
Nr Spørsmål Riktige svar av 47 

76 Spellemannsprisen i rock gikk i 1998 til albumet Amsterdam Stranded, som vi 
her hører tittelsporet fra. Hva het gruppa? 

16 

77 

Skalare, oscar, diskos og Jack Dempsey hører alle til innen en stor og variert 
familie av piggfinnefisker, med størrelse fra ca 3 til 100 cm. Disse fire brukes 
alle som akvariefisk, men andre er viktige matfisk. Hva kalles fiskefamilien, 
som er særlig kjent for sin artsoppsplitting i de store afrikanske sjøene? 
 

 

9 

78 

Hva het rasen eller arten som 
Chewbacca tilhørte? 

  

15 

79 

Hva brukes denne 
sesongbetonte innretningen 
til? 

  

14 

80 

 
 
Hvem har malt dette 
bildet? 

  

18 



81 

Hva heter denne blomsten, som 
har latinsk navn Cypripedium 
calceolus, og som er fylkesblomst i 
Nord-Trøndelag, hvor den også er 
kjent som Olavsbjelle? 

  

13 

82 

Hva heter denne 
amerikanske politikeren, 
som lenge var med i kampen 
om den republikanske 
nominasjonen til å bli 
partiets presidentkandidat? 

  

28 

83 

Hva heter den 23 år gamle 
Strongman-utøveren med 
tilnavnet «Hulk» som har vunnet 
Norges Sterkeste Mann-
konkurransen i 2007 og 2008? 

  

2 

84 Hvor mange tall er det å velge mellom i Viking Lotto? 20 

85 
Hva heter forfatteren som har skrevet spenningsbøkene En kule og 
Dødsriket? 

11 

86 
Foxwoods er det største i sitt slag i USA, og eid av indianerstammen Pequot. 
Hva er hovedvirksomheten der?  

34 

87 
Med et ord fra gresk mytologi, hva kalles et stadium mellom larve og 
utvokst insekt? 

7 

88 
Hvilken fotoapparat-fabrikant har systemet EOS? 
 

32 



89 

Søsteren hans døde av leukemi under OL i 1988 tidlig på dagen for hans 
første skøyteløp i lekene, og selv om var favoritt falt han på både 500 og 
1000 meter. Også i 1992 var han favoritt, men også da feilet han og havnet 
utenfor pallen. På Lillehammer i 1994 klarte han heller ikke medaljeplass på 
500 meter – men på 1000 meter tok han endelig gullmedaljen som så mange 
unnet ham etter all motgangen. Hva er navnet på denne amerikanske 
skøyteløperen? 

34 

90 Hvilken tv-serie og film stammer melodien «Suicide Is Painless» fra? 28 

91 
Det første korstoget foregikk rett før et «rundt» år, et årstall som slutter med 
to nuller. Hvilket rundt år? 

32 

92 
Hvilket land er verdens største produsent av kobber, og Sør-Amerikas 
rikeste land målt i BNP per innbygger? 

27 

93 
Hva heter TV-programmet på TV3 der Johanna Grønneberg er 
programleder, og som viser morsomme klipp sendt inn av seerne? 

9 

94 Hvem komponerte operaen Norma? 10 

95 
Mark, pel og rode er tre eldre måleenheter. Hvilken er henholdsvis et  
lengde-, vekt- og volummål? 

27 

96 
I sommer ble 27 nye steder innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, 
deriblant en øy. Denne øya er relativt ny, og dukket opp av havet i perioden 
1963-67. Hva heter denne 141 hektar store øya? 

39 

97 
Hvilket land ble i 1804, etter en revolusjon ledet av Toussaint Louverture, 
verdens første svarte republikk? 

25 

98 Hva heter Pakistans nye president? 20 

99 
«No Man's Land», «Bring the Pain» og «Losing My Mind» er tre episodetitler 
fra serien Grey's Anatomy. Hva har disse, og også de andre 
episodetitlene, til felles? 

21 

100 
Hvilket filmanimasjonsstudio ble startet som en del av Lucasfilm, deretter 
overtatt av Apple og så Disney, og har stått bak filmer som Toy Story, The 
Incredibles og Ratatouille? 

36 

 


