikanske matretten 
som ofte brukes til forrett eller 
mellommåltid som er laget av maisdeig 
blandet med potetmos og fylt med ulike 
ingredienser som chorizo, løk og revet 
ost, stekt i olje? Den er kjent fra TV for å 
være det første Gordon Ramsay bestiller 
på en meksikansk restaurant.  
 

11 Hvilket italiensk konsern produserer bl.a. merkevarene Nutella, Kinder og Tic Tac? 
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12 Hva heter denne fuglearten (nestor notabilis) som er endemisk for New Zealand? 
Den er sammen med en nær slektning de eneste papegøyefuglene som er altetende, 
da de eter åtsler. Navnet på arten, og dens slektning er begge hyppige i kryssord.  

 
13 Tales from Topographic Oceans er et dobblet konseptalbum basert på hinduistiske 

tekster og består av fire rundt 20 minutter lange låter. I 1973 kunne man gi ut et slikt 
album og se det gå til topps på de britiske albumlistene. Hvilket engelsk band ga ut 
dette albumet? 

 
14 Hvem komponerte operaen «Boris Godunov» med premiere i 1874?  

15 Hva heter denne amerikanske golfspilleren, med den karakteristiske sixpencen og 
den lengste driven på PGA-touren? Han vant US Open i 2020. 

 
16 Hva het den dansk-norske kolonien på østkysten av India? Den ble opprettet i 1620 

og ble solgt til Storbritannia i 1845. 
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17 Hva heter fjellkjeden som ligger i Sør-Afrika og Lesotho og utgjør den østlige delen 
av randfjellene? Oranje-elva har sitt utspring her og høyeste topp er Thabana 
Ntlenyana (3482 m.o.h.) 

18 Hva heter den norsksomaliske modellen som nå er blitt norsk moteredaktør i Vogue 
Scandinavia? 

 
19 Hvem er Sveriges utenriksminister? Navnet kan minne om en tidligere svensk 

utenriksminister. 

20 Hva het filmskuespillerinnen (1914 – 2000) som hadde mange roller i 
Hollywoodproduksjoner som også var en oppfinner og forsker innenfor 
trådløskommunikasjon? Hun oppfant en form for spread-spectrum kommunikasjon 
som er en forløper for Wi-Fi-nettverk og trådløs telefoni. 

21 Hvilken norsk skuespiller vant i 2021 prisen for beste kvinnelige hovedrolle på 
filmfestivalen i Cannes for sin rolle i Verdens verste menneske? 

22 Hvilken gren av teologien befatter seg med læren om de siste ting, verdens ende og 
verdens fornyelse? 

23 Lag fra hvilken urbant område vant i 2020 og 2021 to Stanley Cups, ett Vince 
Lombardi-trofé og ett William Harridge-trofé? 

24 Med oldeforeldre fra Kvitsøy og Karmøy, hva heter USAs 
nåværende innenriksminister? Hun er den første 
amerikanske ministeren med urfolksbakgrunn, da hennes 
mor er av Laguna-Pueblofolket. 
 

25 Hvilken kommune i tidligere Oppland fylke har dette kommunevåpenet 
som forestiller Pillarguri blåsende i luren? 
 

 


