
Norgesmesterskapet 2007 i individuell quiz 
I parentes etter spørsmålet er det oppgitt hvor mange av de 51 deltakerne (50 i omgang 1) som svarte riktig. 

Omgang 1 

1 Hva heter selskapet som er kjent for distribuere Bibelen i over 180 land og på over 80 språk, og som 
mange kjenner fordi man ofte finner en av deres bibler på hoteller? (23) 

2 Hvilken hovedstad vil stå sist i en alfabetisk liste over Europas hovedsteder? (38) 
3 I hvilket land ligger tempelruinen Borobudur med mer enn 400 statuer av Buddha? (11) 
 

 
 

4 Elsa Beskow har skrevet om og tegnet tre fargerike tanter. Hva heter tantene? (25) 
5 Hvor i kroppen produseres hormonet insulin? (36) 
6 Hvilken kvinnelig tennisspiller ble alvorlig skadet etter å ha blitt knivstukket under en match i 1993 i 

Hamburg? (25) 
7 Hvem er dette? (29) 
 

 
 

8 Nettstedet AllOfMP3.com har vært aktuelt pga trøbbel med verdens musikkbransje fordi de har solgt 
musikkfiler til latterlig lave priser, med støtte av sitt lands opphavsrettsbyrå. I hvilket land er 
selskapet basert? (21) 

9 Hva heter det indiske politiske partiet som har hatt makten i store deler av landets selvstendige tid, 
og som har vært ledet bl.a. av mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, samt Indira, Rajiv og Sonia 
Gandhi? Vi er ute etter den norsk- eller engelskspråklige betegnelsen. (23) 



10 Faren tegnet jernbanestasjonen i Helsinki, og sønnen tegnet terminalbygget på JFK-lufthavnen samt 
Gateway Arch i St. Louis. De deler etternavn med en person som har spilt venstreback på Rosenborg 
på 2000-tallet. Hvilket etternavn? (15) 

 

 
 

11 Hva kalles et verdipapirfond som i tillegg til aksjer kan investere i andre produkter som valuta, 
råvarer, opsjoner og obligasjoner, og som også kan short-selge? Det er ikke tillatt å markedsføre 
slike i Norge. (27) 

12 Hva het initiativtakeren til Norsk Organisasjon for Asylsøkere, som døde i 1994? (45) 
13 Hvilket skip reiste fra Plymouth, England, i 1620, og grunnla Plymouth Colony i Massachusetts i 

samme år? (44) 
14 På hvilken øy ligger Nordkapplatået? (34) 
15 Hvilken kjent matvare ser vi vokse på disse trærne? Når de kommer i butikken ser de gjerne ganske 

annerledes ut. (28) 

 
 

16 I hvilken idrett tok japanske Sawao Kato 8 olympiske gullmedaljer i perioden 1968-1976? (22) 
17 Ved hvilket elv satt ifølge sagnet den skjønne Lorelei og lokket sjømenn i ulykken ved sin vakre 

sang? (38) 
18 Hva kalles en slik «kalender» som vi ser her? (45) 
 

 



19 I hvilket fylke ligger Junkerdal nasjonalpark? (20) 
20 Hvilket uttrykk fra dyreriket brukes om det at det løsner isblokker fra en isbre? (45) 
21 Han ble født i Halden i 1802, og døde i München i 1842. Han var elev av J.C. Dahl, og var ved siden 

av Dahl sin tids betydeligste norske landskapsmaler innen nasjonalromantikken. «Slindebirken» er 
ett av hans hovedverk, hva het maleren? (10) 

 

 
 

22 Hvor mange av de fem nordiske landene er medlem av både EU og NATO? (29) 
23 Hva heter denne osten, oppkalt etter en by i Sveits som starter på G, og som sammen med 

Emmenthaler og Vacherin regnes som spesielt godt egnet til fondue? Den brukes også ofte i fransk 
løksuppe. (19) 

