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Frågesport om bilar 
 
1. Vilken amerikansk biltillverkare 

grundade sitt företag 1903 i 
Detroit? 

a. Dodge 
b. Cadillac 
c. Ford 

Henry Fords företag tillverkade 2009 totalt 
cirka 4,8 miljoner bilar. 

 
 
2. Wiima är ett finskt bilmärke. Hur många Wiima tillverkades? 

a. 10 000 
b. 1 
c. 1 000 

Wihuri Oy tillverkade Wiima 1957. Tillverkningen av bilen fortsatte 
inte, eftersom priset hade blivit för högt. 

 
 
3. Med vilket finsk smeknamn känner 

vi bättre till Kdf-Wagen? 
a) rättisitikka 
b) pompannappi 
c) kupla (bubbla) 

Fiat 600 kallades för pompannappi och Citröen 2CV för rättisitikka 
(lingonplockare på svenska). 

 
 
4. Från vilket land kommer bilmärket Kia? 

a) Japan 
b) Korea 
c) Kina 
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5. Vilket år kom den första bilen till Finland?  
              a) 1900 

b) 1895 
c) 1905 

Affärsman Victor Forselius bil Benz Velo Comfortable kom 2.5.1900 
från Lübeck till Åbo med ångfartyget Per Brahe. 

 
 
6. Vilket bilmärkes logotyp har en svart häst? 

a) Alfa Romeo 
b) Pontiac 
c) Ferrari 

Pontiacs kännetecken är en silverkantad röd pil och har även en 
stjärna. Alfa Romeo har ett rött kors och en grön orm på vit 
botten. 

 
 
7. Vilken nyhet lades 1949 till i bilen Nash Ambassador? 

Nuförtiden är den obligatorisk i alla bilar. 
a) hastighetsregulator 
b) säkerhetsbälte 
c) automatväxlar 

 
 
8. Vem var den första finska världsmästaren?  

a) Markku Alen år 1978 
b) Hannu Mikkola 
c) Tommi Mäkinen 

 
 
9. Vilken egenskap är enligt Finlands lag inte obligatorisk i rally? 

a) hastighet om minst 25 km 
b) minst fyra däck 
c) minst en kapabel förare 
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