
Fråga 

Geografi Sverige 
Göta kanal är en kanal som löper 
genom Götaland. Kanalen är 190,5 
km lång, därav är 87,3 km grävd 
och sprängd kanal. Nivåskillnaden 
är 91,8 m.  

Hur många slussar innehåller Göta 
Kanal?  

1.   22 st 

X.   39 st  

2.   58 st 
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Fråga 

Rymden 
Sjustjärnorna kallas en öppen 
stjärnhop i stjärnbilden Oxen. Av 
hopens flera hundra stjärnor kan de 
flesta människor se sex snarare än 
sju stjärnor med blotta ögat.  

Sjustjärnorna har också ett annat 
namn, vilket?  

1.  Plejaderna 

X.  Andromeda 

2.  Orion 
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Fråga 3 

Samhälle 
Lagändringar  trädde i kraft 1 april 
2009 som syftar till att göra det 
lättare att ingripa mot olaglig 
fildelning. Det innebär att en 
domstol kan besluta att en 
Internetleverantör skall ge 
rättsinnehavaren av bl.a. musik, 
film och litteratur information om 
vilken abonnent som har ett visst 
IP-nummer.  

Hur benämns denna lag?  

          1.   UNERO 

          X.   IPRED 

          2.   AFA 



Fråga 4 

Dryck 
Gin är en destillerad spritdryck som 
produceras framför allt i England 
och används huvudsakligen till 
drinkar som gin och tonic och Dry 
Martini. Namnet gin kommer från 
det nederländska namnet 
genever.  

Vad är gin smaksatt med?  

1.   Hallon 

X.   Enbär 

2.   Äpple 



Fråga 5 

Litteratur 
Ett litterärt pris delas ut sedan 1989  av 
Svenska Förläggareföreningen i tre 
kategorier: årets svenska skönlitterära 
bok, årets svenska fackbok och årets 
svenska barn- och ungdomsbok. En 
jury i respektive kategori nominerar 
sex titlar vardera.  

Vad heter priset?  

1.   Svenska Litteraturpriset  

X.   Guldpennan  

2.   Augustpriset  



Fråga 6 

Kultur 
Cats är en musikal med musik av 
Andrew Lloyd Webber som har 
spelats i 20 länder, i ungefär 250 
städer och översatts till 10 språk. Den 
bygger på texter ur Old Possum's 
Book of Practical Cats. 

Vad heter författaren till denna bok?  

1.   Mark Twain 

X.   T S Eliot 

2.   Ernest Hemingway 



Fråga 7 

Natur 
Spenat är en växt som odlas för sina 
ätbara blads skull, den  började 
odlas i Persien. Det är spenat som 
ger styrka till den tecknade figur 
som i Sverige heter Karl-Alfred. 

Vad heter Karl-Alfred på engelska?  

1.    Goofy 

X.   Pop-Eye 

2.   Donnell 



Fråga 8 

Historia 
Medeltida svenska kungar var 
tvungna att genomföra en resa 
genom de olika landskapen för att 
bekräftas av landskapens lagmän. 

Vad kallades en sådan resa?  

1.  Eriksgata 

X.  Jungfruresa 

2.  Gatlopp 



Fråga 9 

Ord 
På teatern finns ofta en anställd 
person som vid behov med låg men 
tydlig röst hjälper de uppträdande 
med replikerna vid repetitioner och 
föreställningar. De sitter antingen 
dolda för publiken bakom en lucka 
på scenen, i kulissen, eller fullt synliga 
på första bänkraden i salongen.  

Vad kallas en sådan person?  

1.  Rekvisitör 

X.  Attributör 

2.  Sufflör 



Fråga 10 

Musik 
Stefani Joanne Angelina 
Germanotta, född i Yonkers, New 
York i en Italiensk-amerikansk familj, 
är en amerikansk sångerska och 
låtskrivare som bland annat har gjort 
låtar till Pussycat Dolls, Akon och 
Britney Spears. I juni 2008 släppte hon 
sin första singel, Just Dance. 

Vilket är hennes artistnamn? 

1.   Pink 

X.   Lady Gaga 

2.   Duffy 



Fråga 11 

Geografi 
Angelfallen är vattenfall i floden Río 
Churún. Med sina 976 m är de 
världens högsta vattenfall. De 
upptäcktes 1935 och namngavs efter 
den amerikanske piloten James 
Angel, som 1937 nödlandade med sitt 
plan i dess närhet. 

I vilket land ligger Angelfallen?  

1.   Venezuela 

X.   Colombia 

2.   Ecuador 



Fråga 12 

Sportgrodor 

"Do you have what we in Sweden 
call skiftnyckel?"  

"The bottom is nådd."  

