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1  2.49 minutter. Hva er artistnavnet til rapperen (f. 2001) som her fremfører den trolig 

mest kjente sangen sin?  

(Lyd: Teksten vises på de neste elleve lysbildene. Stemmen er standard østnorsk, ikke særlig 

lys eller dyp, og med en viss «kebabnorsk» aksent.) 

2 Hvor mange horn tror historikerne at vikinghjelmer til krigsbruk var utstyrt med? 

3 Elon Musk er født og oppvokst i hvilket land på den sørlige halvkule? 

4 Vi skal frem til noe som kokes med jevne mellomrom, gjerne i rundt 5 minutter. En vanlig 

kjele fungerer fint, men noen liker å ha en egen kjele kun til dette formålet. Fasitsvaret er 

kjent for å være billigere og mer miljøvennlig enn de to vanlige alternativene. Ofte angis 

Leona Chalmers som oppfinneren av den første moderne, kommersielle versjonen (1937).    

5 Hvem komponerte den kjente bryllupsmarsjen 

som kan åpne slik, enkelt arrangert?  

6 Slagene ved El Alamein i Egypt var blant de avgjørende vendepunktene i andre verdenskrig. 

Begge sto i hvilket år? 

7 Hva heter administrasjonssenteret i Ringerike kommune?  

8 «Tidenes største norske idrettsprestasjon». Dette sa NRKs Jan Petter Saltvedt om OL-gullet 

og verdensrekorden til Karsten Warholm på 400 meter hekk i 2021. Hva lyder rekorden på, 

med 4 som siste siffer? 

9 Hva for noe rundt 2000 år gammelt i Peru er kanskje verdens mest kjente geoglyfer, ikke 

minst hva angår størrelse og variasjon? 

10 Hvilket ord på ti bokstaver er en vanligere norsk betegnelse på edderkoppspinn eller 

edderkoppnett? 

11 I løpet av 2010-årene ble Gutta i trehuset en populær barnebokserie, også her til lands. Den 

stadige økningen i antallet etasjer følger et enkelt mønster. Hvor mange etasjer hadde 

trehuset i bok 3?  

12 Hva heter det som utvinnes fra Crocus sativus og regnes som verdens dyreste av sitt slag? 

Det er kun denne planten vi får det fra.  
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13 En av regionene Calabria, Campania og Cantabria ligger i et annet europeisk land enn de to 

andre. Identifiser denne regionen med navn og land.  

14 Hvem er forfatteren av Apologien, der vi hører forsvarstalen til en kjent filosof?  

15 I hvilket tiår ble denne versjonen av Madonna i grotten malt? 

Kunstneren var da tidlig i trettiårene. Vi tror den andre 

versjonen er malt noe senere.  

16 Hvilken Thomas (1980–2009) rakk bare å skrive én film, Max Manus? Det unge talentet var 

i gang med nytt manus da han døde av kreft. Han ble posthumt tildelt Amandaprisen for 

beste manus. Han har todelt etternavn med bindestrek. 

17 Tenk deg forholdet mellom en sirkels radius og diameter. Hvilket tall er det? 

18 Hvilket ikke-europeisk land har så langt vunnet Eurovision Song Contest fire ganger, med 

sangene «A-Ba-Ni-Bi» (1978), «Hallelujah» (1979), «Diva» (1998) og «Toy» (2018)? 

19 AK-47 blir også kalt kalasjnikov, noe K-en står for. Hva står derimot A-en for? 

20 Abdulrazak Gurnah vant Nobelprisen i litteratur i 2021. Han utgir bøkene sine på språket han 

også er professor emeritus i. Hvilket språk? 

21 Hvilket ord brukes om en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av fremgangsmåten for å steg 

for steg løse en oppgave? Ordet kommer fra arabisk og er kjent innenfor informatikk og 

matematikk. 

22 Hvilket dansk selskap grunnlagt i 1904 er i verdenstoppen på containershipping? 

23 Hvilken bygning i London er hovedverket til Christopher Wren, reist i årene 1675–1710? 

24 I artikkelen om barlind nevner naturligvis Store norske leksikon hvilken egenskap som gjør 

de røde frøkappene spesielle. Hva er spesielt med dem? 

25 Angi død eller levende per 1. januar 2022 på følgende personer i amerikansk historie, 

henholdsvis Gloria Steinem, Henry Kissinger og Rosa Parks. 

 


