
 

Frågor och Svar Hjärnkoll 2018 
 

1. Frankrike kammade hem guldet i världsmästerskapet i fotboll för herrar 2018. 
Men vilket land tog brons? 
Svar: Belgien. Och Sverige fick nöja sig med en hedrande kvartsfinalförlust 
mot England med 0-2. 
 

2. När en sovjetisk ubåt körde på grund utanför Karlskrona 1981 gav 
statsminister Thorbjörn Fälldin en kort order till Sveriges överbefälhavare. Hur 
löd den? 
Svar: Håll gränsen. 
 

3. Vilket landskap är Sveriges fjärde minsta – sett till ytan? 
Svar: Dalsland (Öland, Blekinge, Gotland, Dalsland) 
 

4. Vem är författaren bakom den så kallade Neapelsviten, bestående av fyra 
böcker? 
Svar: Elena Ferrante. 
 

5. Vem var det som sa ”Jag var kändis redan som spermie”? 
Svar: Gösta Ekman (den yngre). 
 

6. Vad heter valutan i Mongoliet? 
Svar: Tögrög (Ordet tögrög betyder "rund” och 1 tögrög är lika med 100 
möngö). Även tugrik godkänns. 
 

7. Earl Grey är en av de mest kända tesorterna. Vad är denna tesort smaksatt 
med? 
Svar: Bergamott, bergamottolja (bergamott som är en citrusfrukt). 
 

8. Vem skrev texten till Blåsippan ute i backarna står? 
Svar: Anna Maria Roos. (Alice Tegnér tonsatte) 
 

9. Var på kroppen finns inga svettkörtlar? 
Svar: Läpparna 
 

10. Vem är kompositören till Symphonie Fantastique? 
Svar: Hector Berlioz, verket uruppfördes 1830. 
 

11. Vem var det som uppfann floppen som hoppstil i höjdhopp? 
Svar: Richard Fosbury (the Fosbury-flop) 
 



 
12. I vilken stad har nyhetsbyrån Reuters sitt högkvarter? 

Svar: London (grundad 1849) 
 

13. Vilket grundämne har den kemiska beteckningen Pb? 
Svar: Bly (Plumbum) 
 

14. Om du får horseradish som tillbehör till din måltid på en engelsk pub, vad får 
du då? 
Svar: Pepparrot 
 

15. Vem fick den allra första heders-Guldbaggen år 2000? 
Svar: Annalisa Ericson 
 

16. Planeten Mars har två kända månar. Vad heter dessa? 
Svar: Deimos och Phobos (betyder Fruktan och Skräck – helt enkelt passande 
följeslagare till krigarguden som Mars är döpt efter. Båda månarna ska med 
för korrekt svar. 
 
 

Utslagsfrågor 

1. Vem var författaren bakom Djungelboken? 
Svar: Rudyard Kipling 
 

2. Vad heter den Fjärde Moseboken på latin? 
Svar: Numeri (som betyder antal och syftar på uppräkningen av Israels 
stammar som spelar en stor roll i boken. 
 

3. Folkets kärlek, min belöning är valspråket. Vem var regenten? 
Svar: Karl XIV Johan Jean Baptiste Bernadotte, vald till Sveriges Den 21 
augusti 1810 valdes fursten av Pontecorvo enhälligt av riksdagen till kronprins. 
 

4. Vilken musiker och orkesterledare fick hederstiteln ”King of swing”? 
Svar: Benny Goodman, klarinett och en av de första orkesterledarna som 
hade en så kallad blandad besättning. 
 

5. ”Frankly my dear, I don´t give a damn” är en berömd replik från en berömd 
film. Vilken? 
Svar: Borta med vinden. Clark Gable i rollen som Rhett Butler, hans 
avskedsreplik till Scarlett o Hara, gestaltad av Vivien Leigh. 
 

6. Degas, Manet och Monet representerar en viss konstinriktning. Vilken? 
Svar: Impressionism. 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/21_augusti
https://sv.wikipedia.org/wiki/21_augusti
https://sv.wikipedia.org/wiki/1810


 
7. Vilket decennium invigdes den första motorvägen i Sverige? 

Svar: 1950-talet – invigdes 1953 och går mellan Malmö och Lund 
 

8. Vad hette hon som med sin anställning på Aftonbladet blev Sveriges första 
kvinnliga journalist? 
Svar: Wendela Hebbe 

 

