
NM i quiz 2022 – Lag
4. omgang – Fasit



1. Hvilken av Kheopspyramiden og Luxor Las 
Vegas ble oppført nærmest tidsrommet da Kleopatra 
(7.) levde? 



1. LUXOR LAS VEGAS



2. En geografisk tankenøtt: Vi bruker norsk 
stavemåte og skal frem til en by og en elv som er 
anagrammer av hverandre. Opplysningene følger 
på neste lysbilde. Hvilken by og hvilken elv?



1. Byen og elva ligger i hver sin verdensdel.
2. Ingen av dem ligger i Norden.
3. Byen kniver med flere om å være den nest

mest folkerike i landet. Det er god margin opp 
til hovedstaden på førsteplass.

4. Elva er blant de mest kjente i landet. 
Hovedløpet er ikke innom andre land.

5. Byen har kyst mot havet der elva renner ut. 
Her mener vi et av de fem verdenshavene, 
Middelhavet, Rødehavet eller Svartehavet.



2. ORAN og ARNO



3. Mange kilder fremhever at tangoen også stammer 
fra et av Argentinas naboland. Det stemmer bra med 
at de to landene sammen fikk tangoen inn på UNESCO 
Intangible Cultural Heritage Lists i 2009. Hva er det 
andre landet?



3. URUGUAY



4. En tankenøtt fra kjøkkenet: Mange har nok sett 
dette bildet av ekteparet Nils og Kari. Hva er 
etternavnet?



4. LERUM



5. Harald Hardråde falt i slaget ved Stamford Bridge i 
1066. Hvilket våpen forteller Snorre at kongen ble 
drept med?



5. PIL (og bue)



6. Hvilket av ordene fjærlappet, helrandet, hånddelt, 
håndfliket, koblet, tannet og tagget vil man bruke til å 
beskrive et blad hos sommereik?



6. FJÆRLAPPET



7. Paul Poiret ville alene ta æren for at kvinner 
droppet korsettet. Det var likevel et annet stort navn i 
fransk mote som var først ut med kolleksjoner uten 
korsett. Hvem (1876–1975)? Prosessen ble siden 
fullført av Coco Chanel.

Vi oppgir at opplysningene er fra 
følgende bok. Det er fordi de er
vanskelige å bekrefte/avkrefte andre 
steder, men vi har stolt på boken.



7. Madeleine VIONNET



8. Det er to filmindustrier som heter Tollywood. 
Begge navnene kombinerer «Hollywood» med et ord 
på T. Skriv ett av disse to ordene.



8. TELUGU eller TOLLYGUNGE



9. Over til World of Warcraft. I 2008 kom den andre 
ekspansjonspakken, med undertittelen Wrath of the 
Lich King. Hva heter det isete kontinentet i Azeroth
der den nevnte Lich King styrer fra sitt Icecrown
Citadel?



9. NORTHREND



10. Hvem er statsoverhode i Andorra sammen med 
presidenten av Frankrike? Her er vi altså ikke ute 
etter et personnavn, men en tittel og et område.



10. BISKOPEN av URGEL (kan også staves Urgell)



11. Den kaller seg Nordens største kryptobørs og ble 
grunnlagt i 2017. Siden 2021 har den gitt navn til den 
øverste basketballserien i Norge, både for kvinner og 
menn. Hva heter børsen?



11. FIRI

Vi godtar:

MiraiEx (tidligere navn)



12. Vi tar utgangspunkt i Norge og spør: Hvor stor 
avstand skal det vanligvis være mellom to stendere i 
et bindingsverk? Denne avstanden måles fra midten 
av den ene stenderen til midten av den neste.



12. 60 centimeter



13. I hvilken by lå «Visdommens hus», som 
eksisterte fra 700-tallet til 1200-tallet? Det er et av 
verdenshistoriens mest kjente biblioteker.



13. BAGDAD



14. Med 4 som eneste desimal, spør vi: Hva var 
sluttiden på skøyteløpet som Diplom-Is valgte å 
hylle med denne iskremen? 





14. 7.22,4 minutter



15. Er Månen tiltakende eller avtakende når vi i 
Norge ser den slik?



15. TILTAKENDE



16. Hvilket navn med én bokstav og to sifre har 
denne panservernrakettkasteren, som har vært i bruk 
i Forsvaret siden 1966? Da Ukraina-krigen brøt ut i 
2022, var det i første omgang dette våpenet Norge 
donerte. Landet donerte 2000 stykker og har senere 
fulgt opp med mer.





