
Frågor till Alvestatävlingen 2022 
 

1. 

Vad heter Sveriges Socialminister? (för- och efternamn) 

 

2. 

Rakit(is) är en sjukdom orsakad av D-vitaminbrist. Den var vanlig i Sverige ännu på 

1930-talet. Viket var det vardagliga namnet på sjukdomen?   

 

3. 

Varifrån kommer en bil med nationalbeteckningen E? 

 

4. 

Filmen Hon dansade en sommar gjorde en internationell skandalsuccé år 1951 och 

begreppet ”den svenska synden” myntades. Vem spelade den kvinnliga huvudrollen?    

 

5. 

”Chicken tikka masala” är en maträtt som blivit populär i Västeuropa. Men den har sina 

rötter i ett asiatiskt land. Vilket? 

 

6. 

Vilken är tonsättaren som har skrivit ”Intåg i Sommarhagen”?  

 

7. 

Diamantbollen har delats ut sedan 1990 till årets främsta kvinnliga fotbollsspelare. En 

spelare har fått utmärkelsen fem gånger. Vilken? (för- och efternamn) 

 

8. 

I teleskop av newtontyp använder man sig av en spegel som buktar inåt. Vad kallas en 

sådan typ av spegel? 

 

9. 

I Bibelns Gamla Testamente förekommer en kämpe som tycktes vara omöjlig att 

övervinna för Filistéerna. Dock lurade Delila av honom, att hemligheten med hans 

styrka låg i hans långa hår. Efter att hon klippt av honom håret då han sov, kunde 

Filistéerna fängsla honom. Vad hette denne kämpe? 

 

10. 

I Kerstin Ekmans senaste roman får vi följa den pensionerade jägmästaren Ulf och hans 

möte med en varg. Men boken rymmer också frågor om ånger, människans förhållande 

till det vilda och om livets obevekliga slut. Vad heter boken?  

 

11. 

Vad heter orten och innebandylaget med samma namn vars herrlag vunnit sex SM-guld 

2010- 2019?  

 



 

12. 

Vad heter den ryska valutans motsvarighet till svenska kronor?        

 

13. 

Han levde på 1200-talet och var världens störste erövrare någonsin och en av de råaste. 

Vad hette han?                                                                                                

 

14. 

”Stolthet och fördom” är titeln på en av vår tids klassiker. Författarinnan var född 1775 

och dog 1817. Boken kom ut 1813 och har filmats åtskilliga gånger, senast 2016. Vad 

hette författarinnan?  

 

15. 

Från vilken svensk stad kommer rockbandet ”kent”?    

 

16. 

Ett system där fordon, som släpper ut mycket avgaser, beskattas hårdare än ett, som 

släpper ut mindre. Avsikten är att få folk att köra mera klimatsmart. Vad kallas detta 

system? 

 

17. 

Den heliocentriska världsbilden innebär att solen är universums centrum och planeterna 

kretsar kring den. Vem är dess upphovsman?                                    

 

18. 

Den stilriktning inom konst, grafik, arkitektur och konsthantverk som dominerade från 

år 1890 – 1920 kallades i Norden och i tysktalande länder för Jugend. I övriga världen 

hade den ett annat, franskklingande namn. Vilket?   

 

19. 

Blommor får hjälp av bin att överföra pollen och i gengäld får bina nektar från 

blommorna. Vad kallas samarbetet mellan artskilda individer med en biologisk 

fackterm?  

 

20. 

Ett ord som härrör från namnet på en mycket sträng lagstiftare i Aten på 600-talet f.Kr. 

Synonymer är: omänsklig, grym, hänsynslös, mycket sträng. Vilket är ordet?      

 

  



1. Svar: Lena Hallengren  

2. Svar: engelska sjukan  

3. Svar: Spanien  

4. Svar: Ulla Jacobsson  

5. Svar: Indien  

6. Svar: Olof Wilhelm Peterson-Berger 

7. Svar: Lotta Schelin 

8. Svar: konkav 

9. Svar: Simson 

10. Svar: Löpa varg 

11. Svar: Storvreta 

12. Svar :  rubel  

13.Svar: Djingis Khan 

14. Svar: Jane Austen 

15. Svar: Eskilstuna 

16. Svar: bonus/malus 

17. Svar: Nicolaus Copernicus 

18. Svar: Art nouveau 

19. Svar: symbios 

20. Svar: drakonisk 

 

 

 

 


