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Djur

En art i familjen kattdjur förekommer i
området från södra Texas till norra
Argentina. Den är gul–orange med
ljusare buk samt svarta fläckar och
ränder över hela kroppen. Födan
består av små däggdjur, fåglar och
ormar.
Vad heter kattdjuret?
1. Leopard
X. Ozelot
2. Serval
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Musik

Denna ton är den sjätte tonen i Cdur-skalan, det ettstrukna är
normerande för stämning av
musikinstrument då stämgafflar ger
denna ton. Orkesterstämning är i
dag 440 svängningar per sekund
eller något högre.
Vilken är tonen?

1. A
X. D
2. F
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Litteratur

Den gamle och havet är roman
av Ernest Hemingway. Den
handlar om en fiskare som får en
enorm svärdfisk på kroken. Ju
längre kampen pågår desto mer
ökar fiskarens beundran för och
medkänsla med sin motståndare.
Vad heter fiskaren?

1. Santiago
X. Rodrigo
2. Gregorio
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Mat

En italiensk, mjuk grönmögelost av
desserttyp är uppkallad efter en by
en mil öster om Milano. Fetthalten
är 48 % av torrsubstansen och
lagringen varar 2-4 månader.
Osten, som görs av komjölk,
tillverkas även i andra länder.
Vad heter osten?

1. Pecorino
X. Ricotta
2. Gorgonzola
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Kommunikationer

Ett snabbtåg förbinder Storbritannien
med kontinenten sedan 1994 via
Eurotunneln. Huvudtrafiken går
mellan Paris – London och Bryssel –
London. Tågen utgörs av flera
motorvagnståg, som på den franska
sträckan kör 300 km/h.
Vad heter snabbtåget?

1. T-Train
X. Eurostar
2. TGV
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Geografi

Guldkusten är en tidigare
benämning på kustlandet vid
Guineabukten från Cape Three
Points i väster till floden Volta i öster.
Det kom under 1800-talets lopp
under brittisk dominans, och var
1874–1957 namnet på en brittisk
koloni i Västafrika, självständig sedan
1957.
Vad heter landet idag?
1. Nigeria
X. Benin
2. Ghana
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Rymden

En av planeterna i vårt solsystem har
en lutning på rotationsaxeln på hela
98 grader, det tar 84 år att fullborda
ett varv runt solen. Planeten har i
dagsläget tjugosju bekräftade
månar, månarna har fått sina namn
efter karaktärer i William
Shakespeares verk.
Vad heter planeten?
1. Uranus
X. Merkurius
2. Mars
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Film

Life of Brian är en brittisk film från 1979
av Monty Python. Filmen handlar om
en man, Brian, som blir misstagen för
den kommande Messias. Filmen
väckte mycket starka känslor när den
först kom ut och den blev förbjuden i
bland annat Norge. I Sverige hade
filmen även ett annat namn.
Vilket namn hade filmen i Sverige?

1. Det våras för kristendomen
X. Sjunde himlen
2. Ett herrans liv
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Serier

Kapten Archibald Haddock är en
seriefigur i Tintin av belgaren Hergé.
Kapten Haddock är en råbarkad
man med ett mycket gott hjärta.
Hans svordomar är berömda, han
gillar också att dricka whisky av en
speciell sort.
Vilken är whiskysorten?

1. Loch Lomond
X. Glenlivet
2. Grants
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Djur

Sjöstjärna är en klass av
vattenlevande djur. Det finns cirka
tvåtusen olika arter, de största
arterna kan bli upp till en meter i
diameter. Sjöstjärnor lever i saltvatten
och andas med sina tentakler.
Vad sitter ytterst på varje arm?

1. En mun
X. Ett hjärta
2. Ett öga
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Film

Mannen som kunde tala med hästar
är en amerikansk film från 1998.
Filmen handlar om Grace som förlorar
sin vän och sitt ben i en tragisk
olycka. Graces älskade häst Pilgrim
klarar sig men hästen skadas illa.
Vem regisserade och spelade
huvudrollen?

1. Billy Bob Thornton
X. John Sayles
2. Robert Redford
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Spel

Monopol är ett av världens mest
sålda sällskapsspel, lanserat 1935 av
Parker Brothers. Spelets vinstvillkor är
formulerade som en grov förenkling
av ekonomisk verksamhet med
handel och uthyrning av fastigheter
och tomter.
I vilken stad utspelas
originalversionen?
1. Chicago
X. Atlantic City
2. Baltimore

Facit
Fråga 1 – Djur
En art i familjen kattdjur förekommer i området från södra Texas till norra Argentina. Den är
gul–orange med ljusare buk samt svarta fläckar och ränder över hela kroppen. Födan består
av små däggdjur, fåglar och ormar.

