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En värmebölja har lagt sig över östra Medelhavet. Många 
hoppas nu på att värmen ska hjälpa till att minska spridningen 
av coronaviruset. Termometern har på flera öar visat över 40 
grader. Vilken av dessa öar ligger i östra Medelhavet?

1. Gran Canaria
X. Cypern
2. Koh Chang

Mellan dessa båda orter finns ett långt kravallstaket. Gränsen 
bevakas av militär, helikopter och drönare. En av orterna ligger 
i Sverige. Det är Sveriges östligaste tätort. Orsaken till den 
stängda gränsen är coronapandemin. Vilka två orter?

1. Haparanda och Torneå
X. Strömstad och Halden
2. Malmö och Köpenhamn

Midnattssolen är tillbaka. I norra Norrland går solen varken upp 
eller ner under hela dygnet. Midnattssol inträffar varje år norr om 
norra polcirkeln. Först ut var som alltid Sveriges nordligaste 
punkt. Vad heter den?

1. Kebnekaise
X. Smygehuk
2. Treriksröset

Från 1 juli måste man ha körkort för att få flyga drönare. 
Körkortet kallas ”Drönarkortet”. En drönare är ett flygplan utan 
förare som kan fjärrstyras. Ordet ”drönare” kan också betyda 
något annat. Vad är ”den gamla” betydelsen av ordet?

1. Bi-hanne
X. Fladdermushona
2. Fågelunge

Den gula skunkkallan trivs längs vattendrag. Myndigheterna vill 
utrota skunkkallan. Den växer snabbt, blir väldigt hög och hindrar 
solen från att skina på andra växter. Vad kallar vi främmande 
växter och djur som sprids och hotar andra arter?

1. Passiva
X. Invasiva
2. Defensiva

På denna pappersbit finns det en stämpel. Där står det 1 juli 
1855. Just detta datum började sådana användas i Sverige. Nu 
har pappersbiten sålts på auktion för över en miljon kronor. På 
pappersbiten står namnet: ”Fyra skilling banco”. Vad är det?

1. Ett frimärke
X. En sedel
2. En tågbiljett

Alla hjärtans dag, Punschrullens dag, Kanelbullens dag och 
Våffeldagen. Nästan varje dag finns det någonting att fira. Den 
27 maj firar vi ett av världens äldsta livsmedel. Några sorter är 
Cheddar, Edamer, Svecia och Grevé. Vad firar vi den 27 maj?

1. Korvens dag
X. Potatisens dag
2. Ostens dag

I ”Utmanarmötet” sände SVT i söndags två matcher i en ”ny 
innesport”. Man spelar två mot två och räknar som i tennis med 
game, set och tiebreak. Två saker som skiljer sporten från tennis 
är att man har glas och galler runt banan. Vilken sport?

1. Futsal
X. Softboll
2. Padel

I det brittiska tv-programmet ”Eurovision: Come together” 
röstade tittarna fram en svensk låt till den bästa Eurovison-
låten någonsin. I programmet fick tittarna välja mellan 19 låtar. 
Vinnarlåten vann finalen i Brighton 1974. Vilken låt?

1. Heroes, Måns Zelmerlöw
X. Diggi loo diggi ley, Herreys
2. Waterloo, ABBA

I år firar han 20 år som soloartist. Han har publikrekordet på 
Ullevi med 70 144 åskådare. Hans första album kom år 2000 och 
hette ”Känn ingen sorg för mig Göteborg”. Nu har han släppt 
första delen av albumet ”Rampljus”. Vem är artisten?

1. Ulf Lundell
X. Håkan Hellström
2. Magnus Uggla
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