FACIT
Till att börja med vill jag be om ursäkt för tryckfelsnisse
gällande fel delstat i fråga 3, det skulle ju stått Iowa. Hoppas
det inte orsakat alltför stort problem. //Helena

1. Vad står E:et för i

1. 2

?

Elmtaryd

2. Vi i Herrestad Samfällighetsförening kallar vårt samlingshus
för Tomtstugan. Men vad kallade “ den sista torparen- Stig
Eriksson” sitt hem?

2. X

Toresunds huvud ( finns att
läsa på Herrsta.com/festkommittén)

3. I februari började primärvalsprocessen i USA som ska vaska
fram Demokraternas presidentkandidat. Vem var det som vann i
det första valet i Iowa?

3. X

Pet Buttigieg

4. Cat Stevens är en populär brittisk sångare, gitarrist och
låtskrivare. som under en tid växte upp i Gävle med sin svenska
mamma. Men Cat Stevens är en pseudonym. Vad hette han
egentligen?

4. 1

Stephen Demetre
Georgiou
Robert Zimmerman= Bob Dylan
Declan Patrick MacManus= Elvis Costello

5. Det har varit turbulent kring Svenska Akademien. För ett år
sedan utsågs en ny ständig sekreterare. Vad heter den person som
varje år får läsa upp vem som blir Nobelpristagare i litteratur?

5. 2

Mats Malm

Stig Malm - ordf i LO 1983-1993
Krister Malm - chef Musikmuséet, Stkhm

6. Armand Duplantis har satt flera världsrekord i stavhopp,
inomhus, under våren, som ligger nu på 6,19 m
Men vad är världsrekordet för damer, som innehas av Jelena
Isinbajeva från Ryssland?

6. 2

5.06m

7. Ludwig van Beethoven uppmärksammas i år eftersom det är
250 år sedan han föddes. Han skrev bl.a 9 symfonier, 5
pianokonserter, 1 opera, 32 pianosonater och flera
kammarmusikverk. Vad heter hans opera?

7. X

Fidelio
Falstaff av G Verdi
Filosofens själ ( Orfeus och Eurydike) av
F J Haydn

8 .Förbifart Stockholm - bygget pågår för fullt. Men när invigdes
Stockholms första tunnelbana?

8.  1

1950
1933 den första tunneln men då för
spårvagn

9. I år skulle den 65:te upplagan av Melodifestivalen
genomförts. Under 6 lördagar i feb-mars har
uttagning skett och vinnare blev “The Mamas” som
skulle representerat Sverige. Men var skulle
Eurovision song contest, som är den 65:te i ordningen,
hållas?

9.  2

Rotterdam
Tel Aviv 2019, Lissabon 2018

10. Just nu spirar och gror det överallt - det är ju vår!!! Men vad är
det som egentligen gror, det som heter Gagea lutea på latin?

10.X

Vårlök

Blåsippa= Anemone hepatica
Snödroppe = Galanthus nivalis

Släktnamnet skrivs alltid med stor bokstav, artnamnet
skrivs alltid med liten bokstav

11. I vår datoriserade värld finns många förkortningar som vi ofta
använder oss av. Men vad står egentligen förkortningen HDMI
för?

11. 1

High Definition
Multimedia Interface

12. Matlagnings- och bakprogram liksom receptböcker är mycket
populärt. Vi blir mer och mer inspirerade av det asiatiska köket.

Så vad är det här för ört?

12. X
1=

Wasabi
galangarot 2=

krachai

13. I dessa Coronatider har personer, städer och länder tvingats in
i KARANTÄN. Ordet kommer av ett särskilt tal, som angav antalet
dagar ett skepp skulle ligga ute på redden innan det kom in i
hamn. Hur många dagar gäller det?

13. X

40 dagar
Via franskans quarantaine, från det italienska
uttrycket quarantena, och betyder "fyrtio
dagar(speriod)". Uttrycket skapades i Venedig
och infördes efter Digerdöden

