
Nr Spørsmål 2. omgang individuelt Riktige svar av 55: 

1 

Hvilket norsk band ser og hører 
vi her? 

  

32 

2 

Han ble flere ganger kåret til «the 
most trusted man in America» og 
var ankermann for CBS Evening 
News fra 1962 til 1981. Han 
rapporterte fra drapet på John F. 
Kennedy, dekket månelandingen, 
og var den første i Amerika som 
hadde innslag om The Beatles. 
Hva het han? 

  

32 

3 

The Victor Talking Machine Company var tidlig 
på 1900-tallet USAs ledende produsent av 
fonografer. Selskapet ble i 1929 kjøpt opp av 
RCA. Den japanske avdelingen levde imidlertid 
videre og er i dag en av verdens ledende 
produsenter av ulike typer elektronikk. Hva 
heter dette japanske firmaet, som i dag har 
rundt 35 000 ansatte?  

 

6 

4 
Hos filosofen Hegel er det gjerne slik at hvert begrep – tesen – skaper sin 
egen motsetning – antitesen – hvorpå disse går opp i en høyere enhet. 
Hva kalles den? 

32 

5 

Hva heter dette instrumentet? 

  

42 

6 

 
Hva heter det finske keramikkmerket som opprinnelig var et 
datterselskap av svenske Rörstrand, men som i finsk eie utviklet seg til å bli 
Europas største keramikkfabrikk i midten av forrige århundre?  I dag er det 
eid av Iittala, og det har et geografisk navn etter et område i Helsinki som 
gir assosiasjoner til Midtøsten heller enn Finland. 

24 

7 Hva heter amerikaneren som er landslagstrener i skøyter? 48 

8 

Hva heter denne planten, med det 
latinske navnet Tripleurospermum 
inodorum? Den ligner prestekrage, 
men har flere blomster på forgrenede 
stilker. Det vokser gjerne i åkrer, ved 
avfallsplasser og på torvtak, og 
regnes som et brysomt ugress, og 
navn etter øyenbrynene til en norrøn 
guddom. 

  

19 



9 

Hva kalles denne steinen som er 
fastkilt i en sprekk over et flere 
hundre meter høyt stup ved 
Lysefjorden? 

  

16 

10 

Til hvilket håndarbeid brukes en slik nål med en liten krok i enden? 

 

51 

11 
Hvem ble i 1956 kjent for sangen «Banana Boat Song», eller «DÆI-O!» 
som Fleksnes ville kalt den? 

42 

12 
Museene Thyssen-Bornemisza og Reina Sofia er to av de tre i det som 
kalles «kunstens gylne triangel» i en europeisk hovedstad – hvilket er det 
tredje? 

33 

13 

I hvilken idrett, der USA er regjerende olympiske mestere både for kvinner 
og menn, vant Panathinaikos tidligere i år den edleste europeiske 
lagturneringen for menn, idet de slo de regjerende mestre CSKA Moskva i 
finalen? 

42 

14 

Aftenpostens gullmedalje er en av Norges mest prestisjetunge idrettspriser, 
som deles ut for årets beste idrettsprestasjon av en norsk utøver, og som 
bare kan gis én gang til samme person. Den ble innstiftet av Idrettsbladet i 
1933, og ble fra 1934 til 1996 utdelt av en annen avis. Hvilken avis? 

32 

15 
Hvilket treslag utgjør det største volumet i skogen i Norge, med 52%? 
(Det holder å svare slekt, altså ikke veldig spesifikt.) 

31 

16 
Dersom Italia er en støvel, hvilken region, hvor byene Bari og Brindisi 
ligger, utgjør hælen? 

16 

17 
Hva kalles en bil som bruker både en forbrenningsmotor og en elektrisk 
motor som kraftkilde? 

53 

18 Hvilken trebokstavsforkortelse har virkestoffet i hasj? 15 

19 I hvilket år ble Kong Harald født? 48 

20 
De to søsknene Settergren dukket først opp i en bok fra 1945, som naboer 
til den meget kjente tittelfiguren. Hva heter de til fornavn? 

48 

21 

I Oscar-utdelingen for 1998 vant Roberto Benigni prisen for beste mannlige 
hovedrolle i en film han selv hadde regissert. Kun én person hadde klart 
dette før, da hans rolle som Hamlet ga ham skuespiller-Oscar for 1948. 
Hvem var dette? 

33 

22 
Romernes ord for fritid har overlevd til vår tid, ved at vi sier at vi nyter det. 
Hvilket latinsk ord? 

36 

23 
I hvilket band som ga ut album fra 1977 til 1988 var Tina Weymouth 
bassist? 

12 

24 Hvem hadde stemmen til dukken Titten Tei? 50 

25 
Hva heter bulgareren som er kjent for sin ofte tvilsomme oppførsel og 
obskure dresser, og som ligger som nr. 1 på verdensrankingen i sjakk? 

23 

 


