Gutar frågar gutar, omgång ett, 15-22 januari 2017
1.

Under 1960-1980-talet fanns det tre socknar där det var populärt med
logdans. I vilka socknar?
(3)

2.

Vem är huvudtränare/coach för Endres innebandydamer resp.
Visby/Roma seniorishockeylag?

3.

Vad heter kyrkoherden i följande pastorat?
a: Romakloster
b: Burs/Stånga/När
c: Fardhem

4. Genom vilka socknar rinner Gothemsån? Nämn 6 av dessa.

d: Slite camping

(4)

(2)
13. Boken om LM Ericsson utkom i april 2016. Vad heter boken och vem är
författaren?
(3)

(3)

14. Lafranz, son till mäster Botvid af Eskelhem, gjorde runskriften i denna
kyrka, vilken syns i valvet ovanför korportalen. I vilken kyrka? (1)

(3)

5.

Hur många kontor har och på vilka platser finns Sparbanken Gotland? 3

6.

Vid renovering av en gotländsk kyrka 2016 hittades det takmålningar från
1200-talet. Vilken kyrka?
(1)

7.

Jakob Dubbe var allmänt känd för allmogen under ett öknamn. Vilket? (1

8.

Vad heter följande växter på svenska?
a: buldarjan
b: båsmanshatt
c: tarald

(3)

Vem är ordförande resp vd för AB Gotlandshem?

(2)

9.

12. I vilka socknar ligger följande campingplatser?
a: Burgsviks camping
b: Kappelshamns camping
c: Ljugarns semester- och campingby

10. I vilka socknar ligger följande idrottsplatser?
a: Forsavallen
b: Hansavallen
c: Sudervallen

(3)

11. Nämn tre av David Ahlqvists utgivna böcker.

(3)

15. Vem har skrivit följande böcker?
a: Utanför
b: Bland ödekyrkor och gamla gårdar

(2)

16. Visby Ladies åkte ut i dambasketligans kvartsfinal i två raka matcher
våren 2016.
a: Vilket lag slog ut dem.
b: Varifrån kommer det laget?
(2)
17. Vi hade under 2016 två konkurrerande rederier som trafikerade Gotland –
fastlandet.
a: Vad heter det nya rederiet som bl.a. körde på Västervik?
b: Vad heter deras fartyg?
c: Vad heter bolaget som äger fartyget?
d: Vad heter vd:n i bägge bolagen, för och efternamn?
(4)
18. Region Gotlands (Gotlands kommuns) kulturpris delas ut årligen.
a: När delades det ut första gången?
b: Vem fick det 2016?
c: Vad heter boken denna person gav ut 2016?
(3)
----------------------Totalt 46 p

Gutar frågar gutar, svar omg 1 2017.
1. Eke, Hejde, Martebo
2. Alexander Brinkmann resp. Mike Beharrell

11. Gotlänningar (1945), Utsikt från Bringsarve (1956), Gubbar i
min spegel (1960), Självdeklaration (1970), Gamla
gotländska ordspråk och talesätt (1975),
Louis Sparre – Gotlandsskisser (1981)

3. Romakloster: Pernilla Cramnell
Burs/Stånga/När: Emil Stenhammar
Fardhem: Anders Jernberg

12. Burgsviks camping i Öja
Kappelshamns camping i Hangvar
Ljugarns semester- och campingby i Ardre
Slite camping i Othem

4. Hejde, Guldrupe, Vänge, Viklau, Halla, Roma, Dalhem,
Hörsne, Gothem
(Grävd gren från Roma till Akebäck o Follingbo räknas inte.)

13. Visbyfabriken 1961 – 2004 och Karin Persson

14. Hellvi kyrka
5. Två kontor i Stånga och Roma
6. Vall kyrka

15. Utanför: Gustaf Larsson
Bland ödekyrkor och gamla gårdar: Per Josef Enström

7. Peit Jaku

16. Udominate från Umeå

8. Buldarjan: kransborre, vänderot
Båsmanshatt: blåklint, väddklint, ängsvädd, blåklocka eller
storklocka
Tarald: smällglim eller tarald

17. a: Gotlandsbåten (AB)
b: HSC Express
c: HSC Nordic (AB)
d: Ralph Axelsson

9. Ordf : Mats Ågren Vd: Elisabeth Kalkhäll

18. a: 1962
b: Roland Olsson
c: Det gotländska jordbrukets historia

10. Forsavallen i Lärbro
Hansavallen i Havdhem
Sudervallen i Hemse

