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Spørsmål 51

Hvilket folkeslag fra det nåværende nordøstlige Kina beseiret Ming-

dynastiet og grunnla i 1644 Qing-dynastiet, som satt ved makten fram til 

etableringen av Republikken Kina?



MANDSJUENE



Spørsmål 52

Hva heter øya rett øst for Vardø som både er kjent for sitt fugleliv og for 

at det er Norges østligste øy? Øya er i dag totalfredet og utgjør sammen 

med den nærliggende Reinøya et eget naturreservat.  Det unike fuglelivet 

her fikk TV-seerne oppleve sommeren 2016 da NRK sendte "sakte-TV" 

fem uker i strekk direkte fra flere kameraer rundt hekkeplassene på øya.



HORNØYA



Spørsmål 53

Katie Bouman fikk mye 

medieoppmerksomhet i april i år, 

da hun var med på å muliggjøre 

et bilde av hva?



SORT HULL



Spørsmål 54

Hva het den innflytelsesrike historikeren

(1905–1992) som introduserte termen 

"embedsmannsstaten" om perioden 

mellom 1814 og 1884, da embetsmenn 

styrte det norske statsapparatet?



Jens Arup SEIP



Spørsmål 55

I hvilken norsk familie- og 

eventyrfilm fra 2014 blir tre barn 

ved et uhell etterlatt i en tom 

fangsthytte på Svalbard? 

Handlingen er basert på en bok 

av Leif Hamre.



OPERASJON ARKTIS



Spørsmål 56

Dette er ikke et lagbilde av junior-

NM-lagvinnerne, men et bilde av 

tre representanter for hvilket 

rovpattedyr i mungofamilien?



SURIKAT



Spørsmål 57

I juni i år giftet to personer på til sammen over 175 år seg på Hotel Bristol i 

Oslo. Sissel Berdal Haga var brud. Hvem var brudgom?



Olav THON



Spørsmål 58

Her er logoen til en stor 

skandinavisk leverandør av  

sportsernæring, kosttilskudd, 

treningsklær og treningsutstyr. 

Firmanavnet kan sies å reflektere 

det produktet de er mest kjent for 

å selge. Hva heter firmaet?



PROTEINFABRIKKEN



Spørsmål 59

Denne unge skuespilleren (f. 

1999) har spilt i en rekke filmer 

og serier. Hun har hovedrollen i 

Chilling Adventures of Sabrina, 

men er nok fortsatt aller best 

kjent for rollen som Don Drapers 

datter Sally i TV-serien Mad Men. 

Hva heter hun?



Kiernan SHIPKA



Spørsmål 60

En måte å vinne i dataspillet Civilization er å bygge et romskip og reise 

først til hvor? 



ALPHA CENTAURI



Spørsmål 61

Kivusjøen er en av de Store Sjøer i Afrika. Den ligger i en riftdal på 

grensen mellom Den Demokratiske Republikken Kongo og hvilket annet 

land?



RWANDA



Spørsmål 62

Hittil har kun én nederlender blitt singelmester i Wimbledon-mesterskapet 

i tennis. Dette skjedde i 1996. Hva het han?



Richard KRAJICEK



Spørsmål 63

Hvilken tysk by stammer

produkter merket med 

disse varemerkene fra?



MEISSEN



Spørsmål 64

Hvilken lystig sang, komponert av Maj Sønstevold, er den klart mest 

kjente sangen fra familiefilmen Toya fra 1956?



EVENTYRVISA



Spørsmål 65

Hvilket fotballag fra Wiltshire i England har spilt én sesong i Premier 

League (1993–1994-sesongen), den gang med en nordmann på laget, 

men spiller nå i League Two, altså den fjerde høyeste divisjonen?



SWINDON



Spørsmål 66

Hvilket land debuterte i Eurovision Song Contest i 2015, med en 5. 

plass? Landet har alltid kommet videre til finalen de påfølgende årene og 

har en 20. plass som svakeste notering.



AUSTRALIA



Spørsmål 67

Denne ikoniske Chanel-vesken 

har et navn bestående av tre 

siffer, som angir henholdsvis 

måneden og året modellen første 

gang så dagens lys. Hva heter 

veskemodellen?



Chanel 2.55



Spørsmål 68

Hvis du stikker én tom halvliters colaflaske inn i en panteautomat; hvor 

mange lodd i pantelotteriet får du kjøpt da?



4



Spørsmål 69

Som følge av konflikten mellom «de hvite guelfere» (Guelfi Bianchi), som 

Dante tilhørte, og «de sorte guelfere» (Guelfi Neri), ble Dante Alighieri 

dømt til landflyktighet, og også til å bli brent på bål hvis han returnerte til 

hjembyen sin. Han returnerte derfor aldri dit, men forble landflyktig de 

resterende 20 år av sitt liv. Hvilken by var Dantes hjemby, som han ble 

forvist fra?



FIRENZE



Spørsmål 70

Her ser vi hovedpersonene i 

henholdsvis første og andre 

sesong av «Lik meg», en NRK-

dramaserie for barn, som handler 

om vennskap, utestenging og 

tilhørighet. Serien bygger på 

«Skam»-konseptet, der enkeltklipp 

og interaksjon gjennom sosiale 

medier står sentralt. Vi ber om 

rollenavnet (fornavn) til én av de 

to jentene.



ODA eller LUNA



Spørsmål 71

Hvilken rapper og musikkprodusent grunnla plateselskapene Death 

Row Records og Aftermath Entertainment, og har som artist gitt ut plater 

som The Chronic og Detox?



Dr. DRE



Spørsmål 72

I 2018 kom Mary Barra på 4. plass på 

Forbes’ liste over verdens mektigste 

kvinner. I hvilket selskap har hun 

vært CEO siden 2014?



GENERAL MOTORS (eller GM)



Spørsmål 73

Hvor mange hydrogenatomer er det i et oktanol-molekyl?



18



Spørsmål 74

Hvilket NFL-lag hadde opprinnelig Baltimore som hjemby, og har vunnet 

Super Bowl to ganger; i 1970 og 2006? Laget flyttet til sin nåværende by i 

1984 og spiller sine hjemmekamper på Lucas Oil Stadium.

Vi er her ute etter det fulle nåværende navnet.



INDIANAPOLIS COLTS



Spørsmål 75

Hva heter musikalen denne sangen er hentet fra?



MAN OF LAMANCHA
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