
1. Vilket lands namn kommer från det latinska ordet för silver?  
(1 poäng för rätt svar) 

 
SVAR 1:________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Hur många platser finns det i USA:s senat?  

(1 poäng för rätt svar) 
 

SVAR 2:________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Till vilken stad ska du resa för att kunna besöka den magnifika byggnaden 

Palatui Parlamentului?  
(1 poäng för rätt svar) 

 
SVAR 3:________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Vilken finländsk före detta sötsakstillverkare hade samma namn som ett 

europeiskt land – på landets officiella tungomål?  
(1 poäng för rätt svar) 
 

SVAR 4:________________________________________________________________________________ 
 

 
5. Vad heter den 100-åriga mannen i Jonas Jonassons succébok 

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann?  
(1 poäng för rätt svar) 
 

SVAR 5:________________________________________________________________________________ 
 
 
6. Vem är känd för citatet: ”Aldrig har så många haft så få att tacka för så 

mycket”?  
(1 poäng för rätt svar) 

 
SVAR 6:________________________________________________________________________________ 
 
 
 
7. Framför allt i sin bok Där vi en gång gått använder författaren Kjell Westö 

stundtals rätt gamla, främmande ord. Vad betyder följande ord?  
(0,5 poäng för varje rätt svar) 

 
a. Dekorum  svar a:  ______________________________________________ 



 
b. Bissera  svar b:  ______________________________________________ 

 
c. Polyglott  svar c:  ______________________________________________ 

 
d. Malis  svar d:  ______________________________________________ 

 
 
8. Vilken seriefigur som skapades av Walt Disney 1928 heter på italienska 

Topolino?  
(1 poäng för rätt svar) 
 

SVAR 8:________________________________________________________________________________ 
 
 

9. Vem har ritat den berömda teckningen Den vitruvianske mannen?  
(1 poäng för rätt svar) 

 
SVAR 9:________________________________________________________________________________ 

                    
 

10. Vad kallas en invecklad uppgift som kan lösas på ett enkelt och resolut 
sätt? Tips: det är fråga om en slags knut.  
(1 poäng för rätt svar) 

 
SVAR 10:______________________________________________________________________________ 

 
 

11. Finländarna stoltserar gärna med våra tusentals sjöar. Antalet sjöar 
beror givetvis på hur man räknar: är minsta lilla damm en sjö? Ibland drar 
man gränsen vid fem ar och då blir antalet sjöar över 187 000. Hur stor är 
en sjö med arealen fem ar, angivet i kvadratmeter alternativt hektar?  
(1 poäng för rätt svar) 

 
SVAR 11:______________________________________________________________________________ 
 
 

 
12. Vilka två produkter var de första som sattes på kort i Finland år 1939, 

och likaledes de sista som hölls kvar på kort: ransoneringen tog slut först 
1954?  
(0,5 poäng för varje rätt svar) 

 
SVAR 12:______________________________________________________________________________ 

 
 



13. Vilket år utkom Finlands första frimärken?  
(2 poäng för rätt svar, 1 poäng för svar inom 10 års noggrannhet) 

 
SVAR 13:______________________________________________________________________________ 

 
 

14. I bokstaveringsalfabetet företräds varje bokstav av ett namn som ska 
vara enkelt att uppfatta. Det innebär att olika språk har olika ord för 
bokstäverna. NATO-standarden är troligen den globalt mest använda. 
Vilka ord används för följande bokstäver?  
(0,5 poäng för varje rätt svar) 

 
a. F ___________________________________________________________________ 

 
b. N ___________________________________________________________________ 

 
c. Q ___________________________________________________________________ 

 
d. T ___________________________________________________________________ 

 
 

15. Formel-1 intresserar bevisligen finländarna, åtminstone om det finns 
finländare bakom ratten. I vilket land finns banan som kallas Spa?  
(1 poäng för rätt svar) 

 
SVAR 15:______________________________________________________________________________ 
 
 
16. Det finns sju Unesco-världsarv i Finland. Vilka var de två första som 

upptogs på listan, år 1991?  
(1 poäng för varje rätt svar – högst två svar får skrivas) 

