
Norgesmesterskapet 2007 i quiz for lag 
I parentes etter spørsmålet er det oppgitt hvor mange av de 27 lagene som svarte riktig. 

Omgang 1 

1 Hvilken kommune heter det samme som et grunnstoff, har det høyeste fjellet i sitt fylke og har dette 
kommunevåpenet? (27) 

 
 
2 I forbindelse med hvilken begivenhet kom Vladimir Graić, Saša Milošević Mare og Marija Šerifović 

i nyhetsbildet våren 2007? (17) 
3 Når amerikanere sier at de vil sitte i forsetet når de skal ut og kjøre bil, sier de gjerne «I call...» og så 

ordet for et våpen. Hvilket våpen? (25) 
4 Hvilken amerikansk delstat som har et navn som begynner på bokstaven I grenser ikke til andre 

delstater som har navn som begynner på I? (23) 
5 Dere skal frem til en roman av Robert Penn Warren, som ble filmatisert første gang i 1949, med 

Broderick Crawford i rollen som den korrupte politikeren Willie Stark. Romanen ble filmet på nytt i 
2006, denne gangen med Sean Penn i hovedrollen. Hva heter film og roman? (10) 

6 Hvilken skiløper ble olympisk mester på 4 x 10 km stafett i både 1992 og 2002? (15) 
7 Hva heter denne venstrevendte flyndrefisken med latinsk navn Psetta maxima, som har nesten rund 

kropp, kan veie 25 kilo og måle inntil en meter? Den regnes som en ypperlig matfisk. (8) 
 

 
 

8 Hva heter den norsk-amerikanske plantepatologen som ledet fremstillingen av et stort antall nye 
mais- og hvetesorter som hadde mangedobbelt avkastning og som har hatt enorm betydning i 
kampen mot underernæring? Dette arbeidet har blitt kalt «den grønne revolusjon», og denne mannen 
fikk Nobels fredspris i 1970. (18) 

9 Hva heter denne mannens kjente datter? (27) 
 

 
 



10 Denne greske guden var personliggjøringen av søvnen, og het hos romerne Somnus. Han var sønn av 
Nyx (natten) og tvillingbror til Thanatos (døden). En av hans sønner er Morpheus, drømmeguden. En 
aktivitet avledet av hans navn brukes både i terapi og underholdningsøyemed. Hva het guden? (27) 

11 I hvilket land er Sagres og Super Bock de to største ølmerkene? (16) 
12 Prut er grenseelv mellom Moldova og hvilket annet land? (17) 
13 Hva kalles med et italiensk ord som betyr «vits», en hurtig sats som gjerne kommer som den tredje 

satsen av fire i en sonate eller symfoni? Disse finnes også som selvstendige komposisjoner. (15) 
14 Hva kalles denne innretningen som benyttes til å tørke fisk på, slik at den blir til tørrfisk? (22) 
 

 
 

15 Crufts, som avholdes i Birmingham i England i mars hvert år, er trolig verdens største og mest 
prestisjefylte stevne av denne typen. Hva slags arrangement? (16) 

16 Hva er det norske navnet på filmen fra 1951 med Vivien Leigh og Marlon Brando i hovedrollene, 
som på svensk heter «Linje Lusta» og på tysk «Endstation Sehnsucht»? (27) 

17 I hvilken idrett er 19 år gamle Ana Ivanović blant verdens beste? (26) 
18 Hvilken oppdiktet familie bor i dette huset? (24) 
 

 
 

19 I Rolandskvadet dukker en viss «Ogier le Danois» opp som en av Karl den stores krigere. Under 
hvilket navn kjenner vi denne «skæggede kæmpe»? (14) 

20 Mellom hvilke to planeter ligger det såkalte asteroidebeltet i solsystemet? (24) 
21 Hvilket lands president går snart av og stiller ikke til valg for en periode til, da hans kone forsøker å 

bli valgt i stedet? (25) 
22 Hva het denne tønsbergfødte foregangsmannen innen hvalfangst, som var den første som skjøt hval 

med granatharpun, og som ble en rik mann av jakten? (24) 
 

 
 



23 Hva heter gassen som særlig brukes til skjæring og sveising av jern eller andre metaller? Gassen 
inneholder en trippelbinding: CH≡CH. Vi godkjenner både det moderne og det eldre (vanlige) 
vitenskapelige navnet. (18) 

24 Dette er en av Finlands største fotballspillere gjennom tidene – hva er navnet? (26) 
 

 
 

25 Dette er Beth Ditto, som har blitt en villig frontfigur i kampen mot tynnhetsidealet i 
musikkverdenen. Hva heter bandet der hun er vokalist, og som vi hører nå? (7) 

 

 



Omgang 2 

1 Hva heter George W. Bush' sjefsrådgiver og viktigste politiske strateg gjennom mange år, som 
nettopp har gått av? (26) 

2 Hvilke fire fylker har flere lag i Tippeligaen enn i Adeccoligaen? (16) 
3 Duoen Reidar Bøe og Kurt Foss hadde stor suksess på 1940-, 50- og 60-tallet. Hva kaltes duoen? 

