
NM i Quiz 2019  – Individuelt 
 

1. omgang 
 

1 Hvilken gruppe hører vi her? 

2 Hvilken radioaktiv edelgass er ifølge WHO den nest viktigste årsaken til lungekreft i verden (etter 
tobakksrøyking)? 

3 I hvilket skuespill av Henrik Ibsen er tittelrollen ulykkelig gift med Jørgen Tesman? 

4 Hvilket spill har denne utgangsposisjonen? 

 

5 Hvilken dans og musikkstil fra Trinidad og Tobago har blitt sunget om av blant andre Banana 
Airlines og har samme navn som et album av Harry Belafonte? 

6 Hvilket rundt årstall ble den gregorianske kalenderen innført i Norge?  

7 Hvilket designmerke av bl.a. glass- og kjøkkenprodukter har denne logoen?  

 

8 I hvilken idrett er Sachin Tendulkar regnet som en av tidenes fremste utøvere?  

9 Hva het radioprogrammet om hardrock som gikk på NRK P3 i perioden 2002 –2015? 
Programledere var Totto Mjelde og Asbjørn Slettemark. 

10 Hvilken norsk samfunns- og kulturforsker ga i 1857 ut verket Sædeligheds-Tilstanden i Norge? 

  



 

11 Hvilken busk/tre som har noen langt større nære slektninger, kan vi i Norge finne på høyder over 
1500 moh? 

 

12 Hvilken ca. 2350 km lang elv starter i Colorado og renner ut i Mississippielven? 

13 I hvilken film, basert på en roman av Stephen King, spiller Miko Hughes (som var to år gammel 
under innspillingen) rollen som Gage Creed? 

 

14 Hvilket fotballag vant cup-mesterskapet i 1975 og 1993? De har tapt tre andre finaler, og de har 
aldri blitt seriemestere i den øverste divisjonen for herrer i Norge, men har blitt nummer to tre 
ganger. 

15 Hva heter denne akvedukten, en av de best bevarte eksemplene på en romersk vannvei? Den 
ligger utenfor byen Nîmes i Sør-Frankrike, og har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1985. 

 

16 Fra hvilket land kommer videospillselskapet Rovio, som blant annet står bak Angry Birds-spillene? 

17 Hvem skrev diktet “Ja visst gör det ont”, som står trykket i diktsamlingen För trädets skull (1935)?  
 



18 Hvilken japansk kunstner står bak disse bildene? 

 

19 Avrundet til nærmeste hele grad Celsius, ved hvilken temperatur har vann høyest tetthet? 

20 Hvilken amerikansk artist (1958–2016) debuterte med albumet For you i 1978? 

21 Hvilken dessert kan lages slik: 
Rens og skrell eplene. 
Skjær eplene i biter som kokes i vann og sukker til de er møre. 
Moses og avkjøles. 
Knus kavringen. 
Bland kavring, sukker, smør og kanel i stekepanne. Rør hele tiden ved svak varme, til blandingen 
får en gyllen farge og blir sprø. 
Pisk kremfløte. 
Legg eplemos, stekt kavring og krem lagvis i en egnet dessertbolle. 

22 I hvilken by arrangeres den årlige tegneseriemessen populært kalt Comic-Con? 

23  Til venstre ser vi en rødstjert, men hvilken fugl (art) er til høyre? 

 

24 Hvilken sang ser vi her notene til første linje av? 

 

25 Som det fremkommer i ett av hans kallenavn: I hvilken by ble bokseren Muhammad Ali født? 

 


