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1  1.29 minutter. Hvilken avdød lyriker fra Vestfold deklamerer her et av de mest kjente 

diktene sine?  

 

(Lyd: De tre strofene vises på de neste tre lysbildene. Vi hører en eldre kvinnestemme som 

deklamerer på standard østnorsk i et behagelig volum og tempo.) 

2 Hvilke land grenser Colombia til? 

3 I august 2022 var det premiere på oppfølgeren House of the Dragon. Hvilket hus – et 

sentralt familienavn i Game of Thrones – handler serien om? 

4 Med Ukraina-krigen har det blitt vanligere på norsk å gjengi navn etter transkripsjonsreglene 

for ukrainsk. Hva er således den norske stavemåten på fornavnet og etternavnet til 

Ukrainas president? Skriv med BLOKKBOKSTAVER, her er det ikke slingringsmonn. 

5 Hva er det norske navnet på den populære prydplanten 

Kalanchoë blossfeldiana, som stammer fra Madagaskar? 

Den hører til bergknappfamilien og kommer i flere 

blomsterfarger.  

6 Hijra er profeten Muhammeds utvandring til Medina. Hvilken by utvandret han fra? 

7 Vi kjenner ingen sammenheng i at både ølet og rekordbøkene bærer navnet Guinness, 

sammentreffet er trolig en tilfeldighet. Fleip eller fakta? 

8 Hvem, som kan kalles universalgeni, innførte elektrisitetsbegreper som pluss, minus, positiv, 

negativ, batteri, leder og ladning?  

9 I en av de mest berømte stumfilmscenene henger Harold Lloyds karakter etter armene i en 

klokke på skyskraperen. Hva heter filmen fra 1923? 

10 Hvor mye av det antarktiske kontinentet ligger nord for den sørlige polarsirkelen: ingenting, 

litt, ganske mye eller mesteparten? 

11 Nirvana er frelsesmålet i buddhismen. Ordet er sanskrit. Hvilket substantiv på ti bokstaver 

er den vanlige norske oversettelsen? 

12 Hva er faget til den profilerte israelske professoren Yuval Noah Harari (f. 1976)? Faget 

inngår i flere av boktitlene hans.  



NM i quiz 2022 Individuelt 4. omgang 

Side 2 av 2 
 

13 Oversett henholdsvis deler (substantivet del i ubestemt form flertall) og deler (verbet å dele 

i presens) til nynorsk. 

14 Universitetet i Oslo er Norges eldste. I logoen ser vi grunnleggelsesåret med romertall. Skriv 

dette romertallet. 

15 I 2011 kunne NRK melde om at Trine Haltvik gjorde dette for åttende gang som 

håndballspiller. Hva gjorde hun? Også Kjersti Grini har gjort dette (i hvert fall én gang), 

mens mange gjør det aldri. 

16 Hvilket land eller oversjøisk territorium har lenge vært Karibias største på petroleum? En 

statlig nettside forteller at den første oljebrønnen ble boret i 1857. I 2015 utgjorde petroleum 

og petrokjemisk industri rundt 37 prosent av BNP. Vi skal til et av landene eller territoriene 

som har egen dollarvaluta (til forskjell fra østkaribisk dollar).  

17 Kommunevåpnene til Sarpsborg og Fredrikstad viser begge to objekter. Disse fører lett 

tankene til det svenske navnet på en by i Finland. Hva er det finske navnet på denne byen? 

18 I hvilken vannmasse lever verdens tyngste mårdyr, som på latin heter Enhydra lutris?  

(For ordens skyld: Svaret er et egennavn.) 

19 Mario dukket opp første gang i et videospill fra 1981, der han skal redde Pauline fra en 

sværing av et beist. Hva heter sværingen? 

20 Hva er et annet navn på den filosofiske grenen verditeori? Den handler om hva verdi er, 

hvilke ting som har verdi, og så videre. Førsteleddet er fra gresk for verd, verdig, verdifull.  

21 Hvilken betegnelse på en regulerbar gardinstang har navn etter den amerikanske 

oppfinneren? 

22 Hvilket folkekjær NRK-profil er dette? 

Lærdølen var ansatt i det lange tidsrommet 

1969–2014 og er best kjent som kanalvert.  

 

 

23 Hva er hovedfargen på en moltekart, til forskjell fra en moden molte?  

24 Barnesangen «En bussjåfør, en bussjåfør» er uholdbar når den definerer hva en bussjåfør er. 

Hva er den helt uholdbare betingelsen? 

25 «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det» er et kjent bibelvers. Det er 

kapittel 4, vers 23 i hvilken av Bibelens bøker? 

 


