
NM 2019 parkonkurranse Første omgang 

1 Hvilke to artister hører dere her i en liflig duett fra 1989?  
2 Over hvilket verdenshav fløy Amelia Earhart da hun forsvant i 1937? 
3 Dette er logoen til Norges største internettbaserte tjeneste i sitt slag. Hvilken?  

 

4 Om hvilken avdød politiker og NRK-ansatt handler biografien Stikk i strid, som ble skrevet av 
Frank Rossavik og utkom i 2007? 
5 Marja-Liisa Hämäläinen tok tre individuelle OL-gull i Sarajevo (1984). Samme år giftet hun seg og 
tok mannens etternavn. Hvilket etternavn? 
6 Hvilket ord innen medisinen betegner et rør som kan føres inn i kroppen? Et slikt ofte tynt, stivt 
eller bøyelig rør brukes for å drenere eller injisere væsker eller medisinsk utstyr. Det har samme 
navn som noe som ofte befinner seg i et tradisjonelt klasserom. 
7 På hvilken øy, som har en vanlig matfisk først i navnet sitt, ligger en av Finnmarks fem 
nasjonalparker? Parken deler navn med øya. 
8 Hva er fellesnevneren for det dere ser på disse 
to bildene? 

  

9 Hva heter denne skuespilleren? Hun har 
hovedrollen i serien Absentia (2017–), men er 
kanskje mest kjent for å ha spilt detective Kate 
Beckett i TV-serien Castle (2009–2016). 

10 I hvilket rikes religion og mytologi var regnguden Tlaloc en av de sentrale gudene? 
11 Hvilken nøtt er denne typen wienerbakst dekorert med, noe som også går igjen i navnet 
(wiener_______)? 

 

12 Neseapen (Nasalis larvatus) er endemisk for kystskogene på hvilken øy? 
13 Hva kaller man “leken” som går ut på følgende: Når man finner en nøtt med to frø, så spiser man 
den ene selv og gir den andre til en man vil leke med. Så gjør man en avtale om et tidspunkt man 
møtes neste gang, der det er om å gjøre å være førstemann til å rope ut navnet på leken? 
 
14 Hva kalles den type lån der avdragene er konstante, men rentene variable, slik at terminbeløpet 
varierer? Siden rentedelen utgjør en stor del av terminbeløpet i starten, betaler man høyere beløp i 
starten enn mot slutten av perioden. 
15 Hvem har siden juni i år vært statsminister i Danmark? 
16 Av alle land som slutter på "-stan", er Pakistan det mest folkerike og Afghanistan er det tredje 
mest folkerike. Hvilket land er det nest mest folkerike som slutter på "-stan"? 



17 Her ser vi Choupette, en Hellig Birma. Hun 
har blitt omtalt som verdens mest bortskjemte 
katt. Eieren døde tidligere i år, men uttalte at 
hvis det hadde vært mulig, ville han giftet seg 
med katten. Choupette har egen twitter- og 
instagram-konto med hundretusener av følgere, 
har egen livvakt, egen kokk og  to dedikerte 
passere som pleier henne. Hva het eieren? 

 

18 Søsknene Bindi og Robert har i stor grad gått i 
sin fars fotspor. Hva het faren?

 

19 Hvilket OL (år eller by) var det første hvor utøverne i skøytekonkurransene for alvor tok i bruk 
klappskøyter, noe som ga flere nye olympiske rekorder, bl.a. både 1500 m, 5000 m og 10.000 meter 
for herrer?  
20 Hva er tittelen på komikeren og TV-personligheten Trevor Noahs selvbiografiske bok som kom ut 
i 2016, og som har undertittelen Stories from a South African Childhood? 
21 Hvor mange elektroner er det i et nøytralt Deuterium-atom? 
22 “Villa Stenersen” ble tegnet i 1937–39 på oppdrag fra kunstsamleren og finansmannen Rolf E. 
Stenersen. Hvilken norsk arkitekt (1900–1968) var det som tegnet villaen? 
23 Hvilket ord er gjennomgående fjernet i denne beskrivelsen av en populær mosjonsaktivitet? 
«_____jakten går ut på å finne ____r sentralt plassert i ulike kommuner. ____ne kan registreres 
både manuelt, digitalt og ved å laste ned en applikasjon på mobilen, slik at man kan scanne 
QR-koden som hver ____ er utstyrt med.» 
 

 
 
24 Christian IX av Danmarks nest eldste sønn Vilhelm ble i 1863 konge (noe han forble til sin død i 
1913) og tok da et annet navn. I hvilket land ble han konge? 
25 I filmen The usual suspects (De mistenkte) fra 1995 spiller Kevin Spacey en småskurk ved navn 
Roger "Verbal" Kint. I slutten av filmen kan det derimot tolkes dithen at han viser seg å være 
hovedskurken i historien. Hvilket navn har denne skurken? 
 


