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1. 1960-talet - Nu är det lördag igen
2. 1960 - Jag ska måla hela världen lilla mamma

x
x
x

2

3. Vit - Där näckrosen blommar

2

4. Rose Garden - En dans på rosor

2

5. 12 - Hjärtat har sina skäl

1

6. Gunnar Wiklund - Han måste gå!

1
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x

7. grus - Kärleksbrev i sanden

2

8. Karin Boye - Varför
9. maj - Monica

1

10. 1966 - Lilla Ann

1

11. Walk on by - Du kom för sent

2

12. 4 000 000 - Lycka till med nästa kille

2

13. italienskan - Det hjälper ingalunda-lej



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. Lediga lördagar infördes stegvis i Sverige trots att många i landet ansåg att Sveriges
ekonomi skulle kollapsa. Under vilket decennium fick vi lediga lördagar?
1 1940-talet
x 1960-talet
2 1980-talet
2. Flamingokvintetten kommer från Partille utanför Göteborg. Originalmedlemmarna
var Gunnar Karlsson, Hasse Carlsson, Bjarne Lundqvist, Dennis Janebrink och
Calle Nilsson. När bildades Flamingokvintetten? (Fotnot: Om allt ska vara rätt bildades
faktiskt bandet tre år tidigare under namnet Tutti Frutti Boys.)

1 1940

x

1960

2

1980

3. Där näckrosen blommar spelades in redan 1928 av Adolph Jarl. Näckrosen är också
Södermanlands landskapsblomma. Vilken färg har den näckrosen?
1 gul

x röd

2 vit

4. Innan vi går över till huvudavdelningen Kärlek och svek ska vi lyssna till lite levnadsvisdom från Flamingokvintetten i En dans på rosor. Kommer ni ihåg vad originalet
som sjöngs av Lynn Anderson hette?
1 Ramblin´ rose
x Roses are red
2 Rose Garden
5. Dags för: Kärlek och svek! From a Jack to a King blev på svenska Hjärtat har sina skäl.
Det amerikanska originalet beskriver kärleken med hjälp av spelkort. Hur många målade
(klädda) kort finns det i en kortlek?
1
12
x
16
2
24
6. Så lite svartsjuka på det... He´ll have to go översattes rakt av till Han måste gå.
Vilken svensk sångare var det som fick en jättehit med sin version?
1 Gunnar Wiklund
x Carli Tornehave
2 Bertil Booo

7. Pat Boone sjöng Love letters in the sand. Att skriva kärleksbrev i sanden kan förstås
ha sina fördelar, det är ju inte direkt som att tatuera in ett namn på kroppen.
Den tekniska definitionen av sand är ett material med en kornstorlek från 0,063 mm
till 2,0 mm diameter. Vad kallas nästa kornstorlek, den som är större än 2,0 mm?
1 morän
x grus
2 pinnmo
8. Just nu är vi inne i en lite tung och dyster avdelning av frågesporten. Varför ska man
älska den man ändå aldrig får? Magnus Andersson tonsatte den här dikten 1966 och
texten tillskrevs en svensk diktare. Det är faktiskt omstritt, men vem står som textförfattare till sången?
1 Hjalmar Gullberg
x Nils Ferlin 2 Karin Boye
9. Vi glider nu stillsamt över till Svekavdelningen. Förhoppningsvis tar dock Monica
sveket med ro - det finns ju fler killar att välja bland. I vilken månad har Monica
sin namnsdag?
1 maj
x september
2 december
10. Lilla Ann har tyvärr också blivit sviken, men tycks ändå dra det längsta strået till
slut. Sången har skrivits av Hasse Carlsson. När kom Lilla Ann ut på skiva? Det var
förresten samma år som Hep Stars hade en hit med Sunny Girl.
1 1966
x 1976
2 1986
11. Det vore rent märkligt om ni inte kände igen den här melodin som Leroy Van Dyke
hade en jättehit med 1961. Visst gör ni väl det? Hur lyder originaltiteln?
1 This night
x Too late
2 Walk on by
12. Vi är inte bittra, lycka till med nästa kille! Flamingokvintetten har 60 år på scenen,
de har rest 200 000 mil mellan sina spelningar. Hur många album tror ni att de har
sålt (på ett ungefär)?
1 40 000
x 400 000
2 4 000 000
13. Till sist en lite muntrare sång som är skriven av Kai Gullmar. I den här texten dyker
uttrycket därmed basta upp. Från vilket språk är ordet basta lånat?
1 skotskan
x italienskan
2 spanskan

