
Fråga 

TV 
Expedition Robinson är en svensk 
dokusåpa som började sändas 1997 i 
SVT,  2009 sänds den i TV4. Det är ett 
av Sveriges mest populära TV-
program genom tiderna. Den 
amerikanska motsvarigheten heter 
Survivor.  

Vem blev den förste segraren 1997? 

1.   Martin Melin 

X.   Alexandra Zazzi 

2.   Jan Emanuel Johansson 
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Fråga 

Mat 
Fritering är en metod för matlagning 
som innebär att maten sänks ner i 
flottyr. Oljan håller vanligen en 
temperatur tillräcklig hög för att 
snabbt få vatten att avdunsta från 
födans yta. Detta ger den friterade 
maten en frasig och spröd yta.  

Vilken temperatur ska oljan hålla?  

1.  140 grader 

X.  160 grader 

2.  180 grader 
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Fråga 3 

Vetenskap 
Svampar  bildar vid sidan om djur 
och växter  ett eget rike bland 
organismerna. Riket omfattar 
ungefär 100!000 beskrivna arter; 
det faktiska antalet arter kan vara 
så högt som 1!500!000.  

Vad kallas läran om svampar?  

          1.   Kynologi 

          X.   Mykologi 

          2.   Dermatologi 



Fråga 4 

Ord 
En  tvåradig rock av impregnerad 
bomullsgabardin, användes 
ursprungligen  som regnrock inom 
brittiska armén. Utformningen med 
skärp, ok, axelklaffar, avknäppbart 
foder gjorde att den i modifierat 
utförande snabbt togs i bruk bland 
bägge könen som ett civilt 
ytterplagg. 

Vad heter detta plagg?  

1.   Ulster 

X.   Anorak 

2.   Trenchcoat 



Fråga 5 

Film 
Oscarsstatyetter började delas ut 
1929, en av de mest prestigefyllda är 
priset för bästa regi.  

Vem har vunnit flest priser, fyra st, i 
denna kategori?  

1.   Steven Spielberg 

X.   John Ford 

2.   Akira Kurosawa 



Fråga 6 

TV 
Rederiet var en svensk TV-serie som 
visades i SVT under åren 1992-2002. 
Serien sågs av flera miljoner svenskar, 
sammanlagt har det skrivits 30!000 
manussidor till Rederiet, vilket är 
svenskt rekord.  

Hur många avsnitt visades?  

1.   264  

X.   318 

2.   372 



Fråga 7 

Djur 
Handeln med skinn av ett visst djur, 
gråverk, var under t.ex. 1500-talet av 
stor ekonomisk betydelse, och så 
sent som under 1930-talet 
motsvarade priset för ett skinn en 
halv dagslön för en skogsarbetare. 

Av vilket djur får man pälsverket 
gråverk? 

1.   Ekorre 

X.   Räv 

2.   Varg 



Fråga 8 

Mat 
Denna maträtt från centrala Italien 
serveras vanligen  som antipasto eller 
tilltugg. Den består av grillat bröd med 
vitlök gnuggad på samt olivolja och 
salt.Den kan ätas som den är eller 
med olika pålägg som hackade 
tomater, parmaskinka, olivpasta med 
mera.  

Vilken är maträtten?  

1.  Grisini 

X.  Brioni 

2.  Bruschetta 



Fråga 9 

Radio 
Smoke Rings var ett radioprogram 
som spelade jazz och sändes från 
Sveriges Radio i Malmö. Smoke Rings 
sändes mellan september 1960 och 
november 1999. Med sammanlagt 1 
786 program blev det SR:s hittills 
längsta programserie.  

Vad hette programledaren? 

1.  Bengt Pettersson 

X.  Claes Berglund 

2.  Leif Andersson 



Fråga 10 

Musik 
Bob Marley var en jamaicansk 
reggaeartist. Han är fortfarande den 
största profilen inom reggaemusiken 
och bidrog i stor utsträckning till att 
göra musikstilen känd över världen 
under 1970-talet.  

Vad hette hans mest kända 
kompband? 

1.   Crazy Horse 

X.   The Wailers 

2.   The Rejects 



Fråga 11 

TV 
Den 5 december  detta år  inleddes 
sändningarna från TV2. Ännu var det 
dock inte alla TV-mottagare som 
kunde få in den nya, spännande 
kanalen.  

Vilket var året?  

1.   1969 

X.   1970 

2.   1971 



Fråga 12 

Sport 

Davis Cup är en internationell 
tennisturnering för herrlandslag. 
Sverige har vunnit sju gånger, senast 
1998.  

