
LAGQUIZ – 4. RUNDE



1

Nike lanserte i 2020 nye versjoner av basketballskoen Jordan 1 i 
samarbeid med hvilket fransk motehus etablert i 1946?



2

I hvilken kommune blir lokalavisen «Fjuken» utgitt? Den dekker i tillegg 
et par nabokommuner.



3

Hvilken tysk matematiker (1845-1918) 
regnes for grunnleggeren av 
mengdelæren? I teoremet som bærer hans 
navn sier han litt forenklet at uansett 
hvilken mengde vi betrakter, finnes det en 
mengde som er større, og lanserte dermed 
idéen om forskjellige grader av 
uendelighet.



4

Hva heter Alfred Hitchcocks film fra 1940, 
basert på boka med samme navn av 
Daphne du Maurier? Dette er den eneste 
av Hitchcocks filmer som har vunnet 
Oscar for beste film.



5

Hvilket uttrykk som skal bety; «Verdens årsak / tilgrunnende element / 
prinsipp» lanserte filosofen Anaximander (ca. 610 - 547 f.kr)?



6

Hvem vant OL-gull i kunstløp for herrer i både 2014 og 2018? Han var 
den første til å lande et godkjent kvadruppel slyngehopp.



7

Hva het den amerikanske journalisten/ spaltisten (1881-1960) som 
hadde den satiriske spalten «The Conning Tower» som gikk i flere 
aviser? 

Han er kjent for en rekke sitater som: «You can learn many things from 
children. How much patience you have for instance» og «Nothing is 
more responsible for the good old days than a bad memory»



8

Matrikkelen er Norges offentlige register over fast eiendom, 
eiendomsgrenser, adresser og bygninger, mens Grunnboka er et 
register over tinglyste rettigheter og heftelser. 

Hvilket statlig forvaltningsorgan er øverste myndighet for begge disse 
registrene?



9

Hvilken kaffedrikk, som ble populær under pandemien, har sitt navn fra 
en fløtekaramell av koreansk opphav?



10

I hvilket parlament har Javnaðarflokkurin og Tjóðveldi vært de største 
partiene siden forrige valg (2019)?



11

En kometjeger publiserte i 1774 en første versjon av en liste objekter, 
som kunne forveksles med kometer. Dette var stjernehoper, galakser og 
gasskyer. Den endelige listen skulle omfatte 110 objekter, med navn M1 
- M110, hvor f.eks. M31 er Andromedagalaksen. Hva står bokstaven M 
for?



12

Hva het den norske revyartisten og -produsenten (1927 – 1992) som 
var sjef for Chat Noir fra 1975? Han står bak revyklassikere som «Kjære 
lille Norge» og «Nå går det rett på dunken». Hans mellomnavn har 
navngitt Leonardstatuetten, norsk revys høyeste heder.



13

Hva heter det lange diktet (1876) av Lewis Carroll som blir sett på som 
et «nonsense poem», men som har fått en mysteriekultus særlig i 
universitetskretser?



14

Hvilken enmanns seiljolle ble designet i 
anledning OL i 1952 og har vært med 
siden? Båten er da den klassen som har 
vært med i flest OL.



15

Hvilket kongehus tilhører den spanske kongefamilien?



16

Hva heter den 1886 km2 store elveøya som deler av Bratislava ligger 
på? Den er Sentral-Europas største grunnvannsreservoar og det 
viktigste jordbruksområde i Slovakia. Store deler av øya er et 
naturreservat.



17

Hva heter det online 
sykkeltreningsprogrammet lansert i 
2014 som lar brukerne trene og 
konkurrere i virtuelle miljø? Under 
lockdown i 2020 fikk det et oppsving 
og da det virkelige Tour de France ble 
utsatt, ble det arrangert et virtuelt 
Tour de France i dette miljøet hvor 
flere av topprytterne, blant dem 
Edvald Boasson Hagen deltok.



18

Rajendra Pachauri, som døde i 2020, var fra 2002 til 2015 leder for 
hvilken institusjon som vant Nobels fredspris i 2007?



19

Hvilken sykdom rammer ca 10 % av alle kvinner og skyldes at vev fra 
livmorslimhinnen begynner å vokse utenfor livmoren, noe som kan 
resultere i sterke smerter, blødninger og ufrivillig barnløshet?



20

Hva heter tegneseriekunstneren som har 
utgitt «Hundedagar» i 2015, «Bergen» i 2018 
og den meget personlige tegneserien «Hei, 
er det du som har kreft?» fra 2015.



21

Hvem regnes som Nordens første medisinske forfatter? Han var lege i 
Roskilde og levde mellom 1164 – 1244.



22

Hvilken tidligere engelsk landslagsspiller og landslagssjef (fotball, 
herrer) har sammen med Gordon Williams gitt ut flere bøker under det 
felles pseudonumet P.B. Yuill?



23

Hvilken offiser, polarforsker og luftfartspionér var Roald Amundsens 
nestkommanderende på Nordpolekspedisjonene i 1925 og 1926? Han 
har fått en isbrem i Dronning Maud Land i Antarktis oppkalt etter seg.



24

Hva er det norske navnet på Kinas samlede militærorganisasjon?



25

Hva heter dette norske bluegrassbandet? De fikk spelemannsprisen i 
2006 i klassen country.


