
FRÅGOR
Fråga 1. På bilden ser du en tidig Volkswa-
gen bubbla. Strax ovanför gummimattan 
sitter en spak. Vad används den till? 
Svar: Bensinkran

Fråga 2 a. På bilderna ser du några olika 
motortyper. Vad heter de i dagligt tal? 
Svar: Wankelmotor

Fråga 2 b. Svar: Sidventilsmotor

Fråga 2 c. Svar: Boxermotor

Fråga 2 d. Svar: Tvåtaktsmotor

Fråga 3. På bilden kan du i första anblicken 
känna igen bilen men vad för det för bil du 
ser egentligen? 
Svar: AUDI 100 Avant

Fråga 4 a. Bilden du ser kan du koppla ihop 
med en mopedmotor. 
Vilket märke syftar vi på? 
Svar: Husqvarna Flinta

Fråga 4 b. Bilden du ser kan du koppla ihop 
med en mopedmotor. 
Vilket märke syftar vi på? 
Svar: ILO Piano

Fråga 4 c. Bilden du ser kan du koppla ihop 
med en mopedmotor. 
Vilket märke syftar vi på? 
Svar: Sachs

Fråga 5 a. Många biltillverkare nappade på 
en av de stora däckproducenternas ambition 
att i början av 80-talet gå över till det met-
riska systemet även på däck. 
Vad hette däcktillverkaren? 
Svar: Michelin

Fråga 5 b. Vad hette systemet? 
Svar: TRX

Fråga 6. Snabbmat och bilburen ungdom 
brukar ju höra ihop. I mitten av 70-talet 
startade staten genom, SARA bolagen, 

upp en egen hamburgerkedja med samma 
koncept som sin konkurrent ifrån det stora 
landet i väst som just etablerat sig i Sverige.  
Vad hette hamburgerkedjan? 
Svar: Clock

Fråga 7. I Sverige var vi tidiga med att lag-
stifta om att ha antingen varselljus eller 
halvljus tänt på fordonet dagtid. 
Vilken år kom den lagen? 
Svar: 1977

Fråga 8. På bilden överst ser du en Opel Ka-
dett, men vad heter kusinen med det bulliga 
trynet på bilden under? 
Svar: Vauxhall Chevette

Fråga 9. Snöfordonet på bilden är väl inte 
det snabbaste med sin luftkylda VW motor, 
men man ryms i alla fall sju personer i den. 
I vilket land tillverkades den framgångsrika 
vesslan? 
Svar: Sverige

Fråga 10. Under dagens rally passerar ni 
Stornorrfors kraftverk, som är Sveriges 
NÄST största vattenkraftverk. Bara ett är 
större. Vilket? 
Svar: Harsprånget
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Här skulle man kasta om bokstäverna så du 

fick följande mening:

U.V.S. GILLAR ALLA GAMLA FORDON

BILDJAKTEN
A= 16   B= 3   C= 13   D= 11
E= 18   F= 2   G=  4   H= 20

I= 5   J= 15   K= 7   L= 6 
M= 1   N= 19   O= 12   P= 8


