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1. Brevet från Lillan
2. Skär - Min älskling
3. Huldas Karin

x
x
x
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x
x

7. sommar - Här är den sköna sommar

2

8. Änglamark

1

x
x

10. monsun - Möte i monsun
11. Nocturne
12. Stockholm - Stockholmsmelodi
13. Roslagen - Calle Schewens vals
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6. havet - Så skimrande var aldrig havet

9. Rio de la Plata - Fritiof och Carmencita



1

4. kittelen - Byssan lull
5. stjärnor - Som stjärnor små

2

1
2

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!
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1. Pappa, kom hem - för jag längtar efter dig... så inleds den första av våra melodier
av Evert Taube. Ibland kallas också visan just Pappa kom hem, men vilken är visans
rätta namn?
1 Brevet till pappa
x Brevet från Lillan
2 Lillans brev
2. Till den andra melodin har Evert Taube lånat texten av den engelska poeten Robert
Burns. Här är vi ute efter en färg som dyker upp ganska tidigt i visans svenska text.
1 röd
x skär
2 vit
3. I den tredje melodin besjungs (som så många gånger förr) en ung kvinna. Hennes
namn ingår också i visans titel. Vad heter visan?
1 Huldas Karin
x Pepita dansar
2 Linnéa
4. Ni är väl inte trötta redan? I så fall får vi problem - för nästa melodi är en vaggvisa.
I Byssan lull omnämns ett köksredskap redan i visans inledning, vilket?
1 tråget
x grytan
2 kittelen
5. Den femte visan diktades av Evert Taube till hans fästmö Astri redan 1924.
Både texten och melodin bygger på en folklig melodi som också handlar om
himlakroppar. Vilka slags himlakroppar finns med i visans första rad?
1 stjärnor
x månar
2 solar
6. Många artister har sjungit in vår sjätte melodi på skiva. Vad är det som skimrar
i den här visans titel?
1 solnedgången
x havet
2 kvällen
7. Jag sjöng vid bondens knut... så inleds den här visan, som är vår sjunde.
Vilken årstid handlar den här vackra Taube-melodin om?
1 vår
x sommar
2 höst

8. I filmen Äppelkriget fanns en ditintills ganska okänd melodi av Evert Taube
med. Det brukar inte vara helt lätt att komma på visans namn även om man
känner igen den mycket väl....vad heter visan?
1 Månskära
x Himlajord
2 Änglamark
9. Den nionde melodin är så välbekant för många att all presentation egentligen
är onödig. Hur som helst heter sången Fritiof och Carmencita. I visans text
dyker det upp ett namn på en flod i Argentina. Vad heter floden?
1 Rio de la Plata x Rio Grande
2 Rio Blanco
10. I den tionde melodin blåser det en speciell vind, som också återfinns i visans
titel. Vilken vind är det frågan om här?
1 orkan
x monsun
2 mistral
11. Melodi nummer elva kanske kan vara svår att hitta den rätta titeln till. Ofta
kallas den bara Sov på min arm efter visans inledande ord. Vilken är titeln?
1 Adagio
x Nocturne 2 Ballad
12. Den tolfte melodin har just ordet melodi i sin titel. Vilken stad handlar visan om?
1 Stockholm
x Göteborg
2 Borås
13. Tills sist får vi lyssna till en melodi som inte handlar om en stad utan om ett
mycket större område. Vilket svenskt område handlar det om här?
1 Västkusten
x Österlen
2 Roslagen