"That is that, that that is doing!" (Det 
är det som susen gör, fast på 
engelska)  

Vem sägs vara ansvarig för dessa 
citat?  

1.   Glenn Hysen 

X.   Sven-Göran Eriksson 

2.   Lennart Bergelin 



Facit 

Fråga 1 – Geografi Sverige 

 Göta kanal är en kanal som löper genom Götaland. Kanalen är 190,5 km lång, därav är 

87,3 km grävd och sprängd kanal. Nivåskillnaden är 91,8 m.  

          Hur många slussar innehåller Göta Kanal?  

 Rätt svar - 2 -  58 st 

Fråga 2 – Rymden 

 Sjustjärnorna kallas en öppen stjärnhop i stjärnbilden Oxen. Av hopens flera hundra stjärnor 

kan de flesta människor se sex snarare än sju stjärnor med blotta ögat. !

Sjustjärnorna har också ett annat namn, vilket?  

 Rätt svar - 1 -  Plejaderna 

Fråga 3 – Samhälle 

 Lagändringar  trädde i kraft 1 april 2009 som syftar till att göra det lättare att ingripa mot 

olaglig fildelning. Det innebär att en domstol kan besluta att en Internetleverantör skall ge 

rättsinnehavaren av bl.a. musik, film och litteratur information om vilken abonnent som har 

ett visst IP-nummer.  

          Hur benämns denna lag?  

 Rätt svar - X - IPRED 

Fråga 4 – Dryck 

 Gin är en destillerad spritdryck som produceras framför allt i England och används 

huvudsakligen till drinkar som gin och tonic och Dry Martini. Namnet gin kommer från det 

nederländska namnet genever. .!

Vad är gin smaksatt med? !

          Rätt svar - X -  Enbär 



Facit 

Fråga 5 – Litteratur 

 Ett litterärt pris delas ut sedan 1989  av Svenska Förläggareföreningen i tre kategorier: årets svenska 

skönlitterära bok, årets svenska fackbok och årets svenska barn- och ungdomsbok. En jury i respektive 

kategori nominerar sex titlar vardera. !

Vad heter priset?  

 Rätt svar - 2 - Augustpriset 

Fråga 6 – Kultur 

 Cats är en musikal med musik av Andrew Lloyd Webber som har spelats i 20 länder, i ungefär 250 

städer och översatts till 10 språk. Den bygger på texter ur Old Possum's Book of Practical Cats.!

Vad heter författaren till denna bok? !

Rätt svar - X – T S Eliot 

Fråga 7 – Natur 

 Spenat är en växt som odlas för sina ätbara blads skull, den  började odlas i Persien. Det är spenat 

som ger styrka till den tecknade figur som i Sverige heter Karl-Alfred. !

Vad heter Karl-Alfred på engelska?  

 Rätt svar - X -  Pop-Eye 

Fråga 8 – Historia 

          Medeltida svenska kungar var tvungna att genomföra en resa genom de olika landskapen för att 

bekräftas av landskapens lagmän.!

Vad kallades en sådan resa?  

 Rätt svar - 1 -  Eriksgata 



Facit 
Fråga 9 – Ord 

 På teatern finns ofta en anställd person som vid behov med låg men tydlig röst hjälper de 

uppträdande med replikerna vid repetitioner och föreställningar. De sitter antingen dolda för publiken 

bakom en lucka på scenen, i kulissen, eller fullt synliga på första bänkraden i salongen. !

Vad kallas en sådan person?  

 Rätt svar - 2 -  Sufflör 

Fråga 10 – Musik 

 Stefani Joanne Angelina Germanotta, född i Yonkers, New York i en Italiensk-amerikansk familj, är en 

amerikansk sångerska och låtskrivare som bland annat har gjort låtar till Pussycat Dolls, Akon och 

Britney Spears. I juni 2008 släppte hon sin första singel, Just Dance. 

        Vilket är hennes artistnamn?  

 Rätt svar - X -  Lady Gaga 

Fråga 11 – Geografi 

 Angelfallen är vattenfall i floden Río Churún. Med sina 976 m är de världens högsta vattenfall. De 

upptäcktes 1935 och namngavs efter den amerikanske piloten James Angel, som 1937 nödlandade 

med sitt plan i dess närhet.!

I vilket land ligger Angelfallen?  

 Rätt svar - 1 -  Venezuela 

Fråga 12 – Sportgrodor 

          "Do you have what we in Sweden call skiftnyckel?"  

          "The bottom is nådd.”!

 "That is that, that that is doing!" (Det är det som susen gör, fast på engelska) . !

Vem är ansvarig för dessa citat? 

 Rätt svar - 2 -  Lennart Bergelin 
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Facit 



Namn: 
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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! 


