
Nr Spørsmål 4. omgang individuelt Riktige svar av 55: 

1 Hvem har komponert denne ouverturen? 18 

2 

Den 5. januar 1895 ble en fransk 
offiser av jødisk herkomst dømt til 
fengsel på livstid for spionasje. 
Dommen kom på bakgrunn av 
forfalskede dokumenter, og først 
etter 11 år ble han frikjent etter at 
mange hadde engasjert seg på 
hans vegne, bl.a. Émile Zola på 
denne kjente avisforsiden. Hva het 
offiseren? 

  

36 

3 

Med et ord på W, hva kalles denne 
vannsporten, som kombinerer 
elementer fra vannski, snowboard og 
surfing? 

  

39 

4 

Hvilket kallenavn har dette 
fossilet, som fikk internasjonal 
oppmerksomhet tidligere i år, blant 
annet med oppslag i New York 
Times? 

  

44 

5 

Hvilket land er dette? 

  

38 

6 Hvilken roman fra 1844 var opphavet til slagordet «Alle for én, én for 
alle!»? 44 

7 

Skriv ett år mughal-herskeren 
Shah Jahan levde. 

  

23 

8 

Den norske modellen Pernille 
Holmboe har nesten blitt 
ensbetydende med denne svenske 
butikkjeden, da hun konsekvent 
har blitt brukt i markedsføringen i 
Norge. Kjeden har butikker blant 
annet i Oslo, Bergen, Trondheim, 
Kristiansand, Ålesund, Jessheim 
og Moss og tilbyr mote til en billig 
penge. Hvilken kjede? 

  

26 



9 

Hva heter denne halvøya i 
Farsund kommune som var egen 
kommune frem til 1965? 

  

26 

10 

Denne TV-serien for ungdom er 
oppkalt etter en sang på U2s 
album The Joshua Tree, og 
omhandler forholdet mellom 
halvbrødrene Scott. Basketball 
spiller en viktig rolle i serien, hva 
heter serien? 

  

21 

11 Hvilken musikkfilm fra 2008 regissert av Phyllida Lloyd har gått forbi 
Titanic som filmen med størst inntekter i Storbritannia gjennom tidene? 

42 

12 I hvilken bok av Tarjei Vesaas møter vi hovedpersonen Per Bufast? 9 

13 Hva het de franske brødrene som i siste del av 1700-tallet utviklet de 
første egentlige varmluftballonger? 

26 

14 I hvilken animert serie der Peter Griffin er en sentral figur frekventeres 
baren «The Drunken Clam»? 

37 

15 

Hva ble kavalerister i Ungarn fra 1400-tallet kalt? Betegnelsen spredte 
seg til andre land fra 1700-tallet av, og ble brukt om spesielle 
kavaleriavdelinger. I Sverige har man fremdeles denne betegnelsen på ett 
regiment, Livregementet, dog er de i dag motoriserte. 

17 

16 Hvilken hobby har gjerne folk som kjøper produkter fra det tyske firmaet 
Fleischmann som ble grunnlagt i 1887? 23 

17 Vinen Beaujolais Nouveau slippes hvert år den tredje torsdagen i hvilken 
måned? 19 

18 Hva kalles den effekten som skal til for å løfte 75 kilo en meter opp i løpet 
av ett sekund? 

31 

19 Hvilket bibelsk stedsnavn var tittelen på Matteo Garrones prisvinnende 
film fra 2008 om mafiaen i Napoli? 

42 

20 Hva het oldtidsbyen i det nåværende Tunisia som kjempet mot romerne i 
de såkalte puniske krigene? 

48 

21 

Hva heter dalen som ligger mellom de to tyske landsbyene Ekrath og 
Mettmann rett ved elven Düssel og byen Düsseldorf? Dalen er oppkalt etter 
en prest som levde på 1600-tallet og som skrev salmen «Lover den 
Herre». Dalen er særlig kjent for funn av gamle knokkelrester av 
mennesker som levde for svært lenge siden. 

29 

22 For hvilket fotballag spilte Cristiano Ronaldo før han gikk til Manchester 
United? 

20 

23 Hvilken planet ble oppdaget i 1846? 27 

24 Byen Maldon er blant annet kjent for sitt gode salt, som selges som et 
luksussalt blant annet i Norge. I hvilket land ligger byen Maldon? 19 

25 Hvem spilte den kvinnelige hovedrollen i filmen Hodet over vannet fra 
1993? 17 

 