(18) 
4 Uttrykket «å rette baker for smed» stammer fra diktet «Smeden og Bageren». Diktet ble trykket 

første gang i 1784 i bladet «Votre Serviteur Otiosis» som utkom i København. Hva het forfatteren av 
diktet? (23) 

5 Hvilket flagg er det britiske? (8) 
 

 
6 Hvilken nå gjeldende friidrettsverdensrekord i en olympisk øvelse har stått lengst? Vi krever øvelse 

og kjønn. (17) 
7 Hva slags trykksak er det vi ser et utsnitt av her? (25) 
 

 
8 Hva heter skogen vest for Smolensk i Russland hvor den sovjetiske hær henrettet tusener av polske 

offiserer i 1940?  (22) 
9 Hva heter hovedstaden i Fiji? (23) 



10 Hva heter sunnmøringen i Lunvik? (12) 

 
 

11 Hvilken planteslekt tilhører denne blomsten, som er offisiell statsblomst både i Mississippi og 
Louisiana, og dessuten statstre i førstnevnte? Navnet er det som planten vanligvis omtales som. (23) 

 

 
 

12 Hva var det felles navnet til fire danske konger, hvorav nr 1 har tilnavnet «den store», nr 2 «Sejr» og 
nr 4 «Atterdag»? (25) 

13 I hvilken by på UNESCOs verdensarvliste finner vi Sankoré-moskeen, som vi ser her? (17) 
 

 
 

14 Hvilken skuespiller har speakerstemmen under dette kjente motorsportstevnet? (Lyd fra Flåklypa 
Grand Prix) (4) 

15 Hvilken matematisk operasjon noteres slik? (21) 
 

 



16 Hvilket stort kulturarrangement i juli i år hadde denne logoen? (12) 

 
 

17 Thomas Anderson og Christopher DeWolfe regnes som skaperne av hvilket nettsamfunn, som bl.a. 
brukes mye av band og musikere? (26) 

18 Hvilket bilmerke ser vi her? (19) 

 
19 Overgangen fra faststoff til væske kalles smelting, og fra væske til gass kalles fordamping. Hva 

kalles det når et stoff går direkte fra fast form til gass? (18) 
20 Møttes Marx og Lenin noen gang? (27) 
21 Dette metallbandet fra åttitallet hadde Sebastian Bach som vokalist. Bandet hadde et navn som 

gjerne brukes på nedslitte byområder – i Seattle og Los Angeles er dette offisielle navn på bydeler, 
men uttrykket brukes også uformelt andre steder. Hvilket navn? (23) 

 

 
 

22 Hvilken fotballspiller har gitt ut to bøker fulle med vitser om seg selv? (17) 
23 Øya der Columbus først gikk i land da han kom til Amerika tilhører nå det landet der flest 

utenlandskregistrerte norske handelsskip er registrert (259 av 861 skip i år 2006, ifølge CIA 
Factbook). Hvilket land? (18) 

24 Hvilken by, hvor man blant annet kan besøke Topkapi-palasset, ble nesten ødelagt av en atom-
«ulykke» i filmen «The World Is Not Enough»? (22) 

25 Hvilken dans danses til denne musikken? (27) 



Omgang 3 

1 Hvilket fremmedord brukes om fosteret i dets tidlige stadium, frem til ca åttende svangerskapsuke? 
(27) 

2 Hva heter denne innretningen, som benyttes i cricket, og som består av 2 «bails» lagt oppå 3 
«stumps»? (24) 
 

 
 

3 Hvis du går rett vest fra Hanoi, hva er det første landet du kommer til? (20) 
4 Her er en mytologikjede med fire svar. Alle svarene har fire bokstaver og kun én bokstav skal byttes 

ut fra hvert svar til det etterfølgende. Alle skal være riktige for ett poeng. 1) Gresk kjærlighetsgud - 
2) gresk gudinne for strid og uenighet - 3) gresk regnbuegudinne - 4) egyptisk fruktbarhets- og 
kjærlighetsgudinne. (18) 

