
 

 
 
 

 

 

 

 

 

EGERSUNDSMESTERSKAPET I QUIZ 2012 

SPØRSMÅL OG SVAR 



 

 
 
 

RUNDE 1 

  



 

 
 
 

Hvem spilte rollen som Henry i 
Mot i Brøstet? 
 

Arve Opsahl  

I hvilken sport var Karsten Buer 
en fremragende utøver og  
trener? 
 

Travsport  

Hva var Napoleons familienavn?   
 
 

Bonaparte  

Hvilken by er 
administrasjonssenter i Vestfold 
Fylke? 
 

Tønsberg  

Hvem var eldst? Kain eller Abel? 
 
 

Kain  

Hvilken engelsk fotballklubb 
kalles for The Black Cats? 
 

Sunderland  

Kunstneren ble i 1968 nesten 
drept av den radikale feministen 
Valerie Solanas.  Pop art-
kunstneren er blant annet kjent 
for sitt utsagn om at i fremtiden 
vil alle få 15 minutters 
berømmelse.  Født i 1928 – død i 
1987.  Hva er navnet? 
 

Andy Warhol  

Hvilken grønnsak er 
koloradobillen særlig glad i?   
 

Potet  

Hvem var faren til dronning 
Maud?  
  

Kong Edward VII  

Hvor mange atomreaktorer er 
operative i Norge? 
 
 

2 (Kjeller og Halden)  



 

 
 
 

Hva slags bilmerke lagde 
modellen Lagonda Vignale? 
 

Aston Martin  

Hva heter Australias største øy? 
 
 

Tasmania  

Fra hvilken sang er denne teksten 
hentet fra?? «Jeg tenkte at jeg 
kunne kanskje sammenligne livet 
med å være i båt om sommeren. 
Jeg har ganske god greie på det, 
for jeg er ganske mye i båt om 
sommeren. Og det er forferdelig 
ubehagelig. Og det er livet også.» 
 

Noen ganger er det all right (Odd 
Børretzen) 

 

Hva er det norske navnet på 
Disney-figuren og 
andebyborgeren Gladstone 
Gander? 
 

Fetter Anton  

Hvem er den eneste amerikanske 
presidenten som er blitt sett i en 
nazi-uniform? 
 

Ronald Reagan (Desperate Journey 
1942) 

 

Hvilken norsk statsminister har 
sagt følgende «Jeg har sagt det 
tusen ganger før, og nå sier jeg 
det for tredje og siste gang.» 
 
 

Kjell Magne Bondevik  

Hvilket internettselskap ble stiftet 
i 1998 av Larry Page og Sergey 
Brin? 

Google  

Isaac Newton regnes som 
«oppdageren» av tyngdekraften. 
Nevn ett år han levde 

1643 – 1727  

I hvilken by ligger den islamske 
helligdommen Kaba?   
 

Mekka  



 

 
 
 

Hva heter hunden i tegneserien 
Lucky Luke? 
 

Ratata  

I hvilket nåværende land ligger 
det store 
rakettutskytingsanlegget 
Baikonur? 

Kazakhstan  

Hva er Mykologi? 
 

Læren om sopp  

I hvilken komikergruppe er 
Øyvind Rafto et av 
medlemmene?   

Raske menn  

Hva heter den norske 
arbeidsministeren? For- og etter 
navn takk! 
 

Hanne Bjurstrøm  

Hvilket band har gitt ut albumet 
Wake the Sleeper i juni 2008?   

Uriah Heep  

 

  

  



 

 
 
 

HURTIGQUIZ 1 LYRIKK 

  



 

 
 
 

Bukk fra luften, bukk fra bunnen, 
stangedes i samme stunden 
så at skummet om oss plasket. 
Ja, der lå vi nå og plasket.                            
 

