
Fråga

KANADA
Kanada bestod ursprungligen av franska och bri6ska 
kolonier. Kanada är e9 industrialiserat och 
högteknologiskt land med stora natur<llgångar och hög 
levnadsstandard. Många kan tro a9 huvudstaden är 
Montréal eller Toronto – huvudstaden är O9awa. 
Kanada med en areal om ca 9 985 000 kvadratkilometer 
är världens näst största land <ll ytan, eJer Ryssland. 
Ryssland är 17 098 000 kvadratkilometer stort och har ca 
149 000 000 invånare. 

Cirka hur många invånare har Kanada? 

1:  34 000 000 invånare

X:  77 000 000 invånare

2:  92 000 000 invånare
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OST
Gruyère är en hårdost som tillverkas av opastöriserad 
mjölk från kor. Osten har hög sälta, en nötaktig smak 
och är en smula grynig i konsistensen. Det finns även 
en grottlagrad variant. Osten har åtminstone 
tillverkats sedan år 1115 e.Kr. i och omkring den lilla 
staden Gruyères. Det sägs att namngivaren till den 
svenska osten Grevé anses ha haft Gruyère i åtanke.

Från vilket land kommer Gruyère?

1:  Österrike

X:  Schweiz 

2:  Italien
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OLYMPISKA SPELEN
Olympiska sommarspelen 2012 var det tre6onde 
moderna olympiska spelen och hölls i London mellan 
den 27 juli och 12 augus< 2012. London är den första 
staden a9 ha arrangerat tre olympiska sommarspel. 
Sverige tog totalt 8 medaljer – 1 guld, 4 silver och 3 
brons.

Vem/vilka tog hem guldet?

1:  Fredrik Lööf och Max Salminen – Segling

X:  Håkan Dahlby – Skytte, Dubbel Trap

2:  Sveriges herrlandslag i handboll
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UTSLÄPPSHANDEL
EU:s system för handel med utsläppsrätter är ett 
styrmedel för att på ett kostnadseffektivt sätt minska 
utsläppen av växthusgaser. Systemet bygger på EU-
gemensamma regler och omfattar alla medlemsländer 
samt Norge, Island och Liechtenstein.
Via Naturskyddsföreningen kan man köpa utsläppsrätter.

Vad kostar en utsläppsrätt (1 ton koldioxid) om du köper 
den via Naturskyddsföreningen (2016)?

1: 70 kronor

X:  270 kronor

2:  170 kronor
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HÅRDROCK
Bröderna Van Halen – gitarristen Eddie och 
trumslagaren Alex, föddes och växte upp i Nijmegen, 
Holland. De flyttade sedan till Pasadena i Kalifornien i 
de tidiga tonåren. Tillsammans med basisten Michael 
Anthony och sångaren David Lee Roth bildade de 
gruppen Van Halen 1974. 

En känd musiker upptäckte tidigt Van Halen och 
finansierade deras första demo som bidrog till att de 
fick ett skivkontrakt 1976.

Vilken musiker finansierade deras demo?

1:  Gene Simmons

X:  Robert Plant

2:  Ted Nudgent
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FLODHÄSTAR
Flodhästar lever i flock och tillbringar större delen av 
sin tid stående i vatten. En flodhäst kan var under 
vattnet i upp till 10 minuter. Trots namnet är 
flodhästarna närmast besläktade med valarna. Den 
kan vara aggressiv och farlig för människan, och en 
flodhäst kan komma upp i 45 km/h. De stora 
hörntänder kan bli hela 70 cm långa och det öppna 
gapet kan bli cirka 1 meter stort. När man ser 
tänderna kanske man inte tror det, men flodhästen är 
en växtätare. Den betar mest gräs och äter cirka 50-60 
kg växtmassa om dagen. 

Var lever flodhästen?

1:  Afrika och Indien

X:  Afrika och Sydamerika

2:  Afrika, söder om Sahara
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SKÅDESPELARE
Skådespelaren, regissören och filmproducenten 
Clint Eastwood föddes den 31 maj 1930 i San 
Francisco. Han har tilldelats fem Oscarsstatyetter, 
bland annat för bästa regi för filmen De 
skoningslösa.

Under två år var Clint Eastwood Borgmästare i en 
stad i Kalifornien – vad heter staden?

1:  Pescadero

X:  Carmel-by-the-Sea

2:  Lookwood
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1:  Kapten Fjant

X:  Knäpplappen

2:  Supertönten

DON MARTIN
Svenska Mad, senare kallad Mad, var ett svenskt 
humormagasin med skämtserier och annat som 
utgavs mellan 1960 och 2002. Förlagan var 
amerikanska Mad Magazine, varifrån en stor del av 
materialet hämtades. Svenska Mad blev en 
försäljningsframgång och kom att bli något av en 
kultfavorit för generationer av svenskar.

