
Frågor till Alvestatävlingen 2021 

1 

Ordet järnridå har funnits och använts i bildlig betydelse i mer än 140 år. Men vem var det 

som använde det i ett berömt tal den 5 mars 1946 för att beskriva den politiska barriären 

mellan öst och väst? 

 

2 

På vilken ö brukar man fotvandra på levador? 

 

3 

Vi söker namnet på en svensk f.d. racerförare, född 1966. Han skördade stora framgångar i 

USA under sin IndyCar-karriär. År 2003 råkade han ut för en våldsam krasch men överlevde 

mirakulöst nog och har i stort sett klarat sig utan men. Vad heter han? 

 

4 

Vad kallas den skala som man mäter magnituden av en jordbävning med? 

 

5 

Vad heter orten där mejeriet ligger som tillverkar den världsberömda Västerbottenosten? 

 

6 

Vad hette den fiktiva badorten på Gran Canaria som Stig-Helmer m fl bodde på i filmen 

Sällskapsresan? 

7 

I vilket landskap ligger Nora? 

 

8 

Detta ord ser man ofta i den politiska debatten. Ursprungsbetydelsen är de sår som djupt 

troende kristna kan få på samma ställen på kroppen som Jesus fick vid korsfästelsen. Numera 

används ordet nästan uteslutande i bildlig betydelse. En synonym till ordet är begreppet 

brännmärka som (socialt) avvikande. Vilket är ordet?  

 

9 

Vad heter den himlakropp som fått sitt namn efter dess upptäckare, och som kan ses från 

Jorden under en kort period vart 76:e år? 

10 

Vad står dessa två logotyper för? (båda svaren ska vara korrekta) 

 
 

11 

Hon var hela världens okrönta souldrottning, född 1942, död 2018. 1972 sjöng hon in ett 

odödligt gospelalbum som fick samma titel som namnet på sången ovan. (Se noterna) Vad 

hette sångerskan och albumet? 

12 

I nordisk mytologi namnet på regnbågen, som ansågs utgöra en bro mellan himlen och jorden. 

Vilket var namnet? 



 

13 

Världens djupaste ställe heter Challengerdjupet och ligger 11 034 m under havsytan. I vilken 

djuphavsgrav ligger den? 

 

14 

Fint rivet skal av fräsch citron åstadkommes bäst med ett för ändamålet avsett redskap. Vad 

kallas det? 

15 

”Han kom som en vind. Vad bryr sig en vind om förbud?”. Vem har skrivit dikten som börjar 

så? 

 

16 

I vilket land utspelar sig Verdis opera Aida? 

17 

Vad är det svenska namnet på denna vackra fjäril?  

 

18 

Inom hästdressyr finns ett moment där hästen travar på stället. Vad heter detta moment? 

Ledning: ett franskklingande namn 

 

 

19 

År 1906 köpte den preussiske skomakaren Wilhelm Voigt en kaptensuniform, tog befälet över 

en grupp soldater, marscherade in till stadens rådhus där han lät häkta polischefen och 

borgmästaren samt lade vantarna på stadskassan och försvann. Vad hette staden, som fått ge 

namn åt ett ord som betyder ”kupp för att kunna utöva falska maktbefogenheter”? 

20 

Vad heter den skala (enhet) man använder för att mäta styrkan hos Chilipeppar? 

 

Utslagsfrågor 

R1 

Vilken sorts djur är Fjalar i berättelsen om Bröderna Lejonhjärta? 

 

R2 

Evert Taube har skrivit visan ”Vals i Valparaiso”. Vad heter flickan i visan? 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Meter

