
QUIZ	  	  -‐	  Hänt	  i	  sommar	  -‐	  facit	  
•	  En	  båt	  -‐	  ubåt	  
I	  juli	  hittade	  dykare	  ett	  vrak	  i	  Östersjön	  utanför	  Uppland.	  Svenska	  militärer	  tror	  att	  det	  
kommer	  från	  Ryssland	  och	  sjönk	  1916.	  	  
	  
•	  Ett	  vilt	  djur	  -‐lejon	  
Kanske	  hade	  tandläkaren	  Walter	  Palmer	  från	  USA	  inte	  väntat	  sig	  en	  mediestorm	  efter	  att	  
ha	  skjutit	  Cecil	  i	  Zimbabwe.	  Han	  blev	  hatad	  och	  dödshotad	  på	  sociala	  medier	  och	  fick	  sitt	  
hem	  vandaliserat.	  
	  
•	  En	  festival	  –	  Stockholm	  Pride	  
1998	  hölls	  den	  här	  festivalen	  gör	  första	  gången	  i	  Stockholm.	  Den	  är	  årligen	  
återkommande,	  alltid	  vecka	  31,	  och	  riktar	  sig	  främst	  till	  HBTQ-‐personer	  som	  homo-‐	  och	  
bisexuella,	  transpersoner	  och	  queera.	  	  
	  
•	  Ett	  politiskt	  parti	  -‐	  Sverigedemokraterna	  
Med	  affischer	  i	  Stockholms	  tunnelbana	  ville	  det	  här	  partiet	  be	  turister	  om	  ursäkt	  för	  att	  
det	  sitter	  tiggare	  runt	  om	  i	  Sverige.	  Många	  blev	  arga	  på	  reklamen	  och	  rev	  ner	  dessa.	  
	  
•	  En	  stad	  -‐	  Eksjö	  
Här	  dog	  en	  kvinna	  och	  cirka	  200	  personer	  fick	  lämna	  sina	  hem,	  när	  ett	  unikt	  träkvarter	  
från	  1500	  och	  1600-‐talet	  brann	  ner.	  
	  
•	  En	  musiker	  och	  konstnär	  –	  Robert	  Broberg	  
Han	  blev	  känd	  för	  sina	  roliga	  och	  annorlunda	  sånger	  som	  Ingela	  och	  Jag	  måste	  hejda	  mig.	  
På	  70-‐talet	  hade	  han	  ett	  eget	  barnprogram	  som	  hette	  The	  pling	  &	  plong	  show.	  Han	  gav	  
ut	  mer	  än	  20	  skivor.	  
	  
•	  En	  stad	  -‐	  Visby	  
Parken	  Almedalen	  är	  varje	  somras	  en	  mötesplats	  för	  politiker,	  föreningar,	  journalister	  
och	  andra	  som	  är	  intresserade	  av	  samhället.	  Parken	  ligger	  i	  den	  bäst	  bevarade	  medeltida	  
staden	  i	  Skandinavien.	  
	  
•	  Ett	  bär	  -‐	  jordgubbar	  
Den	  kalla	  sommaren	  gjorde	  att	  vårt	  älskade	  midsommarbär	  inte	  hann	  mogna	  på	  samma	  
sätt	  som	  vi	  är	  vana	  vid.	  	  
	  
•	  En	  helig	  månad	  -‐	  ramadan	  
Muslimernas	  firade	  sin	  heliga	  fastemånad	  mitt	  i	  sommaren	  då	  vi	  har	  långa	  dagar	  och	  
korta	  nätter.	  Det	  blev	  särskilt	  svårt	  för	  alla	  muslimer	  i	  norr	  där	  solen	  aldrig	  gick	  ner.	  
Därför	  införde	  de	  nya	  reglar	  för	  hur	  fastan	  skulle	  gå	  till.	  
	  
