
LIFESTYLE

1
Hvilken type klær er det først og fremst Agent 

Provocateur, Triumph og La Perla produserer?

2

Hvilket ord på F benyttes om gjenstander som 

tillegges spesielle og ofte overnaturlige 

egenskaper?

3
Hva skal det være i cocktailen Screwdriver i 

tillegg til vodka?

4

Hva slags behandlingsform brukes av 

fysioterapeuter, men også i 

velværesammenheng i varianter som svensk, 

thailandsk og shiatsu?

5
Hvilken internasjonal kaffebarkjede har 

registrert ordet frappuccino som varemerke? 

6

Hva pisker man med sukker for å lage 

dessertkaken "pikekyss", også kjent som 

marengs?

7

I hvilket land ble Puma, produsenten av 

sportsklær og -utstyr, grunnlagt og har 

fremdeles sitt hovedkvarter?

8
Hva lager en ebenist: møbler, smykker eller 

keramikk? 

9

Hvilken sveitsisk, potetbasert nasjonalrett blir 

ifølge stereotypien bare spist i de tysktalende 

delene av landet? Retten regnes dermed som et 

symbol på den tyske kulturen, i motsetning til 

den latinske. 

10

Hvem er mor til Apple (f. 2004) og Moses (f. 

2006) og har vært gift med Coldplay-vokalisten 

Chris Martin siden 2003? 

11
I hvilket land er  The Globe and Mail, La Presse 

og The Gazette blant avisene med høyest opplag?

12
Hvilket merke innen mote og lærvarer bruker 

denne logoen? 



13

Storhertuginne Maria Aleksandrovna av 

Russland og prins Alfred av Edinburgh, sønn av 

dronning Victorira og prins Albert, giftet seg i 

1871. Til ære for det kongelige bryllupet ble det 

produsert et spiselig produkt. Dette produktet 

blir fremdeles solgt i over 30 land over hele 

verden. Hvilket produkt/hvilken merkevare?

14

Hva heter den sveitsiske forfatteren som vakte 

oppsikt med sitt verk fra 1968 "Chariots of the 

Gods", hvor han hevdet at teknologier og 

religioner i gamle sivilisasjoner var skjenket dem 

av utenomjordiske astronauter?

15

Hva heter den danske restauranten i København 

med 2 stjerner i Michelinguiden, og som i 2010 

og 2011 ble rangert som den beste i verden av 

tidskriftet Restaurant?

16
Hva kalles et slikt brett, som man angivelig kan 

benytte for å kommunisere med de døde?

17
Hva betyr det franske uttrykket bain-marie  

innen vitenskap, industri eller matlaging?  

18

En av de mest populære motebutikkene på 

internett startet opp i London i 2000. Nettstedet 

har 2,5 millioner brukere hver måned og eies av 

luksusmerkekonglomeratet Richemont. Hva 

heter nettbutikken? 

19

Hákarl  er det islandske ordet for hvilket dyr, 

som også er navnet på matretten hvor dette 

dyret får gjære og tørke i en prosess som tar 

inntil 5 måneder?

20
Fra hvilket land kommer klesmerkene Acne og 

Filippa K? 

21

Hva kalles healingmetoden som ble utviklet i 

1922 av den japanske buddhisten Mikao Usui og 

legger vekt på helbredelse gjennom hendene?  I 

den japanske grenen bruker healeren 

intuisjonen for å finne ut hvor han eller hun skal 

plassere håndflatene, mens i den vestlige 

varianten bruker et forhåndsdefinert system for 

hvor hendene skal plasseres.



22

Hva heter denne brasilianske fotomodellen? Hun 

er født i 1991 og har vært modell på flere 

Victoria's Secret-visninger. Hun har vært avbildet 

på forsider i Vogue, Elle og Marie Claire, 

reklamert for Revlon, Armani og Christian Dior 

og gått på catwalken for Prada, Chanel og Oscar 

de la Renta.

23

Hva kalles i Spania et slikt sjal, som bæres over 

hode og skuldre, og har vært i bruk der siden 

1500-tallet?

