
Runde 5



1

I kva for ein Charles Bronson-film frå 1977 vert linjene 

But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep

frå eit dikt av Robert Frost brukt som eit 
aktiveringssignal for spionar?



2

Med ein fugleart i namnet, kva heiter dette krepsdyret som er 

kjent for å feste seg til drivgods og båtar og dermed reke rundt i 

forskjellige hav i store delar av Europa? Det er typisk rundt 15 cm 

langt, med maks lengd på rundt 80 cm. Det blir rekna som ei 

delikatesse i Spania og Portugal. 



3

Ikkje eit einaste land i verda har eit namn med 

bokstavar i stigande alfabetisk rekkefølgje. USA har 

derimot bokstavar i synkande rekkefølgje saman med 

kva for eit anna land?



4

Kva  heiter det japanske 

langsverdet som ein 

samurai tradisjonelt bar 

saman med det kortare 

"wakizashi"-sverdet?



5

Dersom ein ser vekk frå VM-sluttspelet i 

1930, har det berre skjedd ein gong at dei 

to laga som møtte kvarandre i finalen i VM 

i fotball for menn, ikkje deltok i innleiande 

kvalifiseringsspel. Kva år skjedde dette? 



6

Kva heiter denne 
amerikanske forfattaren og 
folkeopplysaren fødd i 1929? 
Ho er særleg kjent for å ha 
drive med orgasmekurs for 
kvinner og har selt meir enn 
ein mill. eksemplar av boka 
Sex for one. I 2011 i tv-
programmet Trekant 
demonstrerte ho teknikken 
for det norske folket. 



7

Kva heiter den norske 

fotokunstnaren (f. 1967) 

bak verket Living together, 

som vi her ser eit utdrag 

frå? Ho arbeider som regel 

med manipulerte bilete, 

der ho sjølv har ei 

hovudrolle (eller to). 



8

Kva for eit ord på italiensk tyder "heks", 

og er i tillegg namnet på ein søt 

urtelikør?



9

Kva heiter denne stolen, 
teikna av Sigurd Resell, og 
produsert av Vatne 
Lenestolfabrikk fra 1971. 
Stolen fanst i ulike 
variantar, både tre og stål 
og med høg eller låg rygg, 
og selde svært godt i 
mange år. 



10

Kva for ein kortroman av Leo Tolstoj 

deler namn med ein komposisjon av 

Ludwig van Beethoven?



11

Kva heiter det ustabile fjellmassivet i Stranda i Møre og 

Romsdal, på vestsida av Sunnylvsfjorden, der ein fryktar 

at eit skred kan skape ei flodbølge som vil ramme 

tettstadane Geiranger, Hellesylt og Tafjord? Denne 

flodbølga var utgangspunktet for den norske 

katastrofefilmen Bølgen (2015).



12

Denne vitskapsmannen blir, saman med James Hutton, 

av mange rekna som geologiens far. I 1830—33 utgav 

han Principles of Geography, ei bok som hadde stor 

påverknad på den unge Charles Darwin. Han har fått 

krater på månen og Mars oppkalla etter seg, og også fjell 

i California og på Tasmania. Kven skal vi fram til?



13

Kva heiter den romerske politikaren og filosofen som i 

523 skreiv boka Filosofiens trøyst medan han sat i 

fangenskap og venta på å bli henretta. Boka var svært 

populær i mellomalderen i heile Europa.



14

23. mars er offisiell venskapsdag mellom Polen og kva 

for eit anna land? Dagen vart vedteken av 

nasjonalforsamlingane i dei respektive landa i 2007, og 

vert feira med bl.a. konsertar, festivalar og utstillingar. 

Ved markeringa i 2011 uttalte Polens president at "det er 

få tilfelle i historia av ein slik lang og fredeleg 

sameksistens mellom to nasjonar".



15

Kva heiter tidsskriftet for politikk, litteratur og samfunn, 

som vart grunnlagt av Arne Garborg i 1894? Det kjem ut 

fire gonger i året, får støtte fra Norsk kulturfond og Fritt 

ord, og har sidan 2014 hatt Knut Aastad Bråten som 

ansvarleg redaktør?



16

En Odelsmands Tanker om Norges nærværende 

Forfatning tillige med en Samtale indeholdende

Veiledning for Bønder til en riktigere Fremgangsmaade

ved Udkaarelsen av Valgmænd og Repræsentanter var 

eit politisk agitasjonsskrift utgitt i Christiania i 1830, 

forfatta av stortingsmannen John Neergaard. Under kva 

for eit mykje kortare namn er dette skriftet kjent?



17

Kva kallar vi teknikken der ein 

rissar kunstferdige ornament i 

sotlaget på dei tilrøykte

bjelkane i stova med ein finger 

dyppa i ei røre av finstøtt kritt 

eller murstein? Særleg brukt 

på Vestlandet.



18

Under kva for eit 

artistnavn var Ragnar 

Asbjørnsen (1931—

2003) betre kjent?



19

Kva for ein utøvar var den einaste som 

tok gull i alpint i alle dei tre olympiske 

vinterleikane på 90-talet?



20

Kva heiter kvinna som har skrive 

og/eller produsert tv-seriar som 

Gray's Anatomy, Private Practice, 

Scandal og How to get away with

murder. Alle seriane vert 

produserte av 

produksjonsselskapet hennar, 

ShondaLand.



21

Kva er etternamnet til dei amerikanske brørne

Mark og David, som begge tok OL-gull i bryting i 

Los Angeles 1984? Dei vart spelte av Channing

Tatum og Mark Ruffalo i filmen Foxcatcher (2014). 



22

Kva er spesialfeltet til legen Ingvard Wilhelmsen? 

Han driv den einaste klinikken i Noreg for denne 

pasientgruppa. 



23

Kva for eit ord på fem bokstavar er ein type 

administrativ eining i bl.a. Russland og Ukraina, på 

nivået under oblast (og kraj)? Det kan 

sammenliknast med kommune. 



24

Kva for eit designmerke parodierer vi her 

ved hjelp av ein IKEA-plastpose og ei 

skjorte hekta fast på t-skjorta? Produkta 

vi etterliknar er langt dyrare og mange 

meiner dei vart produserte utelukkande

for å bli latterleggjorte og på den måten 

skape blest om merket.



25

Artisten vi høyrer (1894—1937) fekk kallenamnet 

"Empress of the Blues", og ho vert av mange 

rekna som den mest populære kvinnelege 

bluessongaren på 20- og 30-talet. Kven skal vi 

frem til? 