Sverige vann första gången 1975, 
vilket lag besegrades i finalen? 

1.   USA 

X.   Italien 

2.   Tjeckoslovakien 



Facit 

Fråga 1 – TV 

 Expedition Robinson är en svensk dokusåpa som började sändas 1997 i SVT,  2009 sänds 

den i TV4. Det är ett av Sveriges mest populära TV-program genom tiderna. Den 

amerikanska motsvarigheten heter Survivor.  

          Vem blev den förste segraren 1997? 

 Rätt svar - 1 -  Martin Melin 

Fråga 2 – Mat 

 Fritering är en metod för matlagning som innebär att maten sänks ner i flottyr. Oljan håller 

vanligen en temperatur tillräcklig hög för att snabbt få vatten att avdunsta från födans yta. 

Detta ger den friterade maten en frasig och spröd yta. !

Vilken temperatur ska oljan hålla?  

 Rätt svar - 2 -  180 grader 

Fråga 3 – Vetenskap 

 Svampar  bildar vid sidan om djur och växter  ett eget rike bland organismerna. Riket 

omfattar ungefär 100"000 beskrivna arter; det faktiska antalet arter kan vara så högt som 

1"500"000.  

          Vad kallas läran om svampar?   

 Rätt svar - X - Mykologi 

Fråga 4 – Ord 

 En  tvåradig rock av impregnerad bomullsgabardin, användes ursprungligen  som regnrock 

inom brittiska armén. Utformningen med skärp, ok, axelklaffar, avknäppbart foder gjorde att 

den i modifierat utförande snabbt togs i bruk bland bägge könen som ett civilt ytterplagg. !

Vad heter detta plagg?  

          Rätt svar - 2 -  Trenchcoat 



Facit 

Fråga 5 – Film 

 Oscarsstatyetter började delas ut 1929, en av de mest prestigefyllda är priset för bästa regi. !

Vem har vunnit flest priser, fyra st, i denna kategori?   

 Rätt svar - X – John Ford 

Fråga 6 – TV 

 Rederiet var en svensk TV-serie som visades i SVT under åren 1992-2002. Serien sågs av flera miljoner 

svenskar, sammanlagt har det skrivits 30"000 manussidor till Rederiet, vilket är svenskt rekord. !

Hur många avsnitt visades? !

Rätt svar - X – 318 

Fråga 7 – Djur 

 Handeln med skinn av ett visst djur, gråverk, var under t.ex. 1500-talet av stor ekonomisk 

betydelse, och så sent som under 1930-talet motsvarade priset för ett skinn en halv dagslön för en 

skogsarbetare. !

Av vilket djur får man pälsverket gråverk? 

 Rätt svar - 1 -  Ekorre 

Fråga 8 – Mat 

          Denna maträtt från centrala Italien serveras vanligen  som antipasto eller tilltugg. Den består av grillat 

bröd med vitlök gnuggad på samt olivolja och salt.Den kan ätas som den är eller med olika pålägg 

som hackade tomater, parmaskinka, olivpasta med mera. !

Vilken är maträtten?  

 Rätt svar - 2 -  Bruschetta 



Facit 
Fråga 9 – Radio 

 Smoke Rings var ett radioprogram som spelade jazz och sändes från Sveriges Radio i Malmö. Smoke 

Rings sändes mellan september 1960 och november 1999. Med sammanlagt 1 786 program blev det 

SR:s hittills längsta programserie. !

Vad hette programledaren? 

 Rätt svar - 2 -  Leif Andersson 

Fråga 10 – Musik 

 Bob Marley var en jamaicansk reggaeartist. Han är fortfarande den största profilen inom 

reggaemusiken och bidrog i stor utsträckning till att göra musikstilen känd över världen under 1970-

talet.  

        Vad hette hans mest kända kompband?  

 Rätt svar - X -  The Wailers 

Fråga 11 – TV 

 Den 5 december  detta år  inleddes sändningarna från TV2. Ännu var det dock inte alla TV-mottagare 

som kunde få in den nya, spännande kanalen. !

Vilket var året?  

 Rätt svar - 1 -  1969 

Fråga 12 – Sport 

          Davis Cup är en internationell tennisturnering för herrlandslag. Sverige har vunnit sju gånger, 

senast 1998. !

Sverige vann första gången 1975, vilket lag besegrades i finalen? 

 Rätt svar - 2 -  Tjeckoslovakien 
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Facit 



Namn: 
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Lycka till!!
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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! 


