
Frågesporten 2010 (om ni minns den)           

Hej! 

Om ni inte minns den kan jag berätta att den var exakt lika svår som tävlingen året innan. Både 2009 och 2010 blev de 
tävlande lagens medelpoäng 66. 
Jag är inte särskilt rask av mig med efterkontrollen och den slutliga sammanställningen av poängflödena. Det känns 
som att jag denna gång heller inte kan skryta med att lämna tillbaka en årgång som rakt av präglats av glasklara och 
klockrena frågor och svarsalternativ. 
Vid kontrollrättningen tycker jag att jag stötte på flera tvetydigheter. Jag hoppas att det blir bättre 2011. 

Så det var kanske tur att Birath och kompani var så överlägsna som de var i våras. Inga rättningstolkningar kunde rubba 
deras seger, den var odiskutabel. Kultur och turism med revisor vann med 7,5 poäng. Inget annat segrarlag har i 
tävlingens 18 år långa historia haft ett så stort försprång till tvåan som detta lag hade. Imponerande! 
 
Jag har haft som strategi vid kontrollrättningen att fingra så lite som möjligt på den ursprungliga poängsättningen. De 
justeringar som gjorts hänför sig uteslutande till uppenbara felrättningar eller att poängdomarna i enstaka fall varit 
felsynkade. Något lag har fått 0,5 p för något som ett annat lag fått 1 p för och då har jag varit tvungen att korrigera det i 
efterhand så att det blivit samma poängantal för samma svar. 

Följande fyra lag har fått poängavdrag (jämfört med den preliminära rättningen): Stenbockskolan lag 2, -1,5 
poäng; Din Guldsmed i Mjölby, - 1 p; Skogstrollen, -1 p, Åsboblom , -0,5 p. 
Följande fyra lag har fått poängtillskott:  Rödgröna laget, + 1 p; Lag Holmbom, + 1 p; Skogstrollen, + 1 p;  SPF 
Stenbocken, +0,5 p. 
Skogstrollen har således fått poängjusteringar i båda riktningar varför slutpoängen är oförändrad. 
Placeringsmässigt har poängjusteringarna inverkat väldigt lite. En tydlig effekt dock och det är att det Rödgröna lagets 
poängtillskott förde upp det som ny trea, Korpen således nerputtad till fjärde plats. 
       
En fråga som jag i efterhand blivit riktigt missnöjd med är Omg 12, 3 a, ”Kamelia finns i naturen, om än inte den 
svenska, och är en vad då?” 
Svar:    Blomma      Fjäril     Buske 
Ingrid Bruhn i Boxholms OK lag 1 påpekade för mig med viss bestämdhet när hon gick ut att Kamelia är en blomma. 
Ingrid hade helt rätt. Kamelia är en etablerad krukväxt. 
Här har jag ändå valt att hålla fast vid min buske som det enda rätta svarsalternativet. Jag tycker att jag kan göra det 
med någorlunda fredat samvete såsom texten var formulerad, ”finns i naturen, om än inte den svenska”. Krukväxterna 
finns ju i de svenska hemmen. Slå på Wikipedia så hittar ni ”min buske” i utländsk natur. Ni var många som skrev 
Blomma,  två tredjedelar av svaren låg så, och en särskild blomma till Ingrid som genomskådade dubbeltydigheten. 

En fråga som jag däremot är riktigt nöjd med är den om Boxholmsvägen i Stockholmsförorten Stureby.  Ja, 
egentligen ska man som frågeställare förstås inte vara nöjd med en fråga som bara 1 av 35 lag kan, grattis Saxabäcken, 
men jag hoppas att ni som jag tycker frågan var lite kul och att ni lärt er en kuriös grej genom den. Boxholm finns både 
i USA (stad i delstaten Iowa) och i Stockholm. 
En annan jättesvår enpoängsfråga var August Strindbergs nedlåtande namn på Ellen Key i en av sina romaner. Att 
det var Hanna paj kunde bara två lag, det suveräna vinnarlaget och Hopslaget. 
 
Sagan Olles Skidfärd läste tydligen ingen förra vintern. Inget lag fick ihop mer än 1,5 poäng på den 3-poängaren. Men 
diktläsarna på Skansen kunde ni. Hela 19 lag klarade alla rätt på den 5-poängsfrågan. 
Vår beredskap är god på Bergliden i Boxholm. Bergliden var ensam om att reda ut ingredienserna i Försvarets 
hudsalva. De som fick nöja sig med 2 av 3 rätt körde i allmänhet på jordnötsoljan. 
  
Jag har, som framgått, varit ofin nog att rycka inte bara 1 utan 1,5 poäng från Stenbockskolan lag 2. Kanske att jag kan 
blidka damerna i detta lag något genom att framhäva deras goda insats på kungahus-frågan. Kultur och turism med 
revisor och Stenbockskolan lag 2 var de enda fullpoängarna på denna 5-poängsfråga. Torekovskompromissen 
blev stötestenen för sex lag med fyra poäng. Bra spridning på poängen på denna fråga, sak samma om nationsflaggorna. 
Tävlingen inbringade 14 960 kr som delas lika mellan Boxholms OK och Hela Världen (Svenska kyrkan 
internationellt). 
Med detta novemberutskick följer även inbjudan till 2011 års tävling, avgörs 12 mars.  Hoppas vi möts! 
 
Hälsningar  Karl-Johan 


