
Norgesmesterskapet i Quiz 2015

Lag

Runde 4



SPØRSMÅL 1

Et arrangement med 16 deltakere i den engelske landsbyen Stoke
Mandeville i 1948 regnes av mange som opprinnelsen til hvilken stor 
internasjonal konkurransebegivenhet? 



PARALYMPIC GAMES/PARALYMPICS



SPØRSMÅL 2

Hvilken hærfører er dette minnesmerket en hyldest til? Han stoppet 
romerne i år 9 i tyske Teutoburger Wald, hvor også minnesmerket er 
reist.





ARMINIUS/ARMIN/HERMAN



SPØRSMÅL 3

I hvilken populær TV-serie som startet opp i 1978, møter man bl.a. 
karakterene Misse Møhge, Vicki Hachel, Severin Boldt,  Rudolf 
Schwann og Herbert Schmidt? 



MATADOR



SPØRSMÅL 4

Hvem filmdebuterte i 1932 og ble i 1998 som 87-åring den eldste 
som har vært nominert til en skuespiller-Oscar (hoved- eller birolle, 
æres-Oscar teller ikke), en rekord hun fortsatt innehar? 

(Nominert i 1998, filmen er fra 1997.)



Gloria STUART (Titanic, 1997, delt ut 1998)



SPØRSMÅL 5

Hva er summen av de innvendige vinklene i en syvkant? 



900



SPØRSMÅL 6

Hva heter dette strengeinstrumentet, kjent fra Midt-Østen og 
Middelhavsområdet for øvrig? 





OUD



SPØRSMÅL 7

Hva heter byen Nikea, hvor det første kirkemøtet ble avholdt i 325, i 
dag? 



IZNIK



SPØRSMÅL 8

Hvem ble i 1968 statsminister i Canada? Han hadde stillingen totalt i 
15 år, fordelt på to perioder. Selv om han tilhørte den fransktalende 
minoriteten, støttet han ikke Quebecs selvstendighetskamp. 



Pierre TRUDEAU



SPØRSMÅL 9

NPK er en forkortelse som ofte brukes i landbruks-/ 
hagebrukssammenheng. Hvilke tre ord står forkortelsen for? 



NITROGEN, PHOSPHOR (FOSFOR), KALIUM



SPØRSMÅL 10

Hvilken amerikansk kunstner laget i 1953 verket Erased de Kooning
Drawing, som består av et nesten blankt papirark som engang var en 
originaltegning av Willem de Kooning, men som kunstneren har 
forsøkt å viske ut? 



Robert RAUSCHENBERG



SPØRSMÅL 11

I hvilket land er Tupou VI konge? 



TONGA



SPØRSMÅL 12

Hva heter denne blomsten som lever i Europas fjellområder, samt i 
Skandinavia og i arktiske områder? I Alpene har den blitt funnet i over 
4000 meters høyde, og er blant de høyest voksende blomstene i sitt 
habitat. 





ISSOLEIE - (ranunculus glacialis eller beckwithia glacialis)



SPØRSMÅL 13

Hvilken forfatter står bak titler som "Elleve minutter", "Alef" og 
"Manuskriptet fra Accra" (norske titler)? Han er sitt språks 
mestselgende forfatter, medregnet oversatte titler, og han er oversatt 
til mer enn 70 språk. 



Paolo COEHLO



SPØRSMÅL 14

Hva kalles veggen med ikoner og andre religiøse malerier som er et 
viktig element i ortodokse kirker? Veggen skiller alterrommet fra 
kirkeskipet. 



IKONOSTAS



SPØRSMÅL 15

Hva kalles slike japanske miniatyrskulpturer, ofte ikke mer enn 2-3 
cm i diameter? Opprinnelig ble de brukt til å feste en pung e.l. til 
beltet på en kimono. 





NETSUKE



SPØRSMÅL 16

Hein Kopfler, Certak og Letalnica Bratov Gorisek er 3 av 5 som finnes i 
verden i dag. Hva er disse eksempler på? 



SKIFLYGINGSBAKKER



SPØRSMÅL 17

Hvilken norsk-amerikansk økonom og sosiolog lanserte i 1899 
begrepet Conspicuous consumption (prangende forbruk) i boka 
Theory of the Leisure Class? 



Thorstein VEBLEN



SPØRSMÅL 18

Han var Napoleons svoger og ble i 1808 konge i Kongedømmet 
Napoli. Hva het denne franske marskalken? 



Joachim MURAT



SPØRSMÅL 19

Hvilken norsk kunstner (1882-1962), med tilknytning til både 
Telemark og Buskerud, er bl.a. kjent for sine bilder av den fiktive Tone 
Veli-figuren? 





Henrik SØRENSEN



SPØRSMÅL 20

Hva kalles organellene i planteceller der fotosyntesen foregår? 



KOROPLASTER



SPØRSMÅL 21

Hvilken litterær figur er framstilt her (i et tresnitt laget av forfatteren 
sjøl)? Figuren har tittelrollen i et skuespill av en fransk forfatter som 
hadde premiere i 1896. 





UBU ROI eller KONG UBU



SPØRSMÅL 22

Hva heter den 100 km lange, smale landtungen som strekker seg fra 
Klaipeda i Litauen og langt inn i Kaliningrad? 



Den kuriske landtungen (eller kuriske neset)



SPØRSMÅL 23

Hvem ble olympisk mester på herrenes 100m  i friidrett i 1980? 



Allan WELLS



SPØRSMÅL 24

Hvilken japansk filmregissør er kjent for å ha uttalt: "Monsters are
born too tall, too strong, too heavy—that is their tragedy"? Kanskje 
passende nok, siden han bl.a. regisserte den første Godzilla-filmen og 
en rekke andre filmer i samme sjanger. 



Ishiro HONDA



SPØRSMÅL 25

Hvem hører vi her framføre sin egen tekst? 



Lars Saabye CHRISTENSEN


