
SPF, kval 2023 – 40 frågor 
 

1. Vilket fotbollslandslag kallas ofta för Gli Azzurri? 
2. Vilken finländsk stads välbesökta torg kallas Mualiman napa på det lokala 

”tungomålet”? 
3. Vilken hälsosam nöt som kommer från Sydamerika innehåller rikligt med selen och 

zink – men dess värre också en aning radium? 
4. Vilka fyra siffror förknippas med tysk eau de cologne? 
5. Från vilket land kom mannen som utvecklade datorspelet Tetris i början av 1980-talet? 

 
6. Det tyska företaget Steiff har sedan grundandet 1880 tillverkat mjukisdjur av alla de 

slag, men vilket mjukisdjur torde företaget vara mest känt för? 
7. Hur många år fyllde Ilta-Sanomat i fjol? Tips: det är ett jämnt tiotal. 
8. Vad hette Glenmark, Eriksson & Strömstedts låt till det svenska fotbollslandslaget inför 

VM 1994? 
9. Vad heter filmen, där all dialog sjungs fram, som vann Guldpalmen vid filmfestivalen i 

Cannes 1964? 
10. Vilka två huvudstäder ligger vid floden Río de la Plata? 

 
11. Vad heter den ofta kärnfria citrusfrukten som härstammar från Japan? 
12. Vilken idrottsgren förknippas president Mauno Koivisto snarast med? 
13. Hurdana slags pastiller är Fazers Amerikanska och Franska pastiller, samt Marianne-

karamellerna (ett ord som börjar på bokstaven D efterfrågas)? 
14. Vad heter den tecknade karaktären, och serien med samma namn, som skapades 1951 

av Carla och Vilhelm Hansen? 
15. Med vilket svårt ord som börjar på bokstaven G brukar man kalla de vattenkastare som 

finns på vissa byggnader, såsom Johanneskyrkan i Helsingfors, Notre-Dame i Paris och 
Chrysler Building i New York? 
 

16. Vilken är den vanligaste färgen i de självständiga ländernas flaggor? 
17. Från vilket land härstammar kampsporten taekwondo? 
18. Vad är det gemensamma namnet både på ett försegel och en italiensk storstad? 
19. Vilket djur heter på latin Lynx lynx? 
20. I slutet av vilket årtionde blev Eiffeltornet i Paris klart? 

 
21. Vad heter den största dagstidningen i Spanien, grundad så sent som 1976? 
22. Vilket djur finns på Peugeots logo? 
23. Vilken flod spelar en central roll i Mark Twains roman Huckleberry Finns äventyr? 
24. Vilken idrottsgren handlar filmen Slap Shot från 1977 med Paul Newman i huvudrollen 

om? 
25. Vilken hundras har fått sitt namn efter en halvö och en provins i östra Kanada? 
 
26. Vad heter skärningspunkten i ett koordinatsystem? 
27. Vad heter den amerikanska skådespelaren Jon Voights minst lika berömda 

skådespelardotter? 
28. Vilken berömd filosof, vetenskapsman och matematiker dog i Stockholm år 1650 i en 

ålder av 53 år? 
29. Vilken fransk konstnär bodde flera år på Tahiti och är känd för sina polynesiska motiv? 
30. Vilket grundämne förkortas Cr? 



 
31. Macao återförenades med Kina 1999, men vilket land kontrollerade denna halvö som 

ligger strax väster om Hongkong, i flera hundra år fram till dess? 
32. Vilken sjukdom kallas också för Lou Gehrigs sjukdom (Lou Gehrigs disease) efter 

baseballstjärnan Lou Gehrig som dog av den i en ålder av 37 år? 
33. Vad är den amerikanska Sequoia-nationalparken mest berömd för? 
34. Vad heter den sista bokstaven i det grekiska alfabetet? 
35. Om man tankar sin bil i USA så är det inte liter man talar om, utan en annan enhet som 

motsvarar ungefär 3,79 liter. Vad heter denna enhet? 
 

36. Vilken idrottsgren förknippas med Gundersenmetoden? 
37. Vad gör Beatles-medlemmarna på det berömda skivomslaget Abbey Road? 
38. Vad förknippas bland annat följande latinska termer med: cirrus, stratus, cumulus och 

nimbostratus? 
39. Jurij Gagarin räknas som den första människan som besökte rymden, men vilket årtal 

skedde denna historiska händelse? 
40. Om vem handlar självbiografin vars svenska översättning lyder Dagbok från en 

motorcykel? 
 
Svaren: 
 

1. Italiens 
2. Kuopios 
3. Paranöt 
4. 4711 
5. Ryssland 
6. Nallebjörn 
7. 90 år 
8. När vi gräver guld i USA 
9. Paraplyerna i Cherbourg 
10. Buenos Aires och Montevideo 
11. Satsuma 
12. Volleyboll 
13. Dragéer 
14. Rasmus Nalle (Rasmus Klump) 
15. Gargoyle 
16. Röd 
17. Korea (både Syd- och Nordkorea OK) 
18. Genua 
19. Lodjur 
20. 1880-talet (1889) 
21. El País 
22. Lejon 
23. Mississippifloden 
24. Ishockey 
25. Labrador (retriever) 
26. Origo 
27. Angelina Jolie 
28. René Descartes 



29. Paul Gauguin 
30. Krom 
31. Portugal 
32. ALS (amyotrofisk lateralskleros) 
33. Mammutträd (sequoiaträd) 
34. Omega 
35. Gallon 
36. Nordisk kombination 
37. Går på en skyddsväg / går över en gata 
38. Moln 
39. 1961 
40. Che Guevara 

 
 
 
Placera följande kända finländska herrar i ordning enligt när de fötts: Sibelius, Runeberg, 
Mannerheim, Edelfelt, Lönnrot, Topelius, Aalto 