24
Hva kalles denne typen stoff eller garn? Det har 

fått navnet sitt etter det franske ordet for kålorm.

25

Det fulle navnet på stoffskiftesykdommen vi 

kjenner som diabetes, type 1 og 2, er "diabetes 

mellitus". "Mellitus" henviser til en tidlig, og i 

dag nokså spesiell, metode for å stille diagnosen. 

Hva betyr "mellitus"? 

26

Hva kalles håndarbeidsteknikken som lager 

ekstra holdbare blonder av buer og knuter? Den 

brukes til å lage blondekanter, kraver, brikker og 

andre typer pynt.

27

Sett sammen rett B-vitamin med navnet som 

brukes om vitaminet: 

Biotin- Folat – Riboflavin - Tiamin

Vitamin B1 Vitamin B2 VitaminB7 Vitamin B9

28

Hvilken butikkjede hadde først navnet Childrens 

Supermart da den første gang åpnet i Wayne, 

New Jersey i 1948? Den største butikken ligger 

på Fifth Avenue i New York City. I USA er det 

omtrent 875 bufikker og over 600 i resten av 

verden.



29

Hva kalles fitnesstrenden som disse skoene er 

vesentlige for? Skoene er utstyrt med en rund 

fjær på bunnen. Vi godtar både merkenavnet og 

navnet på dyret som beveger seg på en bestemt 

måte og som denne treningsformen er inspirert 

av.

30

I 1983 ble han alvorlig skadet i en bilulykke og 

måtte gi opp en karriere som bodybuilder. Han 

trente seg frisk og begynte å selge 

treningsapparater gjennom shopping-tv. 

Salgsprogrammene er vist i over 80 land. Hva 

heter han? 

31

Hva er det japanske ordet for en dør, et vindu 

eller en romdeler med gjennomsiktig papir festet 

til en ramme av tre? Konstruksjonen er vanlig å 

se i japanske interiører og i tradisjonell japansk 

arkitektur.

32

Hvem er denne amerikanske professoren, 

filosofien og forfatteren, mest kjent for 

poststrukturalistiske tilnærminger til 

kjønnsforskning og feminisme? Blant bøkene 

hun har skrevet er Gender Trouble  (1990) og 

Undoing Gender (2004).

33

Hva heter denne luen, som har sin opprinnelse 

blant indianere i Andesfjellene, men som har 

blitt populært også i andre kalde land?

34

Det amerikanske kjemikalieselskapet DuPont 

konstruerte dette materialet av naturlige 

mineraler og akryl. Hva er merkenavnet for dette 

materialet, som først og fremst brukes på 

overflater på kjøkken og bad? 



35

Skrevet på første halvdel av 1400-tallet av den 

berbiske forfatteren Muhammad ibn 

Muhammad al-Nafzawi, hva heter det arabiske 

sex-manualen  og erotiske verket som først ble 

oversatt til fransk og engelsk på slutten av 1800-

tallet?

36

Hva kalles denne blandingen med ristet 

maniokmel? Den lages av og til med maismel. 

Den forekommer oftest i Sør-Amerika og Vest-

Afrika, særlig i Brasil og Nigeria. I Brasil blir 

gjerne melet blandet med smør, salt og bacon 

som et populært tilbehør til nasjonalretten 

feijoada. 

37

Hva heter denne filipinske tegneseriefiguren, 

som ble tegnet av Tony Velasquez etter manus 

av Romualdo Ramos? Figuren, som debuterte i 

1929, er opprinnelsen til pidgin-språket kjent 

som Carabao English, en ofte komisk blanding av 

tagalog, spansk og engelsk. Figurens navn har 

gått inn i filipinsk språk som en betegnelse på en 

narr eller latterlig person.

38

Hva heter den lille byen i Sachsen i Tyskland som 

regnes som den tyske urmakerindustriens 

vugge? Blant de mest kjente og eksklusive 

merkene er A. Lange & Söhne og XXX Original, 

hvor XXX er navnet på byen.

39

Hva kalles med et spansk ord feiringen av jenters 

femtenårsdag i deler av Latin-Amerika, for å 

markere overgangen fra barndom til kvinne? 

