
Nr Spørsmål 3. omgang individuelt Riktige svar av 55: 

1 
Hva var frem til 1930 navnet på den militære graden fenrik, også kjent 
fra tittelen på en norsk film fra 1993? 

39 

2 

På hvilken plass i Berlin som er 
oppkalt etter en annen tysk by 
finner vi bl.a The Sony Center og 
denne skulpturen av Robert 
Rauschenberg som består av to 
sykler i en fontene? Plassen var i 
sin tid delt i to av Berlinmuren. 

  

32 

3 

Hva heter denne slangen, med 
latinsk navn Crotalus cerastes? Den 
har sitt engelske navn etter måten 
den beveger seg på, og dette 
navnet er også betegnelsen på et 
luft-til-luft missilvåpen som har vært 
benyttet på norske F16-fly inntil 
nylig. Michael Madsens rollefigur i 
Kill Bill hadde dette kodenavnet, 
som dessuten inngår i tittelen på en 
R.E.M.-singel. (Norsk eller engelsk 
navn er OK.) 

 

 

21 

4 

Han er en av verdens mest leste 
bloggere. Hva heter han? 

  

35 

5 Hva var navnet på slottet der kong Arthur angivelig bodde? 42 

6 

Hva heter denne Formel 1-
kjøreren, som da han vant 
Tyskland Grand Prix ble den første 
fra Australia til å vinne et F1-race 
siden 1981? 

  

11 

7 
Hvem ledet i 1982 den første norske ekspedisjonen som nådde Nordpolen 
over isen, og i 1984-1986 jordomseilingen med «Saga Siglar»? 

26 

8 

Dette er flagget til Costa Rica. 
Hvilket lands flagg får du hvis 
du bytter om den røde og blå 
fargen (og endrer proporsjonene 
litt)? 
 

  

26 



9 

Hva kalles spanskrørpalmen 
som brukes til flettverket med 
samme navn i stolseter, kurver og 
lignende – og her også i nedre del 
av et Picasso-bilde? 

  

18 

10 

Hva heter denne animasjons- og 
tegneseriefiguren, som så 
dagens lys for første gang på 
lerretet i 1930? 

  

39 

11 Hvem var mor til Herakles eller Herkules? 4 

12 
Det sies at en helgen som døde i 1081 opprettet hospitser i to alpepass 
nær Mont Blanc, der munkene ble kjent for sin redningstjeneste med 
hunder. Hva het helgenen som stiftet hospitsene? 

46 

13 
I hvilken idrettsgren ble Kenneth Braathen olympisk mester på 1990-
tallet? 

39 

14 
Hvilken stilling har blant annet Liv Gjølstad, Karenanne Gussgard, Karin 
Maria Bruzelius og Toril Marie Øie? Krever presist svar. 

21 

15 

Fordel følgende hel- eller halvoffisielle platetitler på riktig band:  
The Black Album 
The Green Album 
The White Album 

 The Beatles: 

54 Metallica:                             

 Orbital: 

16 
Med et navn som kan forbindes med Tore W. Tvedt (født 1943) hva heter 
vollen der det endelige slaget mellom æser og jotner vil stå under 
Ragnarok? 

47 

17 
I Maxi-yatzy, hva er den maksimale poengsummen man kan oppnå for 
«Tårn»? 

34 

18 
I hvilket land ble mange medlemmer av Kikuyu-stammen overfalt av 
medlemmer av Kalenjin-stammen i 2007/2008? 

23 

19 I hvilken verdensdel finner vi landskapet Bessarabia? 27 

20 Hva var det tidligere navnet på sjokoladen som nå heter Twix? 34 

21 

Fra hvilken sang er dette tekstutdraget?  
Greta Garbo and Monroe / Dietrich and DiMaggio 
Marlon Brando, Jimmy Dean / On the cover of a magazine 
Grace Kelly, Harlow, Jean / Picture of a beauty queen 
Gene Kelly, Fred Astaire / Ginger Rogers, dance on air 

13 

22 
I hvilket større verk fra 1300-tallet kan vi blant flere andre lese 
fortellingene «The Wife of Bath's Tale», «The Second Nun's Tale» og «The 
Shipman's Tale»? 

32 

23 
Hvilken fotballspiller ble seriemester fem ganger fra 1983 til 1990, to 
ganger med Vålerenga og tre ganger med Rosenborg? 

14 

24 
Hvilket dyr har det vitenskapelige navnet Rangifer tarandus, og kalles 
«caribou» i Nord-Amerika? 

34 

25 
Uttrykkene «sør for Stad» og «nord for Stad» (uttales Statt) er kjent fra 
værmeldinger. I hvilket fylke ligger Stad? 

35 

 


