TIPSPROMENAD
Ta en tur i utställningen och leta efter svar på frågorna nedan. Ringa in det
alternativ som du tror stämmer. Lycka till!
1. Vad är en brigad?
1 Samma sak som ett kompani.
X En självförsörjande grupp med ca 5000 soldater.
2 En typ av jägarförband.

2. Hur många brigader fanns det i Sverige år 1949?
1 37
X 50
2 14

3. I det lilla 50-talsköket finns en metallgrej som hänger på kanten av bänken.
Under 50-talet hade de flesta en sådan i hemma. Idag är den inte lika vanlig. Vad
använde man den till?
1 Att hyvla ost
X Att skära skinka
2 Att mala kött

4. Över ett fönster i utställningen hänger en stor flagga. Idag finns inte längre
landet som flaggan representerade. Vilket land syftar vi på?
1 Sverige
X Östtyskland
2 Sovjetunionen
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8. Soldaterna kunde bli sjuka eller skadade när de var ute och stred eller övade.
Men mitt i ett krig kunde det vara svårt att veta vem som var soldat och vem
som var läkare. Därför finns det en särskild symbol som sjukvårdspersonal bär.
Hur ser den ut?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

10. I mönstringsrummet kan du göra ett test för att kolla din styrka och
uthållighet genom att lyfta upp en ryggsäck som väger 20 kilo och kliva upp och
ner på en bänk 75 gånger. Vad heter testet?
1 Pansartestet
X Det fysiska testet
2 Jägartestet

11. I världen finns cirka 70 miljoner minor nedgrävda som man inte vet exakt var
de finns. Det betyder att det ibland händer en olycka och någon skadas genom
att trampa på en mina. Vilka är det som oftast skadas av minor?
1 Barn
X Soldater
2 Hundar

2. Hur många brigader fanns det i Sverige år 2000?
1 37
X 0
2 114
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