Final 
1. Vad heter 18-åringen som i år blev europamästare och förste svensk över 6 

meter i stavhopp? 
Svar: Armand Duplantis 
 

2. För vilken beteendevetenskap blev Dr Benjamin McLane Spock känd för? 
Svar: Barnuppfostran 
 

3. Vad heter luffaren i Astrid Lindgrens bok ”Rasmus på luffen?” 
Svar: Paradis-Oskar (har bland annat gestaltats lysande av Allan Edwall) 
 

4. Från vilket land kommer dessertvinet tokajer? 
Svar: Ungern 
 

5. Vad hette den chilenske vissångare och poet som mördades i Santiago 1973? 
Svar: Victor Jara 
 

6. Vilken amerikansk författare skrev om deckaren Philip Marlowe? 
Svar: Raymond Chandler 
 

7. I vilken kroppsdel kan du få karpaltunnelsyndrom? 
Svar: Handen (smärta/domningar/svaghet i handen orsakas av nervinklämning 
i handleden.) 
 

8. 1921 valdes fick statsminister Hjalmar Branting ta emot en internationell 
utmärkelse. Vilken?  
Svar: Nobels fredspris (tillsammans med Christian Lange för sina insatser 
inom NF – Nationernas Förbund). 
 

9. I vilken stad finns muralmålningen ”Nattvarden” av Leonardo da Vinci? 
Svar: Milano (utförd cirka 1495–1498 i klostret Santa Maria delle Grazie i 
Milano.) 
 

10. Vilket svensk djur har det latinska namnet Capreolus capreolus? 
Svar: Rådjur 
 



 
11. Vilken är Australiens tredje största stad, sett till antal invånare? 

Svar: Brisbane (1,9 milj invånare, huvudstad i delstaten Queensland) 
 

12. Om du är impertinent – hur är du då? 
Svar: (näsvis, oförskämd) 
 

13. Boken Tyst vår från 1962 kritiserade skarpt den ökade användningen av 
miljögifter i jordbruket. Vem var författaren? 
Svar: Rachel Carson 
 

14. Vilken svensk spelare blev först att vinna en majortävling i golf? 
Svar: Liselotte Lotta Neumann 
 

15. Det i Sverige grundade datorspelsföretaget Mojang AB har blivit blivit 
världskänt för framförallt en produkt. Vilken? 
Svar: Datorspelet Minecraft 
 

16. Vem framförde Sveriges bidrag ”April april” i Eurovision Song Contest 1961? 
Svar: Lill-Babs 
 
 

Extra Utslagsfrågor vid behov 

1. I vilken stad ligger världens diamantbörs? 
Svar: Antwerpen 
 

2. Vilken film är Sveriges kandidat till Oscarsgalan 2019 – för bästa icke 
engelskspråkiga film? 
Svar: Gräns 
 

3. Den svenska vårtbitaren liknar en annan insekt. Vilken? 
Svar: Gräshoppan 
 

4. Vad är Disneykaraktären Långbens engelska namn? 
Svar: Goofy 
 

5. Vad heter entreprenören och bloggaren Blondinbella på riktigt? 
Svar: Isabella Löwengrip 
 

6. På vilken plats i Europa kommer Sverige när det gäller storleken på landets 
yta? 
Svar: Femte (Ryssland, Ukraina, Frankrike och Spanien) 
 



 
7. Vilken Skarsgård spelade vampyr i True Blood? 

Svar: Alexander Skarsgård 
 

8. I vilket landskap ligger Sveriges lägsta punkt, Nosabyviken? 
Svar: Skåne 
 

9. Vilket artistnamn har magikern Lars Bengt Roland Johansson? 
Svar: Joe Labero 
 

10. Vem är Mamma Mus bästa kompis? 
Svar: Kråkan 
 

11. Hur många ränder har USAs flagga? 
Svar: 13 (för var och en av de ursprungliga staterna) 
 

12. Vilken färg har bussarna som gör primitiva charterresor genom Afrika? 
Svar: Rosa 
 

13. Vilket speciellt hantverk är Våmhus i Dalarna känt för? 
Svar: Hårslöjd 
 

14. Vad kallar vi idag resterna av den grekiska ön Thera som till stora delar 
försvann vid ett vulkanutbrott under antiken? 
Svar: Santorini 
 

15. Hur många är det som gillar SPF Seniorerna på Facebook? (så nära exakt tal 
som möjligt) 
Svar: Vid tävlingens genomförande var antalet: 77 578 personer, men siffran 
ökar hela tiden. Se aktuell siffra här 
https://www.facebook.com/spfseniorernasverige 

https://www.facebook.com/spfseniorernasverige

