
LAGQUIZ – 2. RUNDE



1

Med et navn fra gresk mytologi, hva kalles asteroider som deler bane 
rundt solen med en planet, ved å bevege seg rundt et av planetens 
Lagrange-punkt, enten 60° foran eller bak planeten?

De er først og fremst knyttet til Jupiter, hvor nesten 10 000 slike er 
observert, men i senere år er det blitt oppdaget tilsvarende objekter for 
flere andre planeter. 

Disse objektene er vist i grønt i det påfølgende bildet.
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TROJANERE



2

Hvilken britisk forfatter (f.1959), har gitt ut romanene The Island (Øya) 
og The Sunrise (Soloppgang) med en tematikk fra Hellas?



2

Victoria HISLOP



3

Hva heter den franske impresjonisten som på 1870-tallet malte flere 
bilder med titler Oversvømmelsen i Port-Marly? Bilde følger.



3



3

Alfred SISLEY



4

Hvilken svensk tennisspiller påførte i 2009 Rafael Nadal hans første tap i 
French Open? Siden har Novak Djokovic klart det to ganger.
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Robin SÖDERLING



5

Hva het avtalen mellom kongemakt og kirke om grensene mellom 
kongen og kirken sine privilegier? Avtalen ble inngått i 1277 i Tunsberg.
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SÆTTARGJERDEN



6

Hvilken storby nord i Brasil er hovedstad i delstaten Pernambuco og 
kalles "A Veneza Brasileira" på grunn av sine mange kanaler og broer?
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RECIFE



7

Hva het det australske bilmerket som ble startet i 1914 og som ble 
nedlagt ned 31. desember 2020? De har blant annet produsert en egen 
modelltype forkortet UTE (Utility Vehicle)
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HOLDEN



8

Hva heter veibyggingsmetoden som består av å legge grov pukkstein 
nederst for drenering og med finere knust stein øverst? 

Navnet på metoden er oppkalt etter oppfinneren.  I flere europeiske 
land er også selve produktet pukk oppkalt etter denne mannen. 
Uttrykket er mer kjent på svensk, der den blir nevnt i sangen «Lyckliga 
gatan». 
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MAKADAMISERING



9

Mellom hvilke to kontinentalplater ligger Scotiaplaten?
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Den SØR-AMERIKANSKE og den ANTARKTISKE kontinentalplaten



10

M2Ms låt «Don’t Say You Love Me» var med i soundtracket til hvilken 
film fra 1998? Dette var den første i en lang rekke med 
animasjonsfilmer.
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POKÉMON



11

Innen hinduismen, hvem er gudinne 
for kunnskap og visdom, kunst og 
kultur? Hun fremstilles gjerne som 
Brahmas kone, og deler navn med en 
mytisk elv.
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SARASVATI



12

I hvilket OL (årstall eller by) tok Norges kvinnelandslag i håndball sin 
første OL-medalje?
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1988 / SEOUL



13

Rundt hvilken stor innsjø var Kanemriket (ca. 700 – 1380) sentrert?
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TSJADsjøen



14

Hva heter krateret ved Yucatan-halvøya i Mexico, skapt av et nedslag 65 
millioner år siden som man antar stod bak utryddelsen av blant annet 
dinosaurene?
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CHICXULUB



15

Hvilken ingrediens i tillegg til whisky og krydderurter er en viktig 
ingrediens i likøren Drambuie? 
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HONNING



16

Hva heter organisasjonen som Tommy Hol Ellingsen og Leona 
Johansson grunnla i 2004 og som allerede samme år ble landskjent på 
grunn av skandaler?



16

FUCK FOR FOREST



17

Hvilken ekstremt giftig plante (Aethusa cynapium) i 
skjermplantefamilien er dette? Den er vanlig på Østlandet og mer 
spredt i resten av landet. Bilde følger.
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HUNDEPERSILLE



18

I komiserien "Allo Allo" er maleriet "The Fallen Madonna with the Big 
Boobies" et gjennomgangstema. Hvem var kunstneren av bildet?
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Van CLOMP



19

Hvilken klassisk komponist (1895 – 1982) gikk nye veier innen musikk-
og bevegelsespedagogikken, ved å innføre nye instrumenter som 
blokkfløyte, klokkespill, marakas og kastanjetter i 
musikkundervisningen på skolen? 



19

Carl ORFF



20

Triple Crown of Motorsport defineres gjerne som å vinne Indianapolis 
500, 24-timersløpet på Le Mans og Monaco Grand Prix. Hvem er den 
eneste utøveren som har vunnet alle disse tre løpene?
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Graham HILL



21

Hva het den fascistiske lederen i Østerrike som ble drept av nazister i 
1934?
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Engelbert DOLLFUSS
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I hvilken nordamerikansk elv finner vi øygruppen Thousand Islands, 
som har gitt navn til dressingen med samme navn?
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ST. LAWRENCE



23

Hva er betegnelsen på en type ovn som blir betjent fra et naborom? 
Den har altså ingen åpning i rommet som skal varmes opp.
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BILEGGERovn



24

Hva heter romtransportselskapet som Amazon-grunnlegger Jeff Bezos 
opprettet i 2000 og som sommeren -21 utførte sin første reise med 
mennesker ut i verdensrommet?
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BLUE ORIGIN



25

Hvilken canadisk artist er dette? Han fikk to store hits, hvor denne er 
den største.
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Dan HILL


