
Fråga 

Rymden 
Den största planeten i vårt solsystem 
är en gasjätte, kanske mest känd för 
sin röda fläck som är en enorm 
virvelstorm. Planetens massa är mer 
än dubbelt så stor som alla andra 
planeter i solsystemet tillsammans. 

Vilken är planeten? 

1.   Uranus 

X.   Jupiter 

2.   Venus 
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Fråga 

Natur 
En kraftig orkan som i slutet av 
augusti 2005 drabbade södra USA. 
Framför allt Louisiana, Mississippi och 
Alabama men även Florida 
berördes. Orkanen anses vara en av 
de kraftigaste tropiska cykloner som 
registrerats på västra halvklotet.  

Vilket namn döptes denna orkan 
till?  

1.  Katrina 

X.  Flora 

2.  Augusta 
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Fråga 3 

Litteratur 
Ett barn blir till är en bok med 
arrangerade bilder på barnet inuti 
magen som utgavs 1965. 
Fotografen gick in med världens 
minsta kamera och fotograferade 
allt ända från att spermien släpps 
in av ägget, till att barnet är 
färdigutvecklat och skall födas.  

Vad heter fotografen?  

          1.   Victor Hasselblad 

          X.   Lennart Nilsson 

          2.   Herman Andersson 



Fråga 4 

Geografi 
En större halvö i Sydostasien som 
utskjuter mellan Thailandviken i 
sydväst och Tonkinbukten i nordöst 
och som idag utgörs av staterna 
Vietnam, Kambodja och Laos, 
samt delar av Thailand och Burma 
var en fransk koloni från 1887 fram 
till 1954.  

Vad kallas området?  

1.   Franska Polynesien 

X.   Macao 

2.   Indokina 



Fråga 5 

Samhälle 
Svenska flaggans dag, nationell 
festdag 6 juni, firades första gången 
1916. Rang av officiell nationaldag 
fick Svenska flaggans dag först 1983. 
Datumet valdes p.g.a. att Gustav 
Vasa denna dag 1523 valdes till 
svensk konung av en riksdag i 
Strängnäs och att 1809 års 
regeringsform undertecknades detta 
datum.  

Vilket år blev dagen helgdag?  

1.   2001 

X.   2003 

2.   2005 



Fråga 6 

Kultur 
Sagan om ringen eller Härskarringen, 
är en fantasyroman av J.R.R. 
Tolkien.Handlingen kretsar kring 
kampen mellan gott och ont, i 
centrum står den magiska 
härskarringen.  

I vilket land föddes författaren?  

1.   Sydafrika 

X.   Kanada 

2.   Irland 



Fråga 7 

Sport 
Tennisturneringen i  Wimbledon 
räknas idag som den främsta av de 
fyra årliga så kallade Grand Slam-
turneringarna, som utöver 
Wimbledon omfattar Australiska 
öppna, Franska öppna och US Open.  

Vilket år spelades den första 
Wimbledonturneringen?  

1.    1857 

X.   1867 

2.   1877 



Fråga 8 

Film 
Mellan 1949 och 1969 producerades 
sammanlagt 20 Åsa-Nisse-filmer. Åsa-
Nisse spelades av John Elfström i 19 
av filmerna. 

Vem spelade Åsa-Nisse i den 
tjugonde filmen?  

1.  John Botvid 

X.  Arne Källerud 

2.  Lars Ekborg 



Fråga 9 

Språk 
Med ordet kiosk avses mestadels en 
liten fristående försäljningsbod för 
tidningar, läskedrycker, tobak eller 
liknande; eller som "telefonkiosk", liten 
liknande paviljong för telefonering.  

Från vilket språk kommer ordet kiosk? 

1.  Franska 

X.  Turkiska 

2.  Latin 



Fråga 10 

TV 
Denna serie utspelar sig bland hårda 
killar i New Jersey. Huvudpersonen 
Tony har en fru, Carmela, och två 
barn, Meadow  och Anthony.  

Vad heter serien?  

1.   Sopranos 

X.   Smallwood 

2.   Providence 



Fråga 11 

Sverige 
Mälaren är Sveriges tredje största sjö 
efter Vänern och Vättern, den 
beräknas innehålla 14,3 miljarder 
kubikmeter vatten.  

Mälaren ligger INTE i ett av dessa 
landskap, vilket?  

1.   Västmanland 

X.   Uppland 

2.   Närke 



Fråga 12 

Vetenskap 

Romerska siffror är ett talsystem 
bestående av vanligtvis sju 
grundsiffror, idag används de 
romerska siffrorna t ex för att ange 
regentnummer i bland annat kunga- 
och påvenamn.  

