
Nr Spørsmål Riktige svar av 47 

26 Hvem hører vi her? Vi vil ha vokalist OG band. 15 

27 

Hva heter denne mannen, som var konsernsjef i ABB i 10 år frem til 1998, 
for så å overta i Kværner ASA i 1999? I 2001 måtte han gå av som følge av 
en maktkamp med Kjell Inge Røkke. Han fikk deretter tidenes største 
gyldne fallskjerm i Norge, anslagsvis 78 millioner. 

 

20 

28 

Hvilket land har sin nasjonalfugl 
på euromynten? 

  

24 

29 

Denne blomsten heter naturlig nok 
noe med "-hjerte", men har en 
militær grad først i navnet. Hvilken 
grad? 

  

33 

30 

 
Hvilket stjernetegn i Dyrekretsen 
har dette symbolet? 
 
 
 
 
 

 

 

5 



31 

Hva heter denne skuespilleren, 
kjent fra bl.a. filmen Fargo? 

  

22 

32 

Hva heter denne 
basketballspilleren, som er 
eneste nordmann som har spilt i 
NBA? 

  

20 

33 I hvilken stat i USA er Portland den største byen etter folketall? 39 

34 Hva var Eirene (Irene) gudinne for i gresk mytologi? 9 

35 

Denne grupperingen var opprinnelig en gren innen den sjiamuslimske 
ismailittersekten, og de fikk sitt navn som en nedsettende betegnelse som 
stammer fra arabisk  for «hasjbrukere». Navnet deres har siden gått inn i 
flere europeiske språk som betegnelse på en bestemt form for drapsmann. 
Hva het sekten, eventuelt hvilket ord er det snakk om? 

32 

36 
I den klassiske musikken består en blåserkvintett vanligvis av de fire 
treblåserne fløyte, obo, klarinett og fagott, samt én messingblåser. Hvilket 
messinginstrument? 

23 

37 

Hva kalles typen lyspære som er laget av kvarts eller hardt glass, og hvor 
gassfyllingen er tilsatt partikler fra et grunnstoff tilhørende en bestemt 
gruppe i det periodiske system? Som regel er dette jod eller brom, og 
denne prosessen bidrar til at glødetråden kan ha mye høyere temperatur 
enn i vanlig lyspære, og den gir derfor både mer intenst og hvitere lys. 

35 

38 
Hvilken nordmann ble europamester i rallycross to ganger i divisjon 1, i 
årene 1982 og 1983? 

3 

39 
Hva heter solenergiselskapet med hovedkontor på Høvik, som har slått 
seg opp til å bli en av verdens ledende leverandører av superrent silisium, 
produsert i såkalte wafere? 

19 

40 Hvem skrev boken The Handmaid's Tale? 8 

41 Hvor mange master har en brigg? 24 

42 
Hvilke to farger brukes for å benevne delene av Nilen som møtes ved 
Khartoum? 

43 



43 Hvilken by regnes som Tysklands finansielle «hovedstad»? 38 

44 
Hvilken av disse er ikke en virkelig frukt? Adamseple, fingersitron, 
smørappelsin. 

7 

45 
Hva har navnene til gruppene Pearl Jam, 10cc og Lovin' Spoonful til 
felles? 

8 

46 
Hvilken sport kommenterte Hallvard Flatland på NRK og TVNorge før han 
ble mer generell programleder? 

45 

47 
Hva heter Colombias nest største by, som har gitt navn til det beryktede 
narkotikakartellet ledet av Pablo Escobar og vært kjent som 
«kokainhandelens hovedstad»? 

31 

48 
Hva het mannen som levde fra 1802 til 1880 og som sto bak salmeboken 
som har vært desidert mest brukt i Den norske kirke? 

36 

49 Er det islamske året kortere eller lengre enn det vestlige? 34 

50 Hvilken film vant prisen for beste film ved Amanda-utdelingen 2008? 31 

 


