
NM i quiz 2022 – Lag
2. omgang – Fasit



1. Hvilken produsent omtaler barnevognene sine 
som «Handgjort i Sverige sedan 1925»?



1. EMMALJUNGA



2. En filmtankenøtt: Det er mange skuespillere som 
er med i flere av disse filmene eller filmseriene, men 
hvem er med i flest, hele fem av de åtte 
oppføringene? Eventuelle stemmeroller teller med.

• Et rom med utsikt (1985)

• Fornuft og følelser (1995)

• Harry Potter-filmene

• Love Actually (2003)

• Haikerens guide til galaksen 
(2005)

• Mamma Mia! (2008)

• Alice i Eventyrland (2010)

• Dune (2021)



2. Alan RICKMAN



3. Torkjell Haugerud var en av landets ypperste 
hardingfelespillere på starten av 1900-tallet. Ved 
hvilken togstasjon kan du se en statue av ham? 
Hjemstedet hans gir navn til stasjonen. En vanlig 
togtur hit fra Oslo S kan ifølge Vy ta eksakt to timer, 
eller noen minutter mer eller mindre. Det er vel å 
merke ikke Vy, men Go-Ahead, som kjører togene på 
strekningen der stasjonen ligger.



3. BØ stasjon



4. En tankenøtt: Det er sju norske petroleumsfelt 
oppkalt på formen [fornavn etternavn]. Initialene er 
A.H., E.G., G.K., I.A., J.C., J.S. og M.L. Fem av feltene er i 
Nordsjøen: ett utenfor Bergen og fire utenfor 
Stavanger. De fire sistnevnte produserer primært olje. 
Hvilket av disse fire ligger hakket lengst sørvest? Det 
ble funnet i 1978 og hadde produksjonsstart i 2017.
Av de sju aktuelle personene er dette den femte som 
ble født og den femte som døde. Etternavn holder. 
Eventuelle navn på Aa er initalisert A.



4. Gina KROG



5. Her har vi listet opp åtte kjente steder i Tromsø. 
Hvilke to av dem er ikke lokalisert på Tromsøya, men 
derimot på fastlandet?

Alfheim stadion Fjellheisen

Hålogaland Teater Ishavskatedralen

Nordlysobservatoriet Nordnorsk Kunstmuseum

Telegrafbukta Tromsø lufthavn



5. FJELLHEISEN og ISHAVSKATEDRALEN



6. De fleste har ikke hørt om canadiske Rory Dodd, 
men like fullt hørt ham. Han har nemlig duettstemmen 
på en av de mest kjente sangene til en berømt waliser 
som er født Gaynor Hopkins. Her synger canadieren 
særlig en tilbakevendende frase på to ord. Hvilken 
frase? Hiten er fra 1983. 



6. «TURN AROUND»



7. Gleden med skjeden av Nina Brochmann og Ellen 
Støkken Dahl er oversatt til over 30 språk. Tittelen 
kommer i mange flotte varianter, for eksempel på 
engelsk: The Wonder Down Under. Hvilken vel så flott 
tittel har den i Tyskland, selv om denne ikke er 
tyskspråklig? Her er den derimot på et av de mest 
kjente levende romanske språkene. Også Russland 
bruker denne tittelen, men uten utropstegn til slutt. 
Det første av de tre ordene er et verb i konjunktiv.



7. VIVA LA VAGINA!



8. Omtrent hvor mange liter melk produserer en 
norsk ku i løpet av året, ifølge Tine? Svaret har første 
siffer 8 og et gitt antall 0-er.



8. 8000 liter



9. Gordon er født i 1929, passende nok i San 
Francisco. Hvilken prediksjon har han fremsatt og 
gitt navn til?





9. MOOREs lov

Vi godtar:
Moores prediksjon
Gordon Moores prediksjon
Gordon Moores lov



10. Hvilken prisverdig aktør har dette informative 
symbolet i logoen? Man skal kunne lese i hvert fall tre 
hint ut av symbolet.



10. RAPPLER



11. Da Max von Sydow sitt sjakkparti mot Døden 
debuterte på filmlerretet den 16. februar, var det bare 
litt over to uker til mesterskapet der 
verdensmestertittelen i sjakk skulle skifte eier. Hvem 
var de to motstanderne i mesterskapet?



11. Vasilij SMYSLOV og Mikhail BOTVINNIK



12. «Et barn er født i Betlehem», synger vi. Det var 
intet blivende sted. Hvilken annen by forteller 
Bibelen at Jesus vokste opp i etter tiden som flyktning 
i Egypt?



12. NASARET



13. I samfunnsøkonomi og statsvitenskap kan man 
fort møte på prinsipal–agent-teori. Hvem er 
prinsipalen i relasjonen der Stortinget er agenten? 
Ett ord holder som svar. 



13. VELGERNE

Likeverdig:

folket

innbyggerne



14. Hvem regner vi som forfatteren av de greske 
nasjonaleposene Iliaden og Odysseen?



14. HOMER



15. En venetianer ble ordinert i 1703, året han fylte 
25. Han virket imidlertid bare i halvannet år. Yrket ble 
likevel med videre i det nye og mer kjente beitet hans, 
da i form av et kallenavn. Dette kallenavnet 
gjenspeiler også noe han var genetisk utrustet med. 
Hvilket kallenavn var det vår mann fikk?



15. «Den RØDE PREST» (italiensk: «Il PRETE 
ROSSO»)



16. El Castillo ble oppført av mayaene en gang 
mellom 700-tallet og 1100-tallet. Hva kalte de den 
fjærkledde slangeskikkelsen som de bygde 
pyramiden til ære for? Skikkelsen inngår i alternative 
navn på pyramiden. Merk at vi skal ha mayanavnet
(presist: Yucatec Maya), ikke andre folks tilsvarende 
navn på skikkelsen.