Tradisjonen varierer fra land til land, men 

involverer som regel dans som vals, hvor piken 

danser med sine slektninger og venner.

40

Hva kalles syndromet hvor en mann har et ekstra 

X-kromosom, den mest vanlige kromosomfeil 

hos menn? Syndromet er oppkalt etter legen 

som beskrev det først i USA i 1942.

PHSYICAL WORLD

1
I en Fibonacci-sekvens, hvilket tall følger etter 1, 

1, 2, 3, 5, 8, 13?

2
I hvilket land ligger Great Sandy Desert og Great 

Victoria Desert?

3 Hva kalles formeringsenheter hos sopp?

4

Hvilket tre benyttet romerne til å lage kranser for 

å markere seierherrer med, derav det latinske 

navnet nobilis?



5

Hvilken sveitsisk psykolog brøt med Sigmund 

Freud i 1913, og dannet sin egen retning, den 

analytiske psykologi?

6 Hva heter den lengste elven i Europa?

7

Hva kalles med et ord på H en foreløpig og 

utestet påstand  om virkeligheten som 

fremsettes for å kunne planlegge og 

gjennomføre et eksperiment? Etter testing kalles 

den gjerne en teori.

8

Hvilket astronomisk avstandsbegrep eller 

måleenhet tilsvarer omtrent  9 460 730 472 580 

kilometer? (9 billion and change)

9
Hva heter skalaen for vindstyrke som ble utviklet 

av en britisk admiral på 1800-tallet?

10

Med et navn som betyr "takøgle", hva het denne 

dinosauren, som levde for omkring 150 millioner 

år siden?

11

Hva er betegnelsen på et fremmed molekyl som 

når det kommer inn i kroppen vil sette i gang 

antistoffer i immunforsvaret? En undergruppe er 

immunogener, et stoff som injiseres for å 

provosere fram en reaksjon fra immunforsvaret.

12

Hva kalles effekten som er det fenomen at 

frekvensen av en lyd- eller lysbølge avhenger av 

den relative hastighet mellom observatør og 

kilde? Man hører f.eks flere svinginger per 

sekund jo mer et objekt, som et tog, nærmer seg.

13
Hvem skrev verket Meteorologi ca år 350 f.Kr, 

og regnes som meterologiens far?

14

Med et tysk ord, hva kalles et fossilfunnsted med 

et usedvanlig stort antall og/eller mange 

velbevarte fossiler? 

15
Rundt hvilken planet oppdaget man i 1977 et 

ringsystem?

16

Ordet "gass" ble introdusert av Jean van 

Helmont i 1630, som brukte det om gassen han 

kalte "gas sylvestre", som i dag er kjent under 

hvilket navn?



17

Hva heter havet som starter der den 

Transantarktiske fjellkjeden munner ut, i 

McMurdo-soundet på Antarktis?

18

Hva kalles familien i ordenen ålefisker på ca 200 

arter, som kan variere i størrelse fra 11cm til 4 

meter?  De er kjøttetende og lever av annen fisk,  

 krepsdyr og skjell. Den har ikke skjell på 

kroppen, og heller ikke sidefinner, men en lang 

ryggfinne. Den eneste europeiske varianten har 

genus navn Helena, og var høyt skattet som 

matfisk av romerne.

19
Hva heter den største innsjøen i Afrika med 

samme navn som et land?

20

Hva het den franske naturalisten som med sitt 

verk Histoire naturelle, utgitt over en periode på 

40 år mellom 1749 til 1788, var en stor 

innflytelse på senere vitenskapsmenn som 

Lamarck og Cuvier?

21
Hvilket SI-prefiks kommer etter peta og tilsvarer 

10 opphøyd i 18?

22

Hvilket land strekker seg lengst mot sør av 

Burma, Kambodjsa, Thailand og Vietnam? Vi ser 

bort fra eventuelle øyer.

23

Hva het amerikaneren som kalles den moderne 

rakettvitenskaps far? I 1926 bygget han den 

første vellykkede rakett drevet med flytende 

drivstoff, og nådde i løpet av de neste 15 årene 

høyder på 2600 meter med senere generasjoner. 

I 1914 tok han patent på en flerstadierakett, en 

annen milepæl innen moderne rakettvitenskap.

24

Paedophryne amauensis ble oppdaget i 2009 og 

formelt beskrevet i 2012. Hvilken distinksjon 

holder denne skapningen i dyreriket? 

25
Hva kalles læren om tegn og tegnbrukende 

atferd?

26

Hva het den indiske matematikeren som fikk 

hjelp av Albert Einstein da vitenskapelige 

magasiner ikke ville trykke et av hans arbeider, 

og som deretter samarbeidet med Einstein om 

en statistisk beskrivelse av et system av like 

partikler, i dag oppkalt etter de to fysikerne? 

27

Hva heter fjellkjeden som ligger i Russland, Kina, 

Mongolia og Kasakhstan hvor de store russiske 

elvene Ob, Irtysj og Jenisei har sine kilder? 

Navnet stammer fra tyrkisk og betyr 

"gullfjellene".



28

Hva kalles innen diskret sannsynlighsberegning  

beskrivelsen av forekomsten av sjeldne 

hendelser fordelt over et kontinuerlig tidsrom, 

som brukes til å beskrive hendelse som 

inntreffer uavhengig av hverandre? Fordelingen 

har navn etter en fransk matematiker som levde 

fra 1781-1840.

29
Hva kalles dette dyret, som har latinsk navn 

Ailurus fulgens, og som er et rovpattedyr?

30
Hva kalles en kjemisk binding som er idealisert 

ved likeverdig deling av elektroner?

31

Hva heter byen i Chile som i 1960 ble hardest 

rammet av det som er tidenes kraftigste kjente 

jordskjelv? Det ble målt til 9.5 på Richters, og 

forårsaket en tsunami som var 10 meter høye 

10.000 km unna, i Japan, mens byen Hilo på 

Hawaii fikk støre ødeleggelser. Byen har i dag om 

lag 140.000 innbyggere. Byen Concepción ble 

også rammet samtidig, i et noe mindre skjelv 

enn svaret vi her skal frem til.

32

Hva heter denne andefuglen, Somateria 

spectabilis, som er en type ærfugl som holder til 

i arktiske kyststrøk i Europa, Nord-Amerika og 

Asia?

33

Hvilken tysk sosiolog rangeres blant fagets 

klassiske bidragsytere, og la grunnlaget for 

sosiologis antipositivisme, med verker som 

Einleitung in die Moralwissenschaft (1892–93), 

Philosophie des Geldes (1900), Die Religion 

(1906) og hovedverket Soziologie (1908)?

34

Hva heter den internasjonale konvensjonen som 

tar sikte på å bevare og konservere 

våtmarksområder, som trådte i kraft i 1975, og 

har navn etter byen i Iran hvor det første møtet 

ble holdt i 1971?

35

Hva heter mineralet som gjennom historien frem 

til i dag har vært den viktigste kilden for metallet 

tinn?



36

Hva het den første kvinnen etter Marie Curie til å 

alene bli tildelt fått Nobelprisen i 

naturvitenskap, altså enten medisin, kjemi eller 

fysikk?

37

Også kalt rutekrokodille, hvilket land er det 

eneste hvor arten Crocodylus rhombifer lever? 

Den er forholdsvis liten med opptil 2.4 meters 

lengde, og er den arten som oppholder seg mest 

på land, og foretrekker ferskvann hvor den lever 

av fisk og små pattedyr den kan få tak i.

38

Hva hete grunnstoffet som er oppkalt etter den 

tyske fruktbarhetsgudinnen, tilsvarende Frøya i 

norrøn mytologi? Det ble oppdaget i 1801, men 

fikk sitt nåværende navn i 1831 da det ble 

gjenoppdaget, siden den opprinnelige 

oppdageren ble overbevist av andre om at det 

han hadde beskrevet var det samme som krom.

39

Hva kalles klassen av galakser som kjennetegnes 

med ekstremt lysterke sentra, og som man tror 

inneholder supermassive svarte hull? De har 

navn etter astronomen som først oppdaget dem 

i 1943.

