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2. omgang
26

Hvilken artist hører du her?

27

Hva er det egentlige navnet til Arne Garborgs «Haugtussa»? Vi er ute etter et fornavn.

28

DHC var en flyprodusent som i 1988 ble kjøpt opp av Boeing, og i 1992 ble videresolgt til
Bombardier. DHC produserte blant annet en periode Dash 8-modellen. C-en i nevnte forkortelse
stod for Canada. Hva sto DH for?

29

Hvilken organisasjon som er medlem av Norsk Presseforbund, forkortes MBL?

30

Hvilken konge og hærfører var det som beseiret kong Poros av Pauravas i slaget ved
Hydaspeselven?

31

I hvilket fylke ligger denne veistrekningen?

32

Et aksjeselskaps P/E er et ofte brukt forholdstall for å se om en aksje er dyr eller billig. Bokstaven P
står for Price. Hvilket engelsk ord står E for?

33

Hva heter det store sumpområdet i deltaet der Ganges renner ut i Bengalbukta? Området omfatter
den største mangroveskogen i verden, og fire forskjellige deler av området er oppført på UNESCOs
verdensarvliste.

34

Hva kalles tall som ikke kan skrives som en brøk av to heltall? Eksempler er kvadratroten av 2 og
pi.

35

Til hvilket land har Vietnam klart lengst landegrense?

36

Hvilken tidligere fotballspiller, med 36 kamper for det norske herrelandslaget, har siden 2018
vært konsernsjef i Kværner?

37

På hvilken ukedag er det trekning i Eurojackpot?

38

Denne statuen i rustfritt stål ble solgt på en Christie’s-auksjon for 91,1 millioner dollar tidligere i år.
Hvem har laget statuen?

39

I hvilket episk dikt fra 1600-tallet, som består av over 10 000 verselinjer, heter hovedstaden i
helvete Pandæmonium?

40

Hva heter dette redskapet?

41

Hva heter denne frukten som har en søt og fyldig smak? Deler man navnet i to, får man to
palindromer.

42

Den historiske byen Syrakus/Siracusa er bl.a. kjent som byen Arkimedes levde og virket i til han ble
drept av invaderende romere. På hvilken øy ligger byen?

43

Hvilket grunnstoff heter Stickstoff på tysk og Azote på fransk?

44

I hvilket år skjedde følgende:
● Nicolae Ceaușescu og kona Elena blir dømt til døden og henrettet
● Massakren på den himmelske freds plass
● 96 dør i Hillsborough-tragedien

45

Hvem var faren til Ikaros? Det var han som lagde Ikaros' vinger og labyrinten på Knossos.

46

Hva heter e-handelselskapet som bruker denne logoen?

47

Hvem har de norske rekordene på 50m, 100m og 200m butterfly for kvinner? Hun har også de
norske rekordene på 50m og 100m rygg.

48

Hvilket lands riksvåpen ser vi her?

49

Hvilken film fra 1984 ser vi en scene fra her?

50

Klippedomen står på tempelhøyden i Jerusalem og ble bygd av og for følgere av hvilken
verdensreligion?

