OBS! SVAR
Aktuellt - 1 poängsfrågor
FRÅGA 1
Vilken sötsak lanserades 1928 i Åbo som fortfarande har samma logo med det
kännspaka namnet skrivet i frakturstil? Sisu pastillen
FRÅGA 2
I vilket land har Europas kärnforskningscentrum Cern sitt säte? Schweiz
FRÅGA 3
Nyligen har vi fått två bambuätande pandor till djurparken i Etseri?
De älskar bambu. Hur mycket växer bambun per dygn på tjänliga områden?
Enligt senaste rön 121 centimeter.
FRÅGA 4
I Mellersta Österbotten finns en av Europas största litiumfyndigheter.
Vad annat än till batteritillverkning används litium? Ringa in rätt svar.
a) För tillverkning av boetter till exklusiva fickklockor.
b) För framställning av depressionsmediciner.
c) För tillverkning av brusskydd i hörselapparater.

Aktuellt - 2 poängsfrågor
FRÅGA 5
Atomkraften skall byggas ut i vårt land. Olkiluoto 3 beräknas komma i
produktion i maj 2019. Fennovoimas kraftverk skall byggas i Hanhineva i
Pyhäjoki. När startade första atomkraftverket i Lovisa? Ringa in rätt svar.
a) 1967

b) 1977

c) 1987

FRÅGA 6
Man kan hamna på baklava om det vill sig illa. Men baklava kan vara en positiv
överraskning i samband med semesterresor. Vad är det fråga om?
Ringa in rätt svar.
a) Irländsk lammgryta b) Turkisk efterrätt

c) Indiskt delikatessbröd

FRÅGA 7
Vi har nyligen valt ny ärkebiskop.
a) Vad heter han? Tapio Luoma
b) Vem var Finlands evangelisk-lutherska kyrkas första ärkebiskop?
Jacob Tengström

Geografi/naturvetenskap - 1 poängsfrågor
FRÅGA 8
Vilken är Europas minsta fågel? Kungsfågeln.
FRÅGA 9
Hur många ben har en fullvuxen människa i kroppen, sesamben inte
medräknade? 206.
FRÅGA 10
Vad kallas den plats på månen där Apollo 11 landade i juli 1969?
Stillhetens hav.
FRÅGA 11
Vad kallas en trädgårdsspecialist (på latin) som beskär träd? Arborist.

Geografi/naturvetenskap - 2 poängsfrågor
FRÅGA 12
Rudan är en karpfisk som kan övervintra i ett bottenfruset träsk. Vilket knep
använder den? Ringa in rätt svar.
a) Den vibrerar och håller därigenom värmen
b) Den producerar frostskyddsmedel (etanol)
c) Den andas genom vassrör.
FRÅGA 13
Finland kallas de tusen sjöarnas land. Hur många sjöar med en storlek på minst
en hektar finns det i landet? Ringa in rätt svar.
a) 35 821
b) 55 821
c) 75 821
FRÅGA 14
Norge är ett intressant land. Vad betyder det norska ordet ”Rumpetroll”?
Ringa in rätt svar.
a) Tomtenisse
b) Grodyngel
c) Ekorre

Historia - 1 poängsfrågor
FRÅGA 15
Finland blev medlem i EU 1995. Men när övergick Finland till euro? 2002.
FRÅGA 16
Little Boy låter oskyldigt, men var namnet på en ”tingest” med ödesdigra
följder för miljontals människor. Vad var det för en tingest?
Atombomben som USA släppte över Hiroshima i augusti 1945.
FRÅGA 17
Rune Elmqvist uppfann 1958 något som gör livet tryggare och säkrare att leva.
Vad är det? Ringa in rätt svar.
a) Säkerhetsbältet i bilen
b) Pacemakern
c) Preventivpillret

FRÅGA 18
I Finland infördes allmän rösträtt 1906. I vilken europeisk stat fick kvinnor
rösträtt i riksomfattande val först 1971? Schweiz.

Historia - 2 poängsfrågor
FRÅGA 19
Varför firas nationella veterandagen den 27 april?
På grund av Lapplandskrigets slut 27.4.1945
FRÅGA 20
Vinterkriget började 30.11.1939 och pågick i 105 dagar.
När slutade det? 13 mars 1940
FRÅGA 21
”Makt växer ur gevärsmynningar” var hans favorituttryck. De som inte
underordnade sig blev slagna, torterade eller mördade. Det uppskattas att 70
miljoner människor miste livet under hans 27 år långa regeringstid. Vem var
han? Mao Zedong.
FRÅGA 22
Mäntsäläupproret drev vårt land till randen av inbördeskrig. Vilket år inträffade
det och vem var vårt lands president?
År 1932 och landets president hette P-E Svinhufvud.

