
Frågor Vårrally 2017

1: Varberg
Nu är vi i stort sett så långt ut på Getterön som vi kan komma. Norr om oss ligger 
viken som skiljer Trönningenäs och Getterön. Innan 1936 då Getterön fortfarande 
var en ö användes denna vik för att transportera spannmål till kvarnen på andra 
sidan. hur fraktade man spannmålet?

1   Häst och vagn (rätt)
2   Båt
3   Flytbrygga

2: Grimeton
Ni har nu anlänt Radiostationen Grimeton som 2004 togs med på Unescos lista över 
världsarv. Radiostationen är ett industriminne och är idag den enda fungerande 
elektromekaniska sändaren i världen. På stationen finns även en mindre känd 
sevärdhet, en stationsvagn. Vilken fabrikat och årsmodell har denna?

1.  Ford 1921
X.  Chevrolet 1931 (Rätt)
2.  Volvo 1941

Fråga 3: Ullared:

Strax rullar vi igenom Ullared och förbi fenomenet Gekås som grundades av Göran 
Karlsson 1963. Inledningsvis såldes det bland annat "städrockar" för damer och 
"bilrockar" för herrar, till vrakpriser i butiken! Det som avgjorde huruvida det var en 
städrock eller bilrock man handlade, var könet på den som handlade.. Tiderna 
förändras.

Vad kostade en Gekås städ/bil -rock år 1963?

1   16,25 kr
X   34,48 kr
2   21,09 kr (RÄTT!)

4: Källsjö mejeri:
Välkomna till Källsjö mejeri. Här kan man handla lokalt producerade mejeriprodukter 
som mjölk, grädde och ost. Är kassan inte bemannad, så skriver man upp på en lapp 
vad man tar i kylen, och lägger pengar i en ask. 
(Titta gärna in i butiken, om det är öppet)
Vilken var den första produkten som mejerit lanserade? 

1    Kalvdans
X   Sötost
2   Ostkaka (RÄTT!)



5: Ingo, Horred:
Här i Horred ligger Ekelunds Linneväveri som 2009 fick mottaga utmärkelsen Årets 
Tekoprodukt för sin:

1    Luktfria disktrasa (RÄTT!)
X   Dammfria filtpläd
2   Skrynkelfri linneskjorta

6: Surteby kyrka:
Enligt sägen, så låg här en gång i tiden den ökända "Björketorp Grand Prix Circuit", 
där vilda lopp som "24h Horred" och BTCC (Björketorp Touring Car Championship) 
utspelades. Denna gamla F1-bana sköttes av en mycket hängiven Banmästare. Vad 
hette denne Banmästare, som här vid Surteby kyrka vilar sin sista vila?

1    Carl Dalberg 
X   Anders Granström
2    Eric Strandberg (RÄTT!)

7: Fotskäl, Marks ishall.
Den legendariske ordförande för Fotskäls HC, Anders Magnusson, jobbade tidigare 
som?

1    Bagare
X   Friskvårdskonsulent (RÄTT!)
2   Polis

8: Sätila, Isa af Lygnern.
Med Isa-båten reste väverskor från Mark till Göteborg via Fjärås bräcka för att sälja 
sina textilalster. Vad är "grynasållskläden"?

1   Smårutigt tyg (RÄTT!)
2   Arbetskläder 
X   Förkläden

Utslagsfråga:
Hur lång, i centimeter räknat, är bryggan här i Sätila där Isa af Lygnen ligger förtöjd?

Svar: 17233 cm
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