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1. Vilka två månader har ”knopp i håret”, enligt Elsa Beskows berömda sagobok? 
2. Vilken finländsk stad, känd för sina gamla trähus och för en fred som slöts där år 1721, 

lät kung Gustaf II Adolf grunda år 1617? 
3. Vilken berömd person avrättades enligt sägen i staden Rouen den 30 maj 1431? 
4. Vilken svensk affärsman och uppfinnare föddes 1833 i Stockholm och dog i Paris år 

1896? 
5. Vems palats heter Potala och finns i en stad vid namn Lhasa? 

 
 
 
 

6. James Cook ”hittade” Australien, men vem ”hittade” Tasmanien, ön strax söder om 
Australien? 

7. Vad kallas kriget som utkämpades mellan ätterna Lancaster och York? 
8. Vad heter den härledda SI-enheten för den fysikaliska storheten effekt? 
9. Vad heter det berömda upproret som ägde rum i hamnen i Boston år 1773? 
10. Vad är en petit-chou? 

 
 
 

11. Vad är huvudingrediensen i den klassiska italienska maträtten Pollo alla Romana? 
12. Vad är ett ”finare” ord för målad keramik eller fajans med glänsande glasyr, vars namn 

lär härstamma från en av de baleariska öarna? 
13. Till hur många poäng spelas ett normalt set i badminton, det vill säga ett set som inte 

går till förlängning? 
14. Vad betyder ordet ’bornerad’? 
15. I vilken stad spelas Grand Slam-turneringen Australian Open, grenen är alltså tennis? 

 
 
 
 

16. Vad heter den fiktiva björnen som fått sitt namn efter en tågstation i London, en 
tågstation som också figurerar i titeln på en Agatha Christie-roman? 

17. Vilken kanadensisk-judisk artist har gjort låtar som Hallelujah, Dance Me to the End of 
Love och First We Take Manhattan? 

18. Vad heter den halvparasitiska, trädlevande blomväxten som omnämns i vissa kulturers 
julfirande: om två personer står under en sådan växt ska de kyssa varandra?  

19. ”Vid min svans!” Framför allt vilken karaktär förknippas med denna fras? 
20. Charlotte, Anne, Emily och Branwell. Vilket efternamn hade denna syskonskara? 

 
 
 

21. Vilken storstad och huvudstad hette Batavia ända till 1949? 
22. Vilken skådespelare har spelat James Bond i flest Bondfilmer? 
23. I vilken kommun finns Finlands nordligast belägna tågstation som är i användning? 
24. När man kokar pasta talar man ofta om att den ska vara ’al dente’. Vad betyder det 

italienska ordet ’dente’? 
25. Till hans främsta operor hör Aida, Falstaff, Rigoletto och Otello. Vilken kompositör 

efterfrågas? 
 



26. Vilket världsberömt brädspel – uppskattningsvis 150 miljoner sålda exemplar – 
skapades av amerikanen Alfred Butts år 1938? 

27. I vilket svenskt landskap finns bland annat följande kommuner: Falun, Leksand, 
Borlänge och Mora? 

28. Vilken organisation som bildades 1920 fick sitt namn från en person i Runebergs 
diktverk Fänrik Ståls sägner? 

29. Vad heter världens största femhörniga byggnad, som uppfördes i början av 1940-talet? 
30. Vilket år ägde terrorattentatet mot satirtidningen Charlie Hebdo i Paris rum? 

 
 
 
 

31. Ursprungligen var detta ett latinskt namn med betydelsen ’stor’. Har också varit ett 
förhållandevis vanligt namn för nordiska kungar och prinsar, och biskopar och grevar. 
Vilket namn efterfrågas? 

32. Vems mor föddes år 1906 i Brasilien med namnet Alice Soares de Toledo? 
33. Vilket är det enda laget utanför kvintetten Manchester City, Manchester United, 

Chelsea, Arsenal och Liverpool som vunnit mästerskapet i fotbollsligan Premier League 
på 2000-talet? 

34. Vilket grundämne har den kemiska beteckningen Pb? 
35. När och var (År och stad) har OS – sommar- och vinter-OS båda medräknade – senast 

arrangerats i USA? 
 
 
 

36. Tanzania är landet med den största populationen i världen, följt av Botswana och 
Kenya. Men det finns också en liten population i delstaten Gujarat i nordvästra Indien. 
Vilket djur, som hör till det så kallade The Big Five, efterfrågas? 

37. Vilken planet fick sitt namn efter den romerske havsguden? 
38. Vad hette valutan som användes i Nederländerna ända tills euron togs i bruk 2002? 
39. Från vilka djur får man ullfibret mohair? 
40. Vem skrev följande dikter: Landet som icke är, Rosenaltaret, Framtidens skugga och 

Septemberlyran? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Svaren: 
 

1. Mars och april 
2. Nystad 
3. Jeanne d’Arc 
4. Alfred Nobel 
5. Dalai Lamas 

 
6. Abel Tasman 
7. Rosornas krig 
8. Watt 
9. Boston Tea Party, Tebjudningen i Boston 
10. Bakelse 

 
11. Kyckling 
12. Majolika 
13. 21 poäng 
14. Inskränkt, trångsynt, dryg, uppblåst 
15. Melbourne 

 
16. Paddington 
17. Leonard Cohen 
18. Mistel 
19. Muminpappan 
20. Brontë 

 
21. Jakarta 
22. Roger Moore 
23. Kolari 
24. Tand 
25. Giuseppe Verdi 

 
26. Scrabble 
27. Dalarna 
28. Lotta Svärd 
29. Pentagon 
30. 2015 

 
31. Magnus 
32. Drottning Silvias 
33. Leicester City (säsongen 2015–2016) 
34. Bly 
35. 2002 i Salt Lake City 

 
36. Lejon 
37. Neptunus 
38. Gulden (florin godkänns också) 
39. (Angora)Getter (både angoragetter och getter godkänns) 
40. Edith Södergran 


