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Högskolan

Mejan är en populär benämning på
en högskola i Stockholm. 1870
flyttade högskolan in i egna lokaler,
huset var en gåva från styckgjutaren
Gerhard Meyer och det är från
honom skolans smeknamn Mejan
härrör. 1995 flyttade högskolan till
nya lokaler.
Vilken är högskolan?
1. Tekniska högskolan
X. Konsthögskolan
2. Handelshögskolan
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Musik

Rod Stewart är en sångare som
skivdebuterade 1964 och
medverkade till 1975 som sångare i
ett flertal grupper, bl.a. The Jeff
Beck Group (1967–69). Sedan mitten
av 1970-talet tillhör han de mest
populära internationella
rockartisterna.
I vilken grupp var han sångare
1969-1975?
1. Canned Heat
X. Traffic
2. Faces
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Hästsport

En brasiliansk hoppryttare vann
OS-guld 2004, VM-guld 1998 och
världscupen tre år i följd 1998–
2000. I lag har han OS-brons 1996
och 2000. Han har nått sina största
framgångar på hingsten Baloubet
du Rouet.
Vad heter ryttaren?

1. Rodrigo Pessoa
X. Victor Benares
2. Nelson Eder
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Grundämnen

Aluminium är ett grundämne och
lättmetall med atomnummer 13.
Det är den vanligaste metallen i
jordskorpan och det tredje
vanligaste grundämnet på jorden
efter syre och kisel. Aluminium
framställs ur en lerliknande jordart.
Vad heter jordarten?

1. Alabaster
X. Bauxit
2. Podsol
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Film

Pianisten är en film från 2002, den
handlar om Wladyslaw Szpilman, en
ung polsk pianist som spelar på en
radiostation i Warszawa. En dag
kommer kriget och livet blir aldrig mer
sig likt. Familjen splittras och han
måste försöka att överleva.
Vem spelade huvudrollen?
1. Heath Ledger
X. Matt Damon
2. Adrien Brody
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Samhälle

Ett politiskt parti grundades 1991 av
Ian Wachtmeister och Bert Karlsson
och var representerat i riksdagen
1991–94. Partiet utmärkte sig med
populistiska drag och stöddes av
framför allt missnöjesväljare.
Vad hette partiet?

1. Demokratiska partiet
X. Ny demokrati
2. Liberaldemokraterna
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Kommunikationer

Blå Vägen är en internationell
turistväg som i Sverige går genom
Lappland och södra Västerbotten.
Vägen går från Mo i Rana vid
Atlanten i Norge, via färja över
Kvarken mellan Umeå och Vasa, till
Petrozavodsk i Ryssland. I Sverige är
vägen identisk med en europaväg.
Vilket nummer har europavägen?
1. E 12
X. E 18
2. E 20
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Drinkar

En drink består av rom, sockerlag ,
lime, sodavatten och myntablad.
Den anknyts mest med en av Kubas
mest berömda barer: La Bodeguita
de Medio, där den på 40-talet blev
populär. Ernest Hemingway besökte
ofta baren och han hjälpte drinken
att få internationell spridning.
Vad heter drinken?
1. Cuba Libre
X. Mint Julep
2. Mojito
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Sport

En idrottare fick SvD:s bragdguld 2005
med denna motivering: ”för att med
största mod och beslutsamhet ha
övervunnit alla hinder och med en
enastående återkomst erövrat VMguldet.”
Vem är idrottaren?

1. Kajsa Bergqvist
X. Anja Pärson
2. Stefan Holm
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Byggtermer

En byggteknisk term innebär
beklädnad av träväggar med puts.
Putsen fästs på ojämnheter på
väggen, t.ex. träpluggar, ribbor,
vassmattor, tegelplattor eller
ståltrådsnät. Tekniken började
användas under 1700-talet på
herrgårdar för att imitera stenhus.
Vilken är byggtermen?
1. Kassunering
X. Revetering
2. Skubbning
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TV

En reklamfinansierad satellit-TV-kanal
började sända från London till
Skandinavien nyårsafton 1987, 1990–
91 blev den tre kanaler, en dansk, en
norsk och en svensk. Kanalen ägs av
MTG och kanalen var den första
reklamkanalen som sände till Sverige.
Vilken är TV-kanalen?

1. TV 3
X. Kanal fem
2. Z TV
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Frukt

En variant av frukten persika i familjen
rosväxter är i motsats till persika glatt i
skalet och har framkommit genom
en mutation av persika. Trädet blir
sällan över 5 m högt, bladen är
smala och pilformade.
Vad heter frukten?

