
Nr Spørsmål omgang 3 Svar 

51 Hvis du spiller denne sangen i C-dur på piano, hvilken tangent 
trykker du ned i de uthevede ordene? 

Lisa gikk til skolen, 
Tripp, tripp, trippTripp, tripp, trippTripp, tripp, trippTripp, tripp, tripp det sa. 
I den nye kjolen 
Trippet hun så glad. 

    

A 

52 Hva heter denne midtstopperen, som var kaptein for det norske 
landslaget som ble slått ut av Brasil i OL i Beijing? 
 

                       

Ane Stangeland Horpestad 
 
(her godtar vi uansett hvilket 
etternavn eller?) 

53 Hva kalles denne hunden som hovedsakelig lever på Malta og er 
nasjonalhund der, men som har et navn som antyder at den kan 
komme fra et helt annet sted? 
 

                            
 

Faraohund 

54 Denne sandsteinsformasjonen omtrent midt i Australia var tidligere 
kjent som Ayers Rock, men har nå fått et nytt navn – det vil si, den 
har fått tilbake det gamle navnet som urbefolkningen i nærheten 
benytter. Hva er dette navnet? Det har fem bokstaver, og her 
krever vi helt korrekt stavet svar. 

                

Uluru 

55 Hvilket navn mangler i denne gruppen?  
 

Ole Danbolt Mjøs 
Berge Furre 
       ? 
Inger-Marie Ytterhorn 
Kaci Kullmann Five 

(Sissel) Rønbeck. 
 
(Medlemmene av Den Norske 
Nobelkomité) 



56 Hva heter denne mannen, som ble verdenskjent etter at politiet 
løslot familien hans, som han hadde holdt innesperret i kjelleren i 
opptil 24 år? 

                             

(Josef) Fritzl 

57 Hvilket Abba-album fra 1976 inneholdt bl.a. låtene «Money, 
Money, Money» og «Dancing Queen»? 
 

          
 

Arrival 

58 Hva heter denne skuespilleren, kjent fra TV-serien Lost, som også 
spilte rollen som den eldste av de fem søsknene i serien Party of 
Five? 
 

                           

Matthew Fox 



59 Hva heter denne grønnsaken, som er en viktig ingrediens i cajun-
suppen gumbo? Det finnes flere navn, men vi godtar uansett ikke 
svaret «gumbo», som er ett av navnene. 
 

             
 

Okra 
 
Godta også: 
 
– Bhindi  
– Grønnsak-hibisk  
 

60 På dansk heter denne tegneserien Raddiserne, på svensk heter 
den Snobben. Serien er opprinnelig amerikansk, og på både tysk, 
italiensk, spansk og fransk har de beholdt originaltittelen. På norsk 
heter den også noe annet enn originalen, hva er det norske navnet 
på tegneserien? 

Knøttene 

61 I hvilken by holdt Martin Luther king talen der han fortalte om en 
drøm han hadde hatt, eller egentlig hadde, han dagdrømte med 
andre ord? «I have a dream»-talen. 

Washington DC 
(Trappene til Lincoln 
memorial) 

62 Hvor mange nanometer går det på 1 meter? 1 milliard  
=10^9 

63 Hvilket land har grense til både Kamerun og Libya? Tsjad 

64 Hvilket Shakespeare-skuespill er musikalen West Side Story 
basert på? 

Romeo og Julie 

65 Hvem var det som etterfulgte kong Sverre som konge i Norge? 
Navn og nummer kreves. 

Håkon 3 (Sverreson) 

66 Hva står forkortelsen MR for i den medisinske prosedyren  
MR-tomografi? 

Magnetresonans 

67 Hvilken Ibsen-figur ytret følgende: «Stort har jeg mistet, men stort 
jeg fikk». 

Terje Vigen 

68 Hva kalles elven som dannes idet Eufrat og Tigris flyter sammen, 
og som deretter utgjør grensen mellom Iran og Irak? 

Shatt al-Arab 
(Godta også alt med Arvand) 

69 Ved hvilken by ligger motorsportbanen Albert Park, hvor det første 
løpet i Formel-1-verdensmesterskapet har vært kjørt nesten hvert år 
siden 1985? 

Melbourne 

70 Hva heter Nord-Norges høyeste fjell, med 1916 moh? Oksskolten 

71 Hva heter hovedstaden på Kreta? Heraklion (Iraklion, Iraklio) 

72 I hvilken by har demokratene i USA sitt landsmøte denne uken? Denver 

73 Hvem spilte figuren Stutum? (Bjørn) Sand 

74 Hva heter mannen fra Namibia som er landets eneste OL-
medaljør? Han var en slags evig toer, med sølv i OL på 100 meter 
og 200 meter både i 1992 og 1996. Han tok også tre sølv i VM, men 
i 1993 vant han for én gangs skyld gull – på 200 meter. 

(Frankie) Fredericks 

75 Musikk: Hvilket band står bak denne låta?  Smashing Pumpkins 

 


