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76 (Lyd) Her lyder åpningen av festovertyren Hjalarljod, hvem har komponert den? 
77 Hvilken bilprodusent står bak denne designklassikeren, DS, 
som ble produsert i perioden 1955-1975? 

78 Hvem var øverstkommanderende for de norske styrker 9. april 1940? Generalen det gjelder, ble 
imidlertid allerede to dager senere bedt om å søke avskjed. 
79 I sangen av Trond-Viggo Torgersen: Hva het fjerdeklassingen som trodde han rocka som Elton John? 
80 Hvilken fotballspiller har hatt denne klubbkarrieren? 
 
 
 
 
 
 
81 Hvilket skuespill av William Shakespeare har gitt navn til en kriminalroman av Jo Nesbø? 
82 Av de fire amerikanske statene som begynner på bokstaven I (for indigo), hvilken ligger lengst mot 
øst? 
83 Hva heter morselskapet til Google? Det ble dannet i 2015, og er et konglomerat som ved siden av å 
eie selve Google også har en portefølje av selskaper opprinnelig kjøpt av eller utskilt fra Google. 
84 Hvilken filosofisk retning som ble grunnlagt i Athen omtrent 300 f. Kr. hevder at fornuften er 
høyeste autoritet? Noen hundreår etter grunnleggelsen var blant andre Cicero og keiser Marcus 
Aurelius tilhengere av denne retningen. 
85. Hvilket tall er svaret her? 

 
86 I hvilket oldtidskongedømme som lå i dagens vestlige Tyrkia, var Sardis hovedstad? 
87 Hvem ble i 1992 første norske kvinne til å vinne et verdenscuprenn i alpint? Dette skjedde i et 
Super-G-renn i Vail, USA. 
88 Hvilken dansk møbeldesigner designet blant 
annet Kina-stolen, Y-stolen og Bamsestolen 
(avbildet under)? 

 
 

89 Hva heter dette brettspillet? 



90 Stål er en legering av jern og i hovedsak hvilket annet grunnstoff? 
91 Hvem (1929–2019) var gift med blant andre Mia Farrow og Anne-Sophie Mutter, og var i perioden 
2002–2006 sjefsdirigent i Oslo Filharmoniske Orkester? 
92  Hvilken kunstner, som er vel så kjent for sine malerier, har laget 
denne skulpturen? 
 

 
 
 
 
 
93 Hvem spiller rollen som Tjostolv Moland i filmen Mordene i Kongo? 
94 Her ser vi Folkeforbundets Armenia-kommisjon 
i et bilde fra 1925. Hvilken nordmann står bak 
Fridtjof Nansen? 

 

95 Hva heter denne britiske 
økonomi-journalisten? Etter flere år som New 
York-basert finanskorrespondent for BBC gikk han 
over til CNN i 2001. Han er nå anker i et 
økonomiprogram med navn etter ham selv, som 
sendes fem dager i uken. Han står også bak flere 
reisemagasiner på kanalen som f.eks. “CNN's 
Business Traveler”.  

96 Alexis Ohanian er IT-entreprenør og blant annet medskaper av Reddit. Hvilken idrettsstjerne er han 
gift og har en datter med? 
97 Hvilken planteslekt i gressfamilien tilhører denne planten? Den er mye brukt som krydderurt i 
asiatisk matlaging, og mange av artene i slekten brukes til utvinning av eteriske oljer. 

 
98 Hvilken fransk sosiolog og antropolog skrev boka Gaven: utvekslingens form og årsak i arkaiske 
samfunn (Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques), først publisert i 
tidsskriftet L'Année Sociologique i 1925? 
99 Hva heter den lengste spanske elven som renner ut i Middelhavet? 
100 Hvilken forfatter kom i 1968 ut med sin gjennombruddsroman Deutschstunde (“Tysktime”), som 
handler om Emil Noldes malerforbud under nazistenes styre? 
 