 
 

24 Sammen med Trond Nagell Dahl er han en av de to pianistene som i flere år har vært faste deltakere 
på «Beat for beat» på NRK1. Hva heter han? (20) 

25 Hvilken idrett utøves? (37) 
 

 



Omgang 2 

1 Hva heter dette engelske musikkbladet, som har et navn med kun én bokstav? (47) 
 

 
 

2 Hvilken betegnelse, som også kan forbindes med matematikk, brukes på en hærenhet som typisk har 
10 000-20 000 mann, og som tradisjonelt består av tre brigader eller regimenter samt støtte- og 
forsyningsavdelinger? (31) 

3 Hva kalles folkegruppen som utgjør ca 90% av Kambodsjas befolkning? (35) 
4 Hvilket av disse landene er det eneste som grenser til de fire andre landene? Benin, Burkina Faso, 

Mali, Niger og Nigeria. (13) 
5 Hva heter grunnleggeren av Playboy Magazine? (50) 
 

 
 

6 Hva heter wrestleren som ble valgt til guvernør i Minnesota i 1988? (28) 
7 Hvilken roman av Knut Hamsun er også navnet på en gud i gresk mytologi? (49) 
8 Hvilken fabrikk produserte disse møblene? (25) 

 



9 Hva kalles dansen? (46) 

 
 

10 Hva het de to personene, hhv kaptein i arméen og børsemaker, som konstruerte geværet som var 
standardutrustning i den norske armé mellom 1894 og 1940? Våpenet er kjent under begges navn 
med bindestrek mellom. (40) 

11 Hva er myntenheten i Armenia? (5) 
12 Hva slags insekt er dette? (44) 
 

 
 

13 Til venstre ser vi et grunnstoff som er oppkalt etter et land, og som ble brukt til å fremstille den 
første transistoren. Fjerner vi en M fra navnet får vi et annet navn på planteslekten storkenebb, som 
også feilaktig brukes om slekten pelargonium. Hvilket grunnstoff og hvilken blomst? (20) 

 

 
 



14 Setningen «The quick brown fox jumps over the lazy dog» er et mye brukt engelsk pangram. Hva vil 
det si at setningen er et pangram? (29) 

15 Hva heter denne bestselgende portugisiske rosévinen? (41) 
 

 
 

16 Hva heter denne dikteren, som døde i 1995, knapt 42 år gammel? Han har utgitt samlinger som 
«Etter oss, tegn» (1980), «Forsvinningspunkt» (1981), «Det tålmodige» (1987) og «Søppelsolen» 
(1989). (12) 

 
 

17 Utenriksminister Rice burde være kjent for de fleste. Hvordan staves fornavnet hennes? (13) 
 

 



18 På hvilken øy ligger flyplassen Kastrup? (27) 
19 I hvilken organisasjon eller instans er Robert Zoellick president? (22) 
 

 
 

20 Hva kalles et slikt forrådskar, som av grekerne og romerne vesentlig ble brukt til å lagre vin og olje? 
(26) 

 

 
 

21 Hvilken fotballklubb spilte sin eneste sesong på øverste nivå i norsk herrefotball i 1975 og ble med 
resultatene 0 seire, 5 uavgjorte og 17 tap det eneste laget som har spilt i eliteserien siden 1963 som 
aldri har vunnet en kamp? Klubben spiller i år i 2. divisjon. (11) 



22 Hva heter denne spørrespillserien? (35) 
 

 
 

23 I hvilken måned er det høstjevndøgn? (38) 
24 Hva heter lederen av Sosialistisk Ungdom? (8) 
 

 
 
25 Hvilken gruppe står bak sangene «Savonarola», «Ingeborg» og «Våken drøm»? Vi hører førstnevnte 

her. (41) 



Omgang 3 

1 Hva kalles med et japansk navn den opprinnelig kinesiske kunstformen som går ut på å plante og 
beskjære små trær som dette? (42) 

