
Fråga 

Geografi  
Luxemburg  är ett storhertigdöme, en 
av de sex ursprungliga 
medlemmarna i EEG (senare EG och 
EU). Luxemburg är en av Europas 
mikrostater och ligger i 
skärningspunkten mellan tre länder, 
Belgien och Frankrike är två av 
dessa. 

Vilket är det tredje? 

1.   Holland 

X.   Tyskland 

2.   Schweiz 
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Fråga 

Teknik 
Sveriges järnvägsnät har byggts ut 
sedan mitten av 1800-talet och var 
som störst före andra världskriget, 
över 16 000 km. 

Vad kallas en förrådsvagn för 
ånglok där vatten och bränsle 
förvaras?  

1.  Tender 

X.  Kolare 

2.  Fender 
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Fråga 3 

Vetenskap 
Blyertspenna, eller rättare, 
grafitpenna, är kanske världens 
billigaste och vanligaste skriv- och 
teckningsredskap.  

Vad anger beteckningarna HB, F 
och H på en blyertspenna?  

          1.   Giftighet 

          X.   Hårdhet 

          2.   Tillverkningsland 



Fråga 4 

Ord 
En regnbåge är ett optiskt, 
meteorologiskt fenomen som 
uppträder som ett  ljusspektrum i 
form av en båge på himlen då 
solen lyser på nedfallande regn.  

Vad kallades regnbågen i nordisk 
mytologi?  

1.   Iris 

X.   Heimdall 

2.   Bifrost 



Fråga 5 

Film 
Pretty Woman, amerikansk film från 
1990, blev en stor succe. Den handlar 
om affärsmannen Edward Lewis som 
skall ordna några affärer i Los Angeles 
i en vecka.  

I filmen lider han av en fobi, vilken?  

1.   Höjdskräck  

X.   Cellskräck 

2.   Torgskräck 



Fråga 6 

TV 
Tiotusenkronorsfrågan var en 
frågesport i SVT som sändes första 
gången  1957. Programmet räknas 
som det definitiva genombrottet för 
TV som folknöje i Sverige.  

Programmet hade också ett annat 
namn, vilket?  

1.   Svar Direkt 

X.   Minnesmästarna 

2.   Kvitt Eller Dubbelt 



Fråga 7 

Djur 
Blåvalen är  den största av alla valar 
och även det största djur som 
någonsin levt på jorden, den 
förekommer i alla världshav. Trots 
fridlysning 1965 fanns 2004 
uppskattningsvis bara ca 2 000 djur 
kvar.  

Vilken vikt stämmer ungefär in på en 
fullvuxen blåval?  

1.   10 ton 

X.   50 ton 

2.   150 ton 



Fråga 8 

Dryck 
För att en whiskey ska få kallas 
bourbon måste majsinnehållet vara 
minst en viss procent och som mest 
80%, resten består av vete och/eller 
råg och korn.  Whiskeyn lagras sedan 
på nya ekfat som kolats på insidan.  

Vilken är den lägsta  tillåtna 
majsprocenten?  

1.  39 % 

X.  46 % 

2.  51 % 



Fråga 9 

Kultur 
En särskild typ av måleri förekom 
främst  i Italien från senmedeltiden 
ända fram till 1600-talet. Den består 
av  en slags väggmålning, där 
pulvriserat färgpigment blandat med 
vatten målas direkt på fuktig, nylagd 
kalkputs.  

Vad kallas en sådan målning?  

1.  Akvarell 

X.  Fresk 

2.  Stilleben 



Fråga 10 

Musik 
Roxette är en svensk popduo som 
bildades 1986 och består av Per 
Gessle och Marie Fredriksson. De har 
haft hela fyra stycken singelettor på 
Billboardlistan i USA.  

Hur många skivor har de sålt världen 
över?  

1.   ca 10 milj 

X.   ca 40 milj 

2.   ca 75 milj 



Fråga 11 

Teater 
My Fair Lady är en amerikansk 
musikal/operett från 1956 av 
Frederick Loewe (musik) och Alan Jay 
Lerner (text), baserad på George 
Bernard Shaws pjäs Pygmalion. 
Handlingen kretsar liksom i pjäsen runt 
den excentriske fonetikprofessorn 
Henry Higgins, som slår vad om att 
han kan förvandla smutsig 
blomsterflicka till en fin dam. 

Vad heter flickan? 

1.   Eliza Doolittle 

X.   Molly Parker 

2.   Jane Gunn 



Fråga 12 

Sportgrodor 

"...och det vill jag säga till 
ungdomsförbundet: Gå ut och sug 
av Sverige!!!" – Apropå varför 
svenska ungdomar inte vill bli 
längdåkare(?) 

"Stavhopparna är uppe på 
gastronomiska höjder.” 

Vem sägs vara ansvarig för dessa 
citat?  

