
Frågesportuttagningen 14.2.2018    

 

A. Aktuellt 
 

1 poängsfrågor 

 

FRÅGA 1 

a. Vad heter Finlands jord- och skogsbruksminister?  

b. Landskapsreformen är under arbete. Vilket år upphörde länen att existera? 

Alternativ: * 2005 * 2010 * 2012.  

c. Vad drabbas man av om man får i sig för mycket silvervatten?  

d. Världens rikaste person Bill Gates är god för 90 miljarder dollar. Hur stor är 

Finlands utlandsskuld?  

Alternativ: * 85 mrd * 95 mrd eller * 105 mrd euro 

 

 

2 poängsfrågor 

 

 

FRÅGA 2 

Vad heter Högsta domstolens president?  

 

FRÅGA 3 

Världens högsta byggnad heter Burj Khalita. Den är 828 meter hög och består 

av 164 våningar. Var är byggnaden uppförd?  

 

FRÅGA 4 

Vad heter FN:s generalsekreterare som tillträde 1.1.2017?  

 

 

 

 



B. Geografi/naturvetenskaper  

 

1 poängsfrågor 

FRÅGA 5 

 

a. Vad kallas en världsbild där solen uppfattas som universums medelpunkt 

kring vilken jorden och andra himlakroppar rör sig?  

b. Vad heter landet Honduras, mera känt som brittiska Honduras idag?  

c. I sydvästra USA går en gräns mellan två kontinentalplattor som rör sig åt 

olika håll. Vad heter denna gräns?  

d. I vilket land ligger Europas geografiska centrum? Här kan man numera 

besöka Europaparken.  

 

 

2 poängsfrågor 

 

FRÅGA 6 

Ett land i världen behöver inte sätta ut sitt namn på frimärken eftersom frimärket 

uppfanns där. Vilket land är det fråga om?  

 

FRÅGA 7 

I vilken stad började Jeans tillverkas första gången?  

 

FRÅGA 8 

 Biltillverkning har aldrig varit någon stor del av Norges industri. Men det fanns 

faktiskt ett norskt bilmärke på 1950-talet. Bilen som byggdes i plast levererades i 

fem exemplar. Vad hette bilmärket?  

 

 



C. Historia 

 

1 poängsfrågor 

 

FRÅGA 9 

a. Vem grundade Finlands första flygbolag Aero Oy, senare Finnair?  

b. Vilket år inträffade explosionen vid patronfabriken i Lappo då 40 personer 

förolyckades?  

Alternativ: * 1972 * 1976 * 1980.                                                                  

c. När firades Finlands flaggas dag för första gången?  

Alternativ: * 1923 * 1927 * 1929.  

d. År 1942 prövade Finland på sommartid, men först när övergick Finland som 

en av de sista länderna i Europa till sommartid?  

Alternativ: * 1979 * 1981 * 1983.  

 

2 poängsfrågor 

 

FRÅGA 10 

När togs postnummersystemet officiellt i bruk i vårt land?  

Alternativ: * 1973 * 1975 * 1977.  

 

FRÅGA 11 

I vilket land uppmärksammades våren 2009 flera fall av den sk. svininfluensan 

som ledde till att WHO klassade fallen som pandemi?  

 

FRÅGA 12 

Vilken finländsk president har suttit den kortaste tiden?  

 

 



D. Kultur 

 

1 poängsfrågor 

FRÅGA 13 

a. Sibeliuspriset är ett internationellt penningpris som ges till en tonsättare 

och är det mest prestigefyllda musikpriset i Finland. Priset instiftades 1952 

av Jenny och Antti Wihuris kulturfond. Vem tilldelades det första 

Sibeliuspriset?   

b. Vem var den första finlandssvensk som fick Finlandiapriset i skönlitteratur? 

c. Det har producerats tre ”Gudfadern” filmer. Vad heter han som spelat en 

av huvudrollerna i samtliga tre filmer?  

d. År 1997 utkom en finlandssvensk musikteater KATRINA till text av Lars 

Huldén. Vem var den i förtid avlidna kompositören?   

 

2 poängsfrågor 

FRÅGA 14 

Han var tonsättare och en mycket färgstark personlighet, född 1917. Han var 

ytterst produktiv, kanske Finlands mest produktiva tonsättare, med 44 symfonier, 

fem pianokonserter, fagottkonsert, orgelkonserter, ett 20-tal stråkkvartetter, 

samt ett hundratal kör- och solosånger. Dessutom verkade han som 

kapellmästare och kördirigent samt som skribent i flera inhemska och utländska 

tidningar. Han dog 1981. Vad hette han?  

FRÅGA 15 

Hon föddes 1954 och är en finlandssvensk pianist, sångerska och kompositör. Hon 

representerade Finland i Eurovision Song Contest 1974 med låten ”Keep me 

warm”. Vem är hon?   

FRÅGA 16 

 ”Midvinternattens köld är hård” skaldade Viktor Rydberg i den berömda Tomten. 

Rydberg har även skrivit texten till en av våra mest kända julsånger. Vilken? 

Alternativ: * Gläns över sjö och strand * Det strålar en stjärna * Vem har tänt 

den stjärnan.  

 



F. Sport 

 

1 poängsfrågor 

FRÅGA 17 

a. Vem var Finlands första medaljör, kom på tredje plats i Holmenkollen, 

”Holmenkollrennet”, som tävlingen då hette? 

b. Pauli Nevala hemma från Pojo men verksam i Östermark (Teuva) hörde till 

världens främsta spjutkastare. I vilket OS tog han hem guldmedaljen?  

c. Mona-Lisa Pursiainen född Strandvall hörde till världens främsta sprinters. 

Fortsättningsvis innehar hon finländska rekordet på 200 meter. Vad lyder 

det på?  

Alternativ: * 22,19 * 22,39 * 22,59 

d. Han var den första finländare som vann Europamästerskapet i boxning. 

Som professionell kunde han ha utmanat om världsmästartiteln men 

lyckades inte få en titelmatch. Vad hette han?  

 

2 poängsfrågor 

 

FRÅGA 18 

Han var olympisk guldmedaljör i  sin gren i Melbourne 1956, Rom 1960, Tokyo 

1964 och Mexico City 1968. En femte OS-start i Los Angeles 1984 spolierades av 

en brusten hälsena. Vem var han? 

 

FRÅGA 19 

Från sommar-OS i Paris 1924 hemförde Finland 37 medaljer. Av dem var 14 

guldmedaljer. Vem fick fem av dem?  

 

FRÅGA 20 

Från OS i Munchen 1972 hemförde Finland åtta medaljer. Av dem var tre 

guldmedaljer. Vilka var medaljörerna? 


