
LAGQUIZ – 3. RUNDE



1

Hvilken norsk/jødisk psykiater er menneskerettighetsprisen som 
utdeles av Universitetet i Oslo oppkalt etter? Den deles ut i hans og 
hans kones navn. 



1

Leo EITINGER



2

Hva het denne belgiske vitenskapsmannen (ca. 1580 - 1644) som særlig 
er kjent for to oppdagelser; kullsyre og hvordan vannopptak påvirket 
plantenes vekt og størrelse. Han introduserte også ordet gass i 
vitenskapen.



2

Jan Baptist van HELMONT



3

Hva heter denne danseren/influenceren/sangeren osv., som per juli 
2021 hadde mer enn 80 millioner følgere på TIKTOK og fikk sin første 
hovedrolle i filmen "He's All That" samme sommer?



3

Addison RAE (EASTERLING)



4

Under hvilket navn er 
skipsnissen kjent? Navnet er 
særlig kjent i Østersjøområdet. 
Han skal ifølge folketroen være 
en hjelpsom figur som særlig ga 
seg til kjenne ved banking. I 
Norge er skikkelsen også kjent 
fra en roman av Aksel 
Sandemose.



4

KLABAUTERMANN



5

Norge har vunnet alle herrestafetter i ski-VM på 2000-tallet. Sist gang 
Norge ikke vant var i 1999. Hvilken nasjon vant den gang? 



5

ØSTERRIKE



6

Hva heter den for lengst nedlagte 
cellen som lå under «The White 
Tower» i Tower of London? Den 
var laget slik at det ikke gikk an å 
stå oppreist, legge seg ned eller 
sitte skikkelig. Så det gikk ikke an 
å få noe hvile under oppholdet 
her.



6

LITTLE EASE



7

Hvilket fjell er det høyeste i 
tropene, altså mellom 
krepsens og steinbukkens 
vendekrets? Det er også det 
høyeste fjellet i landet det 
ligger i.



7

HUASCARÁN



8

BW (Bowers & Wilkins) lagde denne høyttaleren på 1990-tallet. De var 
svært dyre da de kom og koster enda mer brukt i dag. Bare granittplata 
de står på veier 80 kg og egenvekta er over 110 kg. Navnet høyttaleren 
har er fra en blekkspruttype som minner litt om basshøytaleren.

Bilde følger.



8



8

NAUTILUS



9

Hvilken nederlandsk/fransk etnograf og folklorist er mest kjent for sitt 
arbeide med “overgangsriter”? Han er flittig referert i 
religionssosiologiske publikasjoner, og ga i 1909 ut boken Rites de 
Passage, hvor begreper som liminalitet og liminalfase er sentrale.



9

Arnold van GENNEP



10

Hva heter en slik bue som minner 
om en opp-ned regnbue? 
Fenomenet skyldes at sollyset 
brytes gjennom iskrystaller. Dette 
optiske fenomenet befinner seg 
høyt oppe i atmosfæren. Vi er ikke 
ute etter samlebegrepet halo.



10

CIRKUMZENITAL bue



11

Hvilken fransk akrobat var inspirasjonen til 
sangen “The Daring Young Man on the Flying 
Trapeze” (først utgitt i 1867)?



11

Jules LÉOTARD



12

Hva het det eldste kjente semittiske språket, som ble snakket i 
Mesopotamia og i dagens Syria? Det oppstod tidlig i det tredje årtusen 
f.kr og de siste kjente tekstene er fra 200-tallet e.Kr. 



12

AKKADISK



13

Hvem er den eneste spilleren som har scoret hat-trick i to ulike VM-
sluttspill i fotball for menn?



13

Gabriel BATISTUTA



14

I hvilket land ligger ruinbyen Leptis Magna, som står på UNESCOs 
verdensarvliste?



14

LIBYA



15

I hvilken kommune i Nordland fylke finner man tettstedene Bjerka, 
Finneidfjord og Korgen? Her finner man også Nord-Norges høyeste fjell 
Oksskolten.



15

HEMNES



16

Hvilket tema er det nettstedet Mashable hovedsaklig skriver om? Det 
har også en bloggfunksjon, der bloggere kan blogge om samme tema.



16

SOSIALE MEDIER



17

Det meksikanske konsernet Grupo Bimbo hadde en omsetning på over 
140 milliarder norske kroner i 2020 og regnes som verdens største 
produsent av hvilke varer?



17

BAKERVARER / BRØD



18

Hva heter denne familien med tifotkreps som hører hjemme i varmere 
hav? De er svært ettertraktet som fangst. De smaker nokså likt 
hummer. De mangler klør, men har kraftige pigger på bakparten og har 
meget lange følehorn.



18

LANGUST



19

Hva er navnet på det andre bandet til den australske artisten Nick Cave, 
som eksisterte i perioden 2006 – 2011, med en reunion i 2013? 

Foruten Cave selv, besto det av tre av medlemmene fra The Bad Seeds. 
De ga ut to plater med samme navn som bandet.



19

GRINDERMAN



20

Hylestad stavkirke er for lengst 
gått tapt, men to av portalene 
ble berget. Fra hvilket sagn er 
motivene på portalen?



20

SIGURD FÅVNESBANE



21

Hvilken sport har Jan Fredrik Karlsen flere medaljer i norske 
mesterskap? Han har også representert Norge internasjonalt. 



21

FALLSKJERMHOPPING / FORMASJONSHOPPING



22

Hvilken svensk journalist og forfatter ble idømt ett års fengsel i 1973 i 
den såkalte IB-affæren? 



22

Jan GUILLOU



23

Hvilken fransk by i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur regnes som 
verdens parfymehovedstad?



23

GRASSE



24

Med et ord på B, hva kalles slike kunstige fugler som brukes for å lokke 
fuglen til der hvor jegeren ligger i bakhold?



24

BULVAN



25

Hva heter den norske komponisten som har komponert «Over kors og 
krone» fra 1999, som vi hører her? Det er basert på Kautokeino-
opprøret i 1852.



25

John PERSEN


