Fråga 1.
År 1900 fanns det endast 43 självständiga stater i världen, då
många länder var kolonier och osjälvständiga på andra sätt.
I Afrika fanns exempelvis bara tre självständiga stater, Etiopien,
Liberia och Sydafrika, och i Asien sex stycken, Kina, Japan,
Thailand, Nepal, Iran och Bhutan.
Sedan dess har det tillkommit nya genom t.ex. avkolonialisering,
utbrytningar, krig och andra anledningar.
Hur många självständiga stater finns det i världen idag?
 1. 195 st.

 X. 260 st.

 2. 108 st.



Fråga 2.
Telefonen uppfanns 1849 av amerikanen Antonio Meucci, men då han inte
hade råd att betala patentansökan blev han tvungen att avbryta arbetet
med uppfinningen. Telefonen patenterades istället av Alexander Graham
Bell 1876.
1892 uppfann svensken L.M. Ericsson telefonen som blev känd som
“Taxen”, den första telefonen som var gjord som en enhet, den första
telefonluren.
1950 utvecklades det första kommunikationssystemet för mobil telefoni,
Sverige var först i världen med detta.
År 2000 lanserades världens första smartphone, som inkluderade
pekskärm, Ericsson R380.
2010 ringdes det för första gången fler samtal från mobiltelefoner än fasta
telefoner.

Om du är utomlands och ska ringa hem till Sverige, vilket prefix
(landsnummer) ska du använda?

 1. 0045


 X. 0046


 2. 0047


Fråga 3.
Treriksröset räknas som Sveriges nordligaste punkt, och
Smygehuk som den sydligaste, hur långt är Sverige om
man räknar fågelvägen mellan dessa två punkter?

 1. 157 mil

 X. 198 mil

 2. 242 mil

Fråga 4.
Sveriges tre landskapsdelar utgörs av Götaland, Svealand
och Norrland, som är uppdelade på 25 landskap.

Vilket av dessa tre landskap är störst till ytan?

 1. Småland

 X. Skåne

 2. Gotland

Fråga 5.
Lövsångaren och bofinken är Sveriges absolut vanligaste
fåglar, de står för cirka en tredjedel av alla fåglar som finns i
Sverige.
Men vilken av följande fåglar hittar du inte i Sverige?
 1. Svart svan

 X. Kanadagås

 2. Kungsörn

Fråga 6.
Sveriges drottning Silvia träffade vår nuvarande kung Carl
XVI Gustaf 1972 på de Olympiska sommarspelen i
München, och de gifte sig sedan 1976 i Sverige.
I vilket land föddes hon?
 1. Brasilien

 X. Kanada

 2. Tyskland




Fråga 7.
Det senaste halvåret har det hänt mycket som
påverkat svensk politik. Bland annat klassas inte
Covid-19 längre som allmänfarlig sjukdom, vi har fått
vår första kvinnliga statsminister, och samma dag
lämnade Miljöpartiet regeringen.
Vem är Sveriges nuvarande Klimat- och
miljöminister?
 1. Mikael Damberg

 X. Annika Strandhäll

 2. Ann Linde





Fråga 8.
Många landskap i Sverige har förutom officiella landskapsflaggor egna
inofficiella sådana, den mest kända är förmodligen den skånska med ett
gult kors mot en röd bakgrund.
Smålands officiella landskapsflagga beskrivs på Wikipedia enligt följande:
“I gyllene fält ett rött lejon med blå beväring och hållande i tassarna ett uppåtvänt
rött armborst med pilspets av silver samt båge och strängar svarta”

Vilken av följande flaggor är smålands inofficiella landskapsflagga?

 1.


Småland - RÄTT

 X.


Åland

 2.

Öland

Fråga 9.
I Småland bor det cirka 780 000 personer, det
finns 15 städer som har över 10 000 invånare,
vilken av dessa tre städer har störst folkmängd?
 1. Ljungby

 X. Alvesta

 2. Västervik

Fråga 10.
Många smålänningar har gjort avtryck i historien runt
om i världen genom åren, exempelvis Carl von
Linné, Dag Hammarskjöld, Ingvar Kamprad, Astrid
Lindgren, och Vilhelm Moberg.
Inom sportens värld har ett antal tennisspelare av
världsklass sina rötter i Småland, bland annat Stefan
Edberg, Mats Wilander och Jonas Björkman.
Även inom fotbollen har det genom åren
lokalproducerats många småländska spelare och
profiler, vilken av dessa VM-hjältar från 1994 är inte
smålänning?
 1. Tommy Svensson


 X. Tomas Brolin

 2. Tomas Ravelli

Fråga 11.
Lars Bengt Roland Johansson föddes i Alvesta 1963,
och är en av världens kändaste magiker/illusionister.
När han var 12 år fick han sin första trollerilåda.
Han har turnerat jorden runt sedan mitten av 90-talet,
företrädesvis i Sverige, USA och Australien.
1991 satte han upp sin första föreställning “A magic
night” på Berns i Stockholm, den blev en succé och
framfördes 657 gånger.
Sedan dess har varenda show han skapat blivit
succéer och slagit det ena rekordet efter det andra.
2003 blev han tilldelad “Merlin award”, vilket är
illusionisternas motsvarighet till en Oscar.
Han är högst aktiv än idag, och har de senaste tio åren
oftast hållit sig inom Sveriges gränser.
Vem är han?

 1. Carl-Einar Häckner

 X. Joe Labero

 2. Jonas Ljung

Fråga 12.
Astrid Lindgren föddes 1907 i Vimmerby, och dog
2002, 94 år gammal. Uppskattningsvis har det sålt
165 miljoner av hennes böcker världen runt, översatt
till 107 olika språk.
Några av hennes mest kända verk är Pippi
Långstrump, Emil i Lönneberga och Ronja
Rövardotter.
Men vilken av följande sagor har hon inte skrivit?
 1. Den fula ankungen

 X. Mio min Mio

 2. Bröderna Lejonhjärta

Fråga 13,
utslagsfråga


Vattnet i den här burken kommer
direkt från Hjortsbergasjön, hur
mycket väger vattnet och burken
tillsammans?


 Svar: 3 187 g.