16. M72



17. Lever koalaene vilt i både Australia og New 
Zealand, i både Australia og Ny-Guinea eller kun i 
Australia? 



17. Kun i AUSTRALIA



18. Hvilken flamsk billedkunstner i første halvdel 
av 1600-tallet er, som Store norske leksikon skriver, 
«den klassiske representant for det nederlandske 
folkelivsmaleri, som skildrer vertshuslivet med spill, 
drikk og slagsmål»? Flere kilder mener han var elev av 
Frans Hals, skjønt de ikke hadde samme stil. Vi ser tre 
eksempler på bilder. Vår mann må ikke forveksles 
med sin navnebror og fremste etterfølger, denne 
hadde etternavnet van Ostade.





18. Adriaen BROUWER (kan også staves Brauwer)



19. Hvilket år var det viktigste i livet til papegøyen 
Lorita og krabben Johannes? De delte på en rolle i noe 
som varte store deler av dette året.



19. 1947



20. Hvilket verb er fellesnevneren for tre sangtitler 
som er blant de mest kjente fremført av henholdsvis 
Søstrene Bjørklund, Erik Bye og Olav Stedje? I to av 
titlene er verbet vel å merke substantivert. Verbet 
inngår også (som det tredje tittelordet) i det som er 
David Welanders mest kjente salme ved siden av 
«Navnet Jesus blekner aldri». 



20. VANDRE



21. Det svenske gruveselskapet LKAB ble grunnlagt i 
1890 og har hovedgruver i Kiruna og Malmberget. Det 
er fordi stedene har flere av Europas største 
forekomster av malm som gir oss hvilket metall?



21. JERN



22. Ifølge IBA skal cocktailen sex on the beach bestå 
av vodka, ferskensnaps, fersk appelsinjuice og 
hvilken siste ingrediens, som bidrar med rødfarge?



22. TRANEBÆRjuice



23. Det skal handle om den korteste regjeringen i 
norsk historie. Her følger fem alternativer til hvorfor 
den gikk av. Navngi statsministeren og identifiser 
riktig årsak.



A: Kabinettspørsmål på norsk medlemskap i 
Komintern

B: Kabinettspørsmål på å innsette tre nye ministere, 
hvorav en kvinne 

C: Mistillitsforslag etter at man ikke ville garantere for 
bankers sikkerhet

D: Sosialistisk Folkeparti med sine to 
stortingsrepresentanter skiftet side

E: Veto fra kong Haakon 7. på å oppheve 
brennevinsforbudet



23. Christopher HORNSRUD – C (Mistillitsforslag 
etter at man ikke ville garantere for bankers 
sikkerhet)



24. Hva kalles en tverrgående tråd i en vevnad, til 
forskjell fra en tråd som går i vevnadens 
lengderetning? Den kan også kalles innslagstråd eller 
islettråd, men vi ønsker den ordinære betegnelsen, 
som begynner på v.



24. VEFTtråd (til forskjell fra en varptråd, som går i 
vevnadens lengderetning)



25. Arne Nordheim var til stede i 
Calmeyergatens misjonshus i Oslo da denne 
symfonien ble oppført en aprildag i 1949. Opplevelsen 
var skjellsettende – han bestemte seg der og da for å 
bli komponist. Da han mange år senere ble intervjuet i 
NRK-programmet Mitt liv og fikk symfonien avspilt fra 
starten, brukte han knapt ett sekund på å si hvilken 
symfoni det var. Her spiller vi de første fem minuttene 
i den første av de fem satsene. Hvilken symfoni er 
det?



25. Gustav MAHLERS ANDRE symfoni

Likeverdig: OPPSTANDELSESSYMFONIEN



1. Luxor Las Vegas
2. Oran og Arno
3. Uruguay
4. Lerum
5. Pil (og bue)
6. Fjærlappet
7. Madeleine 
Vionnet
8. Telugu eller 
Tollygunge
9. Northrend

10. Biskopen av 
Urgel
11. Firi
12. 60 centimeter
13. Bagdad
14. 7.22,4
15. Tiltakende
16. M72
17. Kun i Australia
18. Adriaen Brouwer
(variant: Brauwer)
19. 1947

20. Vandre
21. Jern
22. Tranebærjuice
23. Christopher 
Hornsrud – C 
(Mistillitsforslag 
mot å ikke ville 
garantere for 
bankers sikkerhet)
24. Vefttråd
25. Mahlers 2. 
(Oppstandelses-
symfonien)


