
Frågesport om året som gått (2011) av GRydell  
  
Fråga 1. Den allra första resan i den just påbörjade säsongen av På Spåret gick vart? 
          ´1) Florence   X) New Orleans   2) Wien 
… 
Fråga 2. Vad hette ficktjuven i Julkalendern? 
   ´1) Bofvén  ´X) Charlie   2) Kurre   
… 
Fråga 3. Huvudrätten vid årets nobelmiddag bestod bl.a av? 
   ´1) Piggvar   ´X) Pärlhöna    ´2)  Renfilé 
… 
Fråga 4. Även i år fick vi se sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton. 
En av de julklappar som får en ny ägare är en tändstickstavla. Vad föreställer tavlan? 
   ´1) Bodens fästning   ´X) Carlstens fästning  ´2) Vaxholms fästning 
… 
Fråga 5. Det visades många Harry Potter filmer under julhelgen.  
Vilken av följande filmer är sist i kronologin? Dvs den där Harry är äldst. 
   ´1) Harry Potter och den flammande bägaren 
   ´X) Harry Potter och Fenixorden 
   ´2) Harry Potter och halvblodsprinsen 
… 
Fråga 6. Årets omgång av Här är ditt kylskåp har just avslutats.  
Vilken av följande personer fick inte sitt kylskåp genomgånget i serien? 
   ´1) Carola Häggkvist   X) Jan Guillou  2) Janne Josefsson 
… 
Fråga 7. En av årets nobelpristagare hann avlida innan priset annonserades. 
Han fick priset postumt, trotts att det är emot Nobelstadgarna. Vem?  
     ´1) Bruce A. Beutler  X) Jules A. Hoffmann 2) Ralph M. Steinman 
… 
Fråga 8. När kungen höll sitt årliga Jultal satt han vid ett skrivbord framför en brasa. 
Vad hade han på sin högra sida på skrivbordet? 
     ´1) Två ljusstakar X) En vas med blommor 2) Ett exemplar av boken Den motvillige monarken 
… 
Fråga 9. Om man går in på hovets hemsida, finns där uppräknat alla medlemmar av  
det Svenska Kungahuset. Hur många är dom? 
      ´1) 6     X) 7    2) Fler än 7 
… 
Fråga 10. På hovets hemsida finner man uppgifter om vilka aktiviteter som kungligheterna  
genomfört under året. Vilken av följande aktiviteter har man inte utfört under året? 
    ´1) Kungaparet gav lunch för Jimmie Åkesson 
    ´X) Kungen genomförde ett Statsbesök i Botswana, sedan Drottningen drabbats av influensa 
    ´2) Kungen invigde Citytunneln i Malmö 
… 
  
Utslagsfråga. 
Kungens traditionella jultal sändes på juldagen. Exakt hur många sekunder  
Varade själva talet från första ordet till sista. 
 

Du kan tävla om vidstående Almanacka genom att 
Skriva in svaren på fliken ’Skriv’! Madstuga.se/skriv 


