
Quiz oktober 2020 

Runde 1 

1. Hvem er varaordfører i Levanger kommune?  

2. Hva heter Birgit Skarsteins dansepartner i «Skal vi danse»? (Etternavn er nok.) 

3. Hva heter denne naturskapte severdigheten, og i hvilket fylke 

ligger den? 2 poeng for 2 rette svar.     

   

4. VG-lista i 1966: Hvilken amerikansk popgruppe lå på topp 

med sangen «Barbara Ann» i 4 uker og med «Sloop John B» i 

5 uker? 

5. Hva heter niesen til frøken tante Sofie i «Folk og røvere i Kardemomme by»?  

6. Hva heter den nyvalgte partilederen i Venstre?  

7. Hva heter Afrikas største land, regnet etter areal? Alternativer: Sudan, Angola, 

Algerie. 

8. Og hvilket land i Afrika har størst befolkning? Alternativer: Etiopia, Nigeria, Sør-

Afrika.  

9. Mykologi er læren om hvilke vekster? 

10. Hva heter sjefen i levangerbedriften Normilk? 

 

Runde 2 

1. Hva heter presidenten i Hviterussland – ofte omtalt som Europas siste diktator? 

(Etternavn er nok.) 

2. I hvilket år ble allmenn verneplikt (altså obligatorisk) for kvinner innført i Norge? +/- 

1 år. 

3. Hvilke to land kriger om området Nagorno-Karabakh? Må ha svar på begge. 

4. Hvilken norsk forfatter skriver bøker om etterforskerne K 2 og Patricia?                         

5. LED lyspærer blir stadig mer brukt. Hva står forkortelsen LED for? 

6. Hva heter elva som renner gjennom Arendal? 

7. Hvem ble nylig vigslet til katolsk biskop i Nidarosdomen? (Etternavn er nok.) 

8. Hvilke to grunnstoffer finnes i knallgass? Må ha svar på begge. 

9. I hvilket år ble Ønskekonserten første gang spilt på radio? +/- 2 år. 

10. Hva heter dette byggverket som er på Verdensarvlisten, og i 

hvilket land ligger det? 2 poeng for 2 rette svar. 

 

 

Runde 3 

1. 17. mai 1990 vant en norsk herrebokser EM- tittelen i 

proffboksing, på teknisk knock out mot amerikanske Richard 

Boone Pultz. Hvem? 

2. A: Hvilken forfatter var den første som fikk Nobelprisen i litteratur for ett enkelt verk?   

1 p.   B: For hvilket verk?  1 p. 

3. "Fotballbrødrene" Runar, Arild og Ørjan Berg: Hva er fornavnet til Ørjans 

"fotballsønn"  



4. Hvilken sportskommentator kom i 1996 med følgende famøse uttalelse om en 

skiskytter: "Der kommer Uschi Disl. Hun har vært grensevakt, så hun er vant til å 

skyte på flyktninger!"? 

5. Norges eldste industribedrift med kontinuerlig drift ble grunnlagt i 1762. Navnet? 

6. Hvor mange er drept av isbjørn på Svalbard fom 1971 tom 18.09.20? (+/- 2) 

7. A: Hvilket land er i særklasse det tettest befolkede i verden? 1 p. B: Pr person har 

dette landet under 40 kvadratmeter å by på pr. person. Fleip eller fakta. 1 p.  

8. Redningshelikoptertypen Sea King får nå etterhvert avløsning av en ny type, som har 

fått hvilken betegnelse? 

9. Hvem overtok fra 04.09.2020 som ny sjef for etterretningstjenesten, etter 

generalløytnant Morten Haga Lunde? Etternavn er nok. 

10. TJALLE TJÅÅTSELE.  VULLE VUOJAS.  VUOLLI VUOJATJIS. Uttrykt på tre 

ulike samiske dialekter, er dette navnet på en kulturfigur som har passert sine første 85 

år. Hvem? 

 

Runde 4 

1. Ca. 21.000 nordmenn har et navn som kommer av det greske ordet for mann. Hva da? 

2. A: Hva er den høyestliggende hovedstaden i Europa?  (1023 moh) (Landsnavnet 

framgår av bynavnet)? 1 p.  B: Hvem er nr. 2 og 3 på listen? 1 p.   

