Frågor Gutar frågar gutar. Final 19/3 2017

1. I vilka socknar finns följande gårdsnamn?
a. Haralds b. Kulde c. Robbenarve d. Bobbenarve
2. Hur gick det för hästhoppande gotländska deltagaren i Paralympics
i Rio 2016
a. Vad heter hon? b Vad heter hennes häst?
c Vilken/vilka placeringar fick de?
d.Vilken socken bor ryttarinnan i?
3. Stora Karlsö ägs, nästan hela, av Karlsö Jagt- och
Djurskyddsförenings AB (Karlsöklubben).
a. Vad heter Karlsöklubbens vd?
b. Vad heter Karlsöklubbens ordförande?
c. Vad heter rederiet som äger båten Stora Karlsö?
d. Hur många passagerare är båten klassad för?
4. a. Hur djupt är Sigvalde träsk?
b. Hör högt är Högklint?
c. Hur lång är Visby ringmur?
5. Vem har ordförandeposterna i följande styrelser/nämnder i Region
Gotland?
a. Regionfullmäktige
b. Kultur- och fritidsnämnden c. Tekniska nämnden
6. I Hejde kyrka hängde det två klockor med runskrift. Till vilken
annan gotländsk kyrka flyttades en av dessa?
7. Det fanns under medeltiden (1300-talet) en präst i en gotländsk
socken som kunde hänga sina handskar på solens strålar och

förutsäga sin egen dödsdag. I vilken socken verkade han och vad
hette han?
8. Hur mycket vägde silverskatterna som hittades på Gotland och i
vilka socknar hittades de?
a. Velinge 1936 b. Karls 1966 c. Spillings 1999
d. Burge 1967
9. En av artisterna, som var med i TV-programmet ”Så mycket
bättre”, som spelades in på Pensionat Grå Gåsen i Burgsvik, är den
kända countrysångerskan Jill Jonsson.
a. Vad heter gotlänningen som producerade och var med och
skrev texter till flera av de låtar hon framförde?
b. I vilken socken har han bott de senaste åren?
c. Vad hette hans på Gotland kände, numera avlidne far?
10. Vilket parti företräder följande regionråd i Region Gotlands
styrelse?
a. Meit Fohlin b. Isabell Enström c. Saga Carlgren
11. Vem äger GEAB, Gotlands Energi AB och vem är
styrelseordförande respektive vd?
a. Ägare? b. Ordförande? c. Vd?
12. Vem innehade följande befattningar på Gotland 1977?
a. Landshövding
b. General Gotlands Militärkommando c. Biskop Visby stift
13. Vilka föreställningar av William Shakespeare framförs av
Romateatern i Roma klosterruin följande år?
a. 2006
b. 2016
c. 2017

14. En av Gotlands märkliga runskrifter påträffades 1940 och är också
en av öns minsta, den består endast av sex ord och är ristad på ett
sandstensbryne. På baksidan av brynet finns också något märkligt.
a. I vilken socken hittades det?
b. Vad heter gården?
c. Vad finns det på baksidan?
15. Vem har skrivit följande böcker?
a. Är det en dröm, så låt mig drömma
b. Utanför ringmuren
c.
Svara mig östergök
16. Gamla vägar har ofta namn på Gotland. Ved heter vägarna
mellan…..?
a. Bander i Mästerby och Eskelhem
b. Dalhem och Roma kyrka
c.
Ganthem och Hörsne
17. Gotland börjar bli känt för sina mathantverkare, i vilka socknar har
följande företag sin bas?
a. Halfvede Musteri (must, glögg cider)
b. Gotlands Delikatesser ( pesto, chutney, marmelad, sylt)
c. Gotlandsgårdens Konfektyr
d. Gute Vingård ( vin, dressingar, smaksatta oljor, vinäger)
18. Gotlands Hembygdsförbund fyllde jämnt 2016. Det firades med ett
speciellt arrangemang 1-2 juli.
a. Hur många år fyllde förbundet?
b. Vad kallades arrangemanget?
c. Var hölls arrangemanget?

Svar på finalfrågorna.

1. a. Haralds = Alva
b. Kulde = Garda c. Robbenarve = Garda
d. Bobbenarve = Öja
2. a. Louise Etzner-Jakobsson b. Zernard c. 2 brons d. Eksta
3. a. Anne Melin b. Petter Rimfors c. Rederi AB Grisslan d. 120
personer
4. a. Sigvalde: 16 m b. Högklint: 48 m c. Visby ringmur: 3,4 km
5. a. Bo Björkman
b. Filip Reinhag
c. Tommy Gardell
6. Sanda kyrka
7. Rone och Petrus Barkvardi
8. a. Velinge 1936: 8 kg i Buttle
b. Karls 1966: 4 kg i Tingstäde
c. Spillings 1999: 67 kg i Othem (samt 20 kg brons)
d. Burge 1967: 12 kg i Lummelunda
9. a. Tobias Fröberg
b. Viklau
c. Ante Fröberg
10. a. socialdemokraterna b. miljöpartiet c. vänsterpartiet
11. a. Vattenfall (75%) och Region Gotland (25%)
b. Ordf.: Jenny Larsson (Vattenfall)
c. Vd: Jan Karlsson
12. a. Einar Gustafsson (1974-1980) b. Kjell Nordström (1971-1980)
c. Olof Herrlin (1962-1980)
13. a. 2006: ”Slutet gott allting gott” b. 2016: ”Lika för alla”
c. 2017: ”En vintersaga”
14. a. Romakloster
b. Timans
c. Gjutform för ett smycke (På
framsidan nämns namn på två personer och fyra länder)

15. a. Sune Österdahl
b. Eva Hedén
c. Ebba Richert
16. a. Ekorrgate
b. Karby gate
c. Rasnevägen (Rasnar)
17. a. Dalhem
b. Väskinde
c. När
d.
Hablingbo
18. a. 80 år
b. Alltingsdagar
c. Roma kungsgård

