
Fråga 

Geografi  
En av världens kortaste tunnelbanor 
finns i Catania på Sicilien, Italien. 
Den invigdes den 27 juni 1999 och 
går mellan Borgo och Porto via 
centralstationen F.S., där också 
regionaltåg går. 

Hur lång sträcka har denna 
tunnelbana? 

1.   3,8 km 

X.   11,7 km  

2.   23,2 km  
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Fråga 

Ekonomi 
Om inflationen kan hållas i schack 
minskar osäkerheten inför 
framtiden, vilket underlättar beslut 
om investeringar, produktion och 
pris- och lönesättning. 

Vilken inflationsnivå är Riksbankens 
årliga mål? 

1.  2 % 

X.  3 % 

2.  4 % 
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Fråga 3 

Handel 
Under slutet av 1940-talet 
började man i USA med 
direktförsäljning av 
hushållsartiklar i plast. På ett så 
kallat ”homeparty” fick kunderna  
demonstration av produkterna 
och även prova dem. Detta 
visade sig ge bra resultat. 

Under vilket varumärke säljs 
dessa produkter?  

          1.   MLM 

          X.   Tupperware 

          2.   Basic 



Fråga 4 

Mat 
En skiva stekt biff som serveras 
med potatismos och sås och 
vanligen med tillbehör i form av 
tärnad bacon och bitar av 
purjolök. I mer påkostade varianter 
kan biffen bytas mot oxfilé. 

Vad kallas denna maträtt? 

1.   Gubbröra 

X.   Sotare 

2.   Skomakarlåda 



Fråga 5 

Djur 
Sälar är en djurgrupp i ordningen 
rovdjur. I Sverige förekommer tre 
arter som alla tillhör familjen öronlösa 
sälar – gråsäl och knubbsäl är två av 
dem. 

Vad heter den tredje arten? 

1.   Kut 

X.   Vikare 

2.   Tumlare 



Fråga 6 

Film 
Fanny och Alexander är en film i regi 
av Ingmar Bergman med premiär 
1982. Bergmans sista biograffilm är en 
släktkrönika om en familj i Uppsala 
1907, där barnen Fanny och 
Alexander står i händelsernas 
centrum. 

Vilket är familjens släktnamn? 

1.   Borg 

X.   Lundwall 

2.   Ekdahl 



Fråga 7 

Kultur 
Sedan 1947 delas teatrarnas årliga 
pris  ut i USA, det är alltså deras 
motsvarighet till filmens Oscar. Precis 
som vid Oscar-utdelningarna finns 
en hel rad olika kategorier. 

Vad heter detta pris? 

1.    Tony 

X.   Guild 

2.   Apple 



Fråga 8 

Historia 
Ett brittiskt transportfartyg har gått till 
sjöhistorien genom ett myteri 1789. 
Fartyget var på väg från Tahiti till 
Västindien när myteristerna satte ut 
kaptenen och ett antal 
besättningsmän i en öppen 
skeppsbåt.  

Vad hette fartyget? 

1.  Pitcairn 

X.  Bounty 

2.  Crown 



Fråga 9 

Sport 
Guldbollen är ett  pris som delas ut till 
årets bäste svenske fotbollsspelare på 
herrsidan. Pristagaren utses av en jury 
och priset delas ut vid Fotbollsgalan. 
Svenska Fotbollsförbundet ligger 
bakom priset tillsammans med en 
tidning. 

Vilken är tidningen? 

1.  Expressen 

X.  Dagens Nyheter 

2.  Aftonbladet 



Fråga 10 

Musik 
Charlie Parker var en amerikansk 
jazzmusiker , en av den moderna 
jazzens förgrundsfigurer. Som 
medlem i olika orkestrar i New York 
på 40-talet utvecklade han ett 
tekniskt briljant, melodiskt och 
harmoniskt nyskapande saxofonspel, 
vilket gav jazzen en helt ny inriktning, 
kallad bebop. 

Vilket smeknamn gick han under?    

1.   Bird 

X.   Duke 

2.   Player 



Fråga 11 

Språk 
Rosettastenen är en en stor 
basaltplatta med en inskrift från 196 
f.Kr. Den påträffades 1799 av franska 
officerare och finns nu på British 
Museum. 

Vilket skriftspråk kan tydas med hjälp 
av stenen? 

1.   Kilskrift 

X.   Runor 

2.   Hieroglyfer 



Fråga 12 

Sportgrodor 

”Ja, nu har han upptäckt hur roligt 
det är att leka med den lilla 
saken  ...,bollen alltså!” 

”Galatasaray är ju helt impotenta 
framåt.” 

”I en sån här match är det till och 
med glädje i att vara boll.” 

Vem är ansvarig för dessa citat?  

1.   Lasse Kinch 

X.   Bo Hansson 

2.   Tommy Engstrand 



Facit 

Fråga 1 – Geografi 
 En av världens kortaste tunnelbanor finns i Catania på Sicilien, Italien. Den invigdes den 27 

juni 1999 och går mellan Borgo och Porto via centralstationen F.S., där också regionaltåg 

går. 