1. Nektarin
X. Physalis
2. Pitahaya

Facit
Fråga 1 – Högskolan
Mejan är en populär benämning på en högskola i Stockholm. 1870 flyttade högskolan in i
egna lokaler, huset var en gåva från styckgjutaren Gerhard Meyer och det är från honom
skolans smeknamn Mejan härrör. 1995 flyttade högskolan till nya lokaler.

Vilken är högskolan?

Rätt svar - X - Konsthögskolan
Fråga 2 – Musik
Rod Stewart är en sångare som skivdebuterade 1964 och medverkade till 1975 som sångare
i ett flertal grupper, bl.a. The Jeff Beck Group (1967–69). Sedan mitten av 1970-talet tillhör
han de mest populära internationella rockartisterna. 

I vilken grupp var han sångare 1969-1975?

Rätt svar - 2 - Faces
Fråga 3 – Hästsport
En brasiliansk hoppryttare vann OS-guld 2004, VM-guld 1998 och världscupen tre år i följd
1998–2000. I lag har han OS-brons 1996 och 2000. Han har nått sina största framgångar på
hingsten Baloubet du Rouet.

Vad heter ryttaren?

Rätt svar - 1 - Rodrigo Pessoa
Fråga 4 – Grundämnen
Aluminium är ett grundämne och lättmetall med atomnummer 13. Det är den vanligaste
metallen i jordskorpan och det tredje vanligaste grundämnet på jorden efter syre och kisel.
Aluminium framställs ur en lerliknande jordart. 

Vad heter jordarten?

Rätt svar - X - Bauxit

Facit
Fråga 5 – Film
Pianisten är en film från 2002, den handlar om Władysław Szpilman, en ung polsk pianist som spelar
på en radiostation i Warszawa. En dag kommer kriget och livet blir aldrig mer sig likt. Familjen
splittras och han måste försöka att överleva. 

Vem spelade huvudrollen?

Rätt svar - 2 - Adrien Brody
Fråga 6 – Samhälle
Ett politiskt parti grundades 1991 av Ian Wachtmeister och Bert Karlsson och var representerat i
riksdagen 1991–94. Partiet utmärkte sig med populistiska drag och stöddes framför allt av
missnöjesväljare. 

Vad hette partiet? 

Rätt svar - X - Ny demokrati
Fråga 7 – Kommunikationer
Blå Vägen är en internationell turistväg som i Sverige går genom Lappland och södra Västerbotten.
Vägen går från Mo i Rana vid Atlanten i Norge, via färja över Kvarken mellan Umeå och Vasa, till
Petrozavodsk i Ryssland. I Sverige är vägen identisk med en europaväg. 

Vilket nummer har europavägen?

Rätt svar - 1 - E 12
Fråga 8 – Drinkar
En drink består av rom, sockerlag , lime, sodavatten och myntablad. Den anknyts mest med en av
Kubas mest berömda barer: La Bodeguita de Medio, där den på 40-talet blev populär. Ernest
Hemingway besökte ofta baren och han hjälpte drinken att få internationell spridning. 

Vad heter drinken?

Rätt svar - 2 - Mojito

Facit
Fråga 9 – Sport
En idrottare fick SvD:s bragdguld 2005 med denna motivering: ”för att med största mod och
beslutsamhet ha övervunnit alla hinder och med en enastående återkomst erövrat VM-guldet.” 

Vem är idrottaren?

Rätt svar - 1 - Kajsa Bergqvist

Fråga 10 – Byggtermer
En byggteknisk term innebär beklädnad av träväggar med puts. Putsen fästs på ojämnheter på väggen,
t.ex. träpluggar, ribbor, vassmattor, tegelplattor eller ståltrådsnät. Tekniken började användas under
1700-talet på herrgårdar för att imitera stenhus.

Vilken är byggtermen?

Rätt svar - X - Revetering
Fråga 11 – TV
En reklamfinansierad satellit-TV-kanal började sända från London till Skandinavien nyårsafton 1987,
1990–91 blev den tre kanaler, en dansk, en norsk och en svensk. Kanalen ägs av MTG och kanalen
var den första reklamkanalen som sände till Sverige. 

Vilken är TV-kanalen?

Rätt svar - 1 - TV 3
Fråga 12 – Frukt
En variant av frukten persika i familjen rosväxter är i motsats till persika glatt i skalet och har
framkommit genom en mutation av persika. Trädet blir sällan över 5 m högt, bladen är smala och
pilformade. 

Vad heter frukten?

Rätt svar - 1 - Nektarin
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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

