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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. ingen - Barndomshemmet

2. författare - Min vår är din vår

3. simmare - Det är grabben me´ chokla´ i

4. kortklippt - Det är kvinnan bakom allt

5. Stadshuset - Bättre och bättre dag för dag

6. kortspel - De´ gör gumman me´

7. tre gånger - Det går så länge som det går

8. Norrköping - Dansen går på Svinnsta skär

9. han slöks av en haj - Skepp som mötas

10. Per Albin Hansson - Inte gör det mej nåt´

11. på iberiska halvön - Jag är ute när gumman min....

12. fågel - Agitatorn

13. Lodbrok - Se, farfar dansar gammal vals
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Ernst Rolf

1. On the Banks of the Wabash skrevs redan 1897, fick en svensk text av Karl-Ewert
och spelades in 1919 av Ernst Rolf som Barndomshemmet. Ernst Rolf föddes till
världen som Ernst Ragnar Johansson den 20 januari 1891 i Falun. Falun är inte bara
känt för sin korv utan kanske mest för Falu koppargruva. Stora stöten kallas det jättelika
hål som bildades när stora delar av Falu koppargruva rasade samman 25 juni 1687.
Hur många arbetare omkom vi det här jätteraset?

1 ingen x fem 2 femhundra

2. Min vår är din vår ingick i Rolfs revy 1927. I andra versen sjunger han om Heidenstam
och Lagerlöf. Vilket yrke hade Verner von Heidenstam?

1 läkare x advokat 2 författare

3. Vi stannar väl kvar i salongen och lyssnar till en annan sång ur 1927 års Rolfrevy?
Grabben me´ chokla´ i - det blev ett uttryck som hängde med ett tag. Nu var det många
år sedan man hörde det yttras... I kupletten hyllas boxaren Harry Persson som var en stor
idol på den här tiden. Arne Borg var en annan mycket känd person. Vad var han?

1 boxare x simmare 2 fotbollsspelare

4. Det är kvinnan bakom allt! Det här är ju faktiskt ett uttryck som hänger med än idag.
Mannen jämt hon har befallt...ja, det kan så vara - men vad betyder shinglad?

1 svinrygg x permanentad 2 kortklippt

5. Nu är det år 1923. Emile Coué har introducerat en typ av psykoterapi med hypnos och
självsuggestion. Genom att upprepa vissa ord och fraser för sig själv kan man påverka
det undermedvetna: Varje dag och på alla sätt blir jag bättre och bättre! Hos Ernst Rolf
blev det förstås en revykuplett "Bättre och bättre dag för dag". I Stockholm invigs den
23 juni detta år en berömd byggnad, ritad av Ragnar Östberg. Vilken byggnad är det?

1 Stadshuset x Centralstationen 2 Nationalmuseum

6. Ännu en sång från 1927 års revy: De´ gör gumman me´. Att kvinnor skulle ha samma
rättigheter som män var inte helt självklart vid den här tiden. “Att gå ut och svira, spela
bridge och vira, det gör gumman me´.” Vad är vira?

1 kortspel x biljard 2 pilkastning

7. Det går så länge som det går. Här blir det ett litet inlägg i äktenskapsdebatten i
kuplettens andra vers. Man giftes och skiljes - och se´n var man färdig med den!

Hur många gånger var Ernst Rolf själv gift?
1 ingen x en gång 2 tre gånger

8. Dansen går på Svinnsta skär är en sång som hängt med längre i folkminnet än
många av de mer tidsbundna revykupletterna. Här går solen upp bakom Konungsund
och stänker guld på vågen och sista valsen i morgonstund kan vi höra från Svinnerön.
Vilken stor stad ligger närmast Konungsund och Svinnerön?

1 Göteborg x Norrköping 2 Stockholm

9. En annan sång som levt vidare i mångas minne är Skepp som mötas. Alla visste att
sjömannen i fråga hette Axel Öman, att han hade mössan käckt på svaj och att han
hade blå kavaj. Dessutom visste alla att hans älskling hette Maj och att hon förut varit
förlovad med en som var malaj. Lämpligt nog för frågesporten sjunger inte Ernst
Rolf sångens sista vers. Hur slutar visan för Axel Öman?

1 han kom hem till Maj x han bosatte sig på Hawaii 2 han slöks av en haj

10. Inte gör det mej nåt´ hämtar vi från Rolfrevyn 1928. Den 18 januari det här året
hölls ett berömt tal i riksdagen där begreppet “Folkhemmet” bars fram av talaren.
”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga

kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre, där försöker
ingen skaffa sig fördel på den andres bekostnad, den starke trycker icke ner och

plundrar den svage. I det goda samhället råder likhet, omtanke, samarbete,
hjälpsamhet." Vem höll det berömda talet?

1 Hjalmar Branting x Per Albin Hansson 2 Tage Erlander

11. Jag är ute när gumman min är inne. Av okänd anledning dyker Gibraltar upp i den
här kupletten från 1926. Gibraltar är brittiskt territorium, men var ligger Gibraltar?

1 på iberiska halvön x i engelska kanalen 2 i norra afrika

12. Ernst Rolfs stora decennium var 1920-talet. Mot slutet av decenniet stod han på
toppen av sin karriär. Men redan 1917-1919 hade han sina revyer på Fenixpalatset
i Stockholm. Vilket slags djur var Fenix?

1 lejon x fågel 2 fisk

13. Rolfs sista år blev svåra.Det blev andra tider i nöjesbranschen, revyerna gick sämre
och även hans privatliv var olyckligt. Julafton 1932 gick Rolf i sjön vid Mölna gård
på Lidingön.Han ångrade sig, men insjuknade i lunginflammation och avled natten
till annandagen. Ernst Rolf hette ju Ernst Ragnar i förnamn. Känner ni till någon
gammal viking som också hette Ragnar? (Se farfar... blev hans sista stora schlager)

1 Blåtand x Lodbrok 2 Hårfagre