UTRIKES	  
•	  Ett	  land	  -‐	  Grekland	  
I	  somras	  öppnade	  bankerna	  igen	  men	  det	  här	  landet	  har	  fortfarande	  stora	  problem	  med	  
sin	  ekonomi.	  EU	  bestämde	  nyligen	  att	  de	  ska	  ge	  landet	  ett	  nytt	  stödpaket.	  	  
	  



•	  En	  planet	  -‐	  Pluto	  
Rymdraketen	  New	  Horizons	  tog	  den	  allra	  första	  bilden	  på	  nära	  håll	  på	  den	  här	  planeten.	  
New	  Horizons	  är	  en	  av	  de	  snabbaste	  raketer	  som	  finns	  men	  det	  tog	  ändå	  mer	  än	  nio	  år	  
att	  komma	  fram.	  Den	  här	  planeten	  är	  vår	  minsta	  men	  nu	  menar	  forskare	  att	  det	  inte	  är	  
en	  planet	  utan	  en	  dvärgplanet.	  
	  
•	  Ett	  land	  -‐	  Ungern	  
Det	  här	  landet	  i	  Europa	  bygger	  en	  18	  mil	  lång	  mur	  för	  att	  stoppa	  flyktingar	  från	  att	  ta	  sig	  
in	  i	  landet.	  Ledare	  i	  andra	  EU-‐länder	  protesterar	  mot	  bygget.	  
	  
•	  Ett	  turistland	  -‐	  Thailand	  
En	  bomb	  i	  huvudstaden	  Bangkok	  dödade	  minst	  30	  personer	  och	  skadade	  minst	  80.	  
Explosionen	  skedde	  utanför	  en	  populär	  turistattraktion,	  ett	  hinduistiskt	  tempel,	  och	  
skapade	  en	  enorm	  krater	  i	  marken.	  
	  
•	  Ett	  innanhav	  -‐	  Medelhavet	  
EUs	  ledare	  menar	  att	  Europa	  är	  med	  om	  den	  värsta	  flyktingkatastrofen	  sedan	  andra	  
världskriget.	  Hittills	  i	  år	  har	  fler	  än	  tvåtusen	  människor	  dött	  under	  farliga	  båtfärder	  från	  
Afrika.	  	  
	  
	  
SPORT	  
•	  En	  överraskad	  guldmedaljör	  –	  Jennie	  Johansson	  
Sim-‐VM	  i	  ryska	  Kazan	  blev	  det	  hittills	  framgångsrikaste	  för	  svensk	  simning	  i	  långbana.	  
Sverige	  tog	  tre	  guld,	  två	  silver	  och	  ett	  brons.	  Sarah	  Sjöström	  vann	  som	  väntat	  många	  
medaljer,	  men	  att	  den	  här	  guldmedaljören	  skulle	  ta	  guld	  i	  50	  meter	  bröstsim	  
överraskade	  både	  henne	  och	  många	  andra.	  
	  
•	  En	  sport	  -‐	  Fotboll	  
Vårt	  kvinnliga	  19-‐årslag	  vann	  EM	  efter	  att	  de	  i	  finalen	  besegrade	  Spanien	  med	  3-‐1.	  
Segrade	  gjorde	  också	  vårt	  manliga	  21-‐årslag	  som	  i	  EM-‐finalen	  besegrade	  Portugal	  efter	  
straffar.	  
	  
•	  En	  OS-‐stad	  -‐	  Peking	  
I	  sommar	  blev	  det	  klart	  att	  den	  här	  kinesiska	  staden	  ska	  arrangera	  vinter-‐OS	  år	  2022.	  
Det	  är	  andra	  gången	  staden	  ansvarar	  för	  ett	  OS.	  År	  2008	  var	  det	  sommar-‐OS	  i	  samma	  
stad.	  
	  
•	  En	  fotbollscup	  –	  Gothia	  Cup	  
I	  Göteborg	  spelades	  i	  juli	  världens	  största	  turnering	  i	  fotboll	  med	  38	  000	  unga	  spelare	  
från	  75	  olika	  länder.	  
	  


