
Nr Spørsmål omgang 2 Vanskelighetsgrad 

26 Hva het denne enøyde mannen, som ledet de israelske 
operasjonene under Seksdagerskrigen 1967 og Yom Kippur-krigen 
1973?  

                

Riktig besvart av 17 lag av 18 

27 Denne dikteren og sangeren var sentral i «nueva canción»-
bevegelsen («ny sang») i Chile. Han ble symbolsk for kampen mot 
militærdiktaturene i Sør-Amerika etter at han sammen med mange 
andre ble torturert og drept på en stadion i Santiago etter kuppet i 
1973; stadionen har i dag navn etter ham. Lillebjørn Nilsen har laget 
en sang om hendelsene, hva het denne mannen? 
 

                      

16/18 

28 Hvem er dette?  

                       

18/18 

29 Ranger følgende geologiske tidsepoker fra tidligst til senest.  
 
 

       Jura      Karbon     Kritt       Perm 
 
 
 

5/18 



30 Hva heter denne tennisspilleren, som var den siste Wimbledon-
vinneren i herresingle før Roger Federers fem på rad fra 2003 til 
2007? 

            
 
 

14/18 

31 Hva er kunstnernavnet til Terje Brofoss (født 1940), som står bak 
dette verket?  
 

 
 

16/18 

32 I Norge hekker to arter av denne fuglefamilien, stor-? og topp-?. 
Akkurat denne er av typen stor-?. Hva kalles fuglene? 
 

 
 

 

12/18 



33 Hva heter denne forfatteren, som debuterte med romanen Hakk 
i 1994? 
 

                             
 

17/18 

34 Hva heter denne artisten, som sang «Whole Lotta Love» under 
avslutningsseremonien i Beijing-OL, mens Jimmy Page spilte gitar? 
 

           
 

13/18 

35 Dere har en synål (med tråd) på baksiden av figur 1 nedenfor. Dere 
stikker nålen opp i punkt B og ned igjen i A. Deretter opp i C og ned i 
B. Så opp i D og ned i C, og så videre. Resultatet bør bli seende ut 
omtrent som i figur 2. Hva kalles denne symåten? 

           
 

7/18 



36 I hvilken by ligger Kystverkets hovedkontor? 9/18 

37 I hvilket virtuelt internettsamfunn opererer man med 
pengeenheten Linden Dollars? 

15/18 

38 I hvilken idrett konkurrerer man i den såkalte Tiomila i Sverige? 16/18 

39 Steinlager er jo en kjent hest, men fra hvilket land kommer ølet 
Steinlager? 

4/18 

40 Hvem var ifølge norrøn mytologi mor til Balder? 8/18 

41 I hvilken organisasjon har Tore Eugen Kvalheim vært leder siden 
oktober 2006? 

2/18 

42 Hvilket land har internettlandskoden .si? 1/18 

43 Innen hvilken bransje er hovedvirksomheten til selskapet AIG, som 
er draktsponsor for Manchester United? 

16/18 

44 Hva het den portugisiske sjøfareren som var den første europeer 
man vet om til å seile rundt sørspissen av Afrika? Dette gjorde han 
på 1480-tallet. 

2/18 

45 Hvor mange nøytroner er det i et karbon-14-atom? 10/18 

46 Hva heter kommunesenteret i Gjerdrum, som deler navn med en 
tresort og etternavnet til den svenske justisministeren? 

9/18 

47 Angi et leveår for filosofen René Descartes. 13/18 

48 Opsjoner, future-kontrakter, forward-kontrakter og lignende spiller en 
stadig større rolle i den finansielle verden. Disse får sine priser 
fastsatt ut fra hva kjøpere og selgere tror om fremtidige 
prisbevegelser på underliggende, mer håndfaste ting. Hva kalles 
med en fellesbetegnelse de finansielle kontraktene som omfatter 
opsjoner, futures og forwards? 

14/18 

49 I hvilket fylke ligger kommunene Birkenes og Iveland? 11/18 

50 Musikk: Hvilken komponist har skrevet dette?  2/18 

 


