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Lag

Runde 3



SPØRSMÅL 1

"A dingo ate my baby" er et utrykk som forbindes med 
hvilken film fra 1988 (selv om det aldri ble sagt akkurat slik 
av den kvinnelige hovedpersonen)? 



SPØRSMÅL 2

Przewalskihesten er den siste rasen med ekte villhester 
(aldri vært domestisert) i verden. Den var riktignok 
utryddet i vill tilstand på 1960-tallet, men etter en vellykket 
utsetning av arten fra dyrehager eksisterer det nå en 
bestand av en viss størrelse i sitt opprinnelige habitat. I 
hvilket land lever nå verdens siste villhestrase?





SPØRSMÅL 3

Hva heter osten som tradisjonelt tilregnes Kypros, og som 
opprinnelig ble laget av fåremelk? Navnet har den fra det 
koptiske ordet "ialom" som betyr ost.



SPØRSMÅL 4

I hvilket norsk fylke har man siden 80-tallet i flere 
omganger innhentet helsedata, blodprøver etc. fra en stor 
del av innbyggerne, noe som gjør bio- og databanken til 
Norges største samling av helseopplysninger om en 
befolkning? Datasamlingen har vært og er grunnlag for en 
rekke forskningsprosjekter.



SPØRSMÅL 5

Hvilken bok fra 2009 starter slik: "FOR HJERTET ER LIVET 
ENKELT: det slår så lenge det kan. Så stopper det."



SPØRSMÅL 6

Hva er fellesbetegnelsen for en type jernkøller som 
benyttes i golf, for kortere slag inn mot greenen, eller 
spesialslag, som f.eks fra en bunker?  De finnes blant annet 
i varianter som pitch, sand og lob.



SPØRSMÅL 7

Hva het romstasjonen som Sovjetunionen sendte opp i 
1986? Den var planlagt å "leve" i 5 år, men var i drift helt 
fram til 2001.



SPØRSMÅL 8

Hva heter mannen som var norsk finansminister 1945-47 
og direksjonsleder i Norges Bank (sentralbanksjef) 1954-
70? Han regnes av mange som den enkeltpersonen som 
har hatt mest betydning for norsk økonomisk politikk i 
etterkrigstiden.



SPØRSMÅL 9

Hvilket geografisk område var det man i vikingtiden kalte 
Sud(e)røyene?



SPØRSMÅL 10

Andrej Tarkovskij laget i 1965 en film om Andrej Rubljov
(ca. 1360- ca. 1430). Hva var han kjent som? 



SPØRSMÅL 11

Hvilket lag topper maratontabellen i norsk fotballs 
1.divisjon (nivå 2) for menn (perioden 1991-2015), dette til 
tross for at de spilte i eliteserien 2000-2003? 



SPØRSMÅL 12

Hva heter vikingbyen som ligger i Slesvig, helt nord i 
dagens Tyskland, med havn mot Østersjøen, og som var et 
av de største handelsstedene i Norden i vikingtida?



SPØRSMÅL 13

Hva heter denne vakre og meget giftige busken med det 
vitenskapelige navnet Daphne mezereum? Den er spesiell 
ved at den blomstrer på bar stamme eller grein før bladene 
kommer om våren. Senere kommer det det røde frukter på 
naken stamme eller grein, der blomstene har vært. 





SPØRSMÅL 14

Hva het den franske zoologen som allerede 
rundt 1800 snakket om evolusjon som en 
naturlov? I motsetning til den senere Darwin 
trodde han sterkt på at dyr nedarvet tilegnede 
egenskaper, som for eksempel sjiraffen som 
strekker seg etter de øverste bladene og 
dermed får avkom med stadig lengre halser. 
Denne teorien, eller -ismen, er oppkalt etter 
ham, og etter å ha vært vraket i lang tid, er 
den noe relevant igjen etter oppdagelsene 
innen epigenetikk. 



SPØRSMÅL 15

Hvilket fjell danner grense mellom Albania og Makedonia? 
Toppen ligger på 2764 m.o.h. og er det høyeste punktet  i 
begge landene. 



SPØRSMÅL 16

Hvilket britisk cruise-line-selskap grunnlagt i 1840 
opererte blant annet RMS Lusitania, RMS Queen Mary og 
RMS Queen Elisabeth (de to siste etter sammenslåing med 
White Star Line)? 



SPØRSMÅL 17

Hva kalles disse maoriske utskjæringene? De forestiller et 
menneske, er plassert frittstående eller gjerne på mønen
av hus, og er ofte fremstilt stridig og med våpen for å 
advare inntrengere. 





SPØRSMÅL 18

Jennifer Love Hewitt spilte hovedrollen og var en av 
produsentene bak hvilken TV-serie, som muligens var 
inspirert av en  Robert Redford-film? 



SPØRSMÅL 19

Med et ord på G, hva kalles de tradisjonelle skaldene i 
mange vest-afrikanske folkegrupper? Som sangere, 
historiefortellere og poeter er de viktige tradisjonsbærere i 
sine samfunn, tidligere fungerte de også som 
talsmenn/rådgivere for de styrende. 



SPØRSMÅL 20

Hva heter disse spille- og samlerobjektene som var 
populære fra slutten av 1990-tallet til midt på 2000-tallet? 
Figurene ble brukt til forskjellige enkle spill hvor man enten 
kastet figurene for å komme nærmest en opptegnet strek, 
eller å velte motstanderens figurer. 





SPØRSMÅL 21

Hva heter dansken som har flest seire gjennom tidene i 24-
timersløpet i Le Mans? Han har totalt ni seire, den siste 
kom i 2013. 



SPØRSMÅL 22

Hva het den siste filmen Arne Skouen regisserte? Den var 
basert på romanserien "Nattens brød". 



SPØRSMÅL 23

Hva heter forfatteren bak "The Crying of Lot 49" hvor det 
(fiktive) hemmelige postvesenet Trystero omtales? 
Trysteros logo er et lyddempet posthorn. 





SPØRSMÅL 24

Hvilket ord brukes for å beskrive duftene man kjenner ved 
påføring av parfyme? Disse deles inn i topp-, hjerte- og 
bunn-. 



SPØRSMÅL 25

Hvilken gruppe er det vi hører her? Den kvinnelige 
vokalisten Camilla Henemark er i senere tid mer kjent for 
angivelig å være Kong Carl Gustavs elskerinne 


