
Nr Spørsmål 2. omgang par Riktige svar av 43: 

1 
Hvilken gruppe er det vi skandaløst nok ikke hører her, i en sang fra 
1988? 

34 

2 

Disse dinosaurene kunne i 
motsetning til tidligere 
planteetere tygge maten før 
de svelget, og fantes på alle 
kontinenter. Ungene gikk 
gjerne på to ben for å kunne 
bruke forbena til å forsvare 
seg, mens voksne gikk 
vanligvis på fire – hva heter 
dyret? 

 

 

6 

3 

Med et navn som også er tittelen på en kjent 
countrysang av Hank Williams, hva heter 
denne kreolske gryteretten som består av ris, 
løk, paprika og forskjellig slags kjøtt, eventuelt 
skalldyr? 

  

27 

4 

Hva heter denne forfatteren født 
1965? Han har skrevet flere 
romaner og utga i 2008 Jeg skal 
vise dere frykten. 

  

23 

5 

Hvilken tegneserie av Frank 
Miller ble filmatisert under samme 
navn i 2005 med Bruce Willis i 
hovedrollen? 

  

31 

6 

Fordel disse franske oversjøiske departementene og territoriene på 
riktige hav: 

Guadeloupe 
Mayotte 

Wallis og Futuna 
 

  Indiske hav: 
 

32  Karibiske hav: 
 
  Stillehavet: 



7 

Hva heter denne pianisten fra 
Kongsvinger født i 1966, som har 
spilt inn CD-er for blant andre 
Naxos og Sony, og som vant 
Griegprisen i 1996? 

  

16 

8 

Hvilket geografisk navn har denne 
sitronsaften kjent fra 
dagligvarehyllene? 

  

16 

9 

Dette tettstedet er et fast 
anløpssted for Hurtigruten, og 
hver kveld møtes nordgående 
og sørgående hurtigrute her. 
Her kan du besøke 
kystmuseet «Norveg» (bildet). 
Lufthavnen har daglige 
avganger med Widerøe til 
Trondheim i sør og Bodø i 
nord. Hva heter dette 
tettstedet? 

 
 

9 

10 

Hva kalles denne fuglen, også 
kjent som sjøpapegøye? 

  

42 

11 

I år fyller denne effektive 
livredderen (tre-punkts-bilbeltet) 50 
år, og her ser vi oppfinneren. 
Hvilken bilprodusent stod bak 
denne banebrytende 
sikkerhetsløsningen? 

  

37 



12 

Hva er navnet 
på skue-
spillerinnen til 
venstre, kjent 
fra Kykelikokos, 
og sist som 
Helen Stange-
land i drama-
komedien En 
god nummer 
to? 

  

30 

13 
Zlatan Ibrahimović signerte en 5-års kontrakt for Barcelona i sommer. 
Tidligere har han spilt for Inter Milan, Juventus, Ajax og hvilket svensk 
lag? 

33 

14 Hvilket land er det siste i Afrika som har blitt uavhengig og FN-medlem? 30 

15 
Dette svaret kan assosieres med komediefilmer: Hva kalles i særlig 
svenske drikkeviser de to første akevittsnapsene ved en bordsetning? 

18 

16 

Hva heter væsken som har formelen OC(CH3)2? Den brukes som 
neglelakkfjerner og for å tynne maling. Den produseres også i små 
mengder i menneskekroppen. Kokepunktet er på ca 56 grader, slik at 
væsken fordamper relativt raskt i romtemperatur. 

30 

17 I hvilket land finner vi Kapp Kanin? 24 

18 

Hva kalles den gummilignende, men lite elastiske massen som 
utvinnes av trær som hører til familien Sapotaceae i Sørøst-Asia ? 
Materialet ble tidligere benyttet til rotfyllinger og som fyll i golfballer, men er 
nå stort sett erstattet av ulike plastmaterialer. 

12 

19 
Hva heter den svenske konsernsjefen for SAS (altså ikke SAS Norge, 
men internasjonalt)? 

12 

20 
Hvilket land er det eneste ikke-engelskspråklige som har verdensmestere i 
dart for menn? 

18 

21 Hva heter dama til Svarte-Petter i Donald Duck & Co? 21 

22 
Fotballaget Wolfsburg vant sin første tyske ligatittel i vår. Byen med samme 
navn ble grunnlagt i 1938 av selskapet som fremdeles er fulleier av 
fotballklubben; hvilket stort tysk selskap? 

28 

23 
Hvilken tittel, også kjent fra en TV-filmatisert roman av James Clavell, 
hadde overhodet for de japanske militære styrker frem til 1860-tallet? 

40 

24 
Den totale poengsummen for et skihopp er summen av stilpoeng og 
lengdepoeng. Hvor mange lengdepoeng får man for å lande på det 
såkalte k-punktet? 

31 

25 
Norges eldste landsomfattende forening for tryllekunstnere har ca 250 
medlemmer, og heter «Magisk ? Norge». Hvilket ord står 
spørsmålstegnet for? 

33 

 


