
Norgesmesterskapet i quiz for lag 2011

Omgang 4



1. Fra hvilken musikal er denne sangen hentet?



2. Hvilket ord på S brukes på norsk om det å se 

en avdød før vedkommende begraves eller 

bisettes? Den avdøde kan ligge i seng, på båre 

eller i kiste, og handlingen kan finne sted når 

som helst mellom dødsfallet og som helst mellom dødsfallet og 

begravelsen/bisettelsen. 



3. I hvilken idrett har Miki Ando (2007 og 

2011), Mao Asada (2008 og 2010) og Kim 

Yuna (2009) vunnet de siste fem 

verdensmesterskapene?



4. Hvilket uvanlig yrke for en statsleder har 

Turkmenistans president Gurbangulij

Berdimuhamedov?



5. Ved hvilken innsjø ligger Jönköping?



6. Nevn én av de norske roerne som tok sølv 

i dobbeltsculler i Atlanta-OL i 1996.



7. Hvilket land vant Eurovision Song 

Contest/Melodi Grand Prix i 2011?



8. Hvilket pattedyr heter Balaenoptera

musculus på latin?



9. Hvilken liste regnes Antipater (Antipatros) 

fra Sidon som opphavsmann til, da han 

omtalte den i et dikt fra 140 f.Kr?



10. Hva ga den såkalte Emmelinedommen fra 

1993 borettslagsbeboere rett til å ha?



11. Hva heter NRKs TV-program hvor hvert 

program følger en kjent person på jakt etter 

sine røtter/forfedre?  Bjarne Brøndbo, Christian 

Ringnes, Benedicte Adrian, Mari Maurstad, Unni 

Lindell, Kåre Willoch, Petter Schjerven og Kristin Lindell, Kåre Willoch, Petter Schjerven og Kristin 

Krohn Devold har alle vært gjenstand for 

slektsgranskning i programserien.



12. Hvilket meget kjent filosofisk utsagn er 

skrevet på fransk i verket "Discours de la 

méthode pour bien conduire sa raison, et 

chercher la vérité dans les scienceslatin " og på 

latin i verket "Principia philosophiae" (1644)? 

Oppgi svaret på latin.Oppgi svaret på latin.



13. Hva er stoffet HNO3 bedre kjent som i 

dagligtalen?



14. Hvilken innretning har starter og 

ansiktspærer, og det er vanlig å ha briller, 

rensevæske og papirdispenser i nærheten av 

den? Toppmodeller av innretningen kan 

komme med "aroma" og "breeze" i følge 

reklamen.reklamen.



15. Hvilken tysk by er dette? Romerne bygget 

et fort der i år 79. Var i praksis hovedstad og 

den ledende byen i Bayern fra ca. 530 til midt 

på 1200-tallet. Fri riksstat (freie Reichsstadt)   

fra 1207 og fra 1663 sete for Det tysk-romerske

rikets riksdag.rikets riksdag.



16. Hva het kvinnen som i følge legenden skal 

ha gitt Jesus en duk til å tørke svetten med på 

vei til Golgata?



17. Hvilken nåværende statsråd er født 

18.01.1955, er Cand.mag. (historie og 

samfunnsfag) og har vært 

stortingsrepresentant for både Oslo og Sør-

Trøndelag?



18. Hvilken engelsk filmkomponist, som døde i 

2011, vant fem Oscar/Academy Awards (blant 

annet for "Out of Africa" og "Dances with

Wolves") og bidro med musikk til 11 James 

Bond-filmer?



19. Hva kalles en drink bestående av vodka, 

ingefærøl (ginger beer) og lime? Drinknavnet er 

engelsk og inneholder et bynavn og et dyr.



20. Hvilken region utgjøres av delstatene 

Shamal (Nord), Gharb (Vest) og Janub (Sør) 

etterfulgt av navnet det spørres etter?



21. Hvilket flyselskap stod i sommer bak 

bestillingen av det som er blitt omtalt som den 

største ordren i luftfartens historie? Ordren var 

så stor at flyselskapet valgte å dele den mellom 

Boeing og Airbus. 200 Boeing 737 og 260 

Airbus 320 skal leveres i perioden 2013-2022.Airbus 320 skal leveres i perioden 2013-2022.



22. Hvilket band ga ut albumet "Østenfor Soon, 

Western for Råde" i 1996?



23. Hvilket ord er definert som mangel på 

synlige følelser, dvs. følelsesmessige reaksjoner, 

sløvhet, upåvirkelighet og likegyldighet overfor 

inntrykk? Legger man til "tt" i slutten av ordet 

får man navnet på en gruppe mineraler som 

alle er kalsiumfosfater.alle er kalsiumfosfater.



24. Hvilken roman er dette åpningslinjene 

til:"En undersetsig grå bygning på bare 

fireogtredve etasjer. Over hovedinngangen 

disse ord: Utkleknings- og 

kondisjoneringsanlegg, og på et våpenskjold 

Verdensstatens devise: FELLESSKAP. IDENTITET. Verdensstatens devise: FELLESSKAP. IDENTITET. 

STABILITET. (Norsk oversettelse fra 1948)



25. Hvilken nytteplantes blomster pryder både 

Lier-bunaden og kommunevåpenet til Lier?














