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Det har varit ett jordskalv i en stor gruva i Kiruna. Skalvet var det största gruvskalvet 
någonsin i Sveriges historia. I gruvan bryter man en vanlig metall. Denna metall har 
använts i över tusen år och finns bland annat i verktyg. Vilken metall är det som man 
bryter i gruvan i Kiruna?

1.  Guld  X. Järn  2. Brons

I staden Wuhan, där utbrottet av coronaviruset började, har myndigheterna infört ett 
förbud mot att äta vildfångade djur. Det ska även bli förbjudet att jaga dem. Forskare 
tror att allt började på en matmarknad i staden. Vad heter landet där man tror att 
coronaviruset började?

1.  Kina  X. Thailand  2. Indien

Nyligen avslöjades det att omkring 200 svenska kogårdar misskött sina kor. De har 
haft det smutsigt och trångt. Vissa har varit väldigt smala eller sjuka. Många är 
upprörda över detta. Det finns en lag som säger att djur ska ha det bra under sina liv. 
Vad heter den lagen?

1.  Djurskyddslagen  X. Djurbralagen  2. Boskapsplikt

Flera europeiska länder öppnar sina gränser igen. Danmark tillåter nu vissa inresor 
till landet. Från måndag 25 maj kan invånare i Norden och Tyskland som har en 
dansk partner eller ett sommarhus i Danmark få resa in. Dock är man tveksamma till 
att öppna gränsen för svenskar. Sverige och Danmark har en förbindelse genom 
Öresundsbron. Den går till Danmarks huvudstad. Vad heter Danmarks huvudstad?

1.  Helsingör  X. Köpenhamn  2. Berlin

I torsdags i förra veckan var det en röd dag i almanackan. Många var då lediga. Den 
röda dagen är en kristen tradition. Jesus uppstod på påskdagen och var sedan på 
jorden i 40 dagar. På denna dag åkte han sedan på ett moln upp till himlen igen. Vad 
heter denna röda dag som i år inföll den 21 maj?

1.  Nationaldagen  X. Eid al-Fitr   2. Kristi himmelsfärdsdag

Den högsta fotbollsligan i Tyskland har startat igen. Premiären var mellan Borussia 
Dortmund och FC Schalke 04. Dortmund vann matchen med 4-0. Spelarna fick hålla 
avstånd både på bänken och planen. Vad heter den högsta fotbollsligan i Tyskland?

1.  Premier League  X. La Liga  2. Bundesliga

Den 18 maj sändes den första av tio Late Night Concert på ett folktomt 
nöjesfält i Stockholm. I vanliga fall kan man åka karusell här. Öppningen 
är nu uppskjuten på grund av coronaviruset. Istället blir det tio konserter 
med tio artister. Bland annat kan man se Benjamin Ingrosso, Felix 
Sandman och Molly Sandén. Vad heter nöjesfältet där konserterna är?

1.  Skansen  X. Liseberg  2. Gröna Lund
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