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1. Cogan - Tennessee Waltz

x

2. Centerpartiet - Annies Song
3. Giuseppe Verdi - Triumfmarschen ur Aida

1

6. Agnetha (Fältskog) - Doktorn!

1

7. ett mynt - Agneta

1
2

8. blå noter - Anna och mej

x

9. Anna-Lena - Lyckliga gatan

1
2

11. 26000 - Vakna nu, Anneli

13. Fänrik - Ann-Caroline
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5. Sune Mangs - Får jag låna nyckeln Ann-Marie?

12. Ann-Louise (Hansson) - Farväl Angelina



1

4. Harry Brandelius - Lördagsvalsen

10. Alster - Anita

2
2

x
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. Tennessee Waltz spelades in på 1960-talet med en sångerska med förnamnet Alma.
Hur lyder efternamnet?
1 Hogan
x Logan
2 Cogan
2. Det är inte alla partiledare som har en alldeles egen sång! Det är förstås möjligt att
John Denvers Annie´s Song inte från början var ägnad Annie Lööf, men i alla fall...
Vilket parti representerar Annie Lööf?
1 Kristdemokraterna
x Centerpartiet
2 Liberalerna
3. Aida är en opera i fyra akter. I den andra aktens triumfscen spelades melodin till triumfmarschen av specialtillverkade aidiatrumpeter från Milano. Vem skrev operan Aida?
1 Giuseppe Verdi

x Wolfgang Amadeus Mozart

7. Om man heter Agneta har man tydligen en hel del att leva upp till. Visans Agneta
har en sådan charm att man riskerar att få sjukskriva sig och i stället gå hem och
göra kaffekask. För att göra en riktig kaffekask behövs: kaffe, brännvin och så
ska något läggas i koppen för att få till en traditionsenlig kaffekask.
1 ett mynt x en sockerbit
2 en kaffesked i silver
8. Så ska vi låta Lalla Hansson berätta om en båtresa tillsammans med Anna. Det är
en resa där Anna sjunger en blues. I bluesen finns speciella noter som fått namn av
en färg. Vilken?
1 röda noter
x svarta noter
2 blå noter
9. Var det bättre förr? Ja, förr i tiden spelades i alla fall Lyckliga gatan ofta i radion.
Vad heter sångerskan?
1 Ann-Marie
x Anna-Lena
2 Ann-Louise
10. Sven-Erik Magnusson i Sven-Ingvars har satt en fin melodi till en dikt av en
värmländsk poet. Dikten heter Anita. Poeten heter Gustaf Fröding och han föddes
1860 på en herrgård i Karlstads socken. Vilket är herrgårdens namn?
1 Alster
x Sundborn
2 Sångsgården

2 Antonio Vivaldi

4. Nu ska vi ta en sväng med Augusta! Det är lördagskväll och vi har lyckats få tag i en
riktigt fin dragspelare. Vem är det som sjunger?
1 Åke Grönberg x Povel Ramel 2 Harry Brandelius
5. Det finns ganska många flickor på A! En av dem heter Ann-Marie. Den här visan är
skriven under en period när flicknamnen ofta fanns med i ett skämtsamt rim. Det var
Anna, du kan väl stanna, Inga du kan väl ringa och Edit är det ledi´t för att bara nämna
några. Ann-Marie var det lite svårare att hitta något roligt rim på. Vem sjunger?
1 Sune Mangs
x Douglas Håge 2 Jarl Kulle
6. Det kan vara svårt att bryta en vana. I en del fall måste man kanske söka läkarvård och
få hjälp med att lägga upp en hälsoplan. Det här gäller förstås bara dåliga vanor. Bra
vanor vill man ju gärna behålla. Vad heter hon som sjunger om doktorn?
1 Agnetha
x Anneli
2 Anita

11. Magnus Johansson sjunger nu Vakna nu, Anneli. Hur många är det som ska vakna?
Alltså: Ungefär hur många flickor vid namn Anneli (Annelie) finns det i Sverige?
1 6000
x 16000
2 26000
12. Som nummer 12 får vi en flicka på A som sjunger en sång om en annan flicka på A.
Farewell Angelina av Bob Dylan blev förstås Farväl Angelina på svenska.
Vem sjunger?
1 Anneli
x Ann-Louise
2 Amanda
13. En stjärnenatt som denna blåstes Eld upphör
och där stod generalen i stramaste honnör...
Ni känner väl igen Thory Bernhards? General är i många länder den högsta militära
graden. Vilken är den lägsta graden för en officer i Sverige? Ledtråd: Stål och Fjun.
1 Major
x Fänrik 2 Kapten

