
NM i KVISS FINALE INDIVIDUELL 

1 Kva for ein historisk kjent politikar er hovudperson i Hilary Mantels roman Wolf Hall 

frå 2009? 

 

2        Med eit namn som tyder «omsorg» eller «omtanke», kva heiter verdas einaste 

samiskspråklege dagsavis? Avisa vart grunnlagt i 2008 og har redaksjon i Karasjok og 

Kautokeino. 

 

3 I følge "allemannsretten" - som er allmenhetens rettigheter i innmark og utmark - 

hvor langt fra bebyggelse må man minst være for å sette opp telt? Denne avstanden 

gjelder også for campingvogner og bobiler. 

 

4 Dei tre raskaste på 1500 meter i Noreg heiter alle Ingebrigtsen til etternamn. Kva er 

fornamnet til han som har den norske rekorden? 

 

5 På kva oljefelt finn vi denne plattforma? Feltet ligg 

på Tromsøflaket og produksjonen starta i 2016. 

 

6 Under kva for eit tilnavn er jazzpianisten og -komponisten Einar Iversen (f. 1930) 

betre kjent? 

7        I kjemi, kva er namnet på konstanten som angir talet på partiklar i eit mol av eit 

stoff. Konstanten vert skriven NA og har fått namnet til ein italiensk vitskapsmann 

som verka i første halvdel av 1800-talet. Verdien til konstanten er 6,0221367·1023. 

 

8 Kven i gamle testamentet gifta seg med Boas og fekk sonen Obed? Ho er stammor til 

kong David.  

 

9 I mange land finst det innanfor hestesporten ein serie med prestisjefylte løp som til 

saman blir kalt Triple Crown.  For norske fullblodshestar er «Norsk 2000 Guineas» og 

«Norsk St Ledger» to av løpa. Kva heiter det tredje? 

10 Kva for ein figur vart skapt og spelt av komikaren Jacques Tati i fire filmar i perioden 

1953—71? 

 

11 Det fins tre orangutangartar i verda. Dei lever vilt kun på to store øyer. Kva heiter 

øyene? 

 

12        Kva for eit 2925 m høgt fjell er det høgaste på Balkanhalvøya og dermed det høgaste 

mellom Alpene og Kaukasus? 

 

13 Kva for ein romersk feltherre starta saman med Julius Caesar og Pompeius det første 

triumviratet i år 60 f. Kr.? 

 

14 I kva for eit europeisk land finn vi The Andy Warhol Museum of Modern Art (ikkje 

namnet på landets eige språk) med 160 av kunstnaren sine verk? Det vart oppretta i 

1991 av Warhols amerikanske familie og dette landets kulturdepartement. 

 

15 I 2017 bytta Bank of England ut £10-seddelen og erstatta dermed biletet av Charles 

Darwin med bilete av ein annan person. Kven? 

 

 


