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1  0.57 minutter. Vi hører en av de aller første trekkfuglene som ankommer Norge om 

våren. Hvilken art? Det er ingen norske forvekslingsarter verken på utseende eller lyd.  

2 På Drammen travbane gikk Benn Orres minneløp. Var det til minne om en hest, en 

hestetrener eller en kusk?  

3 I filmen Avatar (2009) og den kommende oppfølgeren (2022) møter vi folket na’vi. Hvilken 

hudfarge har de? 

4 Reiser Phileas Fogg vestover eller østover i romanen Jorden rundt på 80 dager? 

5 Tsjekkias største og eldste universitet ble grunnlagt av en bøhmisk konge. Vi kjenner ham 

likevel bedre som tysk-romersk keiser, da med hvilket navn og nummer? 

6 Hvilken by ser vi her?  

7 Kipsigis, nandi og pokot er de trolig mest kjente folkene som hører inn under hvilken 

fellesbetegnelse? De snakker sørnilotiske språk. Vi er i Kenya, Tanzania og Uganda. 

8 Ved hvilken institusjon var Octavia Sperati (1847–1918) en av de bærende kreftene, så 

bærende at hun visstnok går igjen her? 

9 I Vesten bruker vi ord som invasjon og krig om Ukraina-krigen. Hvilket begrep brukte 

derimot Vladimir Putin i talen 24. februar 2022, dagen invasjonen startet? Svaret skal være 

to norske ord, 7 + 16 bokstaver. 

10 Hvem ble den andre personen til å gå på Månen? 

11 Hvor finner vi blant annet Dronning Louise Land og Kong Frederik VI Kyst? De ligger 

henholdsvis øst og sør i det som er fasitsvaret. Svaret hører til en disse kategoriene:  

et kontinent, et land, en øygruppe, en øy. 

12 Hvem refereres det til i denne norske reportasjen fra 1962: «Men hjemme på kjøkkenet sitter 

mor fordypet over (…) (…) – jo, her i huset skal de obligatoriske syv kakesortene produseres 

dette året også.» De to ordene er personens navn brukt metonymisk. 

13 Tenk deg at det går anselig bra med norsk økonomi og at Norges Bank beslutter å endre 

styringsrenta. Hvilken vei vil de trolig sette den: opp eller ned? 
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14 Hva er parallelltonearten til G-dur? 

15 Av de rundt 32 bevarte greske tragediene er det to med samme tittel. Hvilken tittel? Den ene 

er av Sofokles, den andre er av Evripides. 

16 Dette etablissementet er Norges største i bransjen og byr publikum på en type utendørs 

forlystelsessted. I skrivende stund lister de opp følgende lokasjoner: Bergen, Bjorli, Bø i 

Telemark, Hallingdal, Hemsedal, Kristiansand, Krokstrand, Lillestrøm, Modum, Molde, 

Nedstrand, Oslo, Sirdal, Trondheim, Trysil, Valsøya, Vestfold og Geilo. Den i Vestfold 

kaller seg den største i Skandinavia. Kva heter etablissementet?  

17 Over til Asterix. Landsbyen hans omsluttes av fire romerske garnisoner. Den tredje, sett fra 

sørvest, har samme navn på fransk, engelsk og norsk. Hvilket navn? De øvrige er Aquarium, 

Babaorum/Totorum/Barbarium og Petibonum/Compendium/Lillebonum. 

18 Omtrent hvor mange insektarter er så langt oppdaget og beskrevet? Svaret er et tall med 

første siffer 1 og et gitt antall 0-er.  

19 Hvilken amerikansk fotograf ser vi på dette selvportrettet?   

20 Selve ordet jambe er ikke et eksempel på en jambe, men hvilken annen versefot? 

21 I 1492 reiste Kristoffer Columbus med følge ut fra Palos de la Frontera i Andalucía. Til 

hvilket nåværende land hører den første øya de gikk i land på? 

22 Hvem er den eneste som har vært dommer i alle 18 sesongene av Skal vi danse på TV 2, 

inkludert den nåværende? Vi ønsker hele navnet som sies høyt hver gang hun avgir poeng. 

23 Hvilken aktivitet forteller Bibelen at brødrene holdt på med da Kain ble «brennende harm» 

og siden drepte Abel? Ett ord holder som svar. 

24 Hvilket ord kan vi gi følgende lettbeinte definisjon: «en type dekorativ gjenstand som 

forestiller en viss juleskikkelse og der kroppen er laget av det som er igjen når toalettpapiret 

er brukt opp»? 

25 På hvilken dato (dato og år) kom Gro Harlem Brundtland med det kjente sitatet «Det er 

typisk norsk å være god»?  

 


