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Natur

Ett fullkornsmjöl av vete, lämpligt till
grövre brödtyper. Kärnan mals fint
separat, medan skalet mals grövre.
De blandas sedan igen, och
resultatet skiljer sig således från mjöl
där hela vetekärnan malts
tillsammans.
Vad kallas denna mjölsort?

1. Kornmjöl
X. Fodermjöl
2. Grahamsmjöl
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Historia

Isaac Merritt Singer var en
amerikansk konstruktör som kring
1850 förbättrade den då nyligen
uppfunna varianten av en maskin,
anpassade den för hushållsbruk och
startade ett företag, I.M. Singer
Company, för tillverkning.
Vad var det för typ av maskin?
1. Skrivmaskin
X. Symaskin
2. Ångmaskin
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Vetenskap

Det finns olika måttenheter för
yta. Nutida ytmått är definierade
utifrån någon längdenhet, som
storleken av en kvadrat med en
angiven sida, till exempel en
kvadratmeter.
Vad kallas en yta motsvarande
4936 kvadratmeter?
1. Spilling
X. Hektar
2. Tunnland
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Underhållning

Jonas Gardell är känd som
författare, manusförfattare,
komiker, sångare, dramatiker och
artist. 1996 och 1997 turnerade han
med föreställningar som beskrev
företeelser i Sverige.
Vilken dryck var den namngiven
efter?

1. Mellanmjölk
X. Mellanöl
2. Bryggkaffe
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Samhälle

”Stoppa sabbet” var namnet på en
kampanj under 1980-talet i kamp mot
en typ av vandalisering i Sverige.
Under kampanjen ritade skolbarn
teckningar, som sedan användes i
kampanjen.
Vad var det man ville stoppa
vandalisering av?

1. Telefonkiosker
X. Tunnelbanevagnar
2. Skyltfönster
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Film

Ingmar Bergman, eller snarare
Bergmans filmer, är några av de
svenska Oscarvinnare som vi har.
Vilken av nedanstående Bergmanfilmer har INTE vunnit någon Oscar?

1. Fanny & Alexander
X. Smultronstället
2. Jungfrukällan
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Litteratur

”Det var en afton i början av maj.
Den lilla trädgården på Mosebacke
hade ännu inte blivit öppnad för
allmänheten.”
Vilken bok börjar på detta viset?

1.

Fröken Julie

X. Herr Arnes Penningar
2. Röda Rummet
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TV

Klimax och Bimbo var två av
karaktärerna i denna TV-serie. I
slutscenen ses hur pastor Frisk
sprängde alltihop i luften, ett slut som
såg till att en fortsättning blev omöjlig.
Vad hette serien?

1. Storstad
X. Skilda Världar
2. Tre Kronor
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Djur

Manx är en brittisk korthårig kattras i
raskategori III. Pälsen är kort och tät
med riklig underull; den är luftig, inte
slätliggande.
De flesta exemplaren av manx har ett
kännetecken, vad?

1. De saknar svans
X. De saknar morrhår
2. De saknar klor
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Sport

Anders Gärderud vann OS-guldet på
3000m hinder 1976 efter en dramatisk
finish, där en annan löpare
snubblade på sista hindret.
Vem var det som stupade på sista
bocken och därmed möjliggjorde
Gärderuds triumf?

1. Bronislaw Malinowski
X. Frank Baumgartl
2. Tapio Kantanen
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Film

Colonel Bogey March var ledmotivet
till en film av David Lean från 1957.
Den fick inte mindre än 7 Oscars och
handlade om byggandet av en
järnvägsbro över en östasiatisk flod
under andra världskriget.
Vad heter floden?

1. Mekong
X. Kwai
2. Salween
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Natur

Öken kallas ett stort, torrt
landområde, oftast bestående av
sand eller sten och som saknar
växtlighet nästan helt och hållet.
Ökenklimat utmärks i regel av torka
och värme.
Vad kallas ett grönskande och
bördigt område i en öken?

