
Deltävling 1. BYTT ÄR BYTT  

1. Utse en lagledare samt en till vice lagledare.  

2. Er uppgift är att sätta rätt objekt med rätt värde. Ni kommer få 

”halvgardera” era svar. Får ni rätt för ert primära svarsalternativ får ni 2 

poäng, får ni rätt för ert sekundära alternativ få ni 1 poäng. 

3. Ni kan med fördel använda matrisen längst ner i detta dokument som 

mall. Skriv av på tex ett A€4 

4. Tid: Ni har 18 minuter på̊ er att komma överens!  

5. Fusk innebär diskvalificering. 

Lycka till!  
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Objekt nr 1 

Denna skål är daterad från 1860 var det bara de rikaste som hade råd 
att visa upp frukt och blommor i denna majestätiska praktpjäs.  

Det här var inte var mans egendom, när majolikan kom under 1800-talets 
andra del var det en ren och skär lyxprodukt!  

)  

 
 
Objekt nr 2 

Denna legobit gavs till anställda för 25 år i tjänst. Väger 25,65 g och 
är i 100% guld, mellan år1979-1981. Vad som gör denna guldklimp 
ännu mer speciell är att den kan användas med alla andra LEGO-set. 

 

 

 

 



Objekt nr 3 

Fritz Hansen grundades 1872 av visionären och möbelsnickaren med 
samma namn. Sedan dess har Fritz Hansen blivit ett exklusivt 
varumärke som är en naturlig del av både dansk och internationell 
designhistoria.  

 
 

Objekt nr 4 

Björnhuvud av Ernst Billgren  

Ernst Billgren född 1952, student vid Valands Konsthögskola 1982. 
Ledamot av Kungliga akademien för de fria Konstnärerna 1997.Det 
här björnhuvudet, Signerad Ernst Billgren, är daterat 1993.  

 

 

 

 

 

 

 



 Objekt nr 5 

ABBA idolkort med alla fyra autografer  

ABBA är en av världens mest framgångsrika och älskade popgrupper genom 
tiderna. Deras tidlösa låtar och oförglömliga musik är lika populära nu som då. 
Detta idolkort är från en av deras omåttligt populära konserter med alla fyras 
autografer  

 

 

Objekt nr 6 

Krister Littorin 1879-1939  

Denna möbelgrupp ”Sandhamn” beställdes 1929-31. Krister Littorin 
var ingenjör och magnaten Ivar Kreugers närmaste man. Littorin 
ansågs vara medansvarig i Kreugerkraschen 1932 och kom att dömas 
till fängelse samt ett skadestånd på 200 miljoner kronor.  

 

 

 

 

 



Objekt nr 7 

Världens minsta bibel  

Världens minsta lättlästa bibel illustrerade kopia av bibeln och är 
tryckt år 1727. Även om den kan tyckas vara aningens svår att läsa 
utan förstoringsglas var den omåttligt populär när det gick under 
klubban på auktion 2017. 

 

Objekt nr 8 

En hårlock från 
kungen av Rock n`Roll – Elvis Presley  

Elvis behöver knappast en närmre presentation än rubriken ger. 
Hårlocken, som är i PERFEKT skick, har räddats av Elvis personliga 
frisör Homer Gill Gilleland, som turnerade med Elvis i mer än 20 år. 

 

 
 
 
 
 
 



Första alt Andra alt Värde  
   500 kr  

   5 000 kr  

   10 000 kr  

   25 000 kr  

   60 000 kr  

   180 000 kr  

   350 000 kr  

   500 000 kr  
 

Antal poäng:  
  

 

 


