Fråga 1. Kirskålen sägs ofta felaktigt ha införts i Sverige
av munkar under medeltiden. Arkeologiska fynd visar
emellertid att den odlades i Sverige redan under
förromersk järnålder (500 f. Kr. – år 0), långt innan
klosterväsendet etablerats i Skandinavien. Munkarna
odlade kirskål som läkeört och grönsak liksom på
svenska slott och herrgårdar så sent som för några sekler
sedan och det är därifrån den spritt sig till nuvarande
omfattning. Hur hög kan kirskål bli?

1. 80 cm
X. 1 m
2. 1 m och 20 cm

Fråga 2. Vad blir denna kluring?
1

16−4/ 4 + 2 =?

1. 17
X. 2
2. 5

Fråga 3. Disney släppte denna film den 5 mars i år. Vad
heter den?
1. Raya och den
sista draken
X. Gaia och den
trista draken
2. Den vita stenen

Fråga 4. Den 1 januari fick alla medlemsländer i EU nya
regler för drönare. I Sverige kom en lagändring från
infrastrukturdepartementet. Vilket av alternativen nedan
är inte något som nu behöver uppfyllas enligt lag?
1. Det behövs särskilt tillstånd för att få flyga högre
än 120 meter över marken.
2. Leksaksdrönare måste förses med en
transponder som sänder operatörens ID
X. Man måste registrera sig som drönaroperatör.
Kommentar: Det
blev fel ordning här,
alla som svarat X
eller 2 får rätt!

Fråga 5. Vilken svensk konstnär målade år 1889 tavlan
”Vy från Sjögestad” föreställande Sjögestad Bro?
1. Edvard Munch
X. Anders Zorn
2. Johan Krouthén

Fråga 6. Guldsmycken är ofta gjorda av 18 karat guld,
men hur många karat är rent guld?

1. 100 karat
X. 24 karat
2. 1000 karat

Fråga 7. Den här rödnäbbade fågeln syntes i veckan i
dammen i Trädgårdsföreningen i Linköping, vad heter
den?

1. Sothöna
X. Strandskata
2. Rörhöna

Fråga 8. Brassinstrumentet eufonium spelar i samma
tonregister som ett annat brassinstrument, vilket?

1. Trombon
X. Kornett

2. Tuba

Fråga 9. Just nu, till följd av COVID-19 pandemin är det
brist på personal i vården, framförallt sjuksköterskor på
intensivvårdsavdelningar runt om i landet. Vilken
utbildning krävs för att kunna arbeta som
anestesisköterska på IVA?

1. Treårig grundutbildning till sjuksköterska
X. Treårig grundutbildning till sjuksköterska och
ett år specialistutbilning
2. Vårdutbildning på gymnasiet och många års
arbetslivserfarenhet på IVA

Fråga 10. I några veckor i april varje år sedan 1907 säljs
majblomman i välgörenhetssyfte. Hur ser årets blomma
ut?
1.

X.

2.

Fråga 11. I Storbritannien avled Prins Philip, hertig av
Edinburgh 9/4 och begravdes 17/4 efter ett långt liv,
varav 73 år som prinsgemål. Var föddes han?
1. Danmark?
X. Skottland?
2. Grekland?

Fråga 12. I Sverige används för närvarande tre olika vaccin
mot COVID-19 och ett fjärde har pauserats innan det tagits
in på den svenska marknaden. Två av dessa har kopplats
samman med en ytterst ovanlig biverkning; proppar i
kombination med lågt antal blodplättar. Vilka
läkemedelstillverkares vaccin är det?
1. AstraZeneca och Johnson & Johnson
X. AstraZeneca och Sanofi
2. AstraZeneca och Novartis

Utslagsfråga:
Hur mycket väger garnnystanet? 48 gram

