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1  6.28 minutter. Vi hører «Ave generosa». Dette er et av mange verker med tekst og 

melodi av hvilken europeer, som gjerne kalles universalgeni?  

2 Hvilken nåværende minister (per 1. september 2022) i Jonas Gahr Støres regjering har 

anagrammet BARNEMATENHEITVINENE? Hele navnet gjemmer seg, men det holder å 

svare etternavnet. 

3 I hvilken sport kan vi se seniorlagene Manchester United, Chelsea og Arsenal spille på 

hjemmebanene Leigh Sports Village, Kingsmeadow og Meadow Park?  

4 Hvilket ord skal inn her: I 1931 kom den kjente tobakken Asbjørnsens (…)blanding. 

5 Hvor mange skip kjører det gjennom Suezkanalen på en gjennomsnittlig dag? Her bruker vi 

Statista sine tall fra årene 1976–2019. Slingringsmonnet i fasiten går fra dagsgjennomsnittet i 

bunnåret til dagsgjennomsnittet i toppåret. Det nederste gjennomsnittet er for øvrig på nivå 

med Panamakanalen (2014–2021), som altså tar imot litt færre skip enn Suezkanalen. 

6 Hun er blant de klart mest kjente billedkunstnerne fra landet sitt, men bodde mesteparten av 

livet i utlandet. Da hun døde, fikk hun asken sin spredt over vulkanen Popocatépetl. Hvem er 

det snakk om? 

7 Hvilken kommune på Sørlandet kommer en åsdøl fra? 

8 Hvem er dette, noe norske barn helt ned i 

barnehagealder kan svare på?  

9 Hvor ligger Kapp Agulhas i forhold til Kapp det gode håp, grovt sett? Formuler svaret med 

to av disse stikkordene: 1,5 kilometer – 15 kilometer – 150 kilometer – nordvest – nordøst – 

sørvest – sørøst. 

10 Vi er temmelig sikre på hvilket land katterasen russisk blå stammer fra. Er det Russland? 

11 Hvilket søramerikansk land er verdens tredje største kaffeprodusent? Dette er ett av to 

søramerikanske land inne på topp 5. 

12 I hvilken eller hvilke av USAs delstater ligger Yellowstone nasjonalpark? 

13 Hvilken type tilsetningsstoff (e-stoff) er aspartam? Det har E-nummer 951. 
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14 Hvilken institusjon lanserte strømmetjenesten Bokhylla.no i 2009? Navnet brukes ikke 

lenger, men tjenesten er videreført på institusjonens hjemmeside. Blant innholdet er nesten 

samtlige trykte bøker i Norge frem til år 2000. 

15 Hvilket flagg er dette?  

16 Hvem (1879–1968) ble den første faglige autoriteten i Norge på radioaktivitet?  

17 Johann Mattheson, Bedřich Smetana, Gabriel Fauré, Agathe Backer Grøndahl og Ralph 

Vaughan Williams er blant de mest kjente klassiske komponistene med hvilken spesiell 

fellesnevner? 

18 I en kjent filmscene har karakteren Don Lockwood mer enn grunn til å slå opp paraplyen. 

Isteden bruker han den mest som leketøy og synger hvilken sang? 

19 Når ble materialet glass oppfunnet: før 2000 f.Kr., i antikken, i høymiddelalderen, 

omkring 1600 eller på 1800-tallet? 

20 Hvilken av de to berømte boksebrødrene fra Ukraina (f. 1971 og 1976) er eldst, men ble 

«bare» verdensmester i to av «de fire store» bokseforbundene? Han ble kalt Dr. Ironfist. Vi 

ønsker fornavn og etternavn. 

21 Hva heter dette tekstilet, med sine karakteristiske 

langsgående striper? 

22 Hvilket yrke har de som vinner (dagens utgave av) prisen Sølvløven, Leone d’argento? 

23 Har alger kun celleånding, kun fotosyntese, begge deler eller ingen av delene? 

24 Hvem ble født 9. juni, hvorpå fødselsdagen ble tatt opp som norsk flaggdag året etter? 

25 Hva heter tettbebyggelsen helt innerst i Sognefjorden som er kjent for turisme og at 

Ludwig Wittgenstein bodde her en tid? 

 


