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26 (lyd) Hvilken entusiastisk kommentator hører dere snakke her? 
27 Norges første høyesterettsjustitiarius deler etternavn med bl.a. arkitekten bak Nationaltheatret, en norsk 
forfatter fra Rendalen, en sittende høyesterettsdommer med fornavn Henrik, samt en norsk oppfinner og 
IT-pionér som har gitt navn til Rosing-prisene. Hvilket etternavn?  
28 Hva heter disse Bluetooth-ørepluggene fra Apple, som kommer med et ladeetui? I 2018 ble over 30 
millioner enheter solgt, og de er nå Apples mest solgte mobiltilbehør.  

 

29 Hva heter museet på Lade i Trondheim som er Norges nasjonale museum for musikk og 
musikkinstrumenter? 
30 Hvilken internasjonal humanitær organisasjon 
ble grunnlagt av østerrikeren Hermann Gmeiner i 
1949?  
 

31 Hvilket klesmerke har denne logoen?  

32 Hvilken kvinnelig journalist og radioprofil (f. 1963) har vært programleder for blant annet "Englefjes" og 
"Kveldsmat"? Hun var ansatt i NRK fram til 2017. 
33 Hvem har laget filmmusikk til eksempelvis The Shawshank Redemption, Erin Brockovich, American 
Beauty, Finding Nemo og Skyfall? Han har vunnet Emmy Award og seks Grammy Awards, men en Oscar har 
han ennå ikke vunnet, på tross av 14 nominasjoner. 
34 Hvilken syklist (f. 1969) har vunnet klatretrøya i Tour de France flest ganger, med 7 seire? 
35 Hva heter gryta i Valhall, som grisen Særimne blir kokt i hver dag? 
36 Denne spiselige bærveksten vokser i hele Norge og blir av og til forvekslet med blåbær. Som så ofte med 
planter er den kjent under flere forskjellige navn rundt om i landet, men hvis vi ber om det spesifikke norske 
navnet på planten, som begynner på bokstaven B, så bør det være kun ett korrekt svar på spørsmålet. 
Hvilken bærvekst ser vi på bildet under? 

 
 



37 Hva er tittelen på dette maleriet av Edward Hopper?  
 
38 Hvilket navn skal stå øverst på denne kronologiske, uttømmende lista?  
1.? 
2. Numa Pompilius 
3. Tullus Hostilius 
4. Ancus Marcius 
5. Lucius Tarquinius Priscus 
6. Servius Tullius 
7. Lucius Tarquinius Superbus 
39 I hvilket stjernebilde er Rigel og Betelgeuse de klareste stjernene? 
40 14. august 2018 kollapset en 210 meter lang seksjon av Morandi-broen, som var en del av motorveien 
A10. 43 mennesker ble drept. I hvilken italiensk by skjedde dette? 
41 Hvilken jazzmusiker ga i 1965 ut albumet A Love Supreme? 
42 Hva heter innsjøen i Sentral-Europa som er 536 kvadratkilometer stor og delt mellom tre land? 
43 Hva heter orkanen som gjorde enorme ødeleggelser på Bahamas tidligere denne måneden, med 
stormflo på over 7 meter? 
44 Hva heter denne russeren, som i 1985 satt ny 
verdensrekord i høydehopp med 2,41 m, en 
rekord som sto frem til 1987 da Patrick Sjöberg 
hoppet 2,42 m? 

 
 

45 I hvilken hovedstad ligger Istiqlal-moskeen? 
Moskeen ble åpnet for publikum i 1978 og har plass til 
omtrent 200 000 mennesker.

 

46 Hvilken pensjonert journalist og pressemann kom i 2015 ut med boka Perler for svin og 555 andre 
norske idiomer? 
47 I hvilken kritikerrost film kan man se og høre Kjartan Halvorsen synge «Barndomsminne frå Nordland» 
(«Å eg veit meg eit land»), mens en skogbrann herjer i bakgrunnen? 



48 Hvem var fransk statsminister ved 1. verdenskrigs slutt 11. november 1918, da våpenhvilen ble 
undertegnet? Under fredsforhandlingene i Versailles gikk han inn for en hard og kompromissløs linje overfor 
Tyskland. 
49 Hvilken by på den sørlige halvkule er dette?  50 Hva heter denne spaghetti-retten?  

 

 