I Mad så fanns även Don Martin, en kultförklarad figur 
som skapades av Donald "Don" Martin, och den här 
figuren.                 Vad heter han?
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NY PENGAR
Sverige får nya sedlar och mynt i två omgångar – i 
oktober 2015 och oktober 2016. Sedlarna får bland 
annat nya mo<v och säkerhetsdetaljer. De nuvarande 
sedlarna och mynten blir så småningom ogil<ga (utom 
10-kronan som inte byts ut). Först ut var en ny 20-
kronorssedel med Astrid Lindgren, en ny 50-
kronorssedel med Evert Taube och en ny valör och 
sedel – en ny 200-kronorssedel med Ingmar Bergman. 
I oktober 2016 kommer en ny 100-kronorssedel med 
Greta Garbo, en ny 500-kronorssedel med Birgit 
Nilsson en en ny 1000-kronorssedel med… 

– Ja med vem då, vem pryder den nya 1000-
kronorssedeln?

1:  Raoul Wallenberg

X:  Stig Wennerström

2:  Dag Hammarskjöld
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FORSKNINGSANLÄGGNING
Den 21 juni 2016 invigdes forskningsanläggningen 
MAX IV i Lund, som ska ge ny kunskap kring 
molekyler och deras strukturer. MAX IV är Sveriges 
hittills största satsning på forskningsinfrastruktur och 
erbjuder forskare från hela världen möjligheter att 
studera olika ämnen med hjälp av synkrotonljus-
källor. Förenklat kan man säga att MAX IV kan 
synliggöra material på nytt sätt, kan göra det som är 
osynligt synligt. Forskningsanläggningen är mycket 
känslig eftersom synkrotronljus har en bredd som 
bara är en fjärdedel av ett hårstrå. Inom forskningen 
krävs det extremt stora verktyg för att studera 
extremt små partiklar. 

Vilken omkrets  har MAX IV? 

1:  224 meter

X:  346 meter

2:  528 meter
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LASSE BERGHAGEN
När Lasse Berghagen var 19 år gammal erbjöds han a9 
spela på en NTO-fest. På plats fanns skivproducenten 
Curt Pe9ersson på grammofonbolaget Karusell, och 
dagen därpå fick han e9 skivkontrakt. En karriär tog 
fart. Nästan alla vet a9 Lasse har barn med - och har 
varit giJ med Lill-Babs. Och a9 han under många år 
var programledare för Allsång på Skansen. Men visste 
du a9 en av Lasses allra närmaste vänner är Nicko 
McBrain, trummis i hårdrockbandet Iron Maiden. 

En gång var Lasse Berghagen turnéledare åt en 
världsberömd ar<st – vem?

1:  Bob Dylan

X:  Rod Stewart

2:  Tom Jones
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WINSTON CHURCHILL
Winston Churchill inledde sin karriär som officer och
krigskorrespondent. Han var Storbritanniens 
premiärminister mellan 1940-1945 och 1951-1955. 
Winston Churchill var även författare och fick 
Nobelpriset i litteratur 1953. 
Han blev även känd för sina många citat, så som:
”– Champagne skall vara kall, torr och gratis.”
”– Det är ingenting fel på förändring, bara den går i rätt riktning.”
”– Den nyttigaste läxa livet lärt mig är att idioterna många gånger har 
rätt.”
”– En av livets gladaste upplevelser är att vara måltavla utan att bli 
träffad.”
”– Det finns inte mycket som kräver så noggranna förberedelser som 
ett improviserat tal.”
”– Inget är omöjligt. Det omöjliga tar bara lite längre tid.”

Vilket år blev Winston Churchill amerikansk 
hedersmedborgare?

1:  1955

X:  1961

2:  1963
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Kort om Webbkameror.se
I dagsläget visas fler än 800 webbkameror hos oss. Det är gratis att 
exponera en webbkamera på webbkameror.se. Webbkameror.se är 
Sveriges största webbsajt för webbkameror och på webbsajten visas 

både våra egna webbkameror och våra samarbetspartners.
Vår kanal på YouTube med bl.a byggfilmer har hittills haft drygt 600.000 

visningar – www.youtube.com/webbkameror.

Besöksstatistik 
Webbkameror.se har mellan 800.000 och 1.350.000 besök per månad 

och mellan 250.000 och 430.000 unika besökare per månad. 

Köp och syns
Vi har färdiga webbkamerapaket  – ”Plug and Play”. 

Webbkamerabilden visas på er och vår hemsida. 
Webbkameran kan spara bilder för att sedan skapa intressanta  

byggfilmer/Time-Lapse-filmer, t ex för att se hur ett bygge växer fram.

Webbkameror.se
Nygård 6

594 93 Gamleby
Tel 0493-121 50

webbkamerapaket@webbkameror.se

Välkommen!

Livekameror • Skidkameror • Väderkameror • Citykameror • Golfkameror 
Byggkameror • Trafikkameror • Djurkameror

Byggfilmer / Time-Lapse-filmer

Tipspromenaden har skapats av:


