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Fjerde omgang



Spørsmål 76

Hvilken norsk milliardær er dette? 

Han har vært president i både NHO 

og Norges Rederiforbund, og han 

grunnla investeringsselskapet som 

blant mye annet eier King Food Norge 

og Peppes Pizza.



Jens ULLTVEIT-MOE



Spørsmål 77

Hvilket album som ble utgitt på RCA Victor i 1971, har et slangnavn som 

omtrentlig betyr “tilfredsstillende” eller “greit”? Albumet har fått fem (av 

fem mulige) stjerner av AllMusic og fikk i 2003 en 107. plass på Rolling 

Stone Magazines liste “The 500 Best Albums of All Time”.



HUNKY DORY



Spørsmål 78

Hva heter hun som i 2017 ble den 

første kvinnelige dommeren i tysk 

herre-Bundesliga? Et iransk TV-

selskap lot sendingen gå i svart da de 

oppdaget at det var en kvinne som 

dømte bundesligaoppgjøret mellom 

Augsburg og Bayern München i 

februar i år.



Bibiana STEINHAUS



Spørsmål 79 

Nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Moser har begge sitt 

daglige virke som professorer i nevrovitenskap ved hvilket 

norsk universitet?



NTNU



Spørsmål 80

I 71 fvt. slo han ned slaveopprøret som var ledet av Spartacus. Noen år 

senere ble han med i det såkalte første triumvirat. I 53 fvt. ble han drept i 

slaget ved Carrhae, hvor romerne ble slått av partherne. Han var også 

kjent for sin enorme rikdom. Hva het generalen og politikeren?



Marcus Licinius CRASSUS



Spørsmål 81

Hvilken stillehavsøy er den minste øya i verden som har et fjell som er 

mer enn 3000 meter høyt?

(For ordens skyld; her regner vi kun med øyer som ligger i havet, og ikke i 

innsjøer.)



MAUI



Spørsmål 82

Hvilket motehus, grunnlagt i 1993 og med hovedkvarter i Amsterdam, har 

parfymen Flowerbomb?



VIKTOR & ROLF



Spørsmål 83

Hvilken språkfamilie omfatter omtrent 30 språk og deles inn i to 

hovedgrupper; finsk-ugriske og samojediske språk?



URALSKE språk



Spørsmål 84

I verdensmesterskapet i squash har de tre siste vinnerne for menn vært 

forskjellige; Ali Farag, Mohamed El Shorbagy og Karim Abdel Gawad, 

men de kommer alle fra samme land. Hvilket land?



EGYPT



Spørsmål 85

I 1999 ble en liten cubansk gutt funnet 

flytende på en bilring utenfor Floridas 

kyst. Senere ble det en stor krangel 

mellom cubanske myndigheter og USA 

om hvorvidt gutten skulle forbli i USA 

eller sendes tilbake til sin far i Cuba.

Hva het gutten? Her er vi ute etter 

fornavn.



ELIÁN



Spørsmål 86

Dette frakteflyet fra Airbus har fått navn 

etter et dyr det absolutt kan sies at det 

ligner på. Hanner av dyret veier 

vanligvis 1100–1600 kg, hunnene noe 

mindre, og dyret har en sirkumpolar 

utbredelse på den nordlige halvkule. 

Hva heter flymodellen og dyrearten? 



BELUGA



Spørsmål 87

Selv om noen tyr til et vanlig longdrinkglass, er de fleste enige om at det 

ikke er en ekte Moscow mule før den blir servert i et drikkebeger laget av 

hva?



KOBBER



Spørsmål 88

Under hvilket navn går vanligvis 

denne pyramiden i Dahshur i Egypt, 

som ble bygget under faraoen 

Sneferus regjeringstid?



Den BØYDE pyramide / BEND pyramid



Spørsmål 89

Hvilken selvbiografisk film fra 1987 regissert, produsert og med 

manus av Louis Malle har handling lagt til 2. verdenskrig og vant 

Gulløven i Venezia?



PÅ GJENSYN 

(orig: AU REVOIR LES ENFANTS)



Spørsmål 90

Hvilken kjertel er forstørret når man har struma?



SKJOLDBRUSKKJERTELEN



Spørsmål 91 

I 1996 vant sjukjemperen Ghada Shouaa sitt lands første og hittil eneste 

OL-gull. Hvilket land kommer hun fra?



SYRIA



Spørsmål 92

Hva er artistnavnet til den amerikanske sangeren og låtskriveren Anne 

Erin Clarke? I 2007 albumdebuterte hun med Marry Me, og i 2015 vant 

hennes selvtitulerte album en Grammypris for “Best Alternative Music 

Album”.



ST. VINCENT



Spørsmål 93

Hvilken hunderase er dette? 

Rasen er den minste av 

spisshundene og har navn etter et 

område i Europa.



POMERANIAN



Spørsmål 94

Hva heter den nyeste romanen til den østerrikske forfatteren Franzobel, 

som har handling knyttet til en tragisk hendelse i 1816? Boka har samme 

tittel som et maleri man kan se i Louvre-museet.



MEDUSAS FLÅTE



Spørsmål 95

Hva er den kinetiske energien til et legeme på 1 kilogram som beveger 

seg med en hastighet på 1 meter per sekund? Oppgi svaret med riktig 

benevning (enhet).



0.5 JOULE 



Spørsmål 96

Hva het denne finnen, som ble 

251,4 cm høy og blir regnet som 

verdens høyeste menneske fra 

Robert Wadlows død i 1940 til hans 

egen død i 1963?



Väinö MYLLYRINNE



Spørsmål 97

Hva er betegnelsen på slikt 

flettet jødisk brød som vanligvis 

spises på sabbat og andre 

jødiske høytider?



CHALLAH, CHALLOT, HALLA



Spørsmål 98

Hvilken norsk kunstner (1907–1994) 

med bakgrunn fra Nord-Norge er kjent 

for grafiske verk som dette? Han har 

illustrert flere bøker, og verkene hans 

finnes også som utsmykning av et 

hurtigruteskip. Et galleri i Kabelvåg er 

viet kunsten hans, og nærmere 40 av 

hans bilder finnes i Nasjonalmuseet.



Kaare Espolin JOHNSON



Spørsmål 99

Hvilken sentral gud i hinduismen opprettholder og beskytter verden, og 

hadde en rekke inkarnasjoner (avatarer), bl.a. Rama og Krishna?



VISHNU



Spørsmål 100

Her hører dere åpningen av fjerde og siste sats i den fjerde og siste 

symfonien til hvilken komponist? Symfonien ble urframført i 1885.



Johannes BRAHMS
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