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1. Kärlek - I folkviseton
2. Italien - Lngtan till Italien
3. Jansson - Jungman Jansson
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7. Gärdebyn - Gärdebylåten
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9. tre - Spelmannen
10. en konungagård - Får jag lämna några blommor
11. Bagheera - Brooklandsvägen
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12. Nils Ferlin - En valsmelodi
13. Luossa - Omkring tiggarn från Luossa
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5. 1718 - Frida i vårstädningen

8. Vänersborg - Aftontankar vid Fridas ruta
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4. levern - När skönheten kom till byn

6. blå - Jag väntar...

2

2

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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1. Vår första diktmelodi är komponerad av Torgny Björk till en dikt av Nils Ferlin.
Diktens namn är I folkviseton, men den brukar ofta benämnas efter diktens inledande
ord. Vad handlar dikten om?
1 moln
x blommor
2 kärlek

8. Aftontankar vid Fridas ruta. När Birger Sjöberg gick i skolan kunde man kanske inte
ana att han skulle bli en av våra mest uppskattade diktare. Han fick C i flit och D i
uppförande. I vilken stad föddes Briger Sjöberg?
1 Vänersborg
x Göteborg
2 Hälsingborg
9. I Dan Anderssons dikt Spelmannen brister en av fiolens strängar i en skälvning
på den bäste vännens grav. Hur många strängar hade han kvar att spela på?
1 två
x tre
2 fyra

2. I en av sina mest kända dikter beskriver Birger Sjöberg sin längtan till ett europeiskt
land. Här spelar gossen luta och citronerna lyser gula. Vilket är landet?
1 Portugal
x Spanien
2 Italien

10. Får jag lämna några blommor, några rosor i din vård... I Nils Ferlins dikt, som är
tonsatt av Lille Bror Söderlundh, beskrivs tre olika rosor. Varifrån är dessa rosor
hämtade?
1 en konungagård
x en kyrkogård
2 en klosterträdgård

3. Så är det dags för frågesportens tredje diktare. Just den här dikten har Dan Andersson
både skrivit och satt musik till. Dikten handlar om en ung sjöman. Vad heter han?
1 Jansson
x Hansson
2 Karlsson

11. Brooklandsvägen är i original skriven av Rudyard Kipling som också skrev
Djungelboken. Vad heter pantern i Kiplings roman?
1 Baloo
x Bagheera
2 Shere Khan

4. När skönheten kom till byn då var klokheten där, då hade de bara törne och galla.
Dikten är skriven av Nils Ferlin, tonsättningen är av Lille Bror Söderlundh. I vilket
av kroppens organ bildas kroppsvätskan galla?
1 mjälten
x levern
2 njurarna

12. En valsmelodi har fått sin melodi av Lille Bror Söderlundh. Vem skrev dikten?
1 Birger Sjöberg
x Dan Andersson
2 Nils Ferlin

5. I dikten Frida i vårstädningen av Birger Sjöberg putsar Frida tavlan ”Karl den tolftes
likfärds” alla kanter. Vilket år dog Karl XII?
1 1632
x 1718
2 1792
6. Dan Anderssons dikt Jag väntar... skildrar en man som sitter vid sin stockeld och väntar
på en kvinna från färdvägar vida. Vilken ögonfärg har denna drömda kvinna?
1 blå
x brun
2 grön
7. Så till en spelmanslåt som fått en vistext i efterhand av Nils Ferlin. Vilken by i Dalarna
har givit namn åt den här låten?
1 Sjugare
x Vikarbyn
2 Gärdebyn

13. Så avslutar vi frågesporten med en tonsättning av Gunde Johansson. Dikten är
skriven av Dan Andersson och i titeln finns ett namn på ett torp. I den här stugan
bodde Dan Andersson under åren 1912-1915. Vilket namn finns med i diktens titel?
1 Kroktorp
x Luossa
2 Grangärde