1.   Bo Hansson 

X.   Christer Ulfbåge 

2.   Agne Jälevik 



Facit 

Fråga 1 – Geografi  

 Luxemburg  är ett storhertigdöme, en av de sex ursprungliga medlemmarna i EEG (senare 

EG och EU). Luxemburg är en av Europas mikrostater och ligger i skärningspunkten mellan 

tre länder, Belgien och Frankrike är två av dessa. 

          Vilket är det tredje? 

 Rätt svar - X -  Tyskland 

Fråga 2 – Teknik 

 Sveriges järnvägsnät har byggts ut sedan mitten av 1800-talet och var som störst före andra 

världskriget, över 16 000 km. !

Vad kallas en förrådsvagn för ånglok där vatten och bränsle förvaras?  

 Rätt svar - 1 -  Tender 

Fråga 3 – Vetenskap 

 Blyertspenna, eller rättare, grafitpenna, är kanske världens billigaste och vanligaste skriv- 

och teckningsredskap.  

          Vad anger beteckningarna HB, F och H på en blyertspenna?  

 Rätt svar - X - Hårdhet 

Fråga 4 – Ord 

 En regnbåge är ett optiskt, meteorologiskt fenomen som uppträder som ett  ljusspektrum i 

form av en båge på himlen då solen lyser på nedfallande regn. !

Vad kallades regnbågen i nordisk mytologi?  

          Rätt svar - 2 -  Bifrost 



Facit 

Fråga 5 – Film 

 Pretty Woman, amerikansk film från 1990, blev en stor succe. Den handlar om affärsmannen Edward 

Lewis som skall ordna några affärer i Los Angeles i en vecka. !

I filmen lider han av en fobi, vilken?  

 Rätt svar - 1 - Höjdskräck 

Fråga 6 – TV 

 Tiotusenkronorsfrågan var en frågesport i SVT som sändes första gången  1957. Programmet räknas 

som det definitiva genombrottet för TV som folknöje i Sverige. !

Programmet hade också ett annat namn, vilket? !

Rätt svar - 2 - Kvitt Eller Dubbelt 

Fråga 7 – Djur 

 Blåvalen är  den största av alla valar och även det största djur som någonsin levt på jorden, den 

förekommer i alla världshav. Trots fridlysning 1965 fanns 2004 uppskattningsvis bara ca 2 000 djur 

kvar. !

Vilken vikt stämmer ungefär in på en fullvuxen blåval?   

 Rätt svar - 2 -  150 ton 

Fråga 8 – Dryck 

          För att en whiskey ska få kallas bourbon måste majsinnehållet vara minst en viss procent och som 

mest 80%, resten består av vete och/eller råg och korn.  Whiskeyn lagras sedan på nya ekfat som 

kolats på insidan. !

Vilken är den lägsta  tillåtna majsprocenten?  

 Rätt svar - 2 -  51 % 



Facit 
Fråga 9 – Kultur 

 En särskild typ av måleri förekom främst  i Italien från senmedeltiden ända fram till 1600-talet. Den 

består av  en slags väggmålning, där pulvriserat färgpigment blandat med vatten målas direkt på 

fuktig, nylagd kalkputs. !

Vad kallas en sådan målning?  

 Rätt svar - X -  Fresk 

Fråga 10 – Musik 

 Roxette är en svensk popduo som bildades 1986 och består av Per Gessle och Marie Fredriksson. De 

har haft hela fyra stycken singelettor på Billboardlistan i USA.  

        Hur många skivor har de sålt världen över?  

 Rätt svar - 2 -  ca 75 milj 

Fråga 11 – Teater 

 My Fair Lady är en amerikansk musikal/operett från 1956 av Frederick Loewe (musik) och Alan Jay 

Lerner (text), baserad på George Bernard Shaws pjäs Pygmalion. Handlingen kretsar liksom i pjäsen 

runt den excentriske fonetikprofessorn Henry Higgins, som slår vad om att han kan förvandla smutsig 

blomsterflicka till en fin dam.!

Vad heter flickan? 

 Rätt svar - 1 -  Eliza Doolittle 

Fråga 12 – Sportgrodor 

          ""...och det vill jag säga till ungdomsförbundet: Gå ut och sug av Sverige!!!" – Apropå varför svenska 

ungdomar inte vill bli längdåkare(?) 

          "Stavhopparna är uppe på gastronomiska höjder.”!

Vem är ansvarig för dessa citat? 

 Rätt svar - X -  Christer Ulfbåge 



1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

1 

X 

2 

1 

X 

2 

1 

X 

2 

1 

X 

2 

1 

X 

2 

1 

X 

2 

1 

X 

2 

1 

X 

2 

1 

X 

2 

1 

X 

2 

1 

X 

2 

1 

X 

2 

Tipstolva 

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! 


