
Nr Spørsmål 4. omgang par Riktige svar av 43: 

1 
Hvilken norsk artist nådde 13. plass på den britiske singellista med denne 
sangen i fjor? 

35 

2 

I filmen Defiance (2008) spiller Daniel Craig og Liev Schreiber et jødisk 
brødrepar som rømmer fra nazistene inn i Naliboków-skogen (i dagens 
Hviterussland) for å overleve. Der tok de i mot hundrevis av jødiske 
flyktninger og reddet over 1200 fra døden. Hva het disse brødrene, som 
begge overlevde krigen? 

 

2 

3 

Hva heter den svenske 
tennisspilleren som slo ut 
Rafael Nadal i årets 
French Open, den eneste 
som noensinne har maktet 
det? 

  

30 

4 
Hvilket ord betegner i matematikk og fysikk en størrelse som også har 
retning, og i biologien et levende vesen, f.eks. et insekt, som overfører 
mikroorganismer? 

35 

5 

Hvilken 
mediabedrift 
bruker denne 
logoen? 

  

12 

6 

Hvilken øy er Englands 
største (selvsagt unntatt den 
engelske delen av øya 
Storbritannia), med ca 380 
kvadratkilometer? 
 
(Øya er merket med rødt på 
kartet.) 

  

31 



7 

Fordel disse fire indianerstammene geografisk på bokstavene A til D på 
dette kartet: Comanche, Mohikanere, Nez Perce, Seminole. 
 

 

  A: 
 
  B: 
20 
  C: 
 
  D: 

8 

Ekteparet Courtney Cox og David Arquette (bildet) møtte hverandre under 
innspillingen av Scream. Nå er det klart at det kommer en fjerde Scream-
film med dette ekteparet, men uten hovedrolleinnehaveren fra de tre første 
filmene. Hva heter den tidligere hovedrolleinnehaveren? 
 

 

22 

9 
Hva heter den oppdiktede morderbarbereren fra det viktorianske 
England som i 2007 ble spilt av Johnny Depp på film? 

33 

10 

Hva heter det norske online-magasinet om skateboard og snowboard 
som har vært i drift siden 2000, og som nå har avleggere i en rekke andre 
land, med målsetning om å bli det ledende slike magasinet i Europa? 
 

 

1 

11 Hvilket instrument ble jazzmusikeren Artie Shaw kjent for å spille? 11 

12 
Hvis du tar vekk de tre midterste bokstavene i navnet på en selvstendig 
øystat i Stillehavet, står du igjen med navnet på landets valuta. Hvilket 
land? 

22 

13 Hva heter nummer to i arverekken til den danske tronen? 24 

14 
De to drinkene Mimosa og Buck's Fizz er i praksis like, da de inneholder 
akkurat de to samme ingrediensene. Den ene er appelsinjuice, hva er den 
andre? 

18 

15 
Hva var spesielt med befolkningen på øya Spinalonga, som du blant 
annet kan lese om i Øya av Victoria Hislop? 17 

16 
Hvilket dyr er den største levende drøvtyggeren (etter 
gjennomsnittsvekt i vill tilstand)? 

12 



17 I hvilket tiår kom det første frimerket ut i Norge? 35 

18 
Når amerikanere snakker om en «scrunchie», mener de da en hårstrikk, 
en leddbuss, en mandelkake eller en romaskin? 

15 

19 Hva heter NBA-laget i Toronto, det eneste utenfor USA? 23 

20 

Dere skal frem til en by. Denne byen var frem til rundt 1780 Englands nest 
største by, og i dag er byregionen den niende største etter folketall, slik 
Office of National Statistics regner det. Byen ligger ved elven Avon, 169 km 
vest for London. Hvilken by? 

11 

21 
Hvilket britisk band er kjent for i stor grad å benytte piano i stedet for gitar 
etter at deres gitarist Dominic Scott ga seg i 2001? 

10 

22 

I hvilket år skjedde dette? Andrei Gromyko blir statsminister i 
Sovjetunionen, Tunisia blir republikk og Fredrikstad vinner the Double, 
mens Dagfinn Høybråten blir født og Jean Sibelius dør. Albert Camus 
vinner Nobelprisen i litteratur, og den Oscar-vinnende filmen The Bridge on 
the River Kwai kommer ut. 

26 

23 
Unirea Urziceni spiller i årets UEFA Champions League. Hvilket land 
kommer de fra? 

23 

24 
Hvilket sørøst-asiatisk land som var fransk protektorat frem til 1949 
mangler kystlinje? 

39 

25 
Hvilken av de fire evangelistene blir i kunsten gjerne avbildet sammen 
med en løve? 

22 

 