Vad heter kattdjuret?

Rätt svar - X - Ozelot
Fråga 2 – Musik
Denna ton är den sjätte tonen i C-dur-skalan, det ettstrukna är normerande för stämning av
musikinstrument då stämgafflar ger denna ton. Orkesterstämning är i dag 440 svängningar
per sekund eller något högre. 

Vilken är tonen?

Rätt svar - 1 - A
Fråga 3 – Litteratur
Den gamle och havet är roman av Ernest Hemingway. Den handlar om en fiskare som får
en enorm svärdfisk på kroken. Ju längre kampen pågår desto mer ökar fiskarens beundran
för och medkänsla med sin motståndare.

Vad heter fiskaren?

Rätt svar - 1 - Santiago
Fråga 4 – Mat
En italiensk, mjuk grönmögelost av desserttyp är uppkallad efter en by en mil öster om
Milano. Fetthalten är 48 % av torrsubstansen och lagringen varar 2-4 månader. Osten, som
görs av komjölk, tillverkas även i andra länder. 

Vad heter osten?

Rätt svar - 2 - Gorgonzola

Facit
Fråga 5 – Kommunikationer
Ett snabbtåg förbinder Storbritannien med kontinenten sedan 1994 via Eurotunneln. Huvudtrafiken
går mellan Paris – London och Bryssel – London. Tågen utgörs av flera motorvagnståg, som på den
franska sträckan kör 300 km/h. 

Vad heter snabbtåget?

Rätt svar - X - Eurostar
Fråga 6 – Geografi
Guldkusten är en tidigare benämning på kustlandet vid Guineabukten från Cape Three Points i väster
till floden Volta i öster. Det kom under 1800-talets lopp under brittisk dominans, och var 1874–1957
namnet på en brittisk koloni i Västafrika, självständig sedan 1957. 

Vad heter landet idag? 

Rätt svar - 2 - Ghana
Fråga 7 – Rymden
En av planeterna i vårt solsystem har en lutning på rotationsaxeln på hela 98 grader, det tar 84 år att
fullborda ett varv runt solen. Planeten har i dagsläget tjugosju bekräftade månar, månarna har fått sina
namn efter karaktärer i William Shakespeares verk.

Vad heter planeten?

Rätt svar - 1 - Uranus
Fråga 8 – Film
Life of Brian är en brittisk film från 1979 av Monty Python. Filmen handlar om en man, Brian, som
blir misstagen för den kommande Messias. Filmen väckte mycket starka känslor när den först kom ut
och den blev förbjuden i bland annat Norge. I Sverige hade filmen även ett annat namn. 

Vilket namn hade filmen i Sverige?

Rätt svar - 2 - Ett herrans liv

Facit
Fråga 9 – Serier
Kapten Archibald Haddock är en seriefigur i Tintin av belgaren Hergé. Kapten Haddock är en råbarkad
man med ett mycket gott hjärta. Hans svordomar är berömda, han gillar också att dricka whisky av en
speciell sort. 

Vilken är whiskysorten?

Rätt svar - 1 - Loch Lomond
Fråga 10 – Djur
Sjöstjärna är en klass av vattenlevande djur. Det finns cirka tvåtusen olika arter, de största arterna kan
bli upp till en meter i diameter. Sjöstjärnor lever i saltvatten och andas med sina tentakler.

Vad sitter ytterst på varje arm?

Rätt svar - 2 - Ett öga
Fråga 11 – Film
Mannen som kunde tala med hästar är en amerikansk film från 1998. Filmen handlar om Grace som
förlorar sin vän och sitt ben i en tragisk olycka. Graces älskade häst Pilgrim klarar sig men hästen
skadas illa. 

Vem regisserade och spelade huvudrollen?

Rätt svar - 2 - Robert Redford
Fråga 12 – Spel
Monopol är ett av världens mest sålda sällskapsspel, lanserat 1935 av Parker Brothers. Spelets
vinstvillkor är formulerade som en grov förenkling av ekonomisk verksamhet med handel och
uthyrning av fastigheter och tomter. 

I vilken stad utspelas originalversionen?

Rätt svar - X - Atlantic city
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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

