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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. Astri - Brevet från Lillan

2. stomman - Brev från kolonien

3. Lasse Stefanz - Brev till en vän

4. hyllning - Skärgårdsbrevet

5. En miljon femhundratusen - Amerikabrevet

6. Karin Juel - Ett kärleksbrev

7. Lill Babs - Mina kärleksbrev dom vill jag ha igen!

8. Siw Malmkvist - Läs inte brevet jag skrev dig

9. Pat Boone - Kärleksbrev i sanden

10. Charlie Norman - Käre John

11. tre skilling banco - Jag är ett litet brev

12. Cajsa Stina - Den tänkande lantbrevbäraren

13. Tjorven - Byns enda blondin
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Brev

1. Brevet från Lillan av Evert Taube framförs här av Sven-Bertil Taube. Det är hans
syster som skriver brevet till sin pappa. Hon skriver: Detta har jag skrivit nästan
bara själv...men lite hjälp fick hon nog av sin mamma. Vad heter hennes mamma?

1 Astri x Rosmarie 2 Maj

2. Så ett lite mindre gulligt brev från kolonien. Visan inleds: Hejsan morsan, hejsan
stabben och det är en lite konstig inledning, faktiskt. Föräldrarna kallades i äldre
tider farsan och morsan. Kallar man pappa för stabben borde mamma kallas .........

1 stubben x morsgumma 2 stomman

3. Så till en situation som jag tror att alla kan känna igen sig i. “Jag borde ha hört av mig
för längesen.” Sjunger gör Olle Jönsson, vilket band sjunger han med här?

1 Flamingokvintetten x Lasse Stefanz 2 Wisex

4. Ytterligare ett brev till en vän från en annan. Brevet skrivs till Sven-Bertil Taube,
som befinner sig i Spanien. Avsändaren, som är Olle Adolphson, sitter i Sverige,
närmare bestämt i Stockholms skärgård. Den här sången finns med på ett ganska
nytt album med Sven-Bertil Taube som heter Hommage. Vad betyder Hommage?

1 hyllning x hälsning 2 kontakt

5. Nu ska vi lyssna till Fred Åkerström och en visa av Ruben Nilson, Amerikabrevet.
Från mitten av 1800-talet till tidigt 1920-tal lämnade många svenskar Sverige.
De flesta flyttade till Amerika och kom aldrig tillbaka. Hur många lämnade Sverige?

1 Etthundratusen x En miljon femhundratusen 2 Fem miljoner

6. Nu öppnar vi en separat avdelning för kärleksbrev. Man kan ju tycka att Postnord
också borde ha en egen avdelning för kärleksbrev, men tyvärr är det nog inte så.

Vem är det som sjunger?
1 Alice Babs x Margareta Kjellberg 2 Karin Juel

7. För den som skrivit en massa kärleksbrev till någon kan det ibland vara stört
omöjligt att få tillbaka dem när kärleken svalnat. Vem är det som har uppenbara
problem med att få tillbaka sina kärleksbrev?

1 Lill Lindfors x Lill Babs 2 Git Gay

8. Förr i tiden fanns ett talesätt: Det kommer som ett brev på posten! Ibland kunde
man kanske hoppas att det man skickade inte skulle komma fram, men Postverket
var på den här tiden närmast ofelbart. Vem sjunger?

1 Siw Malmkvist x Towa Carson 2 Sonya Hedenbratt

9. Ett sätt att komma ifrån i efterhand pinsamma kärleksbrev är förstås att skriva
dem i sand. Här är det Flamingokvintetten som sjunger och spelar. Det amerikanska
originalet heter Love Letters In The Sand. Vem sjöng den?

1 Pat Boone x Frank Sinatra 2 Elvis Presley

10. Alla brev man får är ju inte så roliga att få. I den här visan får fästmannen, som
ligger i lumpen, ett ganska tråkigt brev från sin fästmö. Svarets utformning är
väl ändå ganska fyndigt? Hon som sjunger är Alice Babs, vem är visans John?

1 Sven Arefeldt x Charlie Norman 2 Robert Wells

11. Alla vi som någon gång jobbat på Posten vet att det väldigt sällan kommer bort
någon försändelse. Om det gör det är det i alla fall inte vårt fel. Det är säkert
feladresserat eller felfrankerat... Världens näst dyraste frimärke är poststämplat
i Nya Kopparberget den 13 juli 1857. Det råkade bli gult i stället för grönt.

Vilket frimärke är det frågan om?
1 en skilling banco x två skilling banco 2 tre skilling banco

12. Kommer ni ihåg sångaren från fråga nummer fem, Fred Åkerström? Han har en
dotter som fått namn av en flicka ur Fredmans Epistlar av Carl Michael Bellman.
Hon sjunger Den tänkande lantbrevbäraren med text av Hjalmar Gullberg och
musik av Gunnar Turesson. Vad heter Fred Åkerströms dotter?

1 Ulla x Anna-Greta 2 Cajsa Stina

13. Till sist ska vi ta en tur i en postbil tillsammans med Sven-Ingvars. På 1960-talet
behövde Postverket en specialanpassad brevbärarbil och eftersom man inte fann

någon lämplig sådan på marknaden fick Kalmar Verkstads AB uppdraget att skapa
en. Är det möjligen någon som minns vad den här bilen kallades?

1 Korven x Tjorven 2 Snigeln


