
Fråga 1 
 

Mors dag 
Mors dag instiftades i Sverige 1919 på initiativ av författaren Cecilia 
Bååth-Holmberg efter amerikansk förebild. I ett litet häfte kallat 
”Mors dag” som gavs ut 1920 fanns ett antal instruktioner för hur 
dagen kunde firas:  

1. Svenska flaggan hissas från hemmets flaggstång. 

2. Mor hälsas om morgonen med sång av barnen. 

3. Hon bjudes före uppstigandet på gott kaffe och bröd, berett av 
barnen. Hon hedras med blommor och en liten gåva. 

4. Henne beredes, så långt det är möjligt, vila och frihet från allt 
hushållsarbete den dagen. Barnen bädda, sopa, laga mat och diska. 

5. Vid eftermiddagskaffet eller på aftonen hålles en liten 
högtidlighet, där far i huset medverkar. 

6. Frånvarande barn hälsa Mor med brev eller telegram eller vykort, 
som särskilt gjorts och tillhandahållas för mors dag. 

 

När firas mors dag? 

1:  den första söndagen i maj 

X:  den sista söndagen i maj 

2:  den andra söndagen i maj 

 

 

  



Fråga 2    
 

Karljohanssvamp  
Karljohansvamp är en ätlig svamp som förekommer i både löv- och 

barrskog. Den förekommer efter varma somrar och är en god 

matsvamp. Svampen växer bland annat i Nordamerika, nästan hela 

Europa och stora delar av Asien. Karljohansvamp är Upplands 

landskapssvamp.  

I det gamla bondesamhället plockade man svamp – men man åt 

den inte. Svamp användes bland annat som fnöske när man eldade. 

Det var bara överklassen som tog intryck av den franska 

matkulturen där svamp ingick. Kung Karl XIV Johan tog med sig sina 

franska vanor hit och introducerade den ädlaste matsvampen i 

Europa. 

 

Vilket annat namn går Karljohanssvamp under? 

1: Stensopp 

X: Skäggriska 

2: Stenskivling  

 

 

 



Fråga 3    
 

Flossa 
Flossa eller floss är ett danssteg där personen upprepande svänger 
sina raka armar, med knutna händer, från sida till sida, ömsom 
framför, ömsom bakom kroppen samtidigt som man svänger med 
höfterna från sida till sida.  Namnet på danssteget refererar 
till tandtråd, det vill säga floss på engelska. 

Danssteget blev mycket populärt när Katy Perry lät 
youtubaren Backpack Kid, 15-årige Russell Horning, flossa till Perrys 
låt Swish Swish på Saturday Night Live i maj 2017 och blev efter 
detta en trend, bland barn och tonåringar.  

 

Flossa har även dykt upp som en segerdans i ett datorspel? 

1: World of Warcraft 

X: Quake 

2: Fortnite 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dans
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tandtr%C3%A5d
https://sv.wikipedia.org/wiki/Saturday_Night_Live


Fråga 4 
 

Emil i Lönneberga 
Emil i Lönneberga är en av Astrid Lindgrens litterära figurer, 

en pojke i åttaårsåldern som är berömd för att han hittar på bus 

("hyss"), men innerst inne är en snäll pojke. Familjen Svensson och 

deras anställda bor på gården Katthult i Lönneberga 

socken i Småland. 

En gammal gumma som bor i en stuga inte långt från Katthult och 

ofta hjälper till på gården, är synnerligen skrockfull och 

berättargärna för barnen och alla som vill höra på 

om vättar och mylingar.  

 

Vad heter den krumma lilla gumman som satte skräck i hela 

Lönneberga? 

1: Halta Lotta 

X: Krösa-Maja 

2: Kommandoran 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Astrid_Lindgren
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_litter%C3%A4ra_figurer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pojke
https://sv.wikipedia.org/wiki/Katthult
https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6nneberga_socken
https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6nneberga_socken
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A5land
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skrockfull
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4tte
https://sv.wikipedia.org/wiki/Myling


Fråga 5 
 

Sigvard Bernadotte 
Sigvard Oscar Fredrik Bernadotte, född 7 juni 1907 var från födseln 

en svensk prins och blev internationellt 

erkänd formgivare, illustratör och industridesigner. Han studerade 

vid Lundsbergs skola och blev 1926 den första i familjen Bernadotte 

som avlade studentexamen. Efter andra världskriget blev Sigvard 

Bernadotte konstnärlig ledare hos Georg Jensen i Köpenhamn. Han 

har formgivit Explorer Vodkaflaskan, Margrethe skålserie och denna 

konservöppnare: 

 

 

 

Vad heter konservöppnaren? 

