
Seniorquiz, 25.11.2019 

Runde 1 

1. Hvem fikk Nobels fredspris i år? (Etternavn 1 poeng, stilling/rolle gir evt et poeng) 

2. Hva heter den norske artisten som framførte «Brandenburger Tor» i MGP i 1990? 

3. Hvem har skrevet den nylig utgitte biografien om Reiulf Steen? 

4. I hvilket land ligger fjellkjeden Great Dividing Range? 

5. Svibler er populære planter til jul. Hva er et annet navn på dem? 

6. I hvilket tiår på 1900-tallet ble den første samen innvalgt på Stortinget?   

7. Stian «Staysman» er en kjent person i underholdningsprogram på TV. Hva er hans 

egentlige etternavn? 

8. Hvilken hovedstad med to ord i navnet ligger på 3 gr nord (dvs. like ved ekvator) og 

101 gr øst? 

9. Hva sto forkortelsen SMS for i Norge i årene 1975-1992? 

10. Fleip eller fakta: Rundfelling og raglanfelling er det samme når vi snakker om 

strikking. 

Runde 2 

1. Hva heter kona til tegneseriefiguren Fantomet? 

2. Hvem er ordførere i Levangers nabokommuner Verdal og Frosta? Etternavn er nok – 2 

poeng for 2 rette svar.   

3. Hvor mange tidssoner er det i Russland? 

4. Hvilken berømt person er sitert på at «England expects every man will do his duty»?   

5. I hvilken norsk by ligger Telegrafbukta? 

6. Hva er fangsttiden for hummer i Trondheimsfjorden? (Dato fra og til.) 

7. Hvilket år ble NATO stiftet? (+/- 1 år.)  

8. Hva er den tredje sterkeste vindstyrken på Beauforts vindskala? 

9. Hvem var iflg. jule-evangeliet landshøvding i Syria da Jesus ble født? 

10. Hvilken av disse sangene har en opprinnelig norsk tekst? (De andre er «importerte».) 

A. Her kommer dine arme små. B. Jeg er så glad hver julekveld. C. Deilig er den 

himmel blå.  

 

Runde 3 

1. Ernest Evans er blitt 78 år. Han sto bl.a. bak "Let´'s Twist Again". Artistnavnet? 

2. Utdeleren av Nobels litteraturpris har som motto: "att arbeta uppå svenska språkets 

renhet, styrka och høghet".        

 A: Hva heter organisasjonen? 1 p.       

 B: Hvilket navn går den ofte under?  (Stikkord: tall/ stoler) 1 p. 

3. Karl Drais von Sauerbronn var en oppfinner som sto bak ymse sykkeltyper, 

skrivemaskin med 25 bokstaver, stenografimaskin med 16 taster og hullstrimmel etc. 

Men hva var hans mest kjente oppfinnelse? (Varianter av den er fremdeles i bruk!) 

4. Hva heter skaperen av TV-serien "Parterapi"? (Han spiller også mange av rollene selv) 



5. Andre verdenskrig (krigshandlingene) ble avsluttet 2.9.1945 ved at en avtale ble 

underskrevet av to representanter, en for det japanske keiserdømmet og en for de 

allierte.  A: Hvor ble avtalen underskrevet?  B: Hvem undertegnet for de allierte? 

6. Kanskje blir det veistrekninger i Trøndelag som får fartsgrense 110 km/ h. Hva 

tilsvarer dette i meter pr sekund?  +/- ca 5 m/s.  

7. Fargene i fargespekteret kalles også spektralfargene.  Vi vil ha minst 6 av dem i riktig 

rekkefølge. 

8. Hvem er fylkesmann i Oslo og Viken? Fullt navn. 

9. Lappologi er en foreldet term for vitenskap som behandler samenes språk og litteratur. 

Fleip/ fakta. 

10. Ett av medlemmene i ABBA ble født i Ballangen i Nordland. Hvem? (Fullt navn) 

Runde 4 

1. Den klassiske maratondistansen er 42.195 m. Vi runder her av til 40.000 m, Skal du 

løpe denne på nøyaktig 2 timer, hva blir gjennomsnittstiden for hver 1.500 m? Svaret 

er en eksakt tid, så slingringsmonn finnes ikke!  