5 Hva heter denne golferen, som er en av de mestvinnende gjennom tidene, og kanskje den første 
virkelige tv-stjernen innen sport? Han vant Masters i 1958, 60, 62 og 64. (11) 

 

 
 

6 Dere skal frem til en roman som ble utgitt i 1909. Tittelkarakterens navn er Erik, men er kjent som 
noe annet. Romanen kombinerer romantikk, gotisk horror, tragedie, eventyr og komedie. Den har 
vært filmet en rekke ganger, og det har vært laget musikal av den. Forfatterens navn er Gaston 
Leroux. Hva heter romanen? (17) 



7 Hvem foreslo og fikk vedtatt det nye, dvs nåværende, norske flagget i 1821? (8) 
8 Dette fjellet er Hollywoods eldste fremdeles brukte filmlogo. Hvilket selskap bruker denne logoen? 

(27) 
 

 
 

9 Tidligere trodde man at en slags «steiner» som ble dannet i magen hos drøvtyggere fungerte som 
universell motgift, og de var derfor naturligvis ettertraktede. Disse har et navn som kommer fra et 
persisk ord for nettopp motgift, og i Harry Potters verden fungerer de visst også. Hva kalles en slik 
«stein»? (7) 

10 I 2006 utgav svenske Shirley Clamp låten «När kärleken föds» som var en coverversjon av hvilken 
1990-hit som hadde engelsk tekst og som ble brukt som filmmusikk i «Pretty Woman»? (23) 

 

 
 

11 Hvem er programleder i «Gjensynet» på NRK TV? (21) 
12 Hvis man vil kjøre bil fra Jerusalem til Mekka, hva er det minste antall landegrenser man må 

passere? (23) 
13 Dere skal frem til navnet på en romer som på Cæsars tid var kjent for en sammensvergelse som 

bærer hans navn. Han ble så kraftig angrepet av Cicero i senatet at han dro i eksil, og døde senere i 
kamper i år 62 f.Kr. Hans navn er også tittelen på et skuespill av Ibsen – hvilket navn? (23) 



14 Dette er en berømt fransk karikatur, der kong Ludvig Filip (eller Louis Philippe) i løpet av fire 
tegninger blir gradvis forvandlet til... hva? (14) 

 
 

15 Hva heter denne mannen? Han ble i 2005 utnevnt til Norges 8. stormester i sjakk. (11) 
 

 
 

16 Hva heter denne amerikanske produsenten som i likhet med Tiffany og Swarowski er kjent for sine 
luksuriøse glassgjenstander? Firmaet har et tysk-klingende navn, men det har ingen referanse til 
grunnleggerne, som het Frederick Carder og Thomas Hawkes. (1) 
 

 



17 Hvilket ord på 5 bokstaver brukes som betegnelse på kjendisers korte opptredener som statister i 
spillefilmer? Alfred Hitchcook gjorde ofte slike opptredener i filmer han selv regisserte. (26) 

18 Psykologen Kristin Spitznogle har vært mye i tabloidene i det siste. Hva omtales hun som ekspert 
på? (27) 

19 I hvilket afrikansk land ligger mesteparten av fjellområdet Ahaggar, som bl.a. omfatter landets 
høyeste fjell Tahat? (15) 

20 Hva heter klesmerket? (27) 

 
21 Hva kaller vi nå det som tidligere ble kalt en muselman? (25) 
22 Hvilken statlig organisasjon bruker denne logoen? (23) 

 

 
23 Disse fuglene, med sine karakteristiske nedoverbøyde nebb, tilhører alle samme underfamilie av 

ordenen storkefugler. Noen fugler i denne gruppen var hellige i det gamle Egypt, og navnet kommer 
fra gresk – hva kalles slike fugler? (24) 
 

 
 

24 Hva heter Nidar-sjokoladen som på innpakningen beskrives som «Nougat med sprøristede mandler, 
dekket med melkesjokolade»? (24) 

25 Hvilken nederlandsk musiker som vi her hører sammen med Dave Stewart har bl.a. utgitt albumene 
Saxuality, Big Girl og Candy Store? (20) 



Omgang 4 

1 Hva het den svenske journalisten og krimforfatteren som da han døde i 2004 hadde skrevet tre 
manuskripter til krimromaner som alle er blitt utgitt etter hans død? (27) 
 

 
2 Hvilke tre sørafrikanere har mottatt Nobels fredspris i tillegg til Albert John Lutuli (1960)? (25) 
3 Medregnet nåværende klubb, hvor mange av dagens tippeligaklubber har vært trent av Tom Nordlie? 