1. Atoll
X. Hammada
2. Oas

Facit
Fråga 1 – Natur
Ett fullkornsmjöl av vete, lämpligt till grövre brödtyper. Kärnan mals fint separat, medan
skalet mals grövre. De blandas sedan igen, och resultatet skiljer sig således från mjöl där
hela vetekärnan malts tillsammans.

Vad kallas denna mjölsort?

Rätt svar - 2 - Grahamsmjöl
Fråga 2 – Historia
Isaac Merritt Singer var en amerikansk konstruktör som kring 1850 förbättrade den då
nyligen uppfunna varianten av en maskin, anpassade den för hushållsbruk och startade ett
företag, I.M. Singer Company, för tillverkning. !

Vad var det för typ av maskin?

Rätt svar - X - Symaskin
Fråga 3 – Vetenskap
Det finns olika måttenheter för yta. Nutida ytmått är definierade utifrån någon längdenhet,
som storleken av en kvadrat med en angiven sida, till exempel en kvadratmeter.

Vad kallas en yta motsvarande 4936 kvadratmeter?

Rätt svar - 2 – Tunnland
Fråga 4 – Underhållning
Jonas Gardell är känd som författare, manusförfattare, komiker, sångare, dramatiker och
artist. 1996 och 1997 turnerade han med föreställningar som beskrev företeelser i Sverige.!

Vilken dryck var den namngiven efter?

Rätt svar - 1 - Mellanmjölk

Facit
Fråga 5 – Samhälle
”Stoppa sabbet” var namnet på en kampanj under 1980-talet i kamp mot en typ av vandalisering i
Sverige. Under kampanjen ritade skolbarn teckningar, som sedan användes i kampanjen. !

Vad var det man ville stoppa vandalisering av?

Rätt svar - 1 - Telefonkiosker
Fråga 6 – Film
Ingmar Bergman, eller snarare Bergmans filmer, är några av de svenska Oscarvinnare som vi har. !

Vilken av nedanstående Bergman-filmer har INTE vunnit någon Oscar? !

Rätt svar - X – Smultronstället
Fråga 7 – Litteratur
”Det var en afton i början av maj. Den lilla trädgården på Mosebacke hade ännu inte blivit öppnad
för allmänheten.”!

Vilken bok börjar på detta viset?

Rätt svar - 2 - Röda Rummet
Fråga 8 – TV
Klimax och Bimbo var två av karaktärerna i denna TV-serie. I slutscenen ses hur pastor Frisk sprängde
alltihop i luften, ett slut som såg till att en fortsättning blev omöjlig. !

Vad hette serien?

Rätt svar - 2 - Tre Kronor

Facit
Fråga 9 – Djur
Manx är en brittisk korthårig kattras i raskategori III. Pälsen är kort och tät med riklig underull; den är
luftig, inte slätliggande.!

De flesta exemplaren av manx har ett kännetecken, vad?

Rätt svar - 1 - De saknar svans
Fråga 10 – Sport
Anders Gärderud vann OS-guldet på 3000m hinder 1976 efter en dramatisk finish, där en annan
löpare snubblade på sista hindret.

Vem var det som stupade på sista bocken och därmed möjliggjorde Gärderuds
triumf?

Rätt svar - X - Frank Baumgartl
Fråga 11 – Film
Colonel Bogey March var ledmotivet till en film av David Lean från 1957. Den fick inte mindre än 7
Oscars och handlade om byggandet av en järnvägsbro över en östasiatisk flod under andra
världskriget. !

Vad heter floden?

Rätt svar - X - Kwai
Fråga 12 – Natur
Öken kallas ett stort, torrt landområde, oftast bestående av sand eller sten och som saknar växtlighet
nästan helt och hållet. Ökenklimat utmärks i regel av torka och värme. !

Vad kallas ett grönskande och bördigt område i en öken?

Rätt svar - 2 - Oas
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Varsågod,
detta är en frågesport från oss
på webbkameror.se.
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.

Lycka till med frågorna!

Webbkameror.se
Nygård 6, 594 93 Gamleby
Telefon 0493-121 50
www.webbkameror.se
feedback@webbkameror.se

