
Fråga 
Internet 
En webbaserad tjänst för socialt 
nätverkande startade 2006. Tjänsten 
utgörs av mikrobloggar på vilka 
användaren publicerar 
textmeddelanden bestående av 
högst 140 tecken. Längden 
motsvarar det maximala antalet 
tecken i ett SMS.  

Vad heter tjänsten? 

1.   Shutter 

X.   Twitter 

2.   Flipper 
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Fråga 
TV 
Beverly Hills 90210 är en TV-serie 
som började spelas in 1990 och 
sändes fram till år 2000. Serien hade 
svensk premiär i TV4 1991 och har 
därefter även sänts i TV3 och TV 
400. I ett avsnitt, "Graduation Day: 
Part 2" medverkar ett svenskt 
popband.  

Vad heter bandet? 

1.   Escobar  

X.   Mando Diao 

2.   Cardigans  
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Fråga 3 
Fantasy 
Narnia är en fantasivärld skapad 
av författaren C S Lewis. 
Böckerna handlar om några 
barns äventyr när de av misstag 
eller nyfikenhet råkar hamna i 
Narnia. En återkommande 
karaktär är ett lejon som likt en 
snabb skapargud tillverkar 
Narnia på något dygn genom 
att sjunga fram det.  

Vad heter lejonet? 

1.   Maugrim 

X.   Aslan  

2.   Oreius 



Fråga 4 
Traditioner 
Jultomten är den med 
julklappsseden förknippade gestalt 
som är det moderna västerländska 
julfirandets främsta symbol. Den 
härstammar från skolornas och 
sedermera hemmens firande av 
Sankt Nikolaus 6 december, vilket – 
först i protestantiska länder – 
flyttades till julen.  

Från vilket land härstammar Sankt 
Nikolaus? 

1.   Tyskland 

X.   England 

2.   Turkiet 



Fråga 5 
Djur 
Jättepanda är en björn som finns på 
några få ställen i Kina, den är 
utrotningshotad och har fått stå 
modell för det mest kända märket för 
naturskydd. Fisk och smågnagare 
ingår i dieten, men de äter i första 
hand något annat.  

Vilken är pandans huvudsakliga 
föda? 

1.   Bambu 

X.   Eucalyptus 

2.   Sockerrör 



Fråga 6 
Samhälle 
Fröken Ur är den populära 
benämningen på en automatisk 
telefonsvarare som meddelar rätt tid 
var tionde sekund. Fröken Ur 
besvarar årligen åtskilliga miljoner 
anrop. Den första Fröken Ur togs i 
bruk 1934 och då endast lokalt för 
Stockholm.  

Vilket är telefonnumret till Fröken Ur? 

1.   90210 

X.   90520 

2.   90510 



Fråga 7 
Musik 
The Black Eyed Peas är en 
amerikansk hip hop-grupp från Los 
Angeles. De slog igenom 2003 med 
låten Where Is The Love? från 
albumet Elephunk. Sedan 2003 
kallar sig  bandets medlemmar 
Will.i.am, Apl.de.ap och Taboo, 
dessutom ingår en sångerska i 
gruppen.  

Vad heter sångerskan? 

1.    Fergie 

X.    Nellie 

2.    Blackie 



Fråga 8 
Melodifestival 
Scotts bildades 1992 i Lidköping, de 
spelar modern dansmusik som passar 
både den äldre och yngre publiken. 
Bandet slog igenom för den riktigt 
stora publiken i samband med 
Dansbandskampen 2008, de var 
även med i Melodifestivalen 2009.  

Vad hette deras låt i melodifestivalen 
2009? 

1.  Jag tror på livet 

X.  Jag tror på oss 

2.  Jag tror på dig 



Fråga 9 
Film 
Låt den rätte komma in är en svensk 
film från 2008 i regi av Tomas 
Alfredson. Filmen handlar om Oskar, 
en tolvårig pojke i det tidiga 1980-talet 
som ofta blir mobbad av sina 
klasskamrater. En natt möter han Eli 
som visar sig vara en vampyr.  

Vem har skrivit boken som filmen 
baseras på? 

1.  Ulf Stark 

X.  John Ajvide Lindqvist  

2.  Carl Nordling 



Fråga 10 
Sport 
Zlatan Ibrahimovic är en svensk 
fotbollsspelare som gjorde allsvensk 
debut med Malmö FF 1999. Han har 
sedan spelat i Ajax, Juventus och 
Inter. 2009 såldes han till en annan 
klubb och blev då den näst dyraste 
spelaren hittills. 

Till vilken klubb såldes han 2009? 

1.   Manchester United 

X.   Real Madrid 

2.   FC Barcelona 



Fråga 11 
Varumärken 
René Lacoste var en fransk 
tennisspelare som tog sju grand slam-
titlar i singel och tre i dubbel. Lacoste 
lanserade 1933 en tenniströja sydd i 
bomullsjersey med mjuk krage, kort 
ärm och knappslå samt ett broderat 
djur.  

Vilket djur är på märket för Lacoste? 

1.   Krokodil 

X.   Tiger 

2.   Häst 



Fråga 12 
TV 

En amerikansk TV-serie skapad av Tim 
Kring, som hade premiär på NBC den 25 
september 2006 handlar om ett antal 
människor som tror att de är helt 
normala men som successivt upptäcker 
att de har förmågor långt över det 
mänskligt möjliga. Serien är till både 
innehåll och stil influerad av 
amerikanska tecknade superhjälteserier.  