          Hur lång sträcka har denna tunnelbana? 

 Rätt svar - 1 -  3,8 km 

Fråga 2 – Ekonomi 
 Om inflationen kan hållas i schack minskar osäkerheten inför framtiden, vilket underlättar 

beslut om investeringar, produktion och pris- och lönesättning. 

Vilken inflationsnivå är Riksbankens årliga mål? 

 Rätt svar - 1 -  2 % 

Fråga 3 – Handel 
 Under slutet av 1940-talet började man i USA med direktförsäljning av hushållsartiklar i 

plast. På ett så kallat ”homeparty” fick kunderna  demonstration av produkterna och även 

prova dem. Detta visade sig ge bra resultat. 

Under vilket varumärke säljs dessa produkter?  

 Rätt svar - X - Tupperware 

Fråga 4 – Mat 
 En skiva stekt biff som serveras med potatismos och sås och vanligen med tillbehör i form av 

tärnad bacon och bitar av purjolök. I mer påkostade varianter kan biffen bytas mot oxfilé.�

Vad kallas denna maträtt? 

 Rätt svar – 2 -  Skomakarlåda 



Facit 

Fråga 5 – Djur 

 Sälar är en djurgrupp i ordningen rovdjur. I Sverige förekommer tre arter som alla tillhör familjen 

öronlösa sälar – gråsäl och knubbsäl är två av dem.�

Vad heter den tredje arten? 

 Rätt svar - X - Vikare 

Fråga 6 – Film 
 Fanny och Alexander är en film i regi av Ingmar Bergman med premiär 1982. Bergmans sista 

biograffilm är en släktkrönika om en familj i Uppsala 1907, där barnen Fanny och Alexander står i 

händelsernas centrum.�

Vilket är familjens släktnamn? 

 Rätt svar - 2 - Ekdahl 

Fråga 7 – Kultur 
 Sedan 1947 delas teatrarnas årliga pris  ut i USA, det är alltså deras motsvarighet till filmens 

Oscar. Precis som vid Oscar-utdelningarna finns en hel rad olika kategorier. �

Vad heter detta pris? 

 Rätt svar - 1 -  Tony 

Fråga 8 – Historia 

          Ett brittiskt transportfartyg har gått till sjöhistorien genom ett myteri 1789. Fartyget var på väg från 

Tahiti till Västindien när myteristerna satte ut kaptenen och ett antal besättningsmän i en öppen 

skeppsbåt. �

Vad hette fartyget? 

 Rätt svar - X -  Bounty 



Facit 
Fråga 9 – Sport 

 Guldbollen är ett  pris som delas ut till årets bäste svenske fotbollsspelare på herrsidan. Pristagaren 

utses av en jury och priset delas ut vid Fotbollsgalan. Svenska Fotbollsförbundet ligger bakom priset 

tillsammans med en tidning.�

Vilken är tidningen? 

 Rätt svar - 2 -  Aftonbladet 

Fråga 10 – Musik 
 Charlie Parker var en amerikansk jazzmusiker , en av den moderna jazzens förgrundsfigurer. Som 

medlem i olika orkestrar i New York på 40-talet utvecklade han ett tekniskt briljant, melodiskt och 

harmoniskt nyskapande saxofonspel, vilket gav jazzen en helt ny inriktning, kallad bebop. 

        Vilket smeknamn gick han under?  

 Rätt svar - 1 -  Bird 

Fråga 11 – Språk 
 Rosettastenen är en en stor basaltplatta med en inskrift från 196 f.Kr. Den påträffades 1799 av franska 

officerare och finns nu på British Museum.�

Vilket skriftspråk kan tydas med hjälp av stenen? 

 Rätt svar - 2 -  Hieroglyfer 

Fråga 12 – Sportgrodor 
          ”Ja, nu har han upptäckt hur roligt det är att leka med den lilla saken  ...,bollen alltså!”�

”Galatasaray är ju helt impotenta framåt.”�

”I en sån här match är det till och med glädje i att vara boll.”. �

Vem är ansvarig för dessa citat? 

 Rätt svar - 1 -  Lasse Kinch 
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Facit 
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Webbkameror.se är en unik webbsajt där besökare bland annat 
kan se vädret precis just nu från norr till söder i Sverige, följa 
de sibiriska tigrarna live i Kolmården, se hur olika byggen 
framskrider och på vintern se om det är någon snö i 
skidbackarna, mm.  

Webbkameror.se är Sveriges största webbsajt för webbkameror 
och hos oss visas fler än 500 webbkameror och många av dessa 
är live (maj 2009). 

Hos oss kan du se webbkameror i följande 
webbkamerakategorier: 
city-/väderkameror, trafikkameror, skidkameror, golfkameror, 
djurkameror och byggkameror. 

Webbkameror.se 
Nygård 6, 594 93 Gamleby 

Telefon 0493-121 50 
www.webbkameror.se 

feedback@webbkameror.se 

Varsågod, 
 detta är en frågesport från oss  

på webbkameror.se.  

Lycka till med frågorna! 