Henrik Ibsen ( Peer Gynt)  

Jeg hadde sett deg lenge, der du kom 
for alltid vet jeg det,når du er nær 
og hadde tenkt å hilse lett og koldt, 
fordi jeg endnu har deg alfor kjær. 
Slik ville jeg forsvare meg med kulde 
og også verge deg på samme vis, 
og alle våre nye drømmer skulle som 
sene blomster visne inn i is! 

Rudolf Nilsen  

Nå er det jul igjen! 
Og ribba smaker! 
Og her er kaker! 
Og ribba smaker! 
Og her er kaker! 
  
Nå er det jul igjen! 
Nå er det jul igjen! 
Nå er det jul igjen! 
Nå er det jul igjen.                                       
 

Arild Nyquist  

"En sånn uflink politi da, kanskje?," 
spurte Halvorsen forsiktig. 
"Kons på kaffen, du", brummet 
Harry. 
"En gammel flamme, bare. 
Helt uskyldige greier."                                
 

Jo Nesbø (Sorgenfri)  

Lille persille i hagen står 
lysegrønn kjole og krusete hår 
hvorfor så stille, lille persille 

Inger Hagerup  

Det første bud er ganske lett. 
De som er flest, har alltid rett. 
"Tenk alltid på hva folk vil si, 
og ta den sterkestes parti 
 

Jens Bjørneboe  



 

 
 
 

Endnu, endnu, o elskede, en sekund 
lad mine læber på din søte dvæle.  
Da smelter Grændsen mellom vore 
Sjele. 
Det er din Sjel jeg kysser paa din 
Mund.     

Henrik Wergeland  

Det var en flott aften, Gerbert Rodin 
og Baron Okerjord 
lå makelig henslengt på gressbakken 
ved en av de beste 
harrkulpene i Vanndøla; fiskeutstyret 
var 
pakket sammen og fangsten, ni harr, 
lå sløyet 
og avskjellet i bibliotekarens 
fiskeveske.       

Gert Nygårdshaug  

Har du varme nok? 
Du har. Søvnen, tankene 
er gitt deg gratis. 
Men varmen i deg 
må du gi 
og gi igjen. 
  
Også du 
kan si et ord om glede. 
Du har en hånd, 
varm, 
hvis du vil.         

Rolf Jacobsen  

Boy, din slubbert! gin and bitter - 
Husker du hvordan det smaker, 
susende i stryk fra breen, men med 
saft fra kratt og kjærr! - 
Risler, fosser.... Drikk, la være! 
Bekken er der, er der, er der. Jeg er 
sjuk av alt herute. 
Herre Jesus - gi meg vand!                           

Nordal Grieg  

  



 

 
 
 

RUNDE 2 

  



 

 
 
 

Hvem spiller rollen som Arnfinn 
Lycke i Hotell Cæsar? 

Nils Vogt  

Hvilken film er den mest 
innbringende filmen i 
historien? 

Avatar  

Hvilken norsk politiker gjemmer 
seg i anagrammet Vilt Arisk 
neshorn? 

Kristin Halvorsen  

I en alder av 15 år ble han, og 
er fortsatt, norgeshistoriens 
yngste norgesmester i sjakk. 
Hva heter han? 
 

Simen Agdestein  

I hvilket år ble den første 
norske utgaven av Trivial 
Pursuit utgitt? 
 

1985  

I hvilket år døde Julius Cæsar? 
Her får dere +/- 10 år å gå på. 

År 44 f.kr (Godtar 34 -54 f.kr)  

Hvem er kreditert som regissør 
på alle de 4 filmene om Indiana 
Jones? 

Steven Spielberg  

Hvem sin hustru ble forvandlet 
til en saltstøtte ved Sodoma og 
Gomorra? 

Lotts hustru  

Denne Europeiske republikken 
har et areal på omtrent 
207 600 km2.  Landet mangler 
kystlinje.  Hva heter landet? 

Hviterussland  

Navnet på instrumentet er av 
fransk opprinnelse og betyr           
«høyt tre».  Dette er et 
treblåseinstrument. Hvilket?   

