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1  2.15 minutter. Vi hører en kjent debutsingel og skal dermed til hvilket partallsår? Dette 

er året singelen ble utgitt i hjemlandet. 

2 Er den italienske retten bruschetta mest brukt som forrett, hovedrett eller dessert? 

3 Med hvilket adjektiv vil jussen beskrive et drap som både er utført med vilje og er planlagt 

på forhånd? 

4 Hvilken religion med rundt én milliard tilhengere har ingen spesifikk grunnlegger eller 

begynnelse? Den har isteden oppstått over lang tid i en spesiell del av verden.  

5 Hvilken vanlig art i Norge er 

dette? Den hører til 

kurvplantefamilien og blir rundt 

30–50 centimeter høy. Den må ikke 

forveksles med den andre norske 

arten i samme slekt. Vi ønsker det 

ordinære navnet, ikke dialektnavn. 

6 Du er på Ullevaal Stadion. På hjemmesiden står det om besøksrekorden fra 1955. Da var det 

40 000 mennesker her. Hvilken enkeltperson var disse kommet for å se? Vedkommende var 

tilbake i 1978 og levde helt til fylte 99 år. 

7 I hvilket daværende fylke stemte 87 prosent av de fremmøtte i 2018 nei til sammenslåing? 

Det ble likevel tvangssammenslått med et annet fylke 1. januar 2020. I 2022 vedtok 

Stortinget offisielt at det nye fylket oppdeles 1. januar 2024. 

8 Vi ser to varianter av en ikonisk veske. Hvilket 

motehus står bak den?  

9 Francesco Hayes malte bildet sitt i 1859. Hvilken erotisk tittel ble siden brukt av både 

Auguste Rodin, Edvard Munch (her ubestemt form), Gustav Klimt og Constantin Brancusi? 

10 Hvilket ord fullfører navnet på en av verdens mest populære podkaster: The Joe Rogan (…)  

11 Denne frukten kommer fra ulike kaktusarter. I Norge er nok den røde varianten best kjent, 

fra arten Hylocereus undatus (mulig utdatert navn). Fruktkjøttet er hvitt eller rødt og har 

mange små, svarte kjerner. Bama beskriver smaken som en blanding av jordbær og pære.  
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12 Hvilke to nært forbundne naturfenomener oppstår kun innenfor de to polarsirklene? 

Atmosfæren gir rett nok en viss forskyvning av grensene. 

13 Er vannet i Kaspihavet ferskvann (0–0,05 % salt), brakkvann (0,05–3 % salt) eller 

saltvann (3–5 % salt)? Kaspihavet ligger godt innenfor det aktuelle prosentintervallet. 

14 I hvilken europeisk hovedstad arbeidet de to psykologene som i 1905 laget den første 

standardiserte intelligenstesten? De fikk oppdraget av skolemyndighetene i landet. 

15 Svar med tre ord når vi spør: Hva er det som forlenger livet, ifølge uttrykket?  

16 I 2013 kom One, den tredje hovedmodellen til hvilken videospillkonsoll? 

17 Avisene El País og Diario 16 kom like etter at diktatoren i landet var død. Hvilken diktator? 

De var viktige for å modernisere landet til et demokrati.  

18 Skriv et regnestykke som viser (bevitner) at Goldbachs formodning gjelder for tallet 12. 

19 Hvilket 

radarpar ser vi 

her i yngre og 

eldre utgave? 

20 Hvilken av disse er mest miljøvennlig, ifølge NRK-programmet Folkeopplysningen:  

plastpose, plasthandlenett, papirpose, vanlig bomullsnett eller økologisk bomullsnett?  

21 Hvilken destinasjon var målet til Aasmund Olavsson Vinje i reisen han beskrev i 

Ferdaminni frå sumaren 1860? Han reiste fra Oslo, kom frem hit og tok en god omvei hjem 

igjen. Her er det flere svar vi godtar. Disse er egennavn, de er på ulike presisjonsnivåer, de er 

nevnt i kapitteloverskriftene og de er mer spesifikke enn de 19 gamle fylkene. 

22 Vi har også en biceps i låret. Hvilket latinsk sjubokstavsord føyes til biceps når vi snakker 

om muskelen i overarmen? 

23 De to mest kjente karakterene til Aud Schønemann debuterte med tre års mellomrom. 

Hvilken kom først? Bruk noe annet enn etternavn når du angir karakter og univers.  

24 To trøndere med ganske like navn – Espen Bjørnstad og Espen Uhlen Jørstad – ble i 2022 

internasjonale mestere i hver sin sport. Hvilke to sporter? 

25 Hvilket imperium i verdenshistorien har hatt det største sammenhengende landarealet? 

Ifølge WorldAtlas var det oppe i hele 24 millioner kvadratkilometer. Dermed ligger det så 

vidt foran det russiske keiserriket på 22,8.  

 