(De behøver altså ikke å ha vært i tippeligaen da han trente dem, men de er der nå.) (22) 
4 Hva heter dette bæret? På engelsk heter det chokeberry, mens det norske navnet er det samme som 

det latinske, og det dere skal frem til. Bæret inneholder dobbelt så mye antioksidanter som blåbær, 
og dels på grunn av dette har det i senere tid blitt benyttet mye som smaktilsetter i saft og juice, og 
Tine har blant annet en juicevariant (Mana) hvor bæret er blandet med blåbær. Tidligere var den kun 
benyttet som prydplante i Norge. En variant kalles også svartsurbær, men vi skal ha navnet det 
markedsføres mest under, som da altså også er det latinske. (7) 

 

 
 

5 Hvem er dette, kjent fra roller i trilogiene «Matrix» og «Ringenes Herre»? (20) 
 

 



6 Etter at Arthur Andersen gikk under i kjølvannet av Enron-skandalen har det vært fire selskaper som 
på verdensbasis har stått for den store majoriteten av revisjon av så vel offentlige som private 
virksomheter. Disse fire kalles populært for «Big Four» og består av PricewaterhouseCoopers, 
Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG og …? (22) 

7 Hvilket år? Berthold Grünfeld og Per Ditlev-Simonsen ble født, Fredrikstad slår Ørn-Horten i 
cupfinalen, Adolf Hitler blir tysk statsborger og stiller i presidentvalg, og Amelia Earhart blir første 
kvinne til å fly alene over Atlanterhavet. (20) 

8 Den norske pinsebevegelsens sangbok har en tittel som er arameisk for «Herre, kom!» Hva heter 
den? (9) 

9 Hva heter det amerikanske leketøysmerket eid av Mattel som ble stiftet i 1930 og som står bak disse 
fargerike lekene? Merkenavnet består av to etternavn. (26) 
 

 
 

10 Hva heter boka? (27) 

 
 

11 Hvilket europeisk land grenser til fem land som alle er større enn seg? (22) 
12 Hva het tegneren fra kretsen rundt Oscar Wilde som med bilder som dette ble en typisk eksponent 

for 1890-tallets raffinerte og dekadente stil, og som døde som angrende katolikk bare 25 år gammel? 
(8) 

 

 



13 For hvilket lag sykler disse syklistene? (25) 
 

 
 

14 Ved hvilken innsjø ligger byen Makhatsjkala? (5) 
15 Hva kalles, med et ord avledet av latin for forandring, prosessen som fører til at en fugl får hele eller 

deler av fjærdrakten fornyet? (13) 
16 Under hvilket navn ble Vickie Lynn Marshall, som levde fra 1967 til 2007, kjent? (27) 
17 Hva heter med et fransk ord som betyr «liten hest», et vaskebekken i porselen med innlagt varmt og 

kaldt vann, beregnet på å vaske underliv og føtter, og vanlig i særlig franske hjem? (27) 
18 Hva heter bløffespillet hvor man forsøker å få de andre spillerne til å tro på usanne forklaringer? Det 

foregår ved alle spillerne svarer skriftlig på et gitt spørsmål, og da kan de finne på hva de vil. 
Deretter blandes feilsvarene med det riktige, og så leses de opp, og deltagerne skal gjette på hvilket 
som er det korrekte. Spillerne som får stemmer på sitt bløffesvar flytter fremover på brettet. (24) 

19 Hvem var Al Gores visepresidentkandidat ved presidentvalget i USA i 2000? (25) 
 

 
 

20 Hvilken nordmann vant OL-gull i skihopp og OL-sølv i seiling? (14) 
21 Hva heter området som er Indias minste delstat etter areal, og som var portugisisk koloni frem til 

1961? (27) 
22 Hvem har skrevet dette diktet, som kanskje er mest kjent som sang? «Should auld acquaintance be 

forgot,and never brought to mind?  Should auld acquaintance be forgot, and auld lang syne?» (20) 



23 Hvilket navn er felles for disse to? Figuren til venstre har dette som fornavn og er kjent fra sin egen 
animasjonsserie, mens figuren til høyre er en legendarisk amerikansk baseballspiller og hadde dette 
som tilnavn. Han regnes som opphavsmann til sitatet «It ain't over till it's over». (27) 
 

 
 

24 Hva heter den italienske slekten som lenge var en maktfaktor i Firenze, og som også oppnådde å få 
to paver i familien, Leo X og Clemens VII? (21) 

25 Hva heter denne operasangerinnen? (14) 
 

 



