
Nr Spørsmål Riktige svar av 47 

51 

Hva heter denne 
stadionen, som en gang 
var verdens største med 
plass til ca 200.000 
tilskuere? Det har vært spilt 
VM-finale på den etter 
krigen. 
 

  

29 

52 

Fuglekongen er Norges 
minste fugl. Fuglen på 
bildet sies å være 
Norges nest minste, og 
ser ut som en liten 
klump med en stjert 
som stikker nesten rett 
opp. I forhold til 
størrelsen er sangen 
ganske kraftig, med et 
raspende parti midt i. 
Hva kalles fuglen?   

15 

53 

Lille Shiloh Nouvel ble i 2006 det første spedbarnet som ble modellert i 
voks av Madame Tussaud's, nærmere bestemt av New York-avdelingen. 
Hvem er foreldrene? 

 

36 

54 

Hva heter denne skuespilleren, 
som vant Oscar for beste birolle for 
filmen No Country for Old Men? 

  

25 

55 

Umettede fettsyrer regnes som bedre å få i seg enn mettede; at de er 
umettede betyr at molekylene i tillegg til enkeltbindinger også inneholder 
dobbeltbindinger mellom noen av karbonatomene. Det har også noe å si 
hvor dobbeltbindingene forekommer – i molekylet vi ser her, forekommer 
den første dobbeltbindingen ved det tredje karbonatomet. Hva kalles 
denne typen spesielt sunne fettsyrer? 

 

26 



56 

Hva heter denne 
broen, som går over 
elven Arno? 

  

21 

57 
Hvilket land hadde kontroll over sonen langs Panamakanalen inntil den 
ble overført til Panama i 1999? 

43 

58 Hvilken del av kroppen pleies med produkter av merket Scholl? 31 

59 

Hva heter pengeoverføringssystemet som brukes mye i Somalia og 
andre områder hvor det ikke finnes et funksjonelt bankvesen? Systemet 
har fått en del oppmerksomhet fordi man mener at det har vært brukt til å 
finansiere terrorisme. 

12 

60 
Under hvilken tittel kjenner vi fortellingssamlingen Kitab alf layla wa-layla, 
som har sitt opphav helt tilbake på 800-900-tallet? 

45 

61 Hva er blått og hvitt og kalles lokalt «Siniristilippu»? 39 

62 
Hvilket land uten kystlinje vant den prestisjetunge seilasen Americas Cup 
i 2003? 

40 

63 Hva er den kriminelle lavalder i Norge? 30 

64 

Hva het den greske statsmannen som gjennom en rekke politiske 
manøvre ble Atens leder fra 440-årene og frem til sin død omkring år 429 
f.Kr? Han ble valgt til strategos hvert år og bygget opp Aten som en sterk 
sjømakt via det deliske/attiske forbund. Under hans tid ble byen rik, og mye 
av denne rikdommen gikk med til byggeprosjekter, blant annet Akropolis og 
Parthenon-tempelet. Han utarbeidet Atens strategi i den pelopennesiske 
krig, men døde av pest før krigen hadde vart veldig lenge. 

20 

65 
Navnet på en sentral sangstil innen italiensk opera, med eksponenter som 
Rossini, Bellini og Donizetti, er også navnet på en kjent norsk popgruppe 
som albumdebuterte i 1987. Hvilket begrep? 

32 

66 
Hva kalles den viktige transformatoren i en bensinmotor som omdanner 
batterispenningen til flere titusen volt, til bruk i tennpluggene? 

28 

67 Hva heter hovedstaden i Namibia? 41 

68 
Hvilken skuespillerinne vant Oscar for beste kvinnelige hovedrolle for 
1954 for sin rolle i filmen The Country Girl (Bak kulissene)? Navnet hennes 
var tittelen på en stor hitsang tidlig i 2007. 

23 

69 

Hva kalles den etniske minoriteten i Nord-Norge som består av 
etterkommere av finske bønder og fiskere som flyttet dit i det 18. og 19. 
århundre? Mange av dem liker forøvrig ikke denne betegnelsen, og 
foretrekker «norskfinner». 

46 

70 
 
Hva heter sammenslutningen av 13 arbeidstakerorganisasjoner der de 
tre største er Tekna, Den norske legeforening og Norges Juristforbund? 

31 

71 
Før Alexander Dale Oens og Sara Nordenstams medaljer i årets OL var 
Norges beste olympiske svømmeplasseringer to femteplasser av samme 
svømmer. Hvilken svømmer? 

29 



72 

Hva het den italienske fiolinisten og komponisten som levde fra 1782-
184, og som vant ry som i Europa som fiolinens trollmann gjennom sin 
virtuose teknikk og kunstneriske temperatment? Han skrev blant annet 24 
Capricci for solofiolin og 12 sonater for fiolin og gitar. 

32 

73 

Vi skal frem til et dameblad som ble grunnlagt i Frankrike i 1937, og som nå 
også utgis i en rekke andre land; de engelskspråklige utgavene har mottoet 
«More than a Pretty Face». Med et kvinnenavn som tittel, hva heter 
bladet? 

17 

74 
Hva kaller man tidsperioden mellom den tidlige middelalder og 
senmiddelalderen? 

29 

75 
Hva kalles det opiumsproduserende området i regionen der Myanmar, 
Laos, Vietnam og Thailand møtes? 

42 

 


