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Fråga 1. På väg genom Tofta-skogen ser man små bestånd av blekbalsamin (se bild). Vad är 
karakteristiskt för denna växt? 

1. Den är starkt antibiotisk i rotsystemet och användes mot magsmärtor förr. 
X.    Den har frökapslar som öppnar sig som en liten explosion. 
2. Den drar till sig särskilt små skogsflugor som pollinerar den. 

   
 
 
Fråga 2. På väg genom Pinedalen växer ofta albuskar och nässlor tillsammans (se bild). Varför gör 
dom det? 

1. De gillar bägge höga halter av tillgängligt kväve i marken. 
X.   De har en samverkan (symbios) mellan rötterna som gynnar båda. 
2. De föredrar båda starkt fuktiga miljöer. 

   
 
Fråga 3. På väg upp mot Jönstorps-stenen passerar man en märklig byggnad, ca 8 m (se bild). Inget 

bronsålderföremål utan från 1900-talets senare hälft, men till vad har den använts? 
1. Den byggdes av entomologer på 70-talet för att studera lövskogens insekter. 
 X.   Den byggdes i syfte att lättare kunna skjuta ringduvor som var väldigt vanliga där. 
2. Den byggdes som plattform för att ge en tillfällig lugn fristad åt psykiskt störda. 

 

 
 
 



Fråga 4. 1972 fann man vid schaktning, i syfte att utjämna en betesmark, en skatt som går under 
benämningen ”Bronsfynden i Jönstorp”. Vilket av dessa föremål hittades inte i denna bronsskatt? 

1.  Rörbogar 
X.  Spännbälte 

  2.  Rassel 
 

  
 
Fråga 5. I Jönstorps backe växer ett antal rakvuxna ekar, ofta utan grenar nedtill (se bild). Sådana 

kan bli väldigt värdefulla när de når en brösthöjdsdiameter på ca 60 cm. Hur mycket kan man 
då få för en stock om 3 m längd? 

1. 1000 kr 
X.    2500 kr 
2.  4000 kr 

 

 
 
 
 
Fråga 6. Vid Gudmuntorps kyrka finns en skylt med texten ”Kungskällan”. Efter en kort vandring 
når man denna källa, som är en offerkälla från medeltiden, och det berättas att här släckte kung 
Karl törsten på en av sina resor i Skåne. Men vilken kung Karl var det? Det finns ju några att välja 
på, t.ex. 

1. Karl IX 
X.   Karl XII                                                         

                        2.   Karl XIV 
 

   
 



Fråga 7. Gudmuntorps skytteförening bedrev sin verksamhet i Pinedalen fram till på 1990-talet där 
man sköt i nordostlig riktning med en backe vid ett av tillflödena till Pinedalsbäcken som kulfång. 
De sista årtiondena fanns här också en älgskjutbana som bedrevs i annan regi. 
På älgskjutbanan sköt man på löpande älg på 80 m avstånd, men på vilka avstånd sköt man i 
verksamheten i Gudmuntorps skytteförening? 
  1.    50 m eftersom det bedrevs s.k. korthållsskytte 

X.    25 m eftersom det bedrevs pistolskytte 
2.    300 m, med alternativ för 100 m och 200 m för ungdomar, eftersom det bedrevs     
gevärsskytte framförallt med mausergevär 

                             
 
Fråga 8. Under coronakrisen har svenskarna ätit mer husmanskost än tidigare t.ex. kålpudding. 
potatisrätter och gröt. I Värmland brukar man laga en speciell gröt som serveras med fläsk och 
lingon. Nävgröt heter den och vilket sädesslag är det som ingår? 

1. Råg 
X.  Korn 
2.  Havre 
 

       
 
Fråga 9. Lennart Kjellgren, 1922 – 2015, en i Ringsjöbygden välkänd författare och vissångare, var 
också en uppskattad TV-personlighet. I boken ”Små nära ting hemmavid” beskriver han vad som 
tilldrog sig vid hans födsel. Hur kom han till världen?                  

1. Han föddes i den droska som hans far, trots att det var ovanligt och dyrt på den 
tiden, var tvungen att beställa. 

X.   Han föddes på BB i Lund efter att hans mor lämnats där av fadern på väg till        
       Mårtenstorget för att sälja potatis. 
2.  Han föddes hemma på köksgolvet på en trasmatta, vävd av hans mor. 
 

       



 
 

Fråga 10. Här på Tofta har korna det bra och mjölken är ekologisk. Nu är frågan: hur många liter 
mjölk producerar Martins bästa ko per dygn? 

1.    25 liter 
                         X.    38  ” 

2.    50  ”    
 

                                 
 
 
Fråga 11. Hur länge sover en ko egentligen? Kanske inget du har funderat på, men en doktorand 
vid SLU har undersökt 19 kors sovvanor och kommit fram till att av de 12 timmar som kon ligger 
och idisslar, sover hon: 

1. 7 timmar 
X.    3 – 4 timmar 
2.    1 - 2 timmar 

                           
Fråga 12. På Tofta finns även andra djur än kor. Jonna har inte mindre än 5 bisamhällen och hur 
mycket honung har de gett henne i år?                
                               1. 19 kg 
                               X. 121 kg 
                               2. 152 kg 
 

                
 

 

Lycka till! 


