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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. Olle Adolphson - Fritiof Anderssons paradmarsch

2. Argentina - Fritiof Andersson

3. Harry Brandelius - Karl-Alfred, Fritiof Andersson och jag

4. Den Gyldene Freden - Sjuttonde balladen

5. biljard - Fritiof Anderssons polka

6. Lotta - Rosa på bal

7. Rio de la Plata - Fritiof och Carmencita

8. diminutiv - Tango i Nizza

9. Italien - Fritiof i Arkadien

10. lössjord - Himlajord

11. Hootenanny Singers - Första Torpet

12. Hård vind - Vals på Mysingen

13. 50 kr - Fritiofs avsked
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Här kommer Fritiof Andersson!

1. Ja, minsann - här kommer Fritiof Andersson! I Evert Taubes tidiga diktning dyker
denne Fritiof upp i många olika sammanhang. Fritiof Anderssons paradmarsch finns
med i vissamlingen Fritiof Anderssons visbok som publicerades 1929. Här är det inte
Evert Taube själv som sjunger - utan en vän till sonen Sven-Bertil, vem?

1 Loa Falkman x Olle Adolphson 2 Per Grundén

2. Nu blir det Mäster Taube själv! Fritiof Andersson presenteras redan i Evert Taubes
första vissamling Sju sjömansvisor och Byssan lull 1919. Den här resan gör
Fritiof Andersson med skeppet Ann-Charlotte och den går till Buenos Aires.
I vilket land ligger Buenos Aires?

1 Brasilien x Argentina 2 Peru

3. År 1910, på våren i april gick tre glada svenska sjömän ombord på ångaren The Princess.
Det var Karl-Alfred, Fritiof Andersson och jag. Vem är det som sjunger?

1 Lasse Dahlquist x Olav Gerthel 2 Harry Brandelius

4. Nu kommer en Taubemelodi där han för ovanlighetens skull är arg och sur över hur
han behandlats av sina vänner. Evert Taube sjöng själv aldrig in Sjuttonde balladen.

Visan blev i stället känd genom Cornelis Vreeswijk. I visan nämns “fredens ängel”
Vad heter den anrika krogen som ligger alldeles nära Järntorget i Stockholm?

1 Den Gyldene Freden x Den Svenska Freden 2 Den Blå Freden

5. Fritiof Andersson fick också en egen polka. I den här visan bor han med fin utsikt över
Riddarfjärden men tyvärr också två tomma pilsnerflaskor och en frusen vattenkran.
Utöver det har också svikits av sin svenska flicka vid Roslagstull . Nu eldas hennes brev
i kaminen och Fritiof planerar att starta en bananplantage och att spela carambolage
med fint folk. Vilket slags spel är carambolage?

1 kortspel x fjäderboll 2 biljard

6. Visst är det väl Christer Sjögren som sjunger den manliga rollen i Rosa på bal, eller
hör jag fel? Visans Rosa heter i alla fall inte Rosa i verkligheten. Jag vet att hon heter
Engberg i efternamn, men vad heter hon i förnamn?

1 Lotta x Eva 2 Anna

7. Samborombon är (som väl alla vet?) en liten by förutan gata. I visan Fritiof och
Carmencita ligger den här byn ligger inte långt från en argentinsk flod, vilken?

1 Rio Blanco x Rio de la Plata 2 Rio Salado

8. Trots goda yttre förutsättningar blev det ingenting mellan Fritiof och Carmencita
den där gången de träffades i Samborombon 1932. Men - så träffas de igen i Nizza!
Där får de i alla fall en tango tillsammans. Carmencita är ett namn som betyder

“Lilla Carmen”. Vad kallas den här språkformen?
1 diminutiv x genitiv 2 ackusativ

9. Nästa gång vi träffar Fritiof Andersson har han det ganska trevligt med vin, dans,
kvinnor och sång. Fritiof i Arkadien utspelar sig på Colla Bellas höjd i Ligurien.
I vilket land ligger Ligurien?

1 Portugal x Italien 2 Frankrike

10. Nu har vi tillsammans med Evert Taube tagit oss ända bort till Australien. Här träffar
vi en farmare vid namn Löfgren. Han berättar kärleksfullt om den jord han har att
odla och kallar den för en “Himlajord”. Det finns ett mer vedertaget namn för den här
jorden som förs med vindarna till både Australien och Sydamerika. Vad kallas den?

1 soljord x vindjord 2 lössjord

11. Så återvänder vi till Sverige och Stockholm! Sången Första Torpet bygger helt på
Fredmans Epistel nr 80 Liksom en herdinna. Här ställs det gamla samhället mot det
framväxande nya. Var det bättre förr? Det tycker i alla fall inte visans Rosmarie -

“Varje tid har ju sitt behag”. Vilka sjunger?
1 Family Four x Hep Stars 2 Hootenanny Singers

12. Vi ska väl hinna med en segeltur i skärgården också? Vals på Mysingen med
Sven-Bertil Taube, det blir väl trevligt...det kommer tydligen att blåsa kuling.
Vad är kuling?

1 bris x hård vind 2 storm

13. Allt som har en början har också ett slut. Vi tar avsked från Fritiof Andersson
med just sången Fritiofs avsked....har ni förresten några kontanter på er?
Varför jag undrar det? Jo, Evert Taube har fått den äran att få sin bild på en
av våra sedlar som kom 2015. Vilken valör pryds av Evert Taube?

1 50 kronor x 100 kr 2 500 kr


