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13 rätt - Mästarklass!
12 rätt - Nästan perfekt!
10 - 11 rätt - Utmärkt!
9 rätt - Mycket bra!
8 rätt - Bra!
7 rätt - Ganska bra
6 rätt - Medelmåttigt
5 rätt - Hyfsat
4 rätt - Sådär...
3 rätt - Det går nog bättre nästa gång...
2 rätt - Tja...
0-1 rätt - Ni har i alla fall inte fuskat!

F
acit

1. Jussi Björling - Ack Värmeland du sköna

2. Lasse Dahlquist - Gå upp och pröva dina vingar

3. Karin Juel - Ballad om den franske kungens spelmän

4. Calle Reinholdz - Luffarvisa

5. Anders Börje - Två små röda rosor

6. Gunnar Wiklund - Han måste gå

7. Per Grundén - Jag vet ett litet hotell

8. Christer Sjögren - Mitt eget Blue Hawaii

9. Svenne Hedlund - I natt jag drömde

10. Jan Sparring - Han är min sång och min glädje

11. Sven Arefeldt - I en roddbåt till Kina (Res med mig Stina)

12. Alf Robertson - En femöres kola

13. George Formby - Cleaning windows
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Ack, Värmeland du sköna...
...och 12 andra melodier
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1. Den första sången är enligt forskningen en vallonsk frihetssång. När melodin
upptecknades första gången skedde det i Östergötland, vilket medförde att den då
brukade kallas för ”Östgötavisan”. Det verkar lite främmande för oss i dag som
känner igen den som Värmlandsvisan eller ”Ack Värmeland, du sköna” Den som vill
får gärna sjunga med i sången, men det är inte så lätt. Vem är det som sjunger?

1 Jussi Björling x Nicolai Gedda 2 Loa Falkman

2. Den andra melodin har sjungits ganska ofta i Allsång på Skansen de senaste åren.
Sången heter egentligen ”Örnungar”, men är kanske mer känd för de inledande orden
i refrängen: Gå upp och pröva dina vingar.
Här framförs sången av kompositören själv, vad heter han?
1 Lasse Dahlquist x Bertil Boo 2 Harry Brandelius

3. Den tredje sången har en text som är författad av Frans G Bengtsson. Då tänker ni
säkert på Röde Orm, eller hur? Men vi ska i stället ut på en marsch där vi redan har
besökt Burgund och Normandie. Vem är det som sjunger?
1 Margareta Kjellberg x Elisaveta 2 Karin Juel

4. När vi ändå är ute och knallar passar det väl bra att ha med en luffarvisa?
Den fjärde sången handlar just om luffarlivet. I den här sången är ingenting
riktigt besvärlig egentligen och alla vägar bär till Rom, som bekant
Men vem är det som sjunger?
1 Sven-Olof Sandberg x Calle Reinholdz 2 Evert Taube

5. Äntligen är det dags för lite romantik! I den femte visan befinner vi oss i en
blomsterbutik. Här blir vi vittnen till hur en ung man träder in i butiken.
Han har tänkt köpa blommor till den kvinna som han älskar men är lite osäker på
vad slags blommor han ska välja. Vem är det som sjunger?
1 Bertil Boo x Anders Börje 2 Lasse Lönndahl

6. Den sjätte sången inleds med ett telefonsamtal, men hur det hela avlöpte får vi aldrig
reda på. Det kanske ordnade sig, vem vet? Hur som helst vore det ju konstigt om någon
kvinna kunde motstå den här sammetsrösten.... Vem är det som sjunger?
1 Gunnar Wiklund x Carli Tornehave 2 Carl-Anton

7. I den sjunde melodin sången framträder en man med ett bra självförtroende.
Han har flera goda förslag och en ganska klar bild av hur kvällen kommer att gestalta
sig i fortsättningen. Han lockar med dans och sång på ett litet hotell som till och med
har ett Wienerkapell. Melodin är skriven av Jules Sylvain, men vem är det som sjunger?
1 Ingvar Wixell x Per Grundén 2 Sven Olof Sandberg

8. Den åttonde sångenbryter av rätt så kraftigt mot den förra vi hörde. Jag tror i alla
fall att den går bra att dansa till, men jag skulle nog inte rekommendera wienervals...
Här söker vi sångaren. (Orkesterns namn får bli en ledtråd: Vikingarna)
1 Christer Björkman x Kurt Olsson 2 Christer Sjögren

9. Som nionde melodi får vi höra en sång som faktiskt skrevs redan på 1950-talet.
I original heter den (Last night I had the strangest dream) och är skriven av Ed McCurdy.
Den svenska texten av Cornelis Vreeswijk framförs här av Hep Stars.
Vad heter sångaren i Hep Stars?
1 Svenne Hedlund x Ragnar Borgendahl 2 Björn Ulvaeus

10. Den tionde sången har andlig prägel. Sångaren vi söker fick på sin tid en hel del
kritik för att han använde trummor och elgitarrer till sin sång. Det upplevdes som
främmande för många i hans församling. I dag skulle det säkert inte röna så mycket
motstånd eftersom musiken utvecklats även i den andliga sfären.
Vem är det som sjunger?
1 Einar Ekberg x Göran Stenlund 2 Jan Sparring

11. Den elfte sången är från början amerikansk, men den svenska texten handlar om
precis samma sak, nämligen en resa till Kina. On a slow boat to China har på svenska
blivit Res med mig Stina. Varför heter flickan i visan just Stina? Ja, vad tror ni?
Det kan ni ju fundera över medan ni lyssnar till en sångare och pianist vid namn......?
1 Sven Arefeldt x Johnny Bode 2 Harry Arnold

12. Det är ganska länge sedan man kunde köpa en kola för fem öre. Tack vare den
här sångaren kan vi ändå fortfarande bli bjudna på en liten femöres kola.
Vem är det som sjunger?

1 Gunnar Wiklund x Fred Åkerström 2 Alf Robertson

13. Allra sist kommer en utländsk gäst som spelar på något som ser ut som en liten
gitarr, men det är det inte!Instrumentet har fyra strängar och har fått något av en
renässans i dag. Det är lätt att spela på och lätt att ha med sig.Har ni inget annat
för er tycker jag gott att ni kan skaffa er en ukulele i nästa vecka.
Då kan ni kanske spela med i den här sången ganska snart? Vem är det som sjunger?

1 Bing Crosby x George Formby 2 Fred Astaire