16. KUKULKAN

Ikke riktig: 

Quetzalcóatl

Qucumatz



17. Her er oppgaven å kjenne igjen stilen i den mest 
kjente romanserien til Frid Ingulstad. Denne tar for 
seg arbeidermiljøet rundt Akerselva og er i skrivende 
stund oppe i 114 bøker. 

Vi leser opp tre ulike romanutdrag, ett av disse er fra 
serien. Vi ønsker dermed navnet på serien samt «1», 
«2» eller «3».



Romanutdrag 1:

En av de to svenske jentene forelsker seg i en fyr med 
pannelugg. Han forvandler det gule huset til et 
søtduftende, røykfylt sted med mange rom og stemmer 
og musikk. Røyken og sødmen omhyller oss alle. 
Naboene liker ikke det som skjer. De mener at verken 
mamma eller de svenske jentene eller den skranglete 
lille piken eller den vanskjøttede katten passer inn i 
nabolaget.



Romanutdrag 2:

Hun banket på en gang til, og ikke lenge etter hørte hun 
subbende skritt som nærmet seg.

Døren ble åpnet på klem, og Hermansen skulte ut på 
henne med en parafinlykt i hånden.

– Kan jeg få snakke med Evert?
– Er’e no’ gæli?
– Nei da. Jeg har bare en beskjed til ham fra 

lillebroren min. 



Romanutdrag 3:

Kort sagt, selv om livet mitt på ett vis var et sørgelig liv, 
var det også et liv i nåde; og jeg manglet ikke annet for 
å gjøre det til et liv i velvære enn å være i stand til å 
gjøre Guds godhet mot meg og Hans omsorg for meg i 
denne tilstanden til min daglige trøst; og etter at jeg 
gjorde oppriktige framskritt i dette henseende, gikk jeg 
hen og var ikke lenger bedrøvet.



17. SØNNAVIND – 2



18. Gi et eksempel på hvor lang en voksen knott 
kan være. Dette er fra foran på hodet til bak på 
bakkroppen. Vi bruker følgende bok 
som referanse, for denne har noe
større intervall enn 
Store norske leksikon.



18. Et svar i intervallet 1–5 millimeter



19. Hvilken dialekt vises frem her mot standard 
talemål? De bruker ordene under. Lydklippet varer 
rundt et minutt.

Dialekt Standard

bevvy drink

scran food

bifters cigarettes

geggin in being nosey

Dialekt Standard

bizzies police

kecks trousers

made up really happy

cob on bad mood



19. SCOUSE

Likeverdig: 

Liverpool English, Merseyside English

Vi godtar: 

Liverpool-dialekt, Merseyside-dialekt



20. I Firenze ligger Galleria dell’Accademia. Det er 
mest kjent for å huse et verk av Michelangelo. Hvilket 
verk?



20. DAVID



21. Med koronaviruspandemien har vi blitt kjent 
med den kinesiske provinshovedstaden Wuhan. 
Identifiser den aktuelle provinsen med navn og 
angitt nummer på neste lysbilde. Tallene er litt små, 
så vi lar bildet stå et par minutter. Merk at på dette 
spørsmålet er staving ekstra viktig.



 
 

 

 

 

 

  
 

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

    

  

  

    

  

    

  

Oppgi navn og 
angitt nummer 
på provinsen der 
Wuhan er 
provinshovedstad.



21. HUBEI – 19

Ikke riktig: 

Hebei

 
 

 

 

 

 

  
 

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

    

  

  

    

  

    

  



22. Mange husker bra med detaljer fra barne-TV de 
selv har sett. Svar på enten A eller B, husk å angi 
bokstaven:

A: Skriv henholdsvis antall dører og antall vinduer på 
huset i vignetten til Lekestue.

B: Skriv telefonnummeret som stadig ble sunget for å 
ringe inn i Kykelikokos.



22. En av disse:

A: EN (dør), FIRE (vinduer)

B: 815 493 00



23. Etter sammenslåingen til Agder valgte man  
Arnica montana til ny fylkesblomst i 2021. Hva er det 
norske navnet på denne planten, som vokser på eng 
og i utmark i Sør-Norge?





23. SOLBLOM

Vi godtar: 

solblomst



24. USAs president John Adams kom til verden det 
året Carl von Linné gav ut første utgave av 
hovedverket Systema naturae og Blancpain ble 
grunnlagt. Det sistnevnte er verdens eldste 
nåværende klokkeprodusent, hvis en kjent modell er 
oppkalt etter grunnleggelsesåret. Hvilket 
oddetallsår skal vi frem til?



24. 1735



25. Hvilken folkekjær revyartist hører vi her 
som fortvilt selger i møte med tre i overkant 
engasjerte kunder?



25. Kari DIESEN (født Kari Heide STEEN)



1. Emmaljunga
2. Alan Rickman
3. Bø stasjon
4. Gina Krog
5. Fjellheisen og 
Ishavskatedralen
6. «Turn around»
7. Viva la Vagina!
8. 8000 liter
9. Moores lov
10. Rappler

11. Vasilij Smyslov 
og Mikhail Botvinnik
12. Nasaret
13. Velgerne
14. Homer
15. «Den røde prest»
16. Kukulkan
Ikke riktig:
Quetzalcóatl
17. Sønnavind – 2

18. Et svar i 
intervallet 1–5 mm

19. Scouse
Vi godtar: 
Liverpool-dialekt
20. David
21. Hubei – 19
22. En av disse:
A: En, fire
B: 815 493 00
23. Solblom
24. 1735
25. Kari Diesen


