Svenska pensionärsförbundets frågesport 2020
Totalt 40 frågor som är gjorda av Jesper von Hertzen.
1. När man talar om priset på olja är enheten oftast barrel.
Hur många liter är en barrel?
2. Vad hette rollkaraktären som Lasse Pöysti slog igenom med på 1940-talet?
3. Vilken idrottsgren handlar Paris-Roubaix om?
4. Vad avses med Påskekrim?
5. I vilken stad finns Finlands östligast belägna svenskspråkiga skola?

6. Vad heter metoden som används för att fördela mandat i riksdagsvalet och
i kommunalvalet i Finland?
7. Vad gör ett ysteri?
8. Vilken titel hade Mohammad Reza Pahlavi?
9. Vad avses med Stockholmssyndromet?
10. Vilket lands huvudstad betyder lögn?
11. Vilket djur heter på latin canis lupus?
12. Efter vilken av våra presidenter har en av Finlands största
nationalparker fått sitt namn?
13. På vilket lands flagga finns ett cederträd?
14. Hur många minuter ska man löpa (eller gå) i Coopers test?
15. Det är ett mansnamn, men också ett magiskt föremål i Kalevala samt en

finanskoncern. Vilket namn efterfrågas?

16. Abessinier, Helig birma, Manx, Ragdoll och Tonkines.
Vad talar vi om?
17. Vilket flygbolags logo pryds av en trana?
18. Vilken är Sri Lankas största religion?
19. På vilken drycks flaskor finns årtalet 1886?
20. Hormuzsundet är som smalast ungefär 54 kilometer.

Mellan vilka länder finns det?
21. Vilket patriotiskt stycke (inte Vårt land) spelas i TV och eller radio när
Finland vinner OS-guld, och också vid utlysningen av julfriden i Åbo?
22. Hurdan färg är bilen i Akseli Gallen-Kallelas legendariska affisch
Bil-Aktie-Bol från 1907?
23. För vilken rörelse, eller vilkas frigörelse, anses Stonewall-upproret ha
varit en vändpunkt för?
24. Vilket 1853 grundat företag anses vara världens största hisstillverkare?
25. Vad heter den judiska högtid i september-oktober när judarna firar sitt

nyår?
26.
I vilket land blev George Weah, som under 1990-talet var en av
världens bästa fotbollsspelare, president för drygt två år sedan?
27.

Vad avses med uttrycket ’The Troubles’?

28.

Vad heter företaget som tillverkar de klassiska Alku-karamellerna?

29. Andorra har två furstar, varav den ena är biskopen av Urgell i Spanien.
Vem är den andra?
30. I Sverige firar man inte självständighetsdag som här i Finland, men nog

nationaldag och den svenska flaggans dag. Vilken dag firas den?
31. Vilken växt säljs ofta med sitt latinska namn ’calluna’?

32. Vilket är ett rödbrunt färgämne men också ett finskt kvinnoförnamn?
33. Vilken glaskonstnär designade den kända Ultima Thule-serien för Iittala?
34. Vad avses med uttrycket Ivy League?
35. I vilken ”gren” arrangeras världsmästerskapen årligen i Sonkajärvi i
norra Savolax?
36. Guldbröllop firar man efter att man varit gift i 50 år, men när firar man
järnbröllop, åtminstone i Finland och Sverige?
37. Vem var vinets gud enligt den romerska mytologin, och vem var vinets
gud enligt den grekiska mytologin?
38. Vad finns på Åbo Senaps (Turun Sinappi) logo?
39. Från vilket land kom den tecknade Vilda Västern-serien Lucky Luke?
40. Med vilken låt vann ABBA Eurovisionen år 1974?