Kultur - 1 poängsfrågor
FRÅGA 23
Sången ”Små grodorna” sjungs och dansas kring midsommarstången i Sverige
och känns som en rikssvensk tradition. Men sången härstammar från:
Ringa in rätt svar.
a) Spansk vaggvisa
b) Fransk militärmarsch
c) Katolsk psalm

FRÅGA 24
Vad heter Nobelpristagaren i litteratur 2017? Kazuo Ishiguro. (England)
FRÅGA 25
Vem skrev musiken till Jesus Christ Superstar? Andrew Lloyd Webber.
FRÅGA 26
Vilken finlandssvensk författare har skrivit ”Den amerikanska flickan”?
Monika Fagerholm

Kultur - 2 poängsfrågor
FRÅGA 27
Traditionen säger att den som under midsommarnatten plockar sju sorters
blommor och placerar dem under huvudkudden kommer att drömma om sin
kommande livskamrat. I visan ”Uti vår hage där växa blå bär, kom
hjärtansfröjd”. Vad heter den blomma som kallas hjärtansfröjd? Ringa in rätt
svar.
a) Förgätmigej
b) Styvmorsviol
c) Citronmeliss
FRÅGA 28
Vad hette i Kalevala Joukahainens syster som dränkte sig eftersom hon inte
ville bli Väinämöinens maka? Ringa in rätt svar.
a) Aino
b) Kyllikki
c) Tellervo
FRÅGA 29
I vilken stad ligger konsertsalen Carnegie Hall och var kan man besöka Royal
Concertgebouw? New York. Amsterdam.

Sport - 1 poängsfrågor
FRÅGA 30
Vem var mannen bakom V-stilens internationella genombrott i backhoppning
och när introducerades den? Jan Boklöv, 1985.
FRÅGA 31
När och var arrangerades vinter OS för första gången?
År 1924 i Chamonix i Frankrike.

FRÅGA 32
Vem var den första gymnasten som belönades med en 10-poängare i OS?
Nadia Comaneci.
FRÅGA 33
Av vilken nationalitet är tennisstjärnan Caroline Wozniacki? Dansk.

Sport - 2 poängsfrågor
FRÅGA 34
Finlands framgångar har varierat under åren. Vid sommar-OS i Rio de Janeiro
2016 fick Finland endast en medalj – en bronsmedalj. Vem hemförde bronset?
Boxaren Mira Potkonen.
FRÅGA 35
Vilka länder representerar fotbollsspelarna Lionel Messi som spelar i Barcelona
och Christiano Ronaldo som spelar i Real Madrid? Argentina och Portugal.

Sport - 3 poängsfråga
FRÅGA 36
Stämningen är på topp när tre Olavi alla födda 1933 står på startlinjen i 1 500
metersloppet i Åbo den 11 juli 1957. Ännu på upploppet är det ovisst vem av
de tre som skall vinna. Olavi 1 är först över mållinjen och ett nytt världsrekord
3.40,2 har sett dagens ljus, men Olavi 2 får samma tid och delar världsrekordet.
Olavi 3 förlorar med endast en tiondels sekund.
Vem var Olavi 1? Olavi Salsola
Vem var Olavi 2? Olavi Salonen
vem var Olavi 3? Olavi Vuorisalo
Följande dag tog Stanislav Jungwirth över världsrekordet (3.38,1).

EXTRA FRÅGOR
1.
Vem skapade den hopknutna revolvern utanför FN-högkvarteret i New York?
Carl-Fredrik Reuterswärd.
2.
Diabetes håller på att utvecklas till en av vår tids värsta folksjukdomar.
Vi uppmanas äta frukt, men hur stora halter socker innehåller mogna fikon?
Rätt svar: Ca 70 %.
3.
Ett får har 54 kromosomer. Hur många har människan vanligen? 46
4.
Hur långt är Islands järnvägsnät?
a) 26 km
b) 1 854 km
c) 0 km
5.
Vilken sjukdom är podager?
a) Gikt
b) Ischias
c) Reumatism
6.
Vem har komponerat de berömda musikalerna Oklahoma och
The Sound of Music? Richard Rodgers.

Reservfråga
Matti Nykänen är världens hittills främste backhoppare genom tiderna. Han
debuterade i världscupen 1981 och tävlade nio säsonger i världscupen och
vann 46 deltävlingar. Fyra gånger vann han världscupen totalt. Han vann
backhopparveckan två gånger och segrade i sju deltävlingar.
a)Hur många OS-medaljer och i vilka valörer hemförde han?
Fyra guld och ett silver i OS.
b) Hur många VM-medaljer och i vilka valörer hemförde han?
Fem VM-guld, ett silver och tre brons. I VM i skidflygning ett guld, ett silver
och tre brons.