1: Röda Clara 

X: Röda faran 

2: Röda Maja 

https://sv.wikipedia.org/wiki/7_juni
https://sv.wikipedia.org/wiki/1907
https://sv.wikipedia.org/wiki/Formgivare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Illustrat%C3%B6r
https://sv.wikipedia.org/wiki/Industridesign
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lundsbergs_skola
https://sv.wikipedia.org/wiki/Studentexamen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Georg_Jensen_A/S
https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6penhamn


Fråga 6 
 

Läppstift 
Läppstift är ett smink som har använts sedan antikens Egypten då 

det var socialt accepterat för båda könen och ansågs ha en magisk 

kraft. Till en början användes röd ockra som blandades med vatten 

och duttades på läpparna. Under medeltiden sminkade sig även 

nunnor vilket torde bero på att många kom från högre 

samhällsklasser. Klostren var även viktiga producenter av läppstift 

som tillverkades av blod och fett, ibland tillsammans med arsenik, 

samt krossade fiskfjäll. 

 

Vem myntade uttrycket ”Gör dig själv en drink, måla läpparna och ta 

dig samman”? 

1: Elizabeth Arden 

X: Elizabeth Tylor 

2: Drottning Elisabet I 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Smink
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antiken
https://sv.wikipedia.org/wiki/Egypten
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ockra
https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4ppar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Medeltiden
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arsenik


Fråga 7 
 

Carlstens fästning på Marstrand 
Efter freden i Roskilde 1658 blev Bohuslän och därmed även 

Marstrand svenskt. Staden var sedan länge en betydande 

handelsplats. Eftersom hamnen nästan aldrig fryser till, förlades en 

del av den svenska flottan här. För att försvara Marstrand 

beslutade Karl X Gustav att bygga en fästning på ön. Arbetet 

utfördes av fångar som dömts till straffarbete.  

 

Vilken är Carlstens fästnings mest kända fånge? 

1: Johan Anckarström 

X: Lars Molin ”Lasse-Maja” 

2: Lars-Inge Svartenbrandt 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Freden_i_Roskilde
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bohusl%C3%A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Flotta
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_X_Gustav
http://sv.wikipedia.org/wiki/Straffarbete


Fråga 8 
 

Näcken 
Näcken är ett övernaturligt manligt vattenväsen som främst håller 

till i älvar, åar, tjärnar och sjöar i inlandet. Figuren är känd från 

gammal nordisk folktro och diktning sedan fornnordisk tid, främst 

ifrån sägner och folkvisor från Norge och Sverige. Näcken är ett 

förkroppsligande av farorna förknippade med vatten och uppträder 

i en rad olika skepnader. Ofta försöker han på olika sätt locka till sig 

personer för att dränka dem. 

 

Näcken kan inta andra skepnader, vad kallas han då?  

1: Bäckahästen 

X: Violinmannen 

2: Tjärnkarlen 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenande
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84lv
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tj%C3%A4rn
https://sv.wikipedia.org/wiki/Folktro
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diktning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordens_f%C3%B6rhistoria
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4gen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkvisa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norge
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Drunkning


Fråga 9 
 

Fia med knuff 
Fia med knuff, är ett brädspel för 2–4 spelare som rekommenderas 

från 5 år i Sverige. Spelets svenska namn kommer från det latinska 

ordet fiat som betyder "gång". Enligt speltillverkaren Alga är det ett 

av världens äldsta spel. Spelet är en förenkling av 

det indiska spelet Pachisi. Det tillverkas i oförändrad form 

sedan 1914, har sålts i miljontal och är Tysklands mest populära 

bordsspel.  

 

Vad heter Fia med knuff på engelska? 

1: Game on 

X: Uno 

2: Ludo 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A4dspel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alga_(speltillverkare)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Indisk
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Pachisi&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/1914


Fråga 10 
 

Lutande tornet i Pisa 
Lutande tornet i Pisa är domkyrkans fristående klocktorn (i 
staden Pisa i nordvästra Italien. Det cirka 55 meter höga tornet är 
mest känt för att det lutar. Tornet började byggas 1173 som ett 
normalt torn och tog 199 år att bygga. Tornet började långsamt att 
luta redan innan bygget var slutfört. Den högsta biten av tornet 
byggdes därför färdigt i en något annan vinkel, i ett försök att lindra 
problemet. Årligen besöker flera miljoner människor tornet och går 
de 296 trappstegen till toppen. 

 

Hur många grader lutar tornet? 