Obo  

Med et ord på P, hva kalles en 
fylt sjokolade? 
 

Pralin  

Hva heter den ubebodde 
norske øya utenfor Antarktis 
som er oppkalt etter en russisk 
tsar?   
 

Peter 1s øy  

Hvem er eldst av disse 3?  Per 
Inge Torkelsen, Jonas Fjeld eller 
Dan Børge Akerø? 
 

Dan Børge Akerø  

Mellom hvilke to planeter i vårt 
solsystem finner vi 
asteroidebeltet? 
 

Mars og Jupiter  



 

 
 
 

På hvilken bane arrangeres 
vanligvis Italia Grand Prix i 
Formel 1?   

Monzabanen  

I hvilket år ble TINE tatt i bruk 
som varemerke for 
meierisamvirket? 

 

1992  

Hvilken by i England kommer 
du fra hvis du kalles en 
«Brummie»? 
 

Birmingham  

Hva het billedhuggeren som på 
400-tallet før Kristus var den 
mest berømte i Hellas, særlig 
kjent for statuen 
«Diskoskasteren»?   

Myron  

Hvilket værfenomen måles på 
Saffir-Simpson-skalaen? 
 

Orkan  

Fra hvilket land kommer 
sykelisten Fabian Cancellara? 
 

Sveits  

I den internasjonale finalen av 
MGP 1974 gikk ABBA til topps. 
Storbritannia ble nr.4. Hvilken 
kjent internasjonal artist 
representerte Storbritannia? 

 
 
 
Olivia Newton-John 
 (long live love) 

 

Hvilken vindrue er den 
dominerende i beaujolaisviner? 

Gamay  

Hva kalles grensen mellom to 
luftmasser som har ulik 
temperatur? 

Front  

Hva het føderasjonen av 
franske kolonier i Asia som 
besto av Vietnam, Laos og 
Kambodsja? 
 

Fransk Indokina  

Hvilken animasjonsfilm fra 
2012 har undertittelen 
Continental Drift? 

Istid 4  

 

  



 

 
 
 

HURTIGQUIZ 2 ALTERNATIVER 

  



 

 
 
 

Hva er Chang Cheng 
bedre kjent som på 
norsk? 

a) Den kinesiske muren           b)Hong Kong 
 
c) Coca Cola                                d) Donald Duck 
 

 
A 

Hvilken av disse fire er 
den enste som 
botanisk sett er en 
nøtt? 
 

a) Kokosnøtt                              b) Mandel 
 
c) Peanøtt                                  d) Hasselnøtt 

 
 
D 

I hvilket land ligger 
Machu Picchu? 
 

a) Peru                                       b) Bolivia 
 
c) Ecuador                                 d) Argentina 

 
A 

Hvilken svært tøysete 
kanin er bestevenn 
med Hasse og har 
søsteren Ruske-Sara? 
 

a) Connie                                   b) Ludde 
 
c) Kalle                                       d) Hanna 

 
 
B 

Kva heter den myke 
karbonforbindelsen 
som brukes i blyanter? 
 

a) Diamantstøv                        b) Grafitt 
 
c) Blykull                                   c) Koks 

 
 
B 

Hva slags fugl er 
avbildet i flagget til 
Kiribati? 
 

a) Vandrealbatross                 b) Skrikeørn 
 
c) Fregattfugl                           d) Eleonorafalk 

 
 
C 

Fra hvilket land kom 
komponisten Bela 
Bartok? 

a) Tsjekkia                                b) Slovakia 
 
c) Ungarn                                 d) Finland 

 
C 

Hvilken farge har 
edelstenen rubin? 

a) Rød                                       b) Grønn 
 
c) Rosa                                     d) Lilla 

 
A 

Hvilket år døde 
Torbjørn Egner? 

a) 1985                                     b) 1990 
 
c) 1995                                     d) 2000 

 
B 

Hvilken krig startet i 
1861? 

a) Boer krigen                          b) Kaukasuskrigene 
 
c) Den amerikanske borgerkrigen   d) Opiumskrigene 

 
C 

 

  



 

 
 
 

RUNDE 3 

  



 

 
 
 

Hva er poengsummen du 
oppnår hvis du spiller en 
perfekt serie i Bowling? 
 