3. Hva kalles perioden mellom 23. juli og 24. august?  

4. Hva heter Sør- Amerikas høyeste fjell? 

5. Et norsk drivstoffselskap var i 1978 først ute med å tilby betaling med sine egne 

betalingskort. I 1982 var de del av første stasjonskjede i verden som også kunne tilby 

bruk av bankkort. Navnet på kjeden? 

6. Glittertind var tidlig i forrige århundre regnet som Norges høyeste fjell. Breen som har 

dekket toppen, er nå smeltet så mye at en har greid å måle riktig høyde. Den er fastsatt 

til: ? (Romslig margin) 

7. Arne Treholt, med 65 graderte dokumenter i kofferten, var 20.01.1984 på vei til et 

møte i Wien.  På Oslo lufthavn Fornebu ble han stoppet og anholdt av en 

politiinspektør i POT (politiets overvåkingstjeneste). A: Hva het politiinspektøren? B: 

Hva het (den utviste) KGB- agenten Treholt skulle møte? Etternavn er nok for begge. 

1 p pr rett svar. 

8. Fotball: A: Hvor langt unna mål legges ballen ned før straffespark? B: Spiller som tar 

straffespark har lov til å score på retur fra stangen.  Fleip/ fakta? 

9. Hvem er eldste nålevende eks- president i USA? 

10. A: Hvilken amerikansk president var eldst ved utnevnelsen og fratredelsen?  B: Hvis 

Donald Trump hadde blitt gjenvalgt i år, ville han ha "trumpet" han sistnevnte. Fleip/ 

fakta?   

 

 

  



Runde 1 – Fasit 

1. Nina Bakken Bye. 

2. Philip Raabe. 

3. Kjeragbolten i Rogaland. 

4. Beach Boys. 

5. Vesle Kamomilla. 

6. Guri Melby. 

7. Algerie (verdens 10. største land). 

8. Nigeria (verdens 7. største land regnet etter befolkning.) 

9. Mykologi er læren om sopp. 

10. Øystein Vold. 

Runde 2 – Fasit 

1. Aleksandr Lukasjenko. 

2. Allmenn verneplikt for kvinner ble innført i 2015. Men kvinner hadde adgang til å gjøre 

militærtjeneste før dette, og da på eget initiativ. 

3. Armenia og Aserbajdsjan.  

4. Hans Olav Lahlum. Årets bok heter «Svanemordet».  

5. Light Emitting Diode. 

6. Nidelva. 

7. Erik Varden.  

8. Hydrogen og oksygen. 

9. Ønskekonserten startet i 1950. Mest spilte melodi det året var »Ave Maria» av Schubert.  

10. Angkor Vat, i Kambodsja. 

Runde 3 - Fasit 

1. Magne Havnaa. 

2. A: Knut Hamsun.  B: Markens Grøde. 

3.  Patrick Berg.      

4. Jon Herwig Carlsen. 

5. Hadeland Glassverk. 

6. 4- 6- 8.  

7. A: Monaco. B: Fakta.Ca. 38 kvadratmeter. (Monaco: 26.374, Nr 2 på listen, Singapore: 

8.479. Norge: bare15!  Men i Norge betyr det til gjengjeld at hver person kan boltre seg på 

67.000 kvadratmeter, eller 67 mål.. dvs ganske romslig)   

8. SAR Queen. (Search and Rescue) – er en versjon av AW101 

9. Nils Andreas Stensønes. Får graden viseadmiral. 

10. Donald Duck  (Sør- samisk, Nord-samisk, Lule-samisk) 

Runde 4 – Fasit 

1. Andreas. Godtar Anders. 

2. A: Andorra la vella. B: Madrid, Spania (667 moh). og Pristina, Kosovo (652 moh). 

3. Hundedagene. 

4. Aconcagua. (6.961 moh, Argentina - Høyeste fjell både i Andesfjellene og i Amerika, og 

høyeste utenfor Asia) 

5. Circle K. 

6. 2.435- 2.452- 2.465 

7. A: Ørnulf Tofte. B: Gennadij Titov. 

8. A: 11 meter.  B: Fleip. (Han har ikke lov til det.) 

9. Jimmy Carter, f. 01.10.1924. 

10. A: Ronald Reagan. 69 år ved påtropping, 77 år ved avgang B: Fakta (70 år, 74 år osv) 

 

 