1: 5 grader från centrumlinjen 

X: 10 grader från centrumlinjen 

2: 2 grader från centrumlinjen 

 

 

 

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Pisas_katedral
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pisa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Italien
https://sv.wikipedia.org/wiki/1173


Fråga 11 
 

The big five 
Storvilt, eller The Big Five, är en jägarterm för fem stora vilt som 
lever på Afrikas savanner. Storvilt ansågs som de svåraste och 
farligaste vilten att jaga på den afrikanska savannen. Samtliga dessa 
djur har minskat eller försvunnit från flera områden. Trots detta 
dödas dessa arter av tjuvjägare och det finns därför även 
internationella överenskommelser som gör att handel med delar av 
dessa djur är förbjuden. Numera används uttrycket "storvilt" även 
bland turister på safari som checklista på djur som man gärna vill få 
se. 

 

Vilka är djuren i the Big five? 

1: Leopard, lejon, elefant, noshörning och giraff 

X: Leopard, lejon, elefant, noshörning och zebra 

2: Leopard, lejon, elefant, noshörning och afrikansk buffel 

 

 

 

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vilt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://sv.wikipedia.org/wiki/Savann
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tjuvjakt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Safari


Fråga 12 
 

Sikta mot stjärnorna  
Sikta mot stjärnorna var en under mitten av 1990-talet populär 
talangtävling i den svenska TV-kanalen TV4. Programmet sändes 
under åren 1994 -2002  och gick ut på att 
tävlande sångare imiterade kända artister, och den bästa i varje 
program gick vidare till final. Den vinnande i finalen gick sedan till en 
Europafinal. Programmet byggdes på det holländska 
formatet Soundmixshow. 

 

Vem var progamledare 1994 - 1997 och även skrivit signaturmelodin 

för programmet? 

1: Agneta Sjödin 

X: Lotta Engberg 

2: Lasse Holm 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/1990-talet
https://sv.wikipedia.org/wiki/TV-kanal
https://sv.wikipedia.org/wiki/TV4
https://sv.wikipedia.org/wiki/TV-%C3%A5ret_2002
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A5ngare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Artist
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Soundmixshow&action=edit&redlink=1


Facit 
 

Fråga 1  X Mors dag = sista söndagen i maj 

Fråga 2  1 Karljohanssvamp = Stensopp  

Fråga 3  2 Flossa = Fortnite  

Fråga 4  X Emil i Lönneberga = Krösa-Maja  

Fråga 5  1 Sigvard Bernadotte = Röda Clara  

Fråga 6 X Läppstift = Elizabeth Taylor  

Fråga 7  X Carlstens fästning = Lars Molin ”Lasse Maja”  

Fråga 8 1 Näcken = Bäckahästen  

Fråga 9 2 Fia med knuff = Ludo 

Fråga 10 1 Lutande tornet i Pisa = 5 grader från centrum 

Fråga 11 2 The big five = Leopard, lejon, elefant, noshörning 

och afrikansk buffel 

Fråga 12 2  Sikta mot stjärnorna = Lasse Holm 

 
 
 
  

 

 



Facit  

 
□ 1    ■ 1   □ 1 

1 ■ X   2 □ X  3 □ X 

□ 2    □ 2   ■ 2 

 

 

□ 1    ■ 1   □ 1 

4 ■ X   5 □ X  6 ■ X 

□ 2    □ 2   □ 2 

 

 

□ 1    ■ 1   □ 1 

7 ■ X   8 □ X  9 □ X 

□ 2    □ 2   ■ 2 

 

 

■ 1    □ 1   □ 1 

10 □ X   11 □ X  12 □ X 

□ 2    ■ 2   ■ 2 

 



Svarsblankett 
 

Namn: 

 

□ 1    □ 1   □ 1 

1 □ X   2 □ X  3 □ X 

□ 2    □ 2   □ 2 

 

 

□ 1    □ 1   □ 1 

4 □ X   5 □ X  6 □ X 

□ 2    □ 2   □ 2 

 

 

□ 1    □ 1   □ 1 

7 □ X   8 □ X  9 □ X 

□ 2    □ 2   □ 2 

 

 

□ 1    □ 1   □ 1 

10 □ X   11 □ X  12 □ X 

□ 2    □ 2   □ 2 
 



Tipspromenaden har skapats av: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har öppet hela sommaren! 

 

Inget lyftuppdrag är för stort eller för litet för oss. Vi har allt från 

stora till små mobilkranar, mobila tornkranar, kranbilar, trailer, 

minikranar, hjullastare och lyfttillbehör. Edins Kranar AB är både 

kvalitets- och miljöcertifierade, ISO 9001, ISO 14001. 

 
Edins Kranar AB 

Äggelundavägen 5 

175 62 Järfälla 

08-36 96 00 

www.edinskranar.se 

 

Välkommen! 
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