40

Hva heter dette treet, som er endemisk til Baja 

California, med latinsk navn Fouquieria 

columnaris, som har sitt engelske navn hentet 

fra Lewis Carrolls dikt "The Hunting of the 

Snark"? Det kan bli opptil 20 meter høyt, og har 

grener som er dekket av små blad.

SPORT AND GAMES - SPORT OG SPILL

1
i hvilken by ble de 21. olympiske sommerleker 

arrangert i 1976? 

2
Hva kalles det hvis man slår ned alle kjeglene 

med ett enkelt kast i bowling?

3
Hvilken øvelse i tennis vil bli inkludert i 2012-OL 

for første gang siden 1924?

4
Hvor lenge varer den korteste utvisningsstraffen 

i ishockey?

5
I hvilken av de olympiske vektløfteøvelsen er 

verdensrekorden tyngst, i rykk eller i støt?

6

Hva heter golfturneringen som arrangeres annet 

hvert år som en konkurranse mellom USA og 

Europa? 

7

Moderne femkamp består av grenene fekting, 

pistolskyting, terrengløp, sprangridning og 

hvilken femte gren?



8
Hvilket engelsk uttrykk på P betegner 

lederposisjonen i starten av et Formel 1-race?

9
De tre OL-konkurransene i fekting er sabel, kårde 

og hvilket tredje våpen? 

10 Hva kalles dette spillet?

11

Hiroshi Hoketsu deltok i OL i 1964 og endte på 

en 40.plass. I 2008 deltok han igjen, som lekenes 

eldste deltager med sine 67 år, og den eldste til 

noensinne å konkurrere for Japan i olympisk 

sammenheng. Nevn EN av de to øvelsene han 

deltok i.

12

Hva heter denne svenske fotballspilleren, som 

har blitt seriemester i Nederland, Italia og 

Spania?

13

Hva kalles denne sporten, som er en slags 

mellomting mellom fallskjermhopping og 

hanggliding?

14
Hva heter inderen som er den regjerende 

verdensmesteren i klassisk sjakk for menn?

15

Hvilken nasjon har vunnet 7 av de siste 10 VM-

titlene i bueskyting med recurve-bue, individuelt 

for menn og kvinner?

16

Hva heter denne norske golfspilleren, som er 

ranket nummer to i verden og er eneste 

europeer blant topp 10?

17

Frankrike vant to gull i alpint under OL  i 2002. 

Carole Montillet vant utfor for kvinner. I hvilken 

disiplin tok Jean-Pierre Vidal gull? 



18

Hva heter denne meksikanske bokseren, som er 

ubeseiret på 45 profesjonelle kamper og som er 

WBC-verdensmester i mellomvekt? Han bærer 

samme navn som sin far, som vant 107 av 116 

kamper mellom 1980 og 2005, 89 av dem på 

knockout? Faren har også verdensrekorden i 

antall suksessrike tittelforsvar, med 27 på rad.

19
Hvilket land kommer fotballklubben Shakthar 

Donetsk  fra?

20

Hva heter denne nederlandske syklisten som 

vant VM i landesveiritt for kvinner i 2006, og 

som deretter har blitt nummer 2 hvert eneste år 

siden?

21

Hva kalles skateboard-trikset hvor brett og 

utøver hopper opp i lufta uten å hjelpe til med 

hendene? Det er oppkalt etter kallenavnet til 

amerikaneren Alan Gelfand, som utførte dette 

trikset i 1976.

22
I hvilken sport er Valentino Rossi og Jorge 

Lorenzo å finne blant siste års verdensmestere?

23 Hvem vant herrenes Giro d'Italia i 2011?

24

Hva heter denne spanske tennisspilleren? Han 

var kjent som kongen av grus på 1990-tallet og 

vant French Open i 1993 og 1994. I samme 

mesterskap tapte han finalen mot Gustavo 

Kuerten i 1997.

25

Hva heter denne amerikanske MMA-fighteren, 

kjent for sin uortodokse stil, og som i 2011 ble 

den yngste mesteren i UFC noensinne, da han 

beseiret Mauricio "Shogun" Rua i lett 

tungvektsklassen på TKO? 

