
”Svaret på varje fråga skall bli ett förnamn” 
nu är hjärn-gympan, avgjord. 

 
 

26 medlemmar hade lämnat in svar på senaste hjärngympan. Tre av dessa hade 
alla 27 rätt, nämligen, Elsy Persson, Ann-Marie Wallentin och Monica Karlsson. 
Priser i form av var sitt paket kaffe kommer vid tillfälle. 
15 deltagare hade 26 rätt, 4 med 25, 3 med 24 och 1 med 15. 

Svåraste nöten var, En som gick i skogen, naturligtvis var det Mors lilla Olle. 
Andra svarsalternativ var bl.a. att man äter Flora till frukost medan vi tänkt oss 
Teofil, och att Englands prinsessa kan kalla sig Britt, och inget annat. 
Kul att så många vill vara med och lämna in sina svar 

1. Kan man slå på ett snöre  Knut 
2. Där armen är fäst vid kroppen  Axel 
3. Har han längst ner på sina byxor  Frans 
4. Det kan prinsessan av England kalla sig  Britt 
5. Kan det göra under oväder  Oskar 
6. Finner man fågelägg i   Bo 
7. Kan man möta i Norrlandsskog  Björn 
8. Är fåren före klippning   Ulrika 
9. Kan man säga att man har på sin lediga fredag  Frida 
10. Kan kanske prästen stort förtroende  Inge 
11. Har han i sin mineralsamling  Sten 
12. Kan du säkert dessa uppgifter  Klara 
13. Bör man alltid ha i båten  Lina 
14. Kan man säga att orden elever och beteende är  Erika 
15. En som gick i skogen   Olle 
16. Kan man vara för sin hatt  Karl 
17. Kan stark sken göra   Blenda 
18. Inte min, inte din – vems kan det vara  Hans 
19. Har den pengar som är pank  Inga 
20. Är han till sin syster   Bror 
21. Bär barr i skogen   Enar 
22. Möter man i Tallin   Ester 
23. Gotlandsmineral   Östen 
24. Äter man kanske till frukost  Teofil 
25. Det allra mesta   Max 
26. Är ofta insjöstrand   Alrik 
27. Tar man alltid saker på   Alvar 

 