 
SVAR 16:______________________________________________________________________________ 

 
 

17. Vad heter skalan som handlar om mineralers hårdhet? Enligt denna skala 
har världens hårdaste naturmaterial diamant värdet 10, medan 
exempelvis en nagel har 2,5 och härdat stål kring 7,5.  
(2 poäng för rätt svar) 

 
SVAR 17:______________________________________________________________________________ 
 
 

  



18. I Nordamerika har det funnits några hundra olika 
ursprungsbefolkningsgrupper. Vilket av följande folk levde ursprungligen 
i sydöstra USA? a) Apacher b) Cherokeser c) Siouxer d) Huroner  
(1 poäng för rätt svar) 

 
SVAR 18:______________________________________________________________________________ 

 
 

19. Vilket lands äldsta utgivna dagstidning är Berlingske som grundades 
1749?  
(1 poäng för rätt svar) 

 
SVAR 19:______________________________________________________________________________ 

 
 

20. Vilken internationell dag har firats årligen på vårvintern alltsedan år 
1910, på den tyska kommunisten Clara Zetkins initiativ?  
(1 poäng för rätt svar) 
 

SVAR 20:______________________________________________________________________________ 
 
 

 

21. På vilket emballage stod det Pieni pala Suomea – En liten bit av Finland, 
under Finlands 100-årsjubileumsår 2017?  
(1 poäng för rätt svar) 

 
SVAR 21:______________________________________________________________________________ 
 

 
22. På vilken tidning jobbade Carl Bernstein och Bob Woodward som 

avslöjade Watergate-skandalen?  
(1 poäng för rätt svar) 

 
SVAR 22:______________________________________________________________________________ 
 
 
23. Om vilket företag handlar filmen Jättiläinen från 2016?  

(2 poäng för rätt svar) 
 

SVAR 23:______________________________________________________________________________ 
 
 
 
  



24. I vilken idrottsgren är hela 39 av världsrankingens 100 bästa idrottare 
från Sydkorea, enligt världsrankinglistan 31.12.2018?  
(2 poäng för rätt svar) 

 
SVAR 24:______________________________________________________________________________ 

 
 
 

25. Vilket glasföremål som lanserades 1988 är formgivaren Heikki Orvola 
mycket berömd för?  
(2 poäng för rätt svar) 

 
SVAR 25:______________________________________________________________________________ 

 
 

 
26. Vad heter den tårta med choklad och aprikos som komponerades i 

Österrike år 1832?  
(1 poäng för rätt svar) 

 
SVAR 26:______________________________________________________________________________ 

 
 

27. Till vilket lands kök hör bland annat kålrätten kimchi, kötträtten bulgogi 
och nationalrätten bibimbap?  
(1 poäng för rätt svar) 

 
SVAR 27:______________________________________________________________________________ 
 

 
 

28. Vad är en fogsvans?  
(1 poäng för rätt svar) 

 
SVAR 28:______________________________________________________________________________ 
 

 
 
29. Vad kallas en bartender som tillreder kaffedrinkar av alla de slag?  

(1 poäng för rätt svar) 
 

SVAR 29:______________________________________________________________________________ 
 
 
 



30. I vilken idrottsgren tävlar man i Vierschanzentournee?  
(1 poäng för rätt svar) 

 
SVAR 30:______________________________________________________________________________ 

 
 
 

31. I vilken stad utspelar sig största delen av Kommissarie Morse?  
(1 poäng för rätt svar) 

 
SVAR 31:______________________________________________________________________________ 
 

 
 

32. Vad heter leksaken med vilken man kan titta på tredimensionella bilder 
med hjälp av stereoskopi?  
(1 poäng för rätt svar) 

 
SVAR 32:______________________________________________________________________________ 
 

 
 
33. Vilken sötsak med ett tyskt namn är det italienska företaget Ferreros 

mest berömda – åtminstone bland barn i Finland?  
(1 poäng för rätt svar) 

