
 
 

 

 

Lösningar på uppgifter, DigiTA’I 2020 
Under DigiTA’I utmanades patrullerna med totalt 62 uppgifter. Dessa var uppdelade på praktiska 

uppgifter, där patrullens medlemmar skulle hitta/tillverka/göra saker, fotografera resultatet och 

skicka in. Dessa bedömdes utifrån kriterier vi hade på respektive uppgift. Vidare fanns det uppgifter 

där patrullen kunde ta hjälp av utomstående att fotografera och hitta lösningar. Det fanns rent 

teoretiska uppgifter och slutligen chiffer.  

Vi fick in ca 1050 mail under tävlingen och granskade ca 1290 bilder. 

Chifferlösningar finns i ett eget dokument och här finns svar på övriga uppgifter som fanns med. 

Tack för att ni deltog på DigiTA’I 2020! 

Praktiska uppgifter där man får ta hjälp 
För att få poäng behövde man svara rätt på frågan samt skicka in en bild på objektet där den som 

varit på plats syns. Ingen bild, inga poäng. 

B01: 

• Kalmar slott 
o Fråga: Vad markerar position 5 på infotavlan vid huvudentrén?  
o Svar: Uppgång till vallarna 

B02: 

• Utvandrarnas hus i Växjö 
o Fråga: Hur många fönster finns på husets västra gavel? 
o Svar: 10 st på vanliga väggen och 8 st lite högre upp. Vi gav rätt för 10 eller 10 + 8. 

B03: 

• HV71s ispalats Husqvarna Garden 
o Fråga: Vad står på skylten på fastigheten till höger om huvudbyggnadens entre? 
o Svar: Stefan Livs Gata 

 

Chiffer 
Redovisas i eget dokument. 
 

Teoretiska uppgifter 

D01: 

• Fråga: Var finns statyn på bilden? 

• Svar: Statyn heter "Löparna", den står på Kråkberget mellan Gränna och Gyllene Uttern 
o Vi gav rätt för Gränna, Gyllene Uttern eller Kråkberget 
o En replika av denna finns vid Stockholms Stadion, men den har inte Vättern och 

träden i bakgrunden, så det är inte korrekt svar. 

D02: 

• Fråga: Skriv en småländsk limerick 

• Svar: Här fick vi in många trevliga limerickar. Dessa kan åtnjutas i eget dokument. 

D03: 

• Fråga: Låttextens titel + författare “Vad hände egentligen med innerasen?” 

• Svar: It takes a fool to remain sane. Ola Salo. 



 
 

 

 

D04: 

• Fråga: Låttextens titel + författare “Bara en låt av Tommy Nilsson” 

• Svar: Blott en dag. Lina Sandell. 

D05: 

• Fråga: Bokens titel + författare “He knew I was dying” 

• Svar: Bröderna Lejonhjärta. Astrid Lindgren. 

D06: 

• Fråga: Bokens titel + författare “Han stöter på Kexet” 

• Svar: Singoalla. Viktor Rydberg. 

D07: 

• Fråga: Bokens titel + författare “But he was worried about debts and taxes” 

• Svar: Utvandrarna. Vilhelm Moberg. 

D08: 

• Fråga: Skriv en dikt om den ni anser vara den mest betydelsefulla smålänningen genom 
tiderna. 

• Svar: Många trevliga dikter kom in. Dessa kan läsas i eget dokument. 

D09: 

• Fråga: Skicka in slogans för samtliga kommuner som helt eller delvis ligger i Småland. 

• Svar:  
▪ Alvesta Alvesta Nästa!  

Aneby Unik – Nära  
Eksjö Bo, arbeta och trivs i Eksjö / Den unika trästaden 
Emmaboda Emmaboda i våra hjärtan  
Gislaved Kommunen på G  
Gnosjö Livskvalitet för alla / Gnosjöandan – det är här den finns  
Hultsfred Musikkommunen / Här finns plats för hela livet  
Hylte Sveriges första vildmark  
Högsby Möjligheternas kommun / En bit livs levande ursprungssverige  
Jönköping Ljuset vid Vättern  
Kalmar Alla Tiders Kalmar / Kvastarnas stad  
Lessebo Lite förnuftigare, lite vänligare / Mitt i Glasriket / Lätt att komma 
hem 
Ljungby Flickorna i Småland finns i Ljungby  
Markaryd Här lever vi längst i Sverige! 
Mönsterås Här mås i Mönsterås  
Nybro Staden i Glasriket 
Nässjö Nässjö nästa!  
Oskarshamn Kommunen med energi  
Sävsjö Barnvänliga Sävsjö  
Tingsryd Där livet är härligt  
Torsås Alla dagar (utom måndagar)  / Eller ”Från hav till skog” 
Tranås Vattenstaden Tranås / Vi möts i Tranås  
Uppvidinge I en liten kommun blir människan stor  
Vaggeryd Ett stenkast från E4:an / Där hjulen alltid snurrar  
Valdermarsvik Vind i seglen  
Vetlanda Kommunen med ax / Välkommen till Vetlanda – www.vetlanda.se / 
En riktig småstad / Här växer både människor och företag  

http://www.vetlanda.se/


 
 

 

 

Vimmerby Barnens stad  
Värnamo Värnago! 
Västervik Ostkustens pärla / Skärgårdsstaden / Visstaden  
Växjö Expansiva Växjö / Europas grönaste stad  
Åtvidaberg Läge för lycka  
Älmhult Det blomstrande Älmhult / Överraskande Älmhult – internationellt 
& nära 

o Då frågan kan tolkas olika (skicka in officiella slogans vs skriv egna slogans) gav vi rätt 
för samtliga svar som skickats in med en slogan (även egenskrivna) och där man 
uppfyller att de helt eller delvis ligger i Småland.  

o Då det kan finnas åsikter om vad som ligger i Småland eller inte utgick vi från en 
officiell lista från Riksantikvarieämbetet som sträcker sig ner på socken-nivå. 

o Maxpoäng var 10 och avdrag gjordes för varje missad kommun eller om man skrivit 
med en kommun som inte ligger i Småland. 

D10: 

• Fråga: Hitta dialektala ord, bokstäverna som blir över bildar en mening. 

• Svar: Jag tyar inte mer, Karl-Oskar 
D11: 

• Fråga: Redovisa de numrerade punkterna 

• Svar:  Punkterna var platser på en Smålands-karta: 
1.    Vaggeryd 
2.    Alvesta 
3.    Hultsfred 
4.    Torsås 
5.    Överum 
6.    Markaryd 
7.    Blomstermåla 
8.    Tranås 
9.    Lenhovda 
10.  Hyltebruk 

D12: 

• Fråga: Vilken låt föreställer notbilden? 

• Svar: Flickorna i Småland 
D13: 

• Fråga: Artbestäm växter på svenska och latin (Olika floror har lite olika stavning – vi har varit  
generösa på stavning vid rättning) 

• Svar:  
1 Blodrot. Potentilla erecta. 
2 Älgört/älggräs. Filipendula ulmaria. 
3 Veketåg. Juncus effusus. 
4 Skvattram. Rhododendron tomentosum. 
5 Grå och gulvit renlav. Cladónia regniferína, Cl. Silvática. 
6 Kråkbär. Empetrum nigrum. 
7 Renfana. Tanacetum vulgare. 
8 Odon. Vaccinium uliginosum. 
9 Kammossa. Ptílium crista-castrénsis. 
10 Mattlummer. Lycopodium clavatum. 

 