Omgang 5 

1 Hva er det som er illustrert her? (27) 

 
2 Hva kalles denne planten, som i Sør- og Sørøst-Asia brukes som nytelsesmiddel? Både nøtter og 

blader benyttes, og det farger spyttet blodrødt. Tygging regnes forsåvidt som uskadelig, men ved 
stadig bruk får man gule lepper og svarte tenner, som etter hvert blir ødelagt og faller ut. (19) 

 

 
3 Ranger øvelsene diskoskast, kulestøt, sleggekast og spydkast etter lengde på verdensrekorden for 

herrer, med lengste først. (25) 



4 Hva heter denne forfatteren, som døde i april i 2007? (23) 

 
 

5 Dere skal frem til et tettsted som er kommunesenter i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane. 
Bygda fikk først navn i 1912 etter elva som var viktigste naturressurs. Det bor ikke mer enn ca. 1200 
mennesker der, men stedet utmerker seg internasjonalt ved sin store produksjon av silisium. Det er 
Elkem som eier smelteverket på stedet. Hva heter det? (12) 

6 Hvilken komponist skrev både en Faust-symfoni og en Dante-symfoni, og er karikert her? (8) 
 

 



7 Hva heter Tysklands nordligste fastlandsby, som frem til 1920 var dansk, og som fortsatt hadde 
dansk flertall i bystyret og dansk overborgermester så sent som 1951? Byen, som ligger i Schleswig-
Holstein, valgte å bli tysk etter en folkeavstemning. (26) 

8 Hvem er dette? (12) 

 
 

9 Cheeseburger, flintstek, pinnekjøtt, østers – hvilken av disse fire rettene kan en ortodoks jøde spise 
ifølge kosherreglene? (26) 

10 I Esters bok i Bibelen kan man lese om en konge som avsatte sin dronning og utlyste en 
skjønnhetskonkurranse. Ester vant denne og fikk bli kongens nye dronning. Hva het kongen? (1) 

11 I hvilken kommune finner vi stedene Hjemmeluft og Bossekop? (21) 
12 Hva heter dette prisbelønte PlayStation-spillet, som var nyskapende ved sin bruk av en gitarlignende 

kontroller? (25) 
 

 
 

13 Dere skal frem til en pris som i 2006 for første gang ble vunnet av en kvinne. Hun heter Frances 
Allen, og andre som har vunnet denne prestisjetunge prisen er Douglas Engelbart (1997), Edsger 
Dijkstra (1972) og Marvin Minsky (1969). Prisen ble utdelt første gang i 1966, og også nordmenn 
har vunnet den. Den er oppkalt etter en avdød britisk matematiker; hva heter prisen? (13) 

14 Hvem er nr. 6 i arverekken til den norske tronen? (27) 



15 Hva heter denne mannen? Han er mest kjent som medstifter av Norsk Data, og var selskapets 
direktør fra 1978 til 1989 da selskapet ble avviklet. Senere har han arbeidet med romfart, og er i dag 
ansatt ved Europeisk institutt for rompolitikk i Wien. (15) 
 

 
 

16 Hvilket whiskymerke er dette? (27) 

 
 

17 Tyskeren Frank Schätzing skrev i 2004 en øko-science-fiction-thriller om en ny og truende art som 
utvikler seg i havet og truer menneskenes verdensherredømme. Uma Thurman har kjøpt 
filmrettighetene til boka, som var en av de mestselgende i verden de siste tre årene, og den foreligger 
også i norsk oversettelse på 986 sider. Hva er tittelen? (17) 

18 Hva kalles de store fossene som ligger på grensen mellom Brasil og Argentina noen kilometer 
nedenfor grensen til Paraguay? (10) 

 

 



19 Hva heter det nye partiet som Ariel Sharon rakk å stifte før han falt i koma, og som har makten i 
Israel? (16) 

20 Hvilken rollefigur mangler i dette bildet? (22) 
 

 
 

21 Hva het den russiske fyrsten som i 1240 slo den svenske hæren i et stort slag på den islagte Neva-
elven? Han ble senere kanonisert av den russisk-ortodokse kirke. Sergei Eisenstein har laget en film 
om ham, med musikk av Sergei Prokofiev. (13) 

22 I hvilken idrett, som da var olympisk idrett for første gang, tok norske Trude Gundersen sølvmedalje 
i OL i Sydney i 2000? (20) 

23 Hva kalles med et arabisk ord et kapittel i Koranen, som det er 114 av? (27) 
24 Hva het den første republikken boerne opprettet, i 1840? Et sted i Brasil der den såkalte B-gjengen 

investerte tungt i eiendom har samme navn. (27) 
25 Hvilken artist som vi hører her vant Spellemannsprisen som beste kvinnelige artist i 2004? (15) 


