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1. svedjebruk - Helgdagskväll i timmerkojan
2. norra USA - Jungman Jansson

1

3. Harry Brandelius - Jag väntar

1

x
x

2

1

5. en liten oansenlig ört - Till min syster

x

6. självspilling - Per Ols Per Erik
7. Rudyard Kipling- Brooklandvägen

2

8. fylking - Gässen flytta

2

9. Hootenanny Singers - Sizzi

x

10. Värmland - Gunnar Vägman

x
2

11. malten rostas i hög temperatur - Julvisa i Finnmarken

13. vägglöss - Jag ska gå genom tysta skyar
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2

4. Gunde Johansson - Omkring tiggarn från Luossa

12. Jarl Kulle - Spelmannen



1

x

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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Dan Andersson
1. Daniel ”Dan”Andersson, föddes fredagen den 6 april 1888 i skolhuset i Skattlösberg
i Grangärde finnmark. 12 år gammal började han arbeta i skogen. Hit till södra Dalarna
hade många finnar flyttat för att bryta ny mark i skogen med en gammal metod.
Vad kallas denna teknik där man bränner ner skog för att sedan kunna så råg i den
askrika jorden?
1 eldsland
x svedjebruk
2 rågvakt
2. Dan Andersson var förstås främst diktare, men melodin till Jungman Jansson har han
skrivit själv. 1902, vid 14 års ålder reste Dan på egen hand till Minnesota i Amerika.
Tanken var att han skulle undersöka om hela familjen skulle flytta efter, men Dan skrev
i ett brev hem att förutsättningarna inte var bättre i USA än i Sverige.
Var i USA hittar vi staten Minnesota?
1 norra USA
x södra USA 2 västra USA
3. Dan Andersson gifte sig den 19 juni 1918 med småskollärarinnan Olga Turesson,
syster till trubaduren Gunnar Turesson. Sångaren som sjunger Jag väntar fick på
sin tid mycket kritik för sitt sätt att sjunga Dan Anderssons visor. Vem sjunger?
1 Harry Brandelius x Ingvar ”Tjotta” Olsson
2 Bertil Boo
4. Omkring tiggarn från Luossa satt allt folket i en ring...det här är kanske den idag mest
kända dikten av Dan Andersson. Sjunger gör han som tonsatte dikten och som ödmjukt
nog frågade Dans efterlevande syster om melodin inte var för enkel? Det tyckte hon inte.
Vem är det som sjunger?
1 Gunde Svan x Gunder Hägg 2 Gunde Johansson
5. Till min syster är mycket riktigt skriven av Dan Andersson till sin syster Anna på
hennes artonårsdag. Även melodin är av Dan. Och när du sövts till drömmar av
resedan vid din vägg... Vad är reseda?
1 en liten oansenlig ört
x en buske
2 en klängväxt
6. Per Ols Per Erik gick i sjön för att han inte fick Mattssons Mina. Det kanske var att ta i
- och det tyckte tydligen även Mina själv många år senare. Nu söker vi ett äldre ord för
en person som begått självmord. (Det här är förresten också Dans egen melodi.)
1 bortbyting
x självspilling
2 birfilare

7. Brooklandsvägen...här är det för ovanlighetens skull inte Dan Andersson som gjort
texten - utan bara melodin! Brookland Road är skriven av en författare som fått
Nobelpriset och bland annat skrivit Djungelboken, vad heter han?
1 Sinclair Lewis x George Bernhard Shaw
2 Rudyard Kipling
8. Gässen flytta med sång av Thorstein Bergman. Även om många vildgäss under
milda vintrar väljer att stanna i Sverige är det ändå många som flyttar söderut.
Vad kallas den V-formation som gässen använder för att underlätta flygningen?
1 vindslup
x rote
2 fylking
9. Sizzi är en dikt av Dan Andersson som fått flera olika tonsättningar. Det är många
som är ute efter haren Sizzi - både höken, räven och jägaren jagar honom. Hör ni
vilket band som sjunger visan om Sizzi från skivan Dan Andersson - På vårt sätt?
1 Folktune Singers
x Hootenanny Singers 2 Rankarna
10. Så lyssnar vi till Gunnar Vägman med den utmärkte Dan Andersson-tolkaren
Pär Sörman. Melodin är skriven av Gunde Johansson. Pär Sörman hör hemma i
Södermanland, men vilket landskap förknippas Gunde Johansson med?
1 Jämtland x Värmland
2 Blekinge
11. Julvisa i Finnmarken med Thorstein Bergman - att sjungas vid bordet till mörkt öl.
De flesta öl har korn som maltbas. Hur kommer det sig att mörkt öl blir mörkt?
1 kornet skördas vid frost x kornet slungas 2 malten rostas i hög temperatur
12. Spelmannen är så dramatisk att vi låter en skådespelare från Dramaten ta hand om
den. Vem är det som sjunger?
1 Jarl Kulle
x Max von Sydow
2 Anders De Wahl
13. Jag ska gå genom tysta skyar framförs till slut av Pär Sörman.
Dan Andersson blev bara 32 år gammal.1920 for Dan till Stockholm för att söka
jobb på en tidning. Hans fru väntade barn och Dan behövde en säker inkomst.
Han tog in på Hotell Hellman den 15:e september.
Nästa dag hittades Dan Andersson död till följd av cyanväteförgiftning.
Hotellet hade cyanväterökt rummen men inte vädrat ut sängkläderna ordentligt.
Mot vad rökte man med cyanväte?
1 mögel
x vägglöss
2 myror