Vad heter serien? 

1.   Torchwood 

X.   Hyperion 

2.   Heroes 



Facit 

Fråga 1 – Internet 

 En webbaserad tjänst för socialt nätverkande startade 2006. Tjänsten utgörs av mikrobloggar på 

vilka användaren publicerar textmeddelanden bestående av högst 140 tecken. Längden motsvarar 

det maximala antalet tecken i ett SMS.  

       Vad heter tjänsten? 

 Rätt svar - X -  Twitter 

Fråga 2 – TV 

 Beverly Hills 90210 är en TV-serie som började spelas in 1990 och sändes fram till år 2000. Serien 

hade svensk premiär i TV4 1991 och har därefter även sänts i TV3 och TV 400. I ett avsnitt, 

"Graduation Day: Part 2" medverkar ett svenskt popband. �

Vad heter bandet? 

 Rätt svar - 2 -  Cardigans  

Fråga 3 – Fantasy 

 Narnia är en fantasivärld skapad av författaren C S Lewis. Böckerna handlar om några barns 

äventyr när de av misstag eller nyfikenhet råkar hamna i Narnia. En återkommande karaktär är ett 

lejon som likt en snabb skapargud tillverkar Narnia på något dygn genom att sjunga fram det. �

Vad heter lejonet? 

 Rätt svar - X -  Aslan  

Fråga 4 – Traditioner 

 Jultomten är den med julklappsseden förknippade gestalt som är det moderna västerländska 

julfirandets främsta symbol. Den härstammar från skolornas och sedermera hemmens firande av 

Sankt Nikolaus 6 december, vilket – först i protestantiska länder – flyttades till julen. �

Från vilket land härstammar Sankt Nikolaus?  

 Rätt svar - 2 -  Turkiet 



Facit 

Fråga 5 – Djur 

 Jättepanda är en björn som finns på några få ställen i Kina, den är utrotningshotad och har fått stå 

modell för det mest kända märket för naturskydd. Fisk och smågnagare ingår i dieten, men de äter i 

första hand något annat.  

       Vilken är pandans huvudsakliga föda? 

 Rätt svar - 1 -  Bambu 

Fråga 6 – Samhälle 

 Fröken Ur är den populära benämningen på en automatisk telefonsvarare som meddelar rätt tid var 

tionde sekund. Fröken Ur besvarar årligen åtskilliga miljoner anrop. Den första Fröken Ur togs i 

bruk 1934 och då endast lokalt för Stockholm.  

       Vilket är telefonnumret till fröken Ur? 

       Rätt svar - 2 -  90510 

Fråga 7 – Musik 

     The Black Eyed Peas är en amerikansk hip hop-grupp från Los Angeles. De slog igenom 2003 med 

låten Where Is The Love? från albumet Elephunk. Sedan 2003 kallar sig  bandets medlemmar 

Will.i.am, Apl.de.ap och Taboo, dessutom ingår en sångerska i gruppen. �

Vad heter sångerskan? 

 Rätt svar - 1 -  Fergie 

Fråga 8 – Melodifestival 

 Scotts bildades 1992 i Lidköping, de spelar modern dansmusik som passar både den äldre och 

yngre publiken. Bandet slog igenom för den riktigt stora publiken i samband med 

Dansbandskampen 2008, de var även med i Melodifestivalen 2009. �

Vad hette deras låt i melodifestivalen 2009? 

      Rätt svar - X -  Jag tror på oss 



Facit 

Fråga 9 – Film 

 Låt den rätte komma in är en svensk film från 2008 i regi av Tomas Alfredson. Filmen handlar om 

Oskar, en tolvårig pojke i det tidiga 1980-talet som ofta blir mobbad av sina klasskamrater. En natt 

möter han Eli som visar sig vara en vampyr.  

       Vem har skrivit boken som filmen baseras på? 

 Rätt svar - X -  John Ajvide Lindqvist  

Fråga 10 – Sport 

 Zlatan Ibrahimovic är en svensk fotbollsspelare som gjorde allsvensk debut med Malmö FF 1999. 

Han har sedan spelat i Ajax, Juventus och Inter. 2009 såldes han till en annan klubb och blev då 

den näst dyraste spelaren hittills.�

Till vilken klubb såldes han 2009? 

 Rätt svar - 2 -  FC Barcelona 

Fråga 11 – Varumärken 

 René Lacoste var en fransk tennisspelare som tog sju grand slam-titlar i singel och tre i dubbel. 

Lacoste lanserade 1933 en tenniströja sydd i bomullsjersey med mjuk krage, kort ärm och knappslå 

samt ett broderat djur.  

       Vilket djur är på märket för Lacoste? 

 Rätt svar - 1 -  Krokodil 

Fråga 12 – TV 

 En amerikansk TV-serie skapad av Tim Kring, som hade premiär på NBC den 25 september 2006 

handlar om ett antal människor som tror att de är helt normala men som successivt upptäcker att 

de har förmågor långt över det mänskligt möjliga. Serien är till både innehåll och stil influerad av 

amerikanska tecknade superhjälteserier. �

Vad heter serien? 

 Rätt svar - 2 -  Heroes 
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Facit 



Namn: 
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Webbkameror.se 
Nygård 6, 594 93 Gamleby 

Telefon 0493-121 50 
www.webbkameror.se 

feedback@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. 

Varsågod, 
 detta är en frågesport från oss  

på webbkameror.se.  

Lycka till med frågorna! 


