
Finaleomgang 1 

 

1. Rødviner er laget av røde (mørke) druer. Mange hvitviner er også helt eller delvis av røde 

druer, men skallet fjernes før produksjon. En del hvitviner lages imidlertid av kun grønne 

(lyse) druer – hvilket fransk uttrykk på tre ord står gjerne på flasker av slik vin? 

2. Hva heter denne øykommunen i Møre og Romsdal, som har navn etter den største øya, 

og som består av den og om lag 4000 mindre øyer, holmer og skjær. Den ble dannet i 

1960 som en sammenslåing av Hopen, Edøy og Brattvær. I tiårsperioden fra 1996 til 2006 

var den kommunen med størst tilbakegang i befolkning, som er nesten halvert siden 

1950. Hopen, som er administrasjonssenter, ligger på nordsiden av den største øya, hvor 

80% av kommunens ca 2100 innbyggere bor. 

3. Hva het denne mannen, som var britisk statsminister i årene 1855-58 og 1859-65? Før 

det var han utenriksminister en rekke ganger fra 1830, og under ham var England i de 

såkalte opiumskrigene og han gikk inn for Krimkrigen. 

4. Hvem vant sprint-verdenscupen for herrer i langrenn i 2008? 

5. Hva kalles denne sebra-arten, som ble utryddet i 1880-årene? Den fantes i Sør-Afrika og 

var gulhvit av farge. 



Finaleomgang 2 

 

1. Denne kjente skulpturen av Bernini viser en spansk helgen og mystikers ekstatiske 

forening med Gud. Sammen med Johannes av Korset regnes hun som grunnleggeren av 

tiggerordenen barfotkarmelittene. Hva het hun? 

2. Med over 5800 leverte fly per dags dato, og over 1200 eksemplarer i luften til enhver tid, 

hva er verdens klart mest solgte passasjerfly? Flytypen finnes i ni varianter, vi ber om 

fabrikant og typenavn. 

3. På 2000-tallet har det blitt utviklet en ny og mer publikumsvennlig form for cricket, der 

hvert lag bare spiller én innings, slik at kampen gjerne varer under tre timer. Spesielt den 

indiske Premier League har blitt svært populær, og tiltrukket seg kjente spillere fra vanlig 

cricket. Man håper også at den nye formen skal bety en sjanse til å få cricket på OL-

programmet. Med et navn som antyder det maksimale antall overs som battes av hvert 

lag, hva heter cricketformen? 

4. Filmen Salò, eller Sodomas 120 dager, basert på en bok av marquis de Sade, har blitt kalt 

verdens mest kontroversielle film. Regissøren laget også andre litterært baserte filmer 

som Dekameronen og Canterbury Tales, og ble myrdet i 1975 ved gjentatte overkjørsler 

av hans egen bil. Hva het han? 

5. Hva heter fjellkjeden i Mexico hvor blant annet landets høyeste fjell, vulkanen Orizaba 

ligger? Områdene der er inndelt i Occidental (vest), Oriental (øst), del Sur (sør), men 

merkelig ikke i en nordlig del. Hva heter altså denne fjellkjeden, som også var åsted for 

en film med Humphrey Bogart fra 1948? 



Finaleomgang 3 

 

1. Passasjertoget Ghan går en rute på nesten 3000 km. Navnet kommer fra de afghanske 

kamelkaravanene som tidligere trafikerte den samme ugjestmilde ruten – i hvilket land 

går Ghan-toget? 

2. Dette motemerket er eid av LVMH og har Karl Lagerfeld som creative director. De er 

særlig kjent for sine "baguettevesker", og lager også parfyme, ur og smykker. Hva heter 

merket, som vi ser logoen til her? 

3. Dette strengeinstrumentet av siter-typen regnes som Finlands nasjonalinstrument. Hva 

kalles det? 

4. Hva het stedet i Korea hvor de allierte FN-styrkene i september 1950 foretok den største 

landsettingen siden D-dagen? 

5. Det tyngste av alle grunnstoffer har fått sitt navn fra gresk for ”illeluktende”, fordi et 

oksid av stoffet er nettopp det. Det er så tungt at en kompakt fotball laget av stoffet ville 

veie omtrent 125 kilo. Hvilket grunnstoff er dette? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