300  

Denne sporten var på det 
olympiske program i 1900 og 
1904 og returnerer som 
olympisk øvelse i 2016.  Gary 
Player, Arnold Palmer og 
Thomas Watson er kjente navn 
i sportens historie.  Hvilken 
sport? 

Golf  

Hvilken tradisjon/ aktivitet var 
Peter Qvam en av 
initiativtagerne til?   
 

Barnetog  17.mai  

Hvor mange emirater utgjør 
«De forente arabiske 
emirater»? 
 

7  

Hvem er avbildet på den 
amerikanske 100-
dollarseddelen? 

Benjamin Franklin  

Hva heter Petter Smart sin 
nevø? 
 

Newton  

Marve Fleksnes har også vært I 
militæret. Han avtjente 
verneplikten i marinen. Her fikk 
han et kallenavn. Hvilket? 
 

Grønningen   

Hvem har spilt rollen som ex-
Navy SEAL Casey Ryback i to 
filmer? 

Steven Segal  

Hvilket år gikk verdens første 
nettside online på internett? 
 

1991 (6.aug)  

LEGO er velkjente leker for de 
fleste, men hva står navnet 
LEGO for? 

Leg godt  

Hvilken by arrangerte de første 
moderne olympiske leker hvor 
den olympiske ild brant på 
stadion under hele lekene 

Amsterdam (1928)  

Hvor holdes filmfestivalen hvor 
man vinner gulløven 
 

Venezia  

Hvilke farger har en original 
Rubiks kube? 

Rød, gul, oransje, grønn, blå og hvit  



 

 
 
 

Denne mannen fra Oslo var 
nestleder i Statspolitiet fra 
1931 og fulgte Lev Trotskij til 
Mexico da sistnevnte ble utvist 
fra Norge i 1936.  I perioden 
1942-45 var han politimester i 
Quislings regjering.  Hva heter 
han?   

Jonas Lie  

Hva er fornavnene til den 
norske film-duoen Wam og 
Vennerød?  (0,5 p pr navn) 
 

Svend og Petter  

Hvor gammel er Pippi 
Langstrømpe ifølge den første 
boken om henne? 

9 år  

De 3 siste årene har en dansk 
restaurant blitt kåret til verdens 
beste. Navnet takk? 

Noma  

Hvor mange kommuner i 
Rogaland har dyr/deler av et 
dyr i kommune-våpenet sitt? 
 

6 (Finnøy, Forsand, Haugesund, Time, Tysvær og Gjesdal)  

Hvor mange ganger har det 
vært gjennomført 
landsomfattende 
folkeavstemninger i Norge? 
 

6 (to i 1905, en i 1919, en i 1926 en i 1972 og en i 1994)                 

I hvilken måned er 
Mikkelsmesse? 

September  

Hva heter vinmonopolutsalget 
på Svalbard? 

 

Nordpolet  

Avokado kommer fra 
aztekernes språk nahuatl. Hva 
betyr det egentlig? 

Testikkel  

Årets utforder-spørsmål. Laget 
16 meter fra kinoen av Eivind A. 
Endresen. Hva var navnet på 
bjørnungen Liv Heyerdahl fikk i 
fødselsgave av sin mann, Thor 
Heyerdahl, i Bella Cola (Canada) 
under krigen. 

Peik  

90 år gammel fikk Sara en sønn. 
Hva var hans navn? 
 

Isak  

Når ble ORKLA etablert. Dvs. 
hva er det ORKLA selv regner 
som sitt stiftelsesår? (+/- 20 år) 

1654 (1634 – 1674)  

 


