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1. 539 mm - Det regnar i Stockholm idag

2

2. Siw Malmkvist - Regnet det bara öser ner

2
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3. Anna-Lena Löfgren - Regniga natt
4. 1962 - Rhythm of the rain

2

5. saxofon - Det regnar och regnar
6. glädje - Vandrar i ett regn

1

7. Åke Ortmark - Regn hos mig

1

x

8. sockerrör - Rom i regnet

2

9. Mary - It´s raining

x

10. Åsa Bodén - It´s raining men
11. Gene Kelly - Singin´ in the rain

1

12. Cat Stevens - Morning has broken

1

13. Noa - Over the rainbow



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. Det regnar i Stockholm idag sjunger Carola. Hur mycket tror ni att det regnar i
Stockholm under ett år i genomsnitt? (Observatorielundens mätstation 1961-1990)
1 53 mm
x 106 mm
2 539 mm
2. Regnet fortsätter att ösa ner! Den som drabbas i den här sången står och väntar
på sin vän i ett regn som skvätter. Vem är det som sjunger?
1 Lill Babs
x Britt Damberg
2 Siw Malmkvist
3. Bedrövelsers bedrövelse! Kan det bli mycket värre? Aldrig mer kan livet bli glatt.
Vem är det som är så tungsint? Hennes största hit var lustigt nog “Lyckliga gatan”.
1 Doris
x Anna-Lena Löfgren
2 Gunwer Bergkvist
4. Rhythm of the rain med The Cascades handlar också om olycklig kärlek. Regn och
olycklig kärlek verkar ha ett samband, konstigt nog. När slog den här låten igenom?
1 1932
x 1962
2 1992
5. Himlen är grå och det bara fortsätter att regna! Lasse Stefanz har dock inte helt tappat
hoppet. Vilket blåsinstrument kan vi höra på den här inspelningen?
1 valthorn
x trumpet
2 saxofon
6. Märkligt nog anser Pugh Rogefeldt att regnet skapar extra samhörighet med sin vän.
I sångtexten använder han ordet gamman. Vad betyder det ordet?
1 glädje
x längtan
2 sorg
7. Regn hos mig - även hos Orup. Sångaren heter egentligen Hans Thomas Eriksson.
På 1960-talet var hans namne (inte släkt) Lars Orup en av de tre O:na i TV. Gustaf
Olivecrona var ett annat O, men vad hette den tredje?
1 Åke Ortmark
x Åke Olofsson
2 Åke Olsson
8. Vi återvänder till Stockholm och får sällskap med Ulf Lundell vid Zinkensdamm.
Tillsammans med honom kan vi tillbringa en stund i Tantolunden även om det
regnar. Vi kan till och med dricka ljus rom i regnet. Vad framställs rom av?
1 potatis
x sockerrör 2 ris

9. It´s raining framförs här av en amerikansk vistrio som spelat in mängder av sånger.
Männen heter Peter och Paul, men vad heter kvinnan i gruppen?
1 Joan
x Judy 2 Mary
10. För första gången i historien börjar det nu regna män! Observera att The Weather
Girls inte ska förväxlas med de väderflickor som framträder i TV i USA. I Sverige
säger vi inte väderflicka utan TV-meteorolog. Vilken av dessa tre är meteorolog?
1 Ewonne Winblad x Åsa Bodén
2 Catrin Jacobs
11. Så till en riktig regnklassiker - Singin´ in the rain från filmen med samma namn.
Vem är det som sjunger och dansar med en lyktstolpe?
1 Gene Kelly
x Fred Astaire
2 Nat King Cole
12. För alla som är trädgårdsintresserade är nog solsken efter regn det bästa väder
man kan önska sig. Sången är skriven av Elisabeth Farjeon men vem sjunger?
1 Cat Stevens
x Paul McCartney
2 Elton John
13. Så slutar regnet, solen tittar fram och på himlen ser vi en fantastisk regnbåge.
Efter syndafloden gav Gud ett löfte att han aldrig mer skulle låta låta flodvattnen
