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Spørsmål 26

Hvilket teaterstykke av Anton Tsjekhov kan oppsummeres slik:

Stykket  handler om konflikter mellom fire sentrale personer på et 

landsted, to menn og to kvinner: forfatterspiren Konstantin Treplev, hans 

mor, Irina Arkadina, hans kjæreste Nina og morens venn, den berømte 

forfatteren Boris Trigorin. Etter en mislykket fremføring av et lite 

teaterstykke som Treplev har skrevet, og Nina spiller hovedrollen i, 

forlater Nina Treplev til fordel for Trigorin. Mange år senere møtes Nina og 

Treplev igjen, men Nina forlater ham på ny, og Treplev begår selvmord.



Spørsmål 27

Hvilket land har to stjerner i flagget, landegrense mot to andre land og 

kystlinje mot to hav?



Spørsmål 28

Vi skal frem til en nordmann som kan kalles Norges første internasjonale 

idrettskjendis. Han ble født i 1795 i Fresvik i Sogn og Fjordane, men dro til 

sjøs og begynte deretter å løpe svært lange distanser og ble berømt og 

myteomspunnet på kontinentet som følge av det. Bl.a. løp han fra Paris til 

Moskva på 14 dager, fra Konstantinopel til Kalkutta på 30 dager, og 

tilbake igjen på 29 dager. Han planla å løpe Afrika på langs, men døde av 

dysenteri i Egypt i 1843. Hva het mannen som i dag minnes med et årlig 

mosjonsløp i bygda han kom fra?



Spørsmål 29

Hva heter denne teletubbyen 

som deler navn med en elv?



Spørsmål 30

Hva het denne sørstatsgeneralen
som i mai 1863 ble dødelig såret i 
slaget ved Chancellorsville i Virginia?



Spørsmål 31

Hva heter denne Sci-Fi- og Fantasy-

forfatteren som i årene 2016, 2017 og 

2018 vant Hugoprisen for beste roman 

med hver av de tre bøkene i sin "Broken 

Earth"-serie, og med det er den eneste 

som har vunnet prisen tre år på rad?



Spørsmål 32

Ingeborg Sørensen ble nummer to i 1972; Kathrine Sørland ble nummer 

fire i 2002 og Mariann Birkedal nummer seks i 2010. Dette er tidenes 

beste norske plasseringer i hvilken konkurranse?



Spørsmål 33

Pingviner og skog er to ting som kanskje ikke 

synes å passe sammen, men Skogpingvinen har 

fått navnet sitt fra at den hekker ved skogvokste 

strender i landet den er endemisk til. Hvilket 

land?



Spørsmål 34

Hvem malte i 1658 dette 

selvportrettet?



Spørsmål 35

Denne opp til 7 meter høye og 80 kilometer 

lange skrenten er en ca. 6000 år gammel 

forkastning. Den er resultatet av det kraftigste 

kjente jordskjelvet som har rammet Norge. 

Skjelvet hadde en beregnet styrke på nærmere 

8, og vi antar at det rammet bebodde områder 

på den tiden. Jordskjelvet er gitt samme navn 

som forkastningen som vi finner i nærheten av 

Masi på Finnmarksvidda. Under hvilket navn

er jordskjelvet/forkastningen kjent?



Spørsmål 36

Da Jim Diamond i desember 1984 gikk til topps på den britiske hit-lista 

med "I should have known better", oppfordret han folk til ikke å kjøpe 

singelen og i stedet kjøpe en låt av noen helt andre artister. Hva heter 

låta han oppfordret folk til å kjøpe, en låt som skulle få mange uker på 

toppen av hit-listene verden over?



Spørsmål 37

Den Europeiske Champions Hockey League har blitt arrangert fem 

ganger. Hvilket lag er både mestvinnende og regjerende mester da de i 

finalen i februar i år slo EHC Red Bull München og med det tok sin tredje 

Champions Hockey League tittel? 



Spørsmål 38

Da Google 3. september i år lanserte den nyeste versjonen av 

mobiloperativsystemet Android, gikk de bort fra tradisjonen med å gi dem 

navn etter søtsaker og desserter. I stedet har denne versjonen rett og 

slett, og kanskje litt kjedelig, kun fått et tall som navn. Hvilket tall?



Spørsmål 39

Hva viser dette kartet der Norge er delt inn i 

7 kretser?



Spørsmål 40

Hva heter området på Coloradoplatået i 

grenseområdet mellom Utah og Arizona 

kjent for sine store og karakteristiske 

sandsteinformasjoner? Landskapet er 

kjent fra mange filmer, særlig westerner, 

innspilt her.



Spørsmål 41

Hva het den europeiske regjeringslederen som måtte gå av i 1974 som 

følge av Guillaume-skandalen? Skandalen har navn etter 

regjeringslederens personlige sekretær og nære rådgiver som det ble 

avslørt at spionerte for en fremmed statsmakt.



Spørsmål 42

Hvilken engelskfødt journalist, 

forfatter og samfunnskritiker (1949–

2011) ser vi her? Han var kjent som 

en dyktig debattant og en innbitt 

ateist. Det siste skjønner man fra 

tittelen på en av hans bestselgende 

bøker: God Is Not Great: How 

Religion Poisons Everything



Spørsmål 43

"Zaporogkosakker skriver brev til den tyrkiske sultan" er den norske 

tittelen på dette maleriet som er å finne i det russiske museum i Sankt 

Petersburg. Hvem malte det? (neste slide)



Spm. 13 forts.



Spørsmål 44

Hva heter denne pakistanske 

provinsen der Karachi er 

hovedstad?



Spørsmål 45

Hva heter flatbrødvarianten som er vanlig i Inntrøndelag som tilbehør til 

sodd? Flatbrødet skal være trekantet, løvtynt og sprøtt og penslet med en 

melk- og sukkerblanding på den ene siden. 



Spørsmål 46

I 2002 lanserte Steven Spielberg en redigitalisert versjon av filmen E.T. 

Det mest kontroversielle i denne nye versjonen var muligens at alle 

våpnene som politiet i den originale filmen bar på, var retusjert bort og 

erstattet digitalt, slik at politimennene nå i stedet bar på hva?



Spørsmål 47

Hva heter dette verktøyet?



Spørsmål 48

I nesten halvannet minutt satt norske TV-

seere og stirret på det tomme skogsbildet til 

høyre, mens klokka under gikk. Alle ventet 

på han som snart måtte dukke opp fra 

skogen hvis det skulle bli VM-gull. "Å nei, nå 

må du komme! Bevare meg vel så 

spennende!" var ord fra kommentatorene i 

det som regnes som et av de mest 

spennende øyeblikkene vist på norsk TV. 

Hvilken langrennsløper var det landet 

nervøst satt og ventet på?



Spørsmål 49

Hvilken politisk aktivist og filosof, 

som vi ser her, skrev 

verkene Rights of Man og 

The Age of Reason? 



Spørsmål 50

Hvilken norsk gruppe hører vi her?


