
Nr Spørsmål 3. omgang par Riktige svar av 43: 

1 

Dette er en De Havilland 
Canada DHC-6. Hvilket 
navn er denne flytypen 
bedre kjent under? 

  

27 

2 

Hva heter på norsk 
plantefamilien som har 
vitenskapelig navn 
Chenopodiaceae?  Blant 
interessante arter i familien har vi 
stjerne-?, som er en klatreplante 
som har vært brukt som spinat, og 
det samme gjelder Stolt Henrik, 
som vi ser her. Videre befinner 
spinaten selv seg i denne familien, 
og det gjør også beter som 
sukkerbete og rødbete. 

  

1 

3 

Hva er navnet på arkitekten 
som blant har tegnet Børsen i 
Oslo og Tromsø domkirke 
(bildet)? 

  

12 

4 

Denne dataspillfiguren, som er maskoten 
til selskapet Ubisoft, gir navnet på en 
kunstner (særlig kjent som fotograf) hvis 
man bytter om første og andre halvpart 
av navnet hans. Hva heter figuren? 

  

14 

5 

Hva er navnet 
på denne 
ungdomsserien 
som utspiller 
seg i New York? 
I Norge har den 
gått på 
TVNorge. 

  

24 



6 

Hvem mangler i denne rekken? 

 

28 

7 

Hva heter plantebastfibrene som 
visstnok er verdens nest mest 
produserte fibre etter bomull? 
Planten vokser særlig i Asia, men 
også i Brasil, og sekkestrie er laget 
av dette. 

  

14 

8 
Forfatteren Alexander McCall Smith har gjort suksess med sin krimserie 
Damenes detektivbyrå nr. 1 (The No. 1 Ladies' Detective Agency). I hvilket 
land foregår handlingen i disse bøkene? 

20 

9 

Hvem har malt dette bildet, Jente 
ved Seljordsvannet? 
 
 

  

10 

10 

Denne formen for skyts har kortere løp enn kanon, har høye og krumme 
kulebaner med bratt nedslagsvinkel, og kan ses på som en større variant 
av en bombekaster eller morter. Den har eksistert helt siden man hadde 
glatte løp, og har overlevd til vår tid, som et effektivt skyts i land med 
vekslende lende og store høydeforskjeller. Vanlige kalibre er 105 mm og 
155 mm. Hva kalles det? 
 

 

26 

11 

Hva heter denne norske profesjonelle bokseren, som er verdensmester 
i weltervekt i forbundene WBA og WBC? Hun er oppinnelig fra Colombia, 
men oppvokst i Bergen, og ble verdensmester i mars i år. 
 

 

43 



12 
Hvilken betegnelse brukes om de mest radikale forkjemperne for kvinnelig 
stemmerett i Storbritannia på begynnelsen av 1900-tallet? 

40 

13 Hva heter det høyeste fjellet i Norge utenfor Jotunheimen? 34 

14 
Hva heter den litterære figuren i Stieg Larssons trilogi som er et 
datageni, og som ble spilt i den første filmen Menn som hater kvinner av 
skuespillerinnen Noomi Rapace? 

41 

15 
Hva heter skøyteløperen som tok bronse på 1500 meter i OL i 1980, og 
som senere ble skøytepresident i periodene 1997–1999 og 2003–2007? 

9 

16 
Hva heter de to hovedpersonene i komiserien Hilde & Brede show til 
etternavn? 

37 

17 

Hva heter det svenske politiske partiet som ble stiftet i 2006, og som i 
2009 kom inn i Europaparlamentet med ett mandat? Partiprogrammet 
omfatter i bunn og grunn bare en ting – fri fildeling på internett – og har fått 
søsterpartier i Tyskland, Finland, Spania, Østerrike, Frankrike og Estland. 

37 

18 
Hvilken kunstretning kan ha sitt navn etter det franske ordet for 
gyngehest? 

21 

19 
Steinpartikler klassifiseres etter kornstørrelse. Hvilket ord skal inn på den 
manglende plassen her? Stein - grus - sand - ? - leire. 

18 

20 Hvilket land av disse tre er minst i areal – India, Mexico eller Iran? 24 

21 
Godwins lov er en «uoffisiell internettlov» som sier at hvis en diskusjon blir 
lang nok vil noen før eller siden drepe den fullstendig ved å nevne... hva? 

22 

22 

Hvilket insektmiddel fra planteslekten Derris ble tidligere også mye brukt i 
fiskeforvaltningen, bl.a. når uønskede fiskearter skulle fjernes fra vassdrag 
eller fiskeanlegg? I dag brukes stoffet mest til å utrydde lakseparasitter, og 
er underlagt streng kontroll. 

29 

23 
Det norske selskapet Simax har levert høy kvalitet i sitt felt siden 1978, hva 
driver de med? 

6 

24 
Hva var betegnelsen på den tyske republikk i perioden 1919-33, oppkalt 
etter stedet der den demokratiske forfatningen ble vedtatt? 

42 

25 

Hvilket land har dette flagget og internettkode .sr? 
 

 

24 

 


