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1  5.28 minutter. Hvilken julesalme har denne melodien, her med noe improvisasjon? Det 

er N.F.S. Grundtvigs mest kjente julesalme ved siden av «Deilig er den himmel blå». 

Teksten slutter med «Da skal med Davidsharpens klang / deg takke høyt vår nyårs-sang.» 

 

(Lyd: Notene til de mest kjente tonene vises på skjermen.) 

2 Hvilken by er Canadas mest folkerike, med en viss margin ned til Montreal? 

3 I hvilket århundre skrev H.C. Andersen seg inn i verdenslitteraturen med eventyrene sine? 

4 Stjernene Alnitak, Alnilam og Mintaka utgjør til sammen asterismen som heter Orions … 

5 Hvem ser vi to bilder av 

her? Hun levde 

størstedelen av livet på 

1900-tallet.  

6 I hvilken av de 15 sportene i vinter-OL veksler stafettutøverne ved å plassere begge 

hendene nær eller på rumpa til nestemann og skyve vedkommende hardt fremover? 

7 Hvilken gjenstand ser vi som oftest at Minni Mus har i håret sitt? Vi ser vekk fra eldre 

versjoner der hun bruker hatt.  

8 Den ene er Haneda. Hva heter den andre hovedflyplassen for Tokyo og nærområdet?  

9 Her ser vi den forrige og den nye logoen til hvilken mye brukt app?  

 

(Farger: Den venstre er blå med hvitt lyn. Den høyre er glidende 

blå–lilla–magenta–rød–oransje med hvitt lyn.) 

10 Hvem med et etternavn på F fant opp innretningen superretometerfordeler?  

11 Hvilke to felter kan den hvite springeren på g1 flytte til ved sjakkpartiets begynnelse? 

12 Hvilket ord skal inn to steder her: Fra siste halvdel av 1800-tallet til langt ut på 1900-tallet 

var laging av (…) en betydelig industri i Stavanger. Byen var lenge kjent som Europas 

største på feltet. Dette sysselsatte på det meste over 8000 arbeidere i mer enn 50 fabrikker. I 

1982 åpnet Norsk (…)museum i byen, til minne om industrien.  

13 Hva heter hun som i den greske myten gir Thesevs en tråd som hjelp ut av labyrinten?  
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14 Vi skal frem til en godt krydret gryterett som er blant de mest kjente mattradisjonene i 

Louisiana. Den finnes i en kreolsk variant og en cajunsk variant. I begge tilfellene har man 

tatt kjøtt og/eller sjømat, blandet med grønnsaker, kraft og ris og kokt det hele sammen. Det 

sistnevnte er en sentral forskjell fra en lignende rett som ligger nærmere suppe og der risen 

ikke blandes inn. En annen forskjell er etymologien; det rette svaret kommer fra provençalsk 

for «stuing av ris og høne» (Norsk etymologisk ordbok).  

15 Hvilket verb betyr «forhåndsbetale porto på en forsendelse ved å sette på frimerke eller 

annet bevis»? Ved annerledes uttale får du en europeisk folkegruppe tidlig i middelalderen. 

16 Hvilken person gjemmer seg her som nummer 

fem ovenfra? Vi har også dekket til to andre navn i 

oversikten, som er fra 20. juni 2022.  

17 Hvor mange knokler sier vi normalt at en voksen menneskekropp har? Svaret er et partall. 

18 Hva heter den politiske hovedstaden i det lille landet rett sør for Rwanda? 

19 En film fra 1994 ligger øverst på listen IMDb Top 250 Movies. Hvem er regissøren?   

20 Du sitter som sjåfør i en bil med manuelt gir og ser ned mot pedalene. Sett brems, clutch og 

gass fra venstre til høyre.  

21 Hvilken av artene judaspenger, judastre og judasøre hører ikke til samme rike som de to 

andre, og hvilket rike hører den til?  

22 Hva er navnet og regentnummeret til den russiske tsaren med tilnavnet «den grusomme»? 

Han styrte fra 1547 til 1584. 

23 Hva heter Madonnas fjerde studioalbum (1989)? Tittelen er ganske lik det andre (1984). 

24 Hvem av barna til prinsesse Märtha Louise og Ari Behn debuterte som forfatter og 

illustratør i 2021? Boken heter Tråder av tårer. Vi ønsker et dobbelt fornavn.  

25 I hvilken øygruppe heter de største øyene Spitsbergen og Nordaustlandet?  

 


