
Nr Spørsmål Svar 

46 Hvem skrev musikken til musikalen som denne sangen er hentet fra? 27 

47 

Hva het offiseren som hadde nøkkelrollen i 20. juli-opprøret mot Hitler i 
1944? Tom Cruise spiller ham i en film som skal slippes i oktober. 

             
(Cruise til høyre.) 

20 

48 

Hvilken vegetablisk olje er 
dette? Den har tradisjonelt vært 
mye brukt til bindemiddel i maling 
og også i vinduskitt, som består av 
kritt og denne oljen. Et tidligere 
svært populært interiørmateriale 
har et latinisert navn etter oljen, og 
nå har den også begynt å dukke 
opp så smått som kosttilskudd. 
 

  

27 

49 

Etter at Venezuela la til en åttende stjerne i flagget sitt, er disse to de 
eneste nasjonalflaggene i verden med akkurat sju stjerner. Gi navnet på 
ETT av landene. 

        

9 

50 

Hva het denne skuespilleren, 
forfatteren og tegneren som levde 
fra 1921 til 2000, og som gjerne 
ble brukt i mer eller mindre 
absurde biroller? 

 
 
 
 

15 



51 

Hva heter dette omstridte 
området som okkuperes av 
Israel, men som Syria anser 
som sitt? 

  

32 

52 

Skytegrenen miniatyrgevær ble i OL i 1936 vunnet av en nordmann, med 
300 av 300 mulige poeng. Han tok også bronse i 1948, og ble flere ganger 
verdensmester. I 1937 grunnla han en våpenhandel og 
børsemakerforretning som i mange år lå i Oslo. Navnet? 

13 

53 I hvilken måned feires allehelgensdag i Den norske kirke? 25 

54 Hvilken kommune ble slått sammen med Frei til én i 2008? 23 

55 
Hva heter gudinnen som er Brages hustru i norrøn mytologi, og som har 
ansvaret for eplene som sikrer gudene evig liv? 

28 

56 
Tradisjonelt skal en sikh bære fem ting til enhver tid: uklippet skjegg og hår 
(skjult under en turban); en kam; et armbånd av stål; en 
boxershortslignende underbukse og...? 

19 

57 

Verdensrekorden i syvkamp (for kvinner) har nå stått i 20 år. 
Rekordinnehaveren har tre OL-gull, og var svigerinnen til en annen 
friidrettsutøver med tre OL-gull og verdensrekorder som er 20 år gamle. 
Hva heter syvkjemperen (krever dobbelt etternavn)? 

28 

58 Hva het Universitetet for miljø og biovitenskap tidligere? 32 

59 Hva heter øya som Notre Dame i Paris ligger på? 19 

60 
Med et ord som leder tankene til mineralriket, hva kalles et beger som 
brukes under nattverden? 

28 

 