Vilken bokstav motsvarar talet 100?  

1.   X 

X.   L 

2.   C 



Facit 

Fråga 1 – Rymden 

 Den största planeten i vårt solsystem är en gasjätte, kanske mest känd för sin röda fläck som 

är en enorm virvelstorm. Planetens massa är mer än dubbelt så stor som alla andra planeter 

i solsystemet tillsammans. 

          Vilken är planeten? 

 Rätt svar - X -  Jupiter 

Fråga 2 – Natur 

 En kraftig orkan som i slutet av augusti 2005 drabbade södra USA. Framför allt Louisiana, 

Mississippi och Alabama men även Florida berördes. Orkanen anses vara en av de 

kraftigaste tropiska cykloner som registrerats på västra halvklotet. !

Vilket namn döptes denna orkan till?  

 Rätt svar - 1 -  Katrina 

Fråga 3 – Litteratur 

 Ett barn blir till är en bok med arrangerade bilder på barnet inuti magen som utgavs 1965. 

Fotografen gick in med världens minsta kamera och fotograferade allt ända från att spermien 

släpps in av ägget, till att barnet är färdigutvecklat och skall födas.  

          Vad heter fotografen?  

 Rätt svar - X – Lennart Nilsson 

Fråga 4 – Geografi 

 En större halvö i Sydostasien som utskjuter mellan Thailandviken i sydväst och 

Tonkinbukten i nordöst och som idag utgörs av staterna Vietnam, Kambodja och Laos, samt 

delar av Thailand och Burma var en fransk koloni från 1887 fram till 1954. !

Vad kallas området?  

          Rätt svar - 2 -  Indokina 



Facit 
Fråga 5 – Samhälle 

 Svenska flaggans dag, nationell festdag 6 juni, firades första gången 1916. Rang av officiell 

nationaldag fick Svenska flaggans dag först 1983. Datumet valdes p.g.a. att Gustav Vasa denna dag 

1523 valdes till svensk konung av en riksdag i Strängnäs och att 1809 års regeringsform 

undertecknades detta datum. !

Vilket år blev dagen helgdag?  

 Rätt svar - 2 - 2005 

Fråga 6 – Kultur 

 Sagan om ringen eller Härskarringen, är en fantasyroman av J.R.R. Tolkien.Handlingen kretsar kring 

kampen mellan gott och ont, i centrum står den magiska härskarringen. !

I vilket land föddes författaren? !

Rätt svar  - 1 – Sydafrika 

Fråga 7 – Sport 

 Tennisturneringen i  Wimbledon räknas idag som den främsta av de fyra årliga så kallade Grand 

Slam-turneringarna, som utöver Wimbledon omfattar Australiska öppna, Franska öppna och US 

Open. !

Vilket år spelades den första Wimbledonturneringen?  

 Rätt svar - 2 -  1877 

Fråga 8 – Film 

          Mellan 1949 och 1969 producerades sammanlagt 20 Åsa-Nisse-filmer. Åsa-Nisse spelades av John 

Elfström i 19 av filmerna.!

Vem spelade Åsa-Nisse i den tjugonde filmen?   

 Rätt svar - X -  Arne Källerud 



Facit 
Fråga 9 – Språk 

 Med ordet kiosk avses mestadels en liten fristående försäljningsbod för tidningar, läskedrycker, tobak 

eller liknande; eller som "telefonkiosk", liten liknande paviljong för telefonering. !

Från vilket språk kommer ordet kiosk?  

 Rätt svar - X -  Turkiska 

Fråga 10 – TV 

 Denna serie utspelar sig bland hårda killar i New Jersey. Huvudpersonen Tony har en fru, Carmela, 

och två barn, Meadow  och Anthony.  

        Vad heter serien?  

 Rätt svar - 1 -  Sopranos 

Fråga 11 – Sverige 

 Mälaren är Sveriges tredje största sjö efter Vänern och Vättern, den beräknas innehålla 14,3 miljarder 

kubikmeter vatten. !

Mälaren ligger INTE i ett av dessa landskap, vilket?  

 Rätt svar - 2 -  Närke 

Fråga 12 – Vetenskap 

          Romerska siffror är ett talsystem bestående av vanligtvis sju grundsiffror, idag används de romerska 

siffrorna t ex för att ange regentnummer i bland annat kunga- och påvenamn. !

Vilken bokstav motsvarar talet 100?  

 Rätt svar - 2 -  C 
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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! 