 

 
 

2 Hva er den eneste idretten India har vunnet olympisk gull i? (32) 
3 Bernard Kouchner (f. 1939) regnes som en av grunnleggerne av Leger uten grenser. Hvilken stilling 

har han i dag? (15) 
4 Hvilke tre engelske ord kommer først i navnene på disse Schweppes-drikkene? ______ Lemon, 

______ Tonic, ______ Ale. Ett ord på hver, alle skal være riktige. (22) 
5 Hva slags molekyl ser vi her? (17) 

 
6 Under hvilket navn ble Reginald Kenneth Dwight, født 25. mars 1947, bedre kjent? (46) 
7 Hvem har malt dette bildet? Maleren døde i 1576, det er litt uklart når han ble født, men han ble 

mellom 80 og 100 år gammel. (12) 
 

 



8 Hva er navnet på Sun Yat-sens radikale og nasjonale politiske parti, stiftet 1912, som under ledelse 
av Chiang Kai-shek fra 1928 behersket Kinas offentlige liv? (23) 

9 Knytt sammen ekspedisjonsledere og båter: Ekspedisjonsledere: Christoffer Columbus, James Cook, 
Charles Darwin og Vasco da Gama. Båter: Beagle, Endeavour, Santa Maria og São Gabriel (45) 

10 Hva heter signalstoffet som er viktig for kontroll av viljestyrte bevegelser, og som også fungerer som  
«belønningssystem» i hjernen? Både lystbetonte aktiviteter og bruk av rusmidler fører til økt 
frigjøring av dette stoffet. (6) 

11 Hvilken stilling hadde Avery Brundage fra 1952 til 1972? (13) 
12 Hvilken matematikers navn forbindes som oftest med normalfordelingen i statistikk? (37) 
 

 
 

13 Hvilken embetstittel er den høyest rangerte i den katolske kirke etter pave? Det er mellom 150 og 
200 personer som har denne tittelen. (48) 

14 Hva heter gitaristen og vokalisten som først ble kjent med jentegruppa The Runaways, senere også 
med sitt band The Blackhearts? Hun er kanskje mest kjent for låta «I Love Rock'n'Roll». (33) 

15 Hvilken italiensk fotballspiller ble kåret til årets spiller i Europa av magasinet France Football for 
2006? (21) 

16 I hvilket land ligger grotten Altamira, berømt for sine praktfulle malerier fra eldre steinalder med 
avbildninger av bison, hester m.m.? (29) 

 
 

17 Denne elefanten er laget av en bergart med et navn som egentlig betyr «blå stein» som har vært brukt 
til smykker og utskårne gjenstander siden oldtiden. Tidligere ble den også brukt som pigment i 
malerfarge, hva heter steinen? (12) 

 

 



18 Hvilket nummer hadde den britiske kongen som var kjent som «Mad King George»? (25) 
19 Hvilken tidligere statsråd ble valgt til ny styreleder i Human-Etisk Forbund på landsmøtet i juni? 

(13) 
20 Det latinske navnet på Skåne er også navnet på et bilmerke – hvilket? (20) 
21 Hvilken Hedmarkskommune grenser til Tolga, Tynset, Alvdal, Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og 

Engerdal? (19) 

 
 

22 Hvilket år var det siste Norges damelandslag i håndball vant et internasjonalt mesterskap (OL, VM 
eller EM)? (16) 

23 Hva heter til etternavn de to personene som har fornavn William og Joseph, og som er kjent som 
opphavsmennene til animasjonsseriene The Flintstones, Scooby-Doo og mange flere som vist på 
bildet? Etternavnene deres ble brukt som navn på produksjonsselskapet, og dette ble alltid vist på 
filmene. (34) 

 
 

24 Hvilket område heter lokalt Euskadi? (39) 
25 Pete Best og Stuart Sutcliffe er begge blitt kalt den femte... hva da? (47) 



