
LAGQUIZ – 1. RUNDE



1

Hvem har regissert filmene «Rain Man» og «Good Morning Vietnam»? 



2

Hva kalles denne taktypen som kan beskrives som et skråtak delt i to 
soner der de øvre delene har en slakere helning enn de nedre? Den er 
oppkalt etter en fransk 1600-tallsarkitekt.



3

Hvem er den eneste spilleren som spilte samtlige minutter for Norge 
under begge VM-sluttspillene i fotball for herrer i 1994 og 1998?



4

Hvilket ord ble ofte risset inn i gnostiske amuletter? Opphavet til ordet 
er noe omstridt, men ifølge greske gnostikere skal ordet gi tallet 365 i 
tverrsum. Både en sommerfugl og den andre plata til Santana har dette 
navnet.



5

Hvilken stor øy skilles fra fastlandet av Tartarstredet? 



6

Hvilket ord, som på japansk betyr «jeg overlater valget til deg», brukes 
gjerne om sushi-måltider hvor kokken forbereder en rett om gangen og 
presenterer den for gjesten?



7

Hva heter denne Talibanlederen som nylig kom tilbake til Afghanistan 
etter flere år i Pakistansk fengsel? Han ble i 2007 utnevnt til Talibans 
militære leder, og i september 2021 visestasminister i Afghanistan.



8

Hva heter denne vaderen? Norge har et særskilt ansvar for arten siden 
ca. 60% av den europeiske bestanden (utenom Russland) hekker i 
Norge. Arten har en spillatferd som kan minne om hønsefugler som 
storfugl og orrfugl. (Bilde følger)
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9

Hvilken amerikansk artist synger introlåta «Hot n Cold» til MasterChef 
Australia? I 2020 besøkte hun kjøkkenet som gjestedommer i en 
episode. 



10

Hvilken kunstner lagde denne skulpturen i teknikken assemblage? 



11

Hvilken kvinnelig alpinist vant OL-gull i utfor i 1994 og 1998 og 
kombinasjonen i 1998? Hun hadde også to seiere sammenlagt i 
verdenscupen i alpint; i 1996 og 1998. 



12

Hvem etterfulgte Mao Tse Tung som leder av det kinesiske 
kommunistpartiet og Kinas leder?



13

Bøkfjord fyr var det siste norske bemannede fyr. Det ble avbemannet i 
2006. I hvilket fylke ligger det nå automatiserte Bøkfjord fyr?



14

Hva heter den kjente motedesigneren som 
var gift med musikeren og impresarioen 
Malcolm McLaren? Motedesigneren 
brukte hans mest kjente sang «Buffalo 
Gals» til å lage sin egen kolleksjon «22 
Buffalo Gals».



15

I hvilket land har banken Intesa Sanpaolo hovedkontor?



16

Virveldyr har rødt blod på grunn av hemoglobinet som inneholder et 
jernatom. Blekkspruten har ikke hemoglobin, men hemocyanin som 
farger blodet blått. Hvilket metallatom inneholdet hemocyanin i stedet 
for jern? 



17

Hva heter denne belgiske tegneserien? Den gikk i bladet Tempo i 
perioden 1967-1979. Den ble skapt av forfatteren Greg og tegneren 
Eddy Paape.



18

I hvilken norsk roman fra 1923 er hovedpersonen presten Benjamin 
Sigismund?



19

Hvilken norsk turner (1938-2012) som representerte Klepp idrettslag 
tok 6 nordiske og 14 norske mesterskap og deltok i OL 1960 og 1964? 
Han var landslagstrener i perioden 1974-1983.



20

Hvem ble i 1910 Norges første kvinnelige professor?



21

Hvilket ikke-selvstendig område har dette flagget? 



22

I hvilken bransje er Cazoo en aktør? De er en stor sponsor innen sport, 
bl.a. lag i Premier League, The Derby, World Grand Prix Snooker og 
mange andre.



23

Forkortet O.D., hvilket latinsk begrep brukes om uttalelser i 
rettsavgjørelser som ikke er nødvendige for begrunnelsen av 
domsresultatet i den konkrete sak? 

Et O.D. kan forekomme der prinsipielt vanskelige spørsmål reiser seg 
uten at løsningen er av direkte relevans for det endelige 
domsresultatet.



24

Med et ord fra islandsk, hva kalles en plutselig flom fra en isbre? Det 
oppstår når en bredemt sjø til slutt bryter gjennom isdemningen og 
tømmes på kort tid og kan føre til enorme ødeleggelser.



25

Hvilken kjent person i norsk historie hører vi snakke her?


