
Nr Spørsmål omgang 1 Svar 

1 
 

Nyere norsk bankhistorie har preg av ustoppelig fusjonsorgie. Hva 
het banken i den røde boksen i dette skjemaet? 

 

ABC Bank  
 
(Egentlig Sparebanken ABC;  
ABC holder) 

2 Hvilket land er her skrevet på landets eget språk?  
 

България 
 

Bulgaria 

3 Hva heter dette løvtreet, som det er 50 arter av, men bare én som 
vokser vanlig i Norge? Det forekommer nordover til Sunnmøre og 
Ringebu, men har også noen isolerte forekomster i Trøndelag og på 
Brønnøy i Nordland. Vitenskapelig navn er Tilia, og det er en lett 
tresort som ikke er særlig sterk, men som har vært mye brukt til 
treskjæring. 
 

                

Lind 

4 Hvilket år? Grace Kelly dør etter en bilulykke, Aston Villa vinner 
serievinnercupen, Bruce Springsteen gir ut albumet Nebraska, Tove 
Nilsen gir ut boka Skyskraperengler og prinsesse Madeleine av 
Sverige blir født. 

1982 



5 Hva heter den amerikanske kunstneren som har malt dette bildet 
av sin mor? 

             

(James) Whistler 

6 Hva het mannen som oppfant den gassbrenneren som er oppkalt 
etter ham og som har vært mønster for de fleste moderne 
gassbrennere siden? Den øyeløse vitenskapsmannen i The Muppet 
Show har forøvrig fornavnet sitt fra denne mannens etternavn. 

                        

(Robert) Bunsen 
 
(muppeten heter Dr Bunsen 
Honeydew) 

7 Hva heter denne tyskfødte filosofen? Hun skrev bl.a. verket 
Origins of Totalitarianism, og hennes omstridte Eichmann in 
Jerusalem, som hun skrev etter å ha observert rettsaken mot 
Eichmann i 1963, gjorde frasen «ondskapens banalitet» (the 
banality of evil) kjent. 

                                 

(Hannah) Arendt 

8 Hvilken film med James Dean i hovedrollen var basert på en roman 
med samme navn av John Steinbeck? 

                            

East of Eden / 
Øst for Eden 



9 I hvilket land finner vi klippebyen Petra? 

                         
 

Jordan 

10 Hva heter den nybakte eksen til Michael Bolton, kjent som 
skuespiller fra tv-serien Desperate Housewives?  

                                   

(Nicollette) Sheridan 

11 Hvem har siden 1999 vært programleder for The Daily Show, et 
amerikansk humorprogram man i Norge kan se på NRK2? 

(Jon) Stewart 

12 21. januar er offisiell flaggdag i Norge. Hva er det som markeres? Ingrid Alexandras fødselsdag 

13 Hvem ble i 1985 utnevnt til norges første stormester i sjakk? (Simen) Agdestein 

14 Hva heter den tidligere palestinske statsministeren fra Hamas?  (Ismail) Haniyeh 

15 Hvem gikk siste etappe for Sovjetunionen på 4 x 10 km stafett i 
VM på ski i 1982? 

(Aleksander) Zavjalov 

16 Hva heter elven som i sine siste 150 km før den renner ut i 
Bottenviken er grenseelv mellom Sverige og Finland? 

Torneelven / Torne älv / 
Tornionjoki 

17 Hvilken Wagner-opera kan man koble til seileren Peder Lunde jr.? Den flygende hollender  / 
The Flying Dutchman 
(Lunde vant OL i Flying 
Dutchman i 1960) 

18 Hvilken matematisk funksjon (bortsett fra 0) er sin egen deriverte? Eksponensialfunksjonen (e^x). 

19 Hvilken Premier League-klubb spiller sine hjemmekamper på 
Britannia Stadium? 

Stoke (City) 

20 Hvem var det Moses utpekte som sin etterfølger og som ledet 
israelittene etter Moses’ død? Den 6. boken i Det gamle testamente 
bærer hans navn. 

Josva 

21 Ifølge sangen, i hvilken by lå «The House of the Rising Sun»? New Orleans 

22 Hva het den franske teologen og filosofen, født 1079, som bl.a. er 
kjent for sitt ulykkelige kjærlighetsforhold til nonnen Heloise? 

(Peter) Abelard 

23 Hvem var norsk utenriksminister fra 1935 til 1940? (Halvdan) Koht 

24 Hva er en ventrilokvist? En buktaler 

25 Musikk: Hvilken artist står bak denne låta?  Timbaland  

 


