
Runde 1 

1. Tidenes største førsteopplag av en innbundet bok i Norge pr. 6.3.2017 var på 300.000 

eksemplar. Hvilken forfatter?  1 p. Hvilken bok? 1 p. 

2. Sorter partiene etter stiftelsesdato: Høyre, Ap, SV, Venstre, Krf, SP.   Min. 3 rett 1 p. 

3. Hva er navnet på festningene Forsvaret salutterer fra? (Stedsnavn trengs ikke, og 

holder ikke alene!) Minst 5 stk 1 p. 

4. Hvem ble 12.05.-20 utnevnt til ny forsvarssjef i Norge? Etternavn er nok. 

5. En forløper til Norges Idrettsforbund ble stiftet 15.03.1861 som "Centralforeningen for 

Udbredelse af  Legemsøvelser og ........(hva?)" 

6. A: I 1970- 71 og 1981- 86 hadde Norges utenriksminister samme forbokstav i fornavn 

som i etternavn. Hvem?               

B: I 2013- 17 gjentok fenomenet seg (men da med en annen utenriksminister). Hvem? 

Begge rett for å få 1 poeng.  

7. A: Når ble kulepennen oppfunnet? Snill margin! 1 p.           

B: Hva heter den mest solgte kulepenntypen? 1 p. 

8. Ordet er: Titelen på en nokså gammel, men svært kjent, film, regi Alfred Hitchcock 

(Med nifs slutt!) Er også betegnelse på svimmelhet.   

9. Hvilke land ligger mellom Japan og Kina? 2 land 1 p, alle landene 2 p. 

10. Russisk ord på tre bokstaver, betyr både "fred" og "verden". Navn på romstasjon skutt 

opp i 1986. 

Runde 2 

1. Et kjent program påTV2 hadde en programleder med samme forbokstav i både 

fornavn, mellomnavn og etternavn. Hvem? 

2. Haraldsstøtten på Haraldshaugen er riksmonumentet i Norge (17 m høyt). Monolitten 

(Vigelandsanlegget) har samme høyde. Det såkalte Eidsvoldsmonumentet (også kalt 

Eidsvoldsøylen) hadde høyde 34 m, og var planlagt å stå foran Stortinget, men ble 

tilslutt, i 1992, reist med et annet navn på et helt annet sted. Hvor? 

3. Hva er det største landet som bare grenser til større land enn seg selv? 

4. 1.6.2020 ble hun den yngste ministeren i norsk historie. (Et vikariat) Bare etternavn 1 

p. Fullt navn + 1 p. 

5. Gitt en sirkel som har pi ganger så stort areal som et kvadrat. Hva er forholdet mellom 

sirkelens radius (R) og kvadratets sidelengde (S)?  2 min. 

6. Bakgrunnen for navnet Dora på ubåtbunkerne på Nyhavna i Trondheim er: Trondheim 

heter Drontheim på tysk, og Dora er bokstaven D i det tyske fonetiske alfabetet. Fleip 

eller fakta? 

7. Hva kalles karbondioksid (CO2) i fast form? 

8. De fleste vet vel at ostehøvelen og tripp-/ trapp-stolen ble oppfunnet av nordmenn. 

Men panteautomaten og sprayboksen er også norske oppfinnelser. Fleip eller fakta? 

9. Disse tok NM, EM og VM på skøyter i en og samme sesong: Hjallis i 1950-52. 

(Utrolig nok gjentok han det altså tre år på rad). Johann Olav Koss i 1991. Men hvem 

greide det samme i 1969?         

10. Han har spilt 245 tippeligakamper pr 20.11.2011, og scoret 172 mål. Hvem? 



 Runde 3 

1. Hvor mange medlemmer er det i formannskapet i Levanger? 

2. Fra og med 1.1.2020 er det 11 fylker i Norge. Men hvor mange valgdistrikter er det 

ved stortingsvalget i 2021? 

3. Eventyrblanding er et varemerke for hvilken type vare?    

4. Einar Johan Svendgård fra Skogn har fire NM-medaljer i stavsprang. A. Hvilket år tok 

han gull? (+/- 2 år). B: I hvilken annen friidrettsøvelse har han to bronsemedaljer? 

5. En trøndersk popgruppe utga for 40 år siden det som regnes som Norges første 

musikkvideo. A. Hva heter sangen som framføres? B. Hva var navnet på gruppen – 

godtar også navn på frontfiguren.   

6. Hvilken planet har i alt 27 måner, hvorav de største heter Titania, Oberon, Umbriel, 

Ariel og Miranda?  

7. Såkalt glamping har blitt populært i år, bl.a. er det mulighet til overnatting i en glass-

igloo på Trones i Verdal. Ordet «glamping» er en sammentrekking av hvilke to ord?  

