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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!

1. Kjerstin Dellert - O, min Carl Gustaf!

2. västkusten - Kostervalsen

3. gurkor - Fem smutsiga små fingrar

4. kurbits - Moraklockan

5. Sven Arefeldt - Res med mig Stina

6. rådjur - Tulpaner från Amsterdam

7. Mats Olin - Jag tror på sommaren

8. Brighton - Waterloo

9. Krita - Dover-Calais

10. Eskilstuna - Utan dina andetag

11. Lena Philipsson - Det gör ont

12. Medelpad - Vart jag än går

13. Laleh - Det kommer bli bra
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Musik från 13 decennier

1. När 1800-talet övergår till 1900-tal börjar man kunna spela in ljud som sedan kan
överföras till grammonskivor. Vi inleder 1900-talets första decennium med en kuplett
från 1902. Melodin heter O, min Carl Gustaf och är skriven av dåtidens store revykung
Emil Norlander. Den här melodin fick en renässans vid Carl XVI Gustafs bröllop
med Silvia Sommerlath. Vem är det som sjunger?

1 Kjerstin Dellert x Elisabeth Söderström 2 Birgit Nilsson

2. 1901 fick vi allmän värnplikt och 1909 allmän rösträtt för män till riksdagens
andra kammare. Valrätt tillkommer året efter uppnådd 24 års ålder varje myndig
svensk man. Men nu är året 1913 och då fick vi Kostervalsen!
Var i Sverige hittar vi Kosteröarna?

1 Stockholms skärgård x västkusten 2 Bottenviken

3. Ten dirty little fingers skrevs redan 1906. Den svenska texten är författad av
Karl-Ewert, som skrev texten till sin son Lasse som gick på sitt tredje år 1921.
Lasse blev med tiden bankdirektör i Västerås. Vad är staden Västerås känd för?
(1921 var också året för det första valet med allmän kvinnlig rösträtt.)

1 pepparrot x gurkor 2 potatis

4. Nu har vi kommit fram till 1930-talet. Första världskriget 1914-1919 är historia nu
och en slogan i tiden var: Aldrig mera krig! Det höll fram till 1939 då det andra
världskriget bröt ut. Innan dess hann vi i alla fall sjunga Moraklockan!
Moraklockorna var ofta målade med en speciell sorts dalatypisk dekoration, vilken?

1 dalahäst x masur 2 kurbits

5. 1945 blev det fred i världen igen. 1948 var det OS i London med svenskt guld i fotboll!
Samma år kunde man också åka båt till Kina tillsammans med.....

1 Jussi Björling x Einar Ekberg 2 Sven Arefeldt

6. Nu är det 50-tal och vi nynnar på Tulpaner från Amsterdam! Om vi inte köper våra
tulpaner i blomsteraffären utan i stället satsar på att odla dem själv är det inte alltid

vi får se tulpanerna blomma. Vilket djur är det som (troligen) har ätit upp dem?
1 grävling x igelkott 2 rådjur

7. Många har det nog ganska bra i Sverige på 1960-talet. Två världskrig är över, vi
har allmän rösträtt, folkpension och tre veckors semester. Undrar just hur vädret blir
i sommar, 1967? Här är det i alla fall en som verkar optimistisk, vad heter han?

1 Mats Olin x Lasse Lönndahl 2 Gunnar Wiklund

8. Milda makter! Är det redan 70-tal? Det är ju ABBA-tider! Waterloo blev Sveriges
bidrag i Eurovision Song Contest 1974, som avgjordes lördagen den 6 april i
i en stad i England. Vilken stad stod för värdskapet?

1 London x Brighton 2 Liverpool

9. Nu är det åttiotal och vi ska ut och åka båt igen, den här gången i sällskap med Style.
Vi reser från Dover mot Calais. När vi vänder oss om kan vi se Dovers klippor
försvinna i diset. Vilket material består Dovers klippor av?

1 porfyr x granit 2 krita

10. Så har det blivit nittiotal. Vi lyssnar till Utan dina andetag med gruppen Kent.
Kent kommer från en stad i Södermanland, vilken?

1 Eskilstuna x Strängnäs 2 Mariefred

11. Nu har vi lämnat ett århundrande bakom oss. 1900-talet är historia och det är dags
för ett helt nytt århundrade - ja, till och med årtusende! Det är klart att det kan göra
ont! Vem är det som tolkar den här känslan?

1 Anna Book x Lena Philipsson 2 Charlotte Perrelli

12. Musikgruppen Stiftelsen bildades 2011 av Takidas sångare Robert Pettersson och
barndomskamraten Micke Eriksson. Första singeln Vart jag än går blev etta på
Sverigetopplistan 10 augusti 2012. Vart jag än går finns med på albumet Ljungaverk.
Var i Sverige hittar vi Ljungaverk?

1 Norrbotten x Medelpad 2 Skåne

13. Vad tror ni om framtiden, hur kommer det att bli med allt? Jag tror nog att det
kommer att gå bra. Det tror förresten den här sångerskan också, vad heter hon?

1 Laleh x Veronica Maggio 2 Sarah Dawn Finer


