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1. Romani - Jag måste hejda mig

2
2

x
x

2. Åland - Maria-Therese
3. Vissel-Johanna - Ingela
4. säckpipa - Gummimadrassen

1

5. tango - Carola

1
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6. 1969 - Underbara, uppblåsbara Barbara

2

7. Lill Lindfors - Mitt lilla fejs och jag

x

8. ...rostar aldrig - Det som göms i snö (Fling, fling)
9. Libanon - Alla springer omkring

2

10. Optimistjolle - Båtlåt

2

x

11. Facit - Här i min skrivmaskin
12. Västerbron - Vatten

1

13. Råsunda - Å vi e A.I.K.

1

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. Jag måste hejda mig när jag ser en tjusig tjej... sjunger Robert Broberg som första låt.
Ordet tjej är ett låneord i svenska språket. Vilket är ursprungsspråket?
1 Latin
x Spanska
2 Romani
2. Hösten 1967 låg Maria-Therese etta på Svensktoppen. Röda läppar, gula lockar
och blå ögon sjunger Robban om. Just de här färgerna; röd, gul och blå finns också
på en flagga alldeles i närheten av Sverige.
1 Finland
x Åland
2
Estland
3. Långt innan Me Too-rörelsen skrevs det sånger om flickor. Sången om Ingela skulle
knappast ha klarat dagens moralkrav. Då gick det till och med bra att vissla efter
flickor! Vad hette kaffepannan som visslade när kaffet började koka?
1 Vissel-Amanda
x Vissel-Johanna
2 Vissel-Ulrika
4. Visan om gummimadrassen och Annabell inleds med ett lite ovanligt musikinstrument
- som också glatt spelar vidare genom hela sången. Vilket är instrumentet?
1 säckpipa
x munspel
2 såg
5. Visan om Carola var på sin tid mycket populär. De som vill får självklart dansa till
den ganska taktfasta melodin (särskilt refrängen). Vilken dans ska vi ta?
1 tango
x foxtrot
2 hambo
6. Alla som är lite fina i kanten kanske ska hålla för öronen i två minuter och tretton
sekunder nu. Vi andra lyssnar väl i alla fall på Underbara uppblåsbara Barbara?
Låten får vi se som ett tidsdokument...åren går. Vilket år var det, förresten?
1 1949

x 1969

2 1989

7. Mitt lilla fejs och jag är det förstås Robert Broberg som skrivit. Som ni hör är det
dock inte han som sjunger. Vem är det?
1 Lill Babs
x Siw Malmkvist
2 Lill Lindfors

8. Det som göms i snö kommer upp i tö... Äntligen en sång med ett ordspråkstema!
Ett annat ordspråk är: Gammal kärlek... hur lyder fortsättningen?
1 ...är dubbel glädje
x ...rostar aldrig
2 ...är guld värd
9. En sång om att springa omkring och söka efter den stora kärleken får vi lyssna till nu.
Bland annat kan man tydligen leta efter kärleken i Beirut. I vilket land ligger staden?
1 Algeriet
x Egypten
2 Libanon
10. En av Robert Brobergs allra fyndigaste sånger är Båtlåt. En alldeles egen typ av jolle
skapades 1947 i USA och har sedan dess blivit omåttligt populär över hela världen.
Det är troligen världens största båtklass med över 300.000 båtar och ett eget VM.
Vilken jolle är det frågan om?
1 Extremistjolle
x Pessimistjolle
2 Optimistjolle
11. Lite udda med skrivmaskinskomp i sången Här i min skrivmaskin, eller hur?
Så här lät faktiskt de gamla skrivmaskinerna - hör ni vilket märke det är?
Det kanske är svårt, men om jag säger Åtvidaberg kanske det klarnar?
1 Remington
x Facit
2 Olivetti
12. Stan är full av vatten... då är det förstås Stockholm det handlar om!
Här behövs det broar. Vad heter bron som sträcker sig från Södermalm,
över Långholmen och Riddarfjärden till Marieberg på Kungsholmen?
1 Västerbron
x Strömbron
2 Norrbro
13. Den här gången avslutar vi faktiskt med en ingångslåt! Sången sjungs av publiken
när spelarna går ut på planen. Sången tillägnas AIK som numera spelar sina
hemmamatcher på Friends arena. Var spelade AIK tidigare?
1 Råsunda
x Söderstadion
2 Zinkensdamm

