
 

dks ’Året der gik’-quiz 2021 
i samarbejde med   

 

1. Hvilken film vandt ved årets Oscar-uddeling både priserne Bedste film, Bedste instruktør og 

Bedste kvindelige hovedrolle? 

 

2. Fra hvilket medicinalfirma kom den vaccine, der i april blev taget ud af det danske 

vaccineprogram, på trods af at 150.000 danskere allerede havde fået første stik med den? 

 

3. Hvilken radiovært overtog i starten af året værtsrollen i radioprogrammet 'Mads & 

Monopolet', som herefter fik nyt navn? 

 

4. Hvad hedder politikeren, der i år blev indsat som den første kvindelige vicepræsident i 

USA? 

 

5. Hvilken canadisk skuespiller, som slog igennem i filmen 'Juno', blev i 2021 den først 

transkønnede person på forsiden af Time Magazine? 

 

6. Hvilken ærkedansk sodavand kunne i år fejre 50-årsjubilæum og havde derfor tallet 50 

stående med store typer på både dåser og flasker? 

 

7. Den Danske Ordbog optog mange nye ord i løbet af året. Hvilket adjektiv fra engelsk 

betegner det at have opnået større bevidsthed om sociale og racemæssige 

uretfærdigheder? 

 

8. Hvilken fælles betegnelse bruges om det amerikanske parlaments to kamre, der ligger på 

Capitol Hill i Washington og blev angrebet af demonstranter i januar? 

 

9. Hvilken realitystjerne brød i år med rapperen Kanye West efter knap syv års ægteskab? 

 

10. Efter lang tids venten udkom den 25. officielle James Bond-film i år. Hvad hedder filmen? 

 

11. I hvilken kanal satte containerskibet Ever Given sig fast i seks dage i april, hvilket ramte den 

globale handel for milliarder? 

 

12. Hvem overtog i februar posten som politisk ordfører for Enhedslisten fra Pernille Skipper? 

 

13. Hvilken fodboldklub skiftede Lionel Messi til i august? 

 



 

14. Stine Pilgaard vandt i år De Gyldne Laurbær for sin humoristiske roman, der handler om en 

ung kvinde, som flytter til Vestjylland. Hvad hedder romanen? 

 

15. Hvilken serie på Disney+ havde premiere i januar og handler om ægteskabet mellem 

androiden Vision og superhelten Wanda Maximoff? 

 

16. Hvilket dansk navn har det italienske band, der vandt årets Eurovision Song Contest med 

sangen 'Zitti E Buoni'? 

 

17. Hvilken dansk forfatter står bag de to erindringsromaner 'Den der lever stille' fra 2018 og 

efterfølgeren 'Hvis vi ikke taler om det' fra i år? 

 

18. Hvad hedder hovedstaden i Afghanistan, der i august blev indtaget af Taleban? 

 

19. Hvilken af dansk films store stjerner kunne i år ses i rollen som Margrete 1. i filmen af 

samme navn? 

 

20. I april døde den britiske prinsgemal blot to måneder før, han ville være fyldt 100 år. Hvad 

hed dronning Elizabeths mand igennem 74 år? 

 

21. Hvilken journalist dykker ned i sin egen familiehistorie i podcasten 'Mors afskedsbrev', der 

udkom i år? 

 

22. Hvilket ord, der også er sangens titel, mangler i disse linjer fra Justin Biebers hitsingle: 'I got 

my ... out in Georgia, I get my weed from California'? 

 

23. I hvilket land foregår tv-serien 'Squid Game', der i 2021 blev en af de mest sete Netflix-

serier nogensinde? 

 

24. Hvem var den eneste dansker, der ved herrernes fodbold-EM i sommer scorede to mål i 

samme kamp, nemlig i 4-0-sejren over Wales? 

 

25. Hvem gjorde comeback som 'X Factor'-vært, da hun i år udfyldte rollen som vikar for en 

barslende Sofie Linde? 

  



 

Svar – ALT.dks ’Året der gik’-quiz 2021:  
1. Nomadland  

2. AstraZeneca 

3. Sara Bro 

4. Kamala Harris 

5. Elliot Page 

6. Faxe Kondi 

7. Woke 

8. Kongressen 

9. Kim Kardashian 

10. No Time to Die 

11. Suez-kanalen 

12. Mai Villadsen 

13. Paris Saint-Germain 

14. Meter i sekundet 

15. WandaVision 

16. Måneskin 

17. Leonora Christina Skov 

18. Kabul 

19. Trine Dyrholm 

20. Prins Philip 

21. Adrian Hughes 

22. Peaches 

23. Sydkorea 

24. Kasper Dolberg 

25. Lise Rønne 

 