2. I Lysefjorden ligger Norges trapp med flest trinn (4444 trinn!). A: Men: Norges 

lengste steintrapp pr. idag har 2200 trinn. Hvor ligger den? (Godtar navn på fjelltopp 

og/ eller steds-/ trappenavn. ) 1 p B: Og hvem tar etterhvert over som Norges steintrapp 

med flest trinn? (2.500) (Godtar navn på fjelltopp og/ eller steds-/ trappenavn. ) 1 p 

3. På særlig utsatte steder (som ved skoler og barnehager) er det viktig at fartsgrensen 

overholdes. I den forbindelse har Bergen tatt i bruk det nye hjelpemidlet Actibump. Si 

med en kort setning hva dette er for noe! 

4. Hvilken italiener regisserte filmer som "La strada" og "La dolce vita"? 

5. Hva forbinder du med navnet Dimna? 

6. Hvilket bilmerke har stjernebildet Pleiadene i logoen sin? 

7. Levanger sentrum er definert som et område med fartsgrense 30 km/ h. Hvor møter du 

sone 30- skiltet når du kommer: A: Nordfra på gamle E 6. B: Sørfra på gamle E 6. C: 

Fra Brusvebakken. D: Fra Staupslia. Du må klare A og B for 1 poeng. Alle 4 rett gir 

enda 1 p.  NB!  Bare skilt som gjelder i fartsretningen, ikke skilt som gjelder for 

sidegater. 

8. Hvem/hva er det bilde av på den nye hundrekroneseddelen? Vi må ha med navnet 

også! 

9. Hvilket land strekker seg over den anatoliske halvøyen? 

10. Hva heter bussjåføren i "Simpsons" (og bikkja til Sjanten i "Billy")? 

 

  



Fasit: Runde 1 

1. Abiy Ahmed, statsminister i Etiopia. 

2. Ketil Stokkan. (Det var kort tid etter at Berlinmuren var revet.) 

3. Hans Olav Lahlum. 

4. I Australia (3.500 km lang). 

5. Hyasinter. 

6. Det var i 1906. (Isak Saba, 1875-1921, innvalgt for Arbeiderpartiet i Finnmark.) 

7. Stian Torbjørnsen. 

8. Kuala Lumpur, i Malaysia. 

9. Sparing med skattefradrag. 

10. Fleip. Rundfelling og raglan er to helt forskjellige teknikker. 

Runde 2 

1. Sala. 

2. Pål Sverre Fikse (SP) i Verdal, Frode Revhaug (H) i Frosta.  

3. Det er 11 tidssoner i Russland. 

4. Admiral Horatio Nelson, før slaget ved Trafalgar. 

5. I Tromsø. 

6. I perioden 1.10 – 31.12. 

7. Nato ble stiftet i 1949. 

8. Full storm. (Hastighet 89-102 km/t, bølgehøyde 9-12 meter.) 

9. Kvirinius. 

10. B - Jeg er så glad hver julekveld, skrevet av Marie Wexelsen (1832-1911).  

Runde 3 

1. Chubby Checker. 

2. A: Svenska Akademien. B: De Aderton  (De er 18 stk, og har hver sin stol)  

3: Dresin (pedaldrevet) 

4. Kevin Vågenes. 

5. A: På slagskipet USS Missouri.  B: General Douglas Mc Arthur. 

6. 30, 5 m/s.  25- 30- 35 

7. Rødt. Orange. Gult. Grønt. Turkis. Blått. Indigo. Fiolett. 

8. Valgerd Svarstad haugland. 

9. Fakta. I oppslagsverk fra 50- tallet brukes begrepet lappenes språk og litteratur". 

10. Anni- Frid Lyngstad. 

Runde 4 

1.  .4 1/2 min 4,5 min. 4 min. 30 sek. (godtar alle) 

2. A: Midsundtrappene, opp til Rørsethornet, 659 moh. Otrøy v for Molde. 

 B: Helgelandstrappen, Øyfjellet i Vefsn, 818 moh,     

3.  "Intelligent fartsdump". Plate i veibanen som faller ned og danner en grop med en 

 vegg/oppkant på 6 cm dersom fartsoverskridelse måles like før platen passeres. 

4. Federico Fellini. 

5. Det er navnet til idrettslaget fra Ulsteinvik, som  Karsten Warholm representerer. 

6. Subaru. 

7. A: På sørenden av Levanger bru. B: Ved hagegjerdet, utenfor låna på Mo gård. 

 C: Mellom de to bruene, ved nedkjørsel til Løvåssagtomta.    

 E: PÅ Sundbrua. litt før kryss Sjøgata. 

8. Et vikingskip. Gokstadskipet.  

9. Tyrkia. 

10.  Otto. 

 