 
SVAR 33:______________________________________________________________________________ 
 
 

 
34. Vilket bilmärke är också känt för sina pepparkvarnar?  

(1 poäng för rätt svar) 
 

SVAR 34:______________________________________________________________________________ 
 
 
 

35. Vad avses med xenofobi?  
(1 poäng för rätt svar) 

 
SVAR 35:______________________________________________________________________________ 

 
 
 



36. Vilken byggnad var världens högsta innan Empire State Building blev 
klar1931?  
(1 poäng för rätt svar) 

 
SVAR 36:______________________________________________________________________________ 
 
 

 
37. Vilket värmande klädesplagg heter samma sak som en orm?  

(1 poäng för rätt svar) 
 

SVAR 37:______________________________________________________________________________ 
 
 

38. I vilken stad finns flygfältet Tegel?  
(1 poäng för rätt svar) 

 
SVAR 38:______________________________________________________________________________ 

 
 

39. Vad heter kör- och orkesterverket som komponerades av den tyske 
kompositören Carl Orff på 1930-talet? Tips: namnet påminner om ett 
finländskt läkemedelsvarumärke.  
(2 poäng för rätt svar) 

 
SVAR 39:______________________________________________________________________________ 

 
 

40. Vilket djur finns på flygbolaget Quantas logo? 
 (2 poäng för rätt svar) 

 
SVAR 40:______________________________________________________________________________ 

 
 
Två EXTRA FRÅGOR som avgör om det är oavgjort mellan de bästa lagen 
 

Extra 1: Genom vilka länder rinner Mekongfloden?  
(0,5 poäng för varje rätt svar, -0,5 poäng för varje fel svar)  

 
Extra 2: Genom vilka länder på Afrikas fastland går ekvatorn?  
(0,5 poäng för varje rätt svar, -0,5 poäng för varje fel svar) 
 
 
  



SVAR  
 

1. Argentinas 
2. 100 
3. Bukarest 
4. Hellas 
5. Allan Karlsson (Efternamn räcker) 
6. Winston Churchill 
7. A) passande, anständig B) Ta om, upprepa C) Flerspråkig (person) D) Elakhet, skvaller, 

förtal 
8. Musse Pigg 
9. Leonardo da Vinci 
10. Gordisk knut 
11. 500 kvadratmeter eller 0,05 hektar 
12. Socker och kaffe 
13. 1856 (tio års noggrannhet: 1846-1866) 
14.  A) Foxtrot B) November C) Quebec D) Tango 
15. Belgien 
16. Sveaborg och Gamla Raumo 
17. Mohs hårdhetsskala 
18. b) Cherokeser 
19. Danmarks 
20. Internationella kvinnodagen 
21. Fazers blå choklad 
22. Washington Post 
23. Talvivaara (Terrafame & Ahtium kan säkert också godkännas, men helst Talvivaara...) 
24. Golf 
25. Iittalas Kivi-ljusstake (tuikku, Kivi) 
26. Sachertårta 
27. Sydkorea (Korea) 
28. En slags såg 
29. Barista 
30. Backhoppning 
31. Oxford 
32. View-Master 
33. Kinder-ägg 
34. Peugeot 
35. Främlingsfientlighet 
36. Chrysler Building 
37. Boa 
38. Berlin 
39. Carmina Burana 
40. Kenguru 

 

Två EXTRA FRÅGOR som avgör om det är oavgjort mellan de bästa lagen 
Extra 1: Genom vilka länder rinner Mekongfloden? (0,5 poäng för varje rätt svar, -0,5 poäng 
för varje fel svar) Svar: Kina, Myanmar (Burma), Laos, Thailand, Kambodja och Vietnam 
Extra 2: Genom vilka länder på Afrikas fastland går ekvatorn? (0,5 poäng för varje rätt svar, -
0,5 poäng för varje fel svar) Svar: Gabon, Kongo-Brazzaville (Kongo), Kongo-Kinshasa 
(Zaire), Uganda, Kenya, Somalia 


