
DE HADE HJÄRNKOLL 

 
ÅRETS FÖRBUNDSFINAL i frågetävlingen SPF Seniorernas Hjärnkoll lockade rekordmånga distriktslag till 
start. Hela 21 lag som alla börjat sin resa med att vinna på hemmaplan deltog. Laget från 
jämtlandsdistriktet var med för första gången medan flera av de andra var med för både andra och tredje 
gången. I det vinnande laget från SPF Seniorerna Oxelösund och Sörmlandsdistriktet tävlade Lennart 
Carlsson, Gerd Löfgren och Lillemor Skyllbäck. Tävlingen genomfördes traditionsenligt ombord på 
Cinderella, Viking Line, den 27-28 september. Med ombord fanns ett stort gäng medföljande och 
åhörare. 
PETER SIKSTRÖM, förbundets generalsekreterare, var frågeledare och höll ihop grundomgången med 
småprat och lagpresentationer. Strängt avkrävde han tystnad från tävlande och publik som viskade lite 
väl högt. 

Däremot erbjöds mikrofon till den första trevande hejarklacken från Skåne som i takt med lagets 
framgångar blev allt morskare och drog med sig flertalet andra klackar som förhöjde både stämningen 
och tävlingslusten i lokalen. Årets frågor var aningen knivigare än tidigare år men bestod, enligt 
deltagarna, av en bra blandning ämnen. I finalspurten hade Västmanland ensam koll på Sydkoreas valuta 
och Sörmlandslaget kunde sin H C Andersen. 
DETTA MEDFÖRDE ATT Sörmland gick upp i topp medan Skåne och Västmanland fick skiljas åt med en 
utslagsfråga där Skånelagets litteraturkunskaper kom väl till pass för att minnas vilken ledamot av Svenska 
akademien som skrev romanen Dykungens dotter. Under den avslutande prisutdelningen förärades 
topptrion medaljer samt hederspriser från Folkspel, SJ och Viking Line. 

 
RESULTAT HJÄRNKOLL 2016 

1. Sörmlandsdistriktet, SPF Seniorerna Oxelösund (7 poäng) 

2. Skånedistriktet, SPF Seniorerna Dalbybygden (5 poäng) 

3. Västmanland, SPF Seniorerna Kung Karl Kungsör (5 poäng) 

4. Skaraborgsdistriktet, SPF Seniorerna Lidköping (5 poäng) 

5. Kalmar län, SPF Seniorerna Västervik (4 Poäng) 

5. Ostgötadistriktet, SPF Seniorerna Baltzar (4 poäng) 

 
FINALFRÅGORNA 
1 Vad heter Sigvard Bernadots mönster som prydde Perstorplattan ? 

2 Hlur benämns innevånarna Republiken Elfenbenskusten svenska? 

3 I vilken sport kan man lyckas med en »ollie« eller en »slide, 

4 Vad hette den till Storbritannien invandrade furstesläkter innan den bytte till Mountbat  1917? 



5 Vilket är motsatsbegreppe till placeboeffekt? 

6 Karl Kristiansson är den er av de två lata och obegåvade poliserna som patrullerar tills mans i 

Sjöwall/Wahlöös polisromaner. Vad heter den andra? 

7 Världens mest trafikerade flygplats ligger i USA. Men i vilken stad? 

8 Vilket begrepp används för en person som fått ge namn åt företeelse eller uppfinning? 

9 Flera månader har fått sina namn efter romerska gudar.  vilken Gud har fått ge namn åt maj 

månad? 

10 Vilket sällskapsspel har namn efter Kejsaren av Japan 

11 Vilket tv-program har Gigue ur Overture i C-dur av Teleman, som signaturmelodi? 

1 2 Vad heter sporerna från lummerväxter som förr anvädes som emballage i pillerburkar 

13 Vilket djur delar namn med ett nickelrikt nysilver? 

14 Vad är knävelborren ett exempel på? 

15 Vad heter den officiella valutan i Sydkorea? 

16 Vad heter H C Andersens saga som Disneys succefilm bygger på? 

 

 


