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Risk för Ernst - Facit 
Hela Sveriges mysfarbror Ernst Kirchsteiger är känd för sina många ”underbara” uttryck och fraser. Nedan 
har vi samlat några av dem samt kompletterat med citat han ännu inte sagt.  
Identifiera vilka citat som hörts från Ernst Krichsteigers mun och vilka som är påhittade/som han ännu inte 
sagt. Sätt kryss i rätt kolumn.  
  Ernst Ej Ernst 

Musik är mitt mentala stödhjul, det är lätt att cykla omkull annars.  X  

Jag har mött libbstickor som tittat mig i ögonen. X  

Man känner sig aldrig så välbärgad som när man får servera alla godsaker från grillen.  X 

Doften av juniblommor får mitt hjärta att spinna som en kärlekssjuk katt.  X 

Jag ser ofta saker jag önskar att jag såg för första gången.  X  

Ett barfota beträda texturen från gammalt, slitet, grovt trägolv ger inte bara gåshud på 
fötterna utan på hela kroppen.  

 X 

Blåbär är de musiker som får desserten att klinga som en symfoni.   X 

Aprikoser har så snygg färg, de är snudd på sensuella.  X  

Hur många knoppar behöver man i livet för att bli en lycklig människa.  X  

Var inte rädd att välja en djärv färg, att vara modig är den stora utmaningen med 
inredning. När rummet talar till mig så efterfrågar den ingen fegis. 

 X 

När en katt ligger och sover i ett rum, finns det inte mycket mer för en inredare att 
göra där. 

X  

Att trampa på golv som man vet att det gått människor på i 200 år ger mig mer än en 
centraldammsugare. 

X  

Färgen är som en mogen äldre kvinna som klarar sig på egen hand.  X  

Det knastrande ljudet av en egenstoppad dyna sjunger en vacker melodi där man själv 
är kompositören. 

 X 

Jag vill ha sommar över hela kroppen, inte bara doppa tårna i den. X  

Ett kök är inte ett kök förrän kryddorna står i fönstret.   X 

Vissa saker promenerar in i ens liv utan att man fattar var de kommer ifrån.  X  

När jag tittar på denna vackra sten sköljer känslor av förälskelse över mig.   X 

Är man avslappnad nog för att sitta och titta på en nyckelpiga en stund slipper man äta 
magmedicin till hösten.  

X  

 


