
LAGQUIZ – 5. RUNDE



1

Hva heter den store parken i Wien som tidligere var keiserens jaktskog 
og som nå blant annet huser en stor fornøyelsespark? Østerrikes 
nasjonalstadion Ernst-Happel-Stadion ligger i og var tidligere oppkalt 
etter området.



1

PRATER



2

Hva heter det gummilignende stoffet som framstilt av melkesafta fra 
sapodiltreet (Manikara zapota)? Det var helt fram til 50-60-tallet brukt 
som base i tyggegummi.



2

CHICLE



3

Hva heter denne vinneren av Nobels fredspris fra 2011? hun er kjent 
for å være en freds- og kvinnerettsaktivist.



3

Leymah GBOWEE



4

Det finnes 15 arter av murmeldyr. Hvilken familie innen 
gnagerordnenen tilhører disse?



4

EKORNfamilien



5

Hva heter filmen av Ola Solum basert på sagnet om Jostedalsrypa? 
Filmen kom i 1994 og hadde Julia Onsager Steen i hovedrollen som 
Maren.



5

TROLLSYN



6

Hva het den gudommelige drikken i vedisk religion? Den ble framstilt av 
en plante ved samme navn, og særlig guden Indra var kjent for å drikke 
denne.



6

SOMA



7

Hva heter den eneste norske deltageren i bilsportklassen W-series? 



7

Ayla ÅGREN



8

Hvilken politiker og diplomat var utenriksminister i Østerrike fra 1809 til 
1848 og var involvert i det meste av stormaktspolitikken i Europa i 
kjølvannet av napoleonskrigene?



8

Klemens von METTERNICH



9

Tildligere kjent som Nansenryggen eller den 
midtarktiske rygg, hva heter den 
undersjøiske fjellkjeden som er en 
fortsettelse av det midtatlantiske 
ryggsystemet og som strekker seg over 
Nordishavet fra nordøst-Grønland til 
Laptevhavet? Det har navn etter en russisk 
oseanograf (1901 - 1965), som var først ute 
med et batymetrisk kart over Nordishavet.



9

GAKKELryggen



10

Hva heter strikkestilen som danske Kirsten 
Hofstätter oppfant på tidlig 1970-tall som var et 
slags opprør mot regler innen strikkingen? 
Hennes to regler var å frigjøre seg fra 
oppskrifter, og å kunne kjøpe hvilket garn hun 
ville. Stilen var inspirert av Sør-Amerikanske 
strikkestiler. 



10

HØNSESTRIKK



11

Med et ord på P som stammer fra latin og betyr "førstefødte", hva 
kalles regelen om arv eller suksesjon som favoriserer eldste barn eller 
sønn?



11

PRIMOGENITUR



12

Uran-235, som er den sentrale isotopen i anriket uran brukt både i 
kjernekraft og kjernevåpen, henfaller ved å sende ut en alfa-partikkel. 
Hvilken isotop (grunnstoff og nukleontall) blir resultatet av et slikt 
alfahenfall?



12

THORIUM-231



13

Hva heter denne realitydeltakeren og tidligere løytnanten i forsvaret? 
Han vant den italienske versjonen av Skal vi danse i 2019 og Farmen 
kjendis i 2020.



13

Lasse MATBERG



14

I gresk mytologi, hva het helten 
fra Troja som ble bortført av 
gudene for å bli Zevs’ 
munnskjenk? I kunsten avbildes 
han ofte sammen med en ørn, 
og han deler navn med et 
himmellegeme.



14

GANYMEDES



15

Hvilken ungarer var den første som tok tre OL-gull i boksing? Han vant i 
1948, 1952 og 1956.



15

László PAPP



16

Den store beleiringen av Gibraltar fra juni 1779 til februar 1783, hvor 
britiske styrker sto i mot franske og spanske angrep i mer en tre og et 
halvt år, var en del av hvilken krig?



16

DEN AMERIKANSKE UAVHENGIGHETSKRIGEN/REVOLUSJON



17

Fra hvilken storby kommer en person som gjerne kalles en "Chilango" 
eller "Defeño"? Byen også kjent som "D.F. / Distrito Federal".



17

MEXICO by



18

Hva heter denne appen for hhv. App Store og Google Play?



18

NORGESKART



19

Med et navn som gir assosiasjoner til en engelsk legende, hva heter 
dette amerikanske finansselskapet? Deres app med samme navn tilbyr 
verdipapirtrading og har mer enn 30 millioner brukere.



19

ROBINHOOD Markets



20

"Coco de mer"-palmen produserer verdens største nøtt som kan veie 
opp mot 30 kg. Den kalles også "love nut" på grunn av sin noe erotiske 
form. Nøttas store egenvekt gjør at den ikke flyter og palmen har derfor 
ikke lett for å spre seg. Hvilken øynasjon er denne endemisk til?



20

SEYCHELLENE



21

Hva het denne engelske komikeren som døde i august 2021? I tillegg til 
standup var han også hyppig å se i ulike humorprogram på BBC.



21

Sean LOCK



22

Hva heter den japanske kunstneren som tegnet og sto bak filmene 
«Akira» og «Steamboy»? 



22

Katsuhiro OTOMO



23

Hva het hesten som vant Grand 
National i 1967 til rekordoddsen 
100/1? Hesten lå håpløst langt bak 
teten, men da en rytterløs hest 
forårsaket en kjedekollisjon ved et 
hinder, og tok ut hele feltet, kunne 
denne hesten storme inn til en klar 
seier. Det aktuelle hinderet er senere 
oppkalt etter denne overraskende 
vinnerhesten.



23

FOINAVON



24

Hvilken norsk konge døde i slaget ved Sekken i 1162?



24

HÅKON II / HÅKON HERDEBREI



25

Hva heter denne musikkgenren som oppstod i jødiske miljøer i Øst-
Europa rundt år 1500? Den har inspirert store deler av jazzmiljøet og 
artister som George Gershwin, Leonard Bernstein, Louis Armstrong og 
Kurt Weill.



25

KLEZMER


