Svenska pensionärsförbundets frågesportsuttagning - 2021
Information till deltagarna
Även per post, enligt thl, handsprit, närmare information Berit Dahlin

✓ Jesper von Hertzen läser upp 5 frågor åt gången, varefter det ges tid
att klura ut svaren!
✓ När svarstiden är slut, sänder ni in svaren
✓ Frågesporten är inte ett rättskrivningsprov,
så även om ni inte vet hur ett visst svar ska skrivas – skriv så bra ni kan!
✓ Ibland kan halva poäng utdelas – enligt frågeledarens bästa omdöme –
för svar som är nästan rätt.
✓ Varje fråga ger 1 poäng/rätt svar
✓ Frågorna är gjorda av Jesper von Hertzen.

Lycka till!

1. Ungefär hur mycket är en bitcoin värd, i euro?

2. Vilken är Finlands till arealen klart största kommun?

3. Vad heter Brunbergs kända gräddkaramell som lanserades på 1910-talet?

4. I vilken skog bor Robin Hood?

5. Vilka två av USA:s presidenter har varit katoliker?

6. För hurdana slags prylar är det finländska företaget Revenio mest känt?

7. Vilka bokstäver finns på Nådendals stadsvapen?

8. Det internationella förbundet förkortas FIDE. Vilken gren är det frågan
om?

9. Vem var Finlands första mottagare av ett Nobelpris, och vem är den
senaste?

10. Vilken blomma kan också kallas skorpionört eller huggormsört?

11. På engelska heter den Milky Way, men vad heter det på svenska?

12. På vilket bilmärkes logo finns staden Stuttgarts namn?

13. Lady och Lufsen är en omtyckt, animerad Disneyfilm.
Lufsen är en gatuhund, men vad är Lady för ras?

14. Vilken finländsk olympisk guldmedaljör och världsmästare
dog den 5 juli 2011?

15. Vilken tvåfaldig Oscarvinnande skådespelare som föddes 1937
i New York är också känd för sina aerobicsvideor?

16. Fanny och Alexander är en av den svenska filmhistoriens mest
berömda filmer. Vad heter familjen som filmen handlar om?

17. Vilken fjäril valdes till Finlands nationalfjäril år 2017?

18. Från vilket land kommer Appenzellhunden och
Appenzellosten, ja var finns staden Appenzell?

19. Vid vilket OS vann Marja-Liisa Kirvesniemi sina två sista av
sammanlagt sju OS-medaljer (Stad och år efterfrågas)?

20. I vilket land finns den stad där Donald Trumps hustru
Melania Trump föddes år 1970?

21. Med vilken benämning som består av fem bokstäver kallas bilfärjor som
tar både frakt och passagerare?

22. Vad kallas läkareden med ett annat namn, som syftar
på ”läkekonstens fader”?

23. Lockerbieattentatet inträffade den 21 december 1988 ovanför
den skotska byn Lockerbie och flygolyckan krävde totalt 270 liv.
Flyget var en Boeing 747:a, men vilket var flygbolaget?

24. Vilken trefaldig Oscarsvinnare har varit kandidat till Oscarpriset
hela 21 gånger, vilket är mera än någon annan skådespelare?

25. Vem var Finlands första socialdemokratiske president?

26. Vad avses inom kirurgin med den latinska termen ’sectio caesarea’?

27. Det står ofta INRI ovanför Jesus på korset.
Vad står bokstäverna i, n, r och i för?

28. Vad heter byggnaden i vars östra hörn finns ’Den svarta stenen’?

29. Vad heter Sameland på samiska?

30. Vad heter Sveriges mest berömda brännvin, lanserat 1879?

31. Vilken stad anses vara countrymusikens huvudstad?

32. Från vilket land kommer företaget Brio som tillverkar bland
annat träleksaker och barnvagnar?

33. På vilken ö löser Jim Bergerac brott?

34. Företaget E. S. Lahtinen Oy, också känt som ESLA, grundades
1928 i Seinäjoki och är världens troligen största tillverkare av
denna traditionella produkt. Vad är det för en produkt som efterfrågas?

35. Vilket årtionde utfördes den sista lagliga avrättningen i Finland?

36. Vems eller vilkas grav finns under Triumfbågen i Paris?

37. Vilket grundämne har atomnummer 1?

38. Vilket stycke av Johann Strauss den yngre spelades första gången
den 15 februari 1867?

39. Vilket däggdjur, som också finns i Finland, heter Gulo gulo på latin?

40. Vad är den gemensamma nämnaren för Nobelprisvinnarna
Jean-Paul Sartre och Boris Pasternak, förutom att båda är
kända författare?

