
 

 

INDIVIDUELT – RUNDE 1 
 

  



NM I QUIZ 2021 INDIVIDUELT RUNDE 1 

 

1 Hvilken artist synger her?  

2 Hva heter selskapet som kjøpte opp Oslo Børs i 2019? 

 

3 Til hvilken plantefamilie tillhører planter som potet, tomat, tobakk og petunia? 

4 I hvilken TV-serie spiller Nina Dobrev rollefiguren Elena Gilbert som bor i småbyen 
Mystic Falls?  

 

5 Hvem har malt dette bildet? Det ble solgt på auksjon i 2011 for 250 millioner dollar og 
var den gang tidenes dyreste bilde. 

 

6 Hva heter de skihoppende slovenske brødrene Peter, Cene og Domen til etternavn?  

7 Nevn et årstall for perioden som i Sverige blir kalt for Karolinsk tid? 

8 Liggende ved den øvre av innsjøen Bandak, hva heter tettstedet som er vestre ende for 
Telemarkskanalen?  

9 Hva heter blandingen av kjøtt, fett og tørkede bær som særlig er kjent fra 
nordamerikanske indianere? 
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10 Hva heter nettingburene med notpose som brukes i fiskeoppdrett til havs? 

 

11 Hvilket grunnstoff, et halvmetall, blir framstilt av mineralet stibnitt?  

12 I Ringenes herre: Hva heter elitestyrkene av orker, som både tåler dagslys og kan 
planlegge og som tåler skader bedre enn vanlige orker? Munti og Pipin blir fanget av en 
tropp med slike i «To tårn». 

 

13 Hva heter denne egyptiske gudinnen?  

 

14 Hvem ble for andre gang olympisk mester i kule for menn nå i 2021? Han satte 
verdensrekord med 23,37m 18. juni i år. 

15 Hva het historikeren (ca 1150- ca 1220) som skrev «Gesta Danorum» om dansk heroisk 
historie? 
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16 I hvilket land ligger Tanjung Piai som er fastlands-Asias sørligste punkt? 

17 I hvilken tysk by arrangeres brettspillmessen «Internationalen Spieltage» eller bare 
«Spiel»? Den startet opp i 1983 og er i dag den verdens største av sitt slag. Den er åpen 
ikke bare for forhandlere, spillentusiaster kan også prøvespille nyheter fra de over 1000 
utstillerne.  

18 Etter sin fetters død i januar 2020 ble Haitambin Tariq al-Said den 15. herskeren i Al-
Busaidi-dynastiet, som har styrt hvilken nasjon siden 1700-tallet?  

19 Bildet viser bunter av DNA som finnes på slutten av kromosomene i alle celler. Hva 
kaller vi disse kromosomtuppene som bidrar til å beskytte genmaterialet, samt påvirker 
hvor raskt celler i kroppen eldes?  

 

20 Hvilken forfatter skrev science-fiction klassikeren «A Canticle for Leibowitz»? 

21 Hvilken komponist komponerte Goldberg-variasjonene? 

22 Hva kalles på norsk den delen av kajakken som padleren sitter i? 

23 I 1987 forliste skipet «Herald of Free Enterprise» og 193 personer omkom. Utenfor 
hvilken by forliste skipet? 

24 I hvilken by blir San Fermin- festivalen holdt årlig? 

25 Hva heter dette mobilspillet fra Supercell? Det er et spill som går ut på å drive en gård i 
et lite lokalsamfunn.  

 

 

 