26

Hvilket land vant overraskende VM i fotball for 

kvinner i 2011, etter å ha beseiret USA etter 

straffespark-konkurranse?

27

Hva heter den brasilianske fotballklubben fra Rio 

de Janeiro som har navn etter en portugisisk 

oppdager, og som i 1998 vant Copa Libertadores?



28

Hva kalles dette utendørsspillet, som først 

oppsto i Sverige? I juli 2012 arrangeres det andre 

europamesterskapet i Berlin.

29

Fordel følgende verdensrekorder til følgende 

øvelser:

                   72.28                       Sleggekast, damer

                   74.08                       Spyd, damer

                   79.42                       Diskos, herrer

                   86.74                       Sleggekast, herrer

30
I hvilken motorsport kalles en av de 

profesjonelle klassene "Funny car"?

31

Hva het den danske svømmersken som er 

tidenes yngste medaljevinner, 12 år og 24 dager 

da hun tok bronse på 200m bryst i 1936?

32

Denne idrettsutøveren var gift med en pilot som 

ble skutt ned og drept over Tyskland, bare dager 

etter at hun spontanaborterte etter en bilulykke. 

Etter et selvmordforsøk kom hun til hektene 

igjen, og gikk med på å spionere for USA på en 

tidligere elsker med nazist-forbindelser. Affæren 

endte med at hun ble skutt i ryggen av en Nazi-

dobbeltagent, men hun ble reddet ut av 

amerikansk etteretning, og hun levde deretter  

til 1990. Historien ble senere fortalt i 

selvbiografien "Courting Danger: My Adventures 

in World-Class Tennis, Golden-Age Hollywood, 

and High-Stakes Spying". Hva het denne 

amerikanske verdenseneren i tennis, som vant 

18 Grand Slam titler, deriblant individuelt 

Wimbledon i 1939 og US Open fire ganger?

33

Til hvilken sport produserte sportsfirmaet 

Spalding de første ballene som offisielt ble tatt i 

bruk?

34

Hva heter pokervarianten som man tror har sin 

opprinnelse i Sør-Korea, hvor man spiller med 

bare fire kort på hånden, og hvor laveste hånd 

vinner? Spillet foregår over tre vedderunder 

hvor man kan trekke 0-4 kort hver gang. Siden 

spillet ble kjent på begynnelsen av 2000-tallet 

har det spredt seg og er nå å finne også i online-

pokerspill verden over.



35

Hva kalles den i Canada mest prestisjefylte 

curling-turneringen, som er oppkalt etter en 

kaffe og donut-kjede, og som regnes som 

viktigere enn VM? Vinneren av denne 

turneringen, som er for canadiske klubblag, får 

delta internasjonalt som Team Canada.

36
I hvilken sport benytter man en Abalakov-tråd, 

også kalt en V-tråd?

37

Hvilken spillserie som har solgt i flere titalls 

millioner er dette skjermbildet hentet fra? Spillet 

ble lansert i Japan i 1999 som det første designet 

til å bruke Playstations DUALSHOCK controller, 

og har ofte elementer av ape-relatert humor. 

Det første spillet handler om apen Specter, en 

albinoape som masseproduserer hjelmer som 

gjør aper intelligente, som han sender tilbake i 

tid for å skrive om historien, og som spilleren må 

stanse. 

BILDE?

38

I hvilken sport har det svenske laget Team 

Surprise vunnet verdensmesterskapet 5 ganger 

på 2000-tallet?

39

Målet i dette brettspillet er å lage kombinasjoner 

av brikker som har felles farge eller form. Hva 

heter spillet, som er produsert av det kanadiske 

firmaet Outset Media og som vant prisen Spiel 

des Jahres i 2011? 

40

Hva heter denne russiske kvinnelige turneren 

som var den første til å vinne all-round i titler i 

både OL, VM, EM og i World Cup? Mellom 1970 

og 1974 var hun den dominerende turnersken i 

verden, og hun vant til sammen 7 VM-titler og 8 

EM-titler. På høyden av karrieren giftet hun seg 

med en annen sovjetisk superstjerne, sprinteren 

Valerij Borzov.