8. Hvilken norsk forfatter har skrevet mange bøker om etterforskeren Skarphedin Olsen? 

Årets bok heter «Den tredje engelen». 

9. Hvor mange land i Europa har et navn som slutter på –ia? (ex. Tyrkia.) +/- 1 land. 

10. I hvilket tiår fikk jenter odelsrett på gårder i Norge? 

 

Runde 4 

1. Hvilken matrett ble utpekt til å være Norges nasjonalrett, etter en avstemming i 1972 

og senere i 2014? 

2. Hva heter turisthytta i Trøndelag som nettopp er kåret som Norges vakreste? 

3. Hvilket amerikansk band fra 60-tallet hadde hits som Daydream, Summer in the city 

og Nashville Cats? 

4. Til hvilken plantefamilie tilhører kløver? 

5. I hvilken kjent trøndersk roman (utgitt i 1921) finnes figurene Krestaver, Kaneles og 

Pinade med litj-foten? 

6. I hvilken by ble skipet Titanic bygd? Alternativer: Portsmouth, Glasgow, Belfast.  

7. Hvor fort roterer en LP-plate på platespilleren? Dvs. omdreininger pr. minutt. 

8. A: Hvilket av verdens 10 største land (regnet etter areal) har ikke landgrense til noe 

annet land? B. Og hvilket av verdens 10 største land har landgrense bare til ett annet 

land? 

9. Med ref. til valgdistrikter i forrige runde: Leksvik fra Nord-Tr.lag og Rissa fra Sør-

Tr.lag er slått sammen til Indre Fosen. Skal de stemme i Nord- eller Sør-Trøndelag 

ved neste stortingsvalg? 

10. Fleip eller fakta: Innbyggerne i Venezuela kalles venezuelanarar på nynorsk. 

 

  



Fasit nr. 1 

1. Jo Nesbø.   "Tørst". (Krimbok om Harry Hole).  

2. Venstre (1884).  Høyre (1884).  Ap (1887).  SP (1920).  Krf (1933).  SV (1975) 

3. Akershus (Oslo). Bergenhus (Bergen). Kristiansten (Trondheim). Vardøhus (Vardø).  

 Fredriksten (Halden). Oscarsborg (Drøbak). Kongsvinger (Kongsvinger). 

4. Eirik Johan Kristoffersen.  

5. Vaabenbrug (!) 

6.   A: Sven Stray. B: Børge Brende. 

7.   A: Oppfunnet på slutten av 1800- tallet. Godtar 1860- 1900 (kilde: Store Norske).  

 B: BIC Cristel (fransk, lansert i 1950) 

8. Vertigo. 

9. Sør- og Nord- Korea, og en del av Russland. 

10. Mir. 

Fasit nr. 2 

1. Gaute Grøtta Grav. 

2. Elveseter i Lom. 

3. Mongolia. 

4. Ida Lindtveit Røse. 

5. 1: 1 (De er like lange) Pi x RR= Pi x SS, altså: R = S. 

6. Fakta. Tilsvarende bunker i Bergen: "Bruno" (B for Bergen), og Austråttkanonen: "Werk 

Otto", (Oe for Ørland). 

7. Tørris. 

8. Fakta. 

9. Dag Fornæss. 

10. Sigurd Rushfeldt. 

Fasit nr. 3 

1. Det er 9 medlemmer i formannsskapet (4 fra AP, 3 fra SP og 1 hver fra H og KrF.) 

2. Det er 19 valgdistrikter ved stortingsvalg, dvs. antall fylker slik det var før Nord- og Sør-

Trøndelag ble slått sammen, og andre fylker ble slått sammen f.o.m. 1.1.2020. 

3. Tobakk.  

4. A. Han tok gull i 1971 med 4,50 m. B. Han har to bronse i tikamp (1975 og 1977). 

5. A. Forelska i lærer’n. B. The Kids, eller Dag Ingebrigtsen. 

6. Uranus. 

7. Glamping = Glamorous camping, eller glamorøs camping på norsk. 

8. Gert Nygårdshaug. 

9. Det er 15. (Albania, Belgia, Bosnia eller Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Italia, Kroatia, 

Latvia, Nord-Makedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia og 

Tsjekkia.) 

10. På 1970-tallet – i 1974. 

Fasit nr. 4 

1. Fårikål. 

2. Gjevilvasshytta i Oppdal. 

3. Lovin’ Spoonful. 

4. Erteblomstfamilien. 

5. Den siste viking, av Johan Bojer. 

6. Titanic ble bygd i Belfast. 

7. 33 1/3 omdreininger pr. minutt. 

8. A. Australia (nr. 6 mht areal). B. Canada (grenser bare til USA, nr. 2 mht areal.) 

9. Indre Fosen tilhører Sør-Trøndelag valgdistrikt. 

10. Fakta. (Ein venezuelanar, fleire venezuelanarar.) 