Omgang 4 

1 Når julaften faller på en søndag, er da fjerde søndag i advent selve julaften eller en uke før? (40) 
2 Marabu-storken tilhører en slekt i storkefamilien som har navn etter en stilling eller tittel. Denne 

tittelen er definert i Store Norske som «offiser beordret til tjeneste hos kongelige personer eller 
høyere offiserer». Hvilken tittel? (20) 

3 Hva heter den karibiske øya som tilhører Haiti, og som oversatt fra ulike språk betyr Skilpaddeøya? 
På 1700-tallet var den viden kjent som en base for pirater, og den er flere ganger referert til i «Pirates 
of the Caribbean»-filmene. (18) 

 

 
 

4 Hvem er den eneste fotballspiller som har spilt landskamper for Norge mens han var Brøndby-
spiller? (20) 

5 Hva heter denne skuespilleren, kjent fra filmer som «xXx» og «Pitch Black»? (34) 
 

 
 

6 Hva kalles med et fremmedord høydeforskjellen mellom to koter eller høydekurver på et kart? (24) 
7 Hva heter denne broen, som ble bygget i 1591 i Venezia? (12) 
 

 



8 Hva heter den israelske statsministeren som delte Nobels fredspris med Anwar al-Sadat i 1978? (45) 
9 Hvem var trener for «jentut'n» – damelaget som vant langrennsstafetten i OL 1968? (9)  
10 Hvem er dette? (19) 

 
 

11 Hvilken hovedstad i Sør-Amerika kan man stokke om bokstavene på og komme frem til navnet på et 
land i Afrika som i sin helhet ligger nord for ekvator? (48) 

12 Til hvilken familie ble patrisierhuset Ledaal i Stavanger oppført? (18) 
13 Hvilken farge er det på den midterste stripen i flaggene til Belgia og Gabon? (30) 
14 Hva er et mer dagligdags navn på legemiddelet disulfiram, som brukes i behandlingen av 

alkoholisme? Dette navnet er et gammelt dansk handelsnavn på stoffet, som blant andre George Best 
var i Norge for å få innsatt ved et par tilfeller, da denne typen inngrep ikke ble utført i Storbritannia. 
(42) 

15 Hvilken filosof presenterte i verket «Enten-eller» de tre livsanskuelser det estetiske, det etiske og det 
religiøse? (21) 

16 Ved hvilket tettsted renner Hemsil inn i Hallingdalselva? (33) 
17 To nordmenn har deltatt 6 ganger i OL. Den ene er Magnus Konow. Hvem er den andre? (14) 
18 Hva het mannen som var statsminister i Sør-Afrika fra 1919 til 1924? Den internasjonale flyplassen i 

Johannesburg var tidligere oppkalt etter ham, men endret navn i 1994. (9) 
19 Hva heter museet for moderne kunst utenfor København som har samme navn som en amerikansk 

delstat? (36) 
20 Hva heter Apotekerforeningens eget merke for bl.a. hudpleieprodukter, som siden 1952 har profilert 

seg som fornuftig heller enn hipt? (22) 
 

 
 



21 Hva heter denne figuren? (42) 
 

 
 

22 Hvilken bygning, fullført i 1930, er modellert i LEGO på dette bildet? (27) 
 

 
 

23 Hvilket notenavn har både den tykkeste og den tynneste strengen på en vanlig stemt gitar? (18) 
24 Hva het den britiske oppdageren som brakte poteten og tobakken til England, men som ble dødsdømt 

for en sammensvergelse mot Jakob 1 i 1603? Dommen ble ikke gjennomført før han vendte tilbake 
etter en mislykket ekspedisjon, i 1618. (13) 

25 Hvilken artist som døde i januar 2006 er mest kjent for «In the Midnight Hour», som vi hører her? 
(16) 

 
 
 


