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1  4.06 minutter. Hva for noe av Mozart hører vi i sin helhet her? (For ordens skyld: Det 

er ikke presist nok å svare type verk, for eksempel «en strykekvartett».)  

 

(Lyd: Notene til de første sekundene vises på skjermen. Vi hører et orkester spille i presto. 

Det begynner i pianissimo, går over i piano midt i andre system, mens siste takt i andre 

system er i fortissimo.) 

2 Elven Irrawaddy renner primært mot hvilken av de fire himmelretningene?  

3 Hvilket kvinnenavn på R har den mest solgte bestikkserien til Hardanger Bestikk? Den er 

en av «de tre søstre» designet av Odd Leikvoll. 

4 Hvilket parti har i dag særlig profilerte 

stortingspolitikere i disse tre?  

5 Hvor mye av volumet til Jordas atmosfære utgjør karbondioksid? Rund av svaret til 

nærmeste hele prosent. 

6 Nevn ett av de tre yrkene der man i Norge bruker den hvite drakten alba med skråstilt stola. 

Vi godtar kun de ordinære yrkestitlene slik de er brukt i loven. 

7 Hva heter den fiktive landsbyen der Agatha Christies detektiv Miss Marple holder til? 

8 Hvilket navn med bokstaver og tall har viruset i den pågående koronaviruspandemien?   

9 Vi skal frem til et stort, amerikansk grungeband, grunnlagt i 1990. Det har følgende 

medlemmer i tillegg til den kjente frontfiguren: Jeff Ament, Stone Gossard, Mike McCready 

og Matt Cameron. 

10 Nevn én person som har fektet seg til gull med både florett, kårde og sabel i ett og samme 

OL. 

11 Fullfør den engelske tittelen på 1300-tallsromanen som er en klassiker i kinesisk litteratur: 

Romance of the …  

12 Omtrent hvor mange innbyggere har EU? Fasiten gir i overkant av 10 prosent 

slingringsmonn hver vei. 
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13 Lars Joakim Ringom ble landskjent i 2001, da reality-TV ennå var nytt. Han gikk ut som 

vinner etter (rundt) 100 dager i huset. Hvilket TV-program? 

14 Dette er en laup – en oval eller rund treeske med bærehank på 

lokket og to stoler på hver side som festemekanisme. Hvilket 

vanlig synonym for laup er angitt i artikkelen laup hos både 

NAOB, Ordbøkene og Store norske leksikon?  

15 Mange regner tidenes beste fotballspiller for å være brasilianske Edson Arantes do 

Nascimento (f. 1940). Under hvilket kort navn kjenner vi ham? 

16 Tittelpersonen i Holberg-komedien Jeppe på Bjerget er kjent for å våkne i hvilket spesifikt 

møbel? Svaret angir typen møbel og hvem som eier det. 

17 I slangeslekten mambaer har tre av de fire artene samme hovedfarge. Hvilken farge? 

18 Hva er det mest brukte kallenavnet til den eldste norske avisa som fremdeles utkommer? 

19 En løsning inneholder 0,001 mol/L H3O
+-ioner. Hva er den mest kjente måten å skrive 

akkurat denne konsentrasjonen av akkurat dette ionet på? Løsningen kan for eksempel være 

1 liter H2SO4 (aq).  

20 I 1945 var det premiere på Sergej Prokofjevs mest kjente ballett ved siden av Romeo og 

Julie. Hvilken berømt russisk ballettdanser, som døde i 1998, hadde tittelrollen? 

21 Det besto fra 1867 til 1918 og blir stundom kalt Dobbeltmonarkiet. Det besto av 

keiserdømmet Østerrike og kongeriket …  

22 Når du skal støpe eksempelvis en grunnmur, 

trenger du en støttevegg som holder betongen 

på plass. Hvilket bygningsfaglig ord på ti 

bokstaver viser til denne?  

23 Hvilken gjenstand i bowling må ikke ha en masse på mer enn 16 pund?  

24 Hvilken landskapsmaler fra Mandal er kanskje mest kjent for et bilde fra 1885 der tittelen 

inneholder et stedsnavn i nåværende Kristiansand kommune? 

25 Hvilket edelmetall er en sentral del av tittelen på tre av James Bond-filmene? 

 


