
Nr Spørsmål 1. omgang individuelt Antall riktige svar av 55: 

1 

Hva heter denne norske 
syklisten, som i etapperittet 
Polen rundt i august sikret Norge 
en kvote på hele 10 syklister i 
VM for sin 3. plass sammenlagt? 
Han vant også en etappe i Italia 
rundt, og regnes som ett av de 
aller største talentene i verden.   

49 

2 Hva kalles et stoff som bidrar til at en kjemisk reaksjon går fortere, uten 
selv å delta eller bli brukt opp i reaksjonen? 40 

3 

Hva heter denne skuespilleren, 
som har spilt i filmer som The 
Right Stuff, The Abyss og A 
Beautiful Mind? 

  

22 

4 

Hva heter denne byen, som har 
en estimert  befolkning på om lag 2 
millioner innbyggere, og som er 
den tredje største i Australia? 

  

35 

5 

Hva er KNM forkortelse for, 
f.eks. på KNM «Fridtjof Nansen», 
som er på oppdrag i farvannet 
utenfor Somalia? 

  

48 

6 

Hvem har malt dette bildet, Blått 
interiør? 

  

24 

7 
Hva het programmeringsspråket som ble utviklet av Ole-Johan Dahl og 
Kristen Nygaard på 60-tallet, og som gjerne regnes som det første 
objektorienterte programmeringsspråket? 

20 

8 

Hva heter denne tennisspilleren, 
britenes fremste håp i sagaen om 
å vinne Wimbledon igjen på 
hjemmebane? Han røk ut i 
semifinalen i årets turnering. 

  

28 



9 Hvilket navn ble brukt på området på Øst-Grønland som var okkupert av 
Norge mellom 1931 og 1933? 14 

10 

Hvem skrev romanen fra 1884 
som handler om denne guttens og 
den rømte negergutten Jims reise 
nedover Mississippi? 

  

45 

11 
Hvilken kjent rockegitarist, ranket nr 39 gjennom tidene av magasinet 
Rolling Stone, leverte sin doktorgradsoppgave i astrofysikk i 2008, med 
tittelen A Survey of Radial Velocities in the Zodiacal Dust Cloud? 

21 

12 Hva heter den store byen ved utløpet av elven Neva? 43 

13 
«Du skal hedre din far og mor» lyder det fjerde av de ti bud. Hvilket annet 
bud begynner bare med «Du skal», heller enn «Du skal ikke»? (Ønsker 
tekst, ikke nummer.) 

41 

14 
Hvilken amerikansk komponist som levde fra 1910 til 1981 er trolig mest 
kjent for sin Adagio for Strings (1936), som bl.a. ble benyttet i filmen 
Platoon? 

12 

15 Japans nest vanligste familienavn etter Sato er også navnet på et bilmerke 
– hvilket? 24 

16 
Lesotho grenser bare til ett land. Hvilket annet afrikansk land grenser 
bare til ett land? 

 
For å unngå tvil om dette er et lurespørsmål: Vi er ikke ute etter Marokko. 

37 

17 Det hender Ånden som går tar på seg vanlige klær og går rundt i byen som 
en vanlig mann. Da går han ofte på bar, hva bestiller han? 32 

18 Hvilken krig var den såkalte Fortsettelseskrigen en fortsettelse av? 
 15 

19 
Hvilken nobelprisvinnende forfatter debuterte i 1950 med romanen Det 
synger i gresset, som handler om forholdet mellom hvite og svarte i Sør-
Afrika? 

25 

20 

Det greske ordet glykys betyr søt, og rhiza betyr rot, så Glykyrrhiza er altså 
en «søtrot», en plante med en rot som gir et søtt, svart eller brunt stoff mye 
benyttet i medisin og som nytelsesmiddel. Hvilken plante eller stoff 
(plante og stoff har samme navn)? 

23 

21 Nevn ett år i baseballspilleren Babe Ruths 21-årige MLB-karriere. 39 

22 
Hva heter den største etniske befolkningsdelen i Kina, som også 
naturlig nok er den største i verden, ettersom de utgjør omkring 20% av 
verdens befolkning? 

33 

23 Hva het TV-komedien som gikk på TV2 fra 2002 til 2004 og som hadde 
Yngvar Numme og Kim Haugen i de to hovedrollene? 

25 

24 Hva er det latinske navnet på fjærskyer? 21 

25 Hva har byene Vilnius og Linz (og bare de to) til felles i år? 48 

 


