
Norgesmesterskapet i Quiz 2015

Lag

Runde 5



SPØRSMÅL 1

Stiftelsen som i dag heter Norsk Luftambulanse ble dannet 
i 1977. Hva var stiftelsens opprinnelige navn? 



SPØRSMÅL 2

Hvilken art ser vi her? Bestanden er livskraftig på 
verdensbasis, men den er rødlistet i Norge. Dette har 
foreløpig hindret IKEA fra å bygge butikk i Vestby. 





SPØRSMÅL 3

I hvilket land foregikk de to krigene som lokalt omtales 
som (første og andre) Chimurenga-krig? På det lokale 
shona-språket betyr dette noe sånt som 'revolusjonær 
kamp', og den andre krigen ga til slutt landet dets 
uavhengighet. 



SPØRSMÅL 4

Hva heter den polske forfatteren som skrev boka Solaris 
som filmene med samme navn fra 1972 og 2002 er basert 
på? 



SPØRSMÅL 5

Umiddelbart etter fødselen blir hjertefrekvens, respirasjon, 
muskeltonus, reaksjon og hudfarge hos et nyfødt barn 
evaluert. Hva kalles metoden eller scoringssystemet fra 
1952 som baseres på disse dataene, og som har navn etter 
den kvinnelige legen som utviklet det? 



SPØRSMÅL 6

Hva heter det tidligere kongedømmet i Himalaya som fra 
1890 var et protektorat, først under Storbritannia og 
deretter under India (etter 1947), men som etter en 
folkeavstemning ble tatt opp som en vanlig stat i India i 
1975? 



SPØRSMÅL 7

Hva heter det til tider temmelig alternative rockebandet
ledet av Wayne Coyne, som Miles Cyrus samarbeider med 
på albumet Miley Cyrus & Her Dead Petz? 



SPØRSMÅL 8

Hva heter den største innsjøen i Troms fylke? Innsjøen 
ligger i Bardu kommune. 



SPØRSMÅL 9

Hva heter verdens største håndballturnering for ungdom, 
som siden 1970 har blitt arrangert i Göteborg i uke 27? 



SPØRSMÅL 10

Hva het NRK P3-programmet ledet av Barbara Jahn og Kari 
Slaatsveen, som ble sendt i perioden 1993-95? Folk som 
Espen Thoresen, Finn Bjelke og Egil Birkeland var faste 
gjester, sistnevnte spilte figurer som Bror og Basse 
Spanielsen, Jimmy Hendriksen og Elvis Pressberg. 



SPØRSMÅL 11

Hvilken gud/skikkelse er det som innen kinesisk mytologi 
skal ha stått for skapelsen? Han skilte yin og yang 
(himmelen og jorden) og kjempet deretter i 18.000 år for å 
holde disse to adskilt. Når han døde skal hans kropp ha 
blitt til vann, land, fjell, vær, himmellegemer og alt annet vi 
idag kjenner som verden, mens loppene på kroppen hans 
ble til dyr. Gudinnen Nüwa formet senere menneskene. 



SPØRSMÅL 12

Hva heter denne planten (Isatis tinctoria) i 
korsblomstfamilien, som brukes til å framstille blåfarge 
(indigo) for farging av tekstiler? Fra antikken og fram til 
1500-tallet var planten hovedkilden til blåfarge i Europa. 





SPØRSMÅL 13

Hvilken østerrisk skuespiller spiller hovedrollen i flere av 
regissøren István Szabós filmer; som Hendrik Höfgen i 
"Mephisto" og tittelrollene i "Oberst Redl" og "Hanussen"? 
Hans kanskje mest kjente rolle er allikevel som svenske i en 
Hollywood-film.



SPØRSMÅL 14

Uzbekistan tok sitt hittil eneste gull i vinter-OL-
sammenheng på Lillehammer i 1994.  Lina Tsjerjazova sto 
for denne prestasjonen, i hvilken idrett? 



SPØRSMÅL 15

Duoen "Brian and Michael" hadde i 1978 en hit som het 
"Matchstalk Men and Matchstalk Cats and Dogs". Dette 
var en hyllest til en Manchestermaler som er kjent for sine 
scener fra det industrialiserte miljøet som fantes i Nord-
England på begynnelsen av 1900-tallet. Malermåten hans 
var karakteristisk med gråaktige bylandskaper befolket med 
en mengde menneskefigurer, malt nærmest som 
«fyrstikkmenn». Hva het denne maleren som levde fra 
1887-1976? 





SPØRSMÅL 16

Hva heter vedkommende som førte i pennen og renskrev 
den endelige versjonen av  17.mai-grunnloven som ble 
undertegnet av de 112 Eidsvollmennene? Han var ikke selv 
en av Eidsvollmennene. 



SPØRSMÅL 17

Det episke diktet Fuglenes forsamling (Manṭiq-uṭ-Ṭayr) er 
det mest kjente verket til hvilken sufisk persisk forfatter? 



SPØRSMÅL 18

Folkegruppen sahawarene holder til i flere land, men  
forbindes særlig med hvilket omstridt område?



SPØRSMÅL 19

Hva kalles med et slags personnavn det systemet av 
delstatslover og lokale bestemmelser som sørget for et "de 
facto" raseskille i deler av USA i perioden fra ca. 1870 til 
1965? 



SPØRSMÅL 20

Hvilken prøyssisk vitenskapsmann og oppdager ga i 1845 
ut verket "Kosmos"? I 1799 la han sammen med Aimé
Bonpland ut på en fem års oppdagelsesferd i Sør-Amerika 
som inkluderte utforsking av Orinoco og en mislykket 
bestigning av Chimborazo. 



SPØRSMÅL 21

Hva heter kunstneren bak dette maleriet (hvor vi kan se 
hva hasard, alkohol og generell umoral kan lede til)? 





SPØRSMÅL 22

Hvilken villfiskart (ikke oppdrett) fiskes det mest av i verden, målt i 
tonn  (tall fra 2012)? 



SPØRSMÅL 23

Det begynner på L, hvilket ord kan i dag brukes om 
teknologipessimister? Egentlig beskriver ordet en gruppe 
engelske arbeidere som tidlig i den industrielle revolusjon, 
og spesielt i perioden 1811-1816, ødela maskiner, særlig 
tekstilmaskiner, som de mente truet arbeidsplassene deres. 
Ordet vi er ute etter kan stamme fra navnet på en folklore-
aktig person som i følge sagnet skal ha ødelagt to 
symaskiner i 1779. 



SPØRSMÅL 24

Med et ord på B, hva kalles billedteppet som ble funnet i 
en kirke i Ringsaker på 1800-tallet, og som regnes som den 
eneste bevarte billedveven fra nordisk middelalder?





SPØRSMÅL 25

Hvem komponerte denne arien, hentet fra komponistens 
siste opera? 


