
 

Lagets namn: 
 
Lagmedlemmar: 

 
Enpoängsfrågor 
 
1. Svåra ord 
Vad betyder ”marodera”? 

a) plundra 
b) koka långsamt 
c) misspryda 

Svar:  
 
2. Nobelkvinnor 
Vem var den första kvinnan att belönas med ett Nobelpris? 

a) Selma Lagerlöf 
b) Marie Curie 
c) Bertha von Suttner 

Svar:  
 
3. OS 1944 
På grund av andra världskriget blev det inga olympiska spel 1944. Vilken stad skulle ha 
arrangerat spelen? 

a) London 
b) Madrid 
c) Wien 

Svar:  
 
4. Kräftans vändkrets 
Kräftans vändkrets omgärdar jordklotet på latituden 23 grader 26 minuter 22 sekunder. 
Vilken är dess ungefärliga längd? 

a) 43 000 kilometer 
b) 39 000 kilometer 
c) 37 000 kilometer 

Svar:  
 
5. Uppfinnare 
Omkring år 1800 utvecklade fransmannen Jacquard hålkort för att ”programmera” en viss 
maskin. Vilken? 

a) en mekanisk vävstol 
b) ett extremt precist urverk 
c) en enkel räknemaskin 

Svar:  
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Tvåpoängsfrågor 

 
 
6. Finlandia 
Att det var Jean Sibelius som komponerade den symfoniska dikten Finlandia vet vi alla. En av 
texterna till hymnen inleds med orden ”O Finland se, din morgonljusning randas”. 

a) Vem skrev texten? 
b) Vem översatte den till svenska? 

Svar:  
 
 
 
 
7. Norska stadsnamn 

a) Vad hette Oslo fram till 1925? 
b) Vad hette Trondheim fram till 1931? 

Svar:  
 
 
 
 
8. Mona Lisa 
”Mona Lisa”, eller ”La Giaconda” är ett världens kanske kändaste konstverk.  

a) Vem är konstnären? 
b) I vilket konstmuseum finns konstverket? 

Svar:   
 
 
 
 
9. Drinkar 

a) Vilka två ingredienser ingår i en Black Russian? 
b) Vad kallas en drink som består av 4 cl kanadensisk whisky, 2 cl Martini Rosso och ett 

stänk Angostura bitter? 
Svar:  
 
 
 
 
10. Lapporörelsen 

a) Vem var ledare för Lapporörelsen som startades 1929? 
b) Till rörelsens förehavanden hörde kidnappningen av en f.d. president. Vem? 

Svar:  
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11. Förfinskning 
Många finländare förfinskade sina namn i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Vad kom 
dessa tre herrar att heta: 

a) Johannes Brofeldt 
b) Tauno Brännäs 
c) Alexander Filander 

Svar:  
 
 
 
 
12. Litterära poliskommissarier 
Vilka författare är upphovsmän till de här poliskommissarierna? 

a) Kurt Wallander 
b) Jules Maigret 
c) Frans J. Palmu 

Svar:  
 
 
 
 
13. Public Service 
I vilka länder verkar de här public service radio- och tv-bolagen? 

a) NHK 
b) ABC 
c) ORF  

Svar:  
 
 
 
14. First Ladies 
Vad var de här USA-presidenternas fruars förnamn? 

a) George Washington 
b) F.D. Roosevelt 
c) Dwight D. Eisenhower 

Svar:  
 
 
15. Publicerat 1917 
År 1917 publicerades följande verk av tre finlandssvenska författare. Vad hette författarna?  

a) Novellsamlingen Lotsarnas kamp  
b) Diktsamlingen Spillror  
c) Essäsamlingen Själarnas ansikten  

Svar:  


