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1. I svampskogen
Till vilket rike tillhör svampen?

a. Växtriket
b. Djurriket
c. Ingetdera
Svar:

2. Byråkrati
I vilket land har nyhetsbyrån Reuters sitt högkvarter?

a. USA
b. Storbritannien
c. Tyskland
Svar:

3. Uppfinnare
Vilken uppfinning gjorde hushållslärare Maiju Gebhard känd?

a. Torkstället för disk
b. Osthyveln
c. Elvispen
Svar:

4. Muskler
Var sitter deltamuskeln på människan?

a. Foten
b. Handen
c. Axeln
Svar:

5. Arkitektur
Vem ritade Guggenheimmuseet i Bilbao?

a. Frank Gehry
b. Stephen Holl
c. Renzo Piano
Svar:
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6. Stormskäret

a. Vad heter ön som stått modell för Stormskäret i Anni Blomqvists romaner om Stormskärs-Maja?
b. I vilken åländska kommun finns ön?
Svar:

a.

b.

7. Sångfåglar
Vi söker två sångerskor som underhöll de allierades trupper under andra världskriget.

a. Den brittiska sångerskans mest kända sång var ”We'll Meet Again”.
b. Den tyska sångerskan underhöll amerikanska trupper, bland annat med sången "Lili Marlene".
Svar:

a.

b.

8. Scouting
a. Vad hette scoutrörelsens grundare?
b. Ett stort internationellt scoutläger hålls vart fjärde år, senast i Japan 2015. Vad kallas ett sådant
läger?
Svar:

a.

b.

9. Katastrofer till sjöss
a. Den italienska oceanångaren Andrea Doria kolliderade med ett av Svenska Amerika Liniens fartyg i
Atlanten den 25 juli 1956. Vad hette det svenska fartyget?
b. Vad hette det italienska kryssningsfartyg, med Francesco Schettino som befälhavare, som gick på
grund och kapsejsade vid Isola del Giglio den 13 januari 2012.
Svar:

a.

b.

10. Nobelförfattare
Dessa mottagare av Nobelpriset i litteratur är kända för att ha skrivit

a. Djungelboken
b. Buddenbrooks
Svar:

a.

b.
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11. Ostpreussen
Efter andra världskriget delades den tyska provinsen Ostpreussen upp mellan Litauen, Polen och
Sovjetunionen. Vad heter följande ostpreussiska städer i dag?

a. Königsberg
b. Memel
c. Mohrungen
Svar:

a.

b.

c.

12. Ölmärken
Från vilka länder kommer följande ölmärken?

a. Gösser
b. Staropramen
c. Labbat Blue
Svar:

a.

b.

c.

13. Svenska Akademien
a. Vem instiftade Svenska Akademien år 1786?
b. Hur många ledamöter har Svenska Akademien?
c. Vad heter Svenska Akademiens ständiga sekreterare?
Svar:

a.

b.

c.

14. Berömda målningar
Vad heter konstnärerna bakom de här berömda målningarna?

a. Venus födelse
b. Guernica
c. Drottning Blanka
Svar:

a.

b.

c.

15. Fyrar
Följande fyrar byggdes för att underlätta navigeringen till tre finländska städers hamnar. Vilka städer?

a. Orrengrund
b. Tankar
c. Säbbskär
Svar:

a.

b.

c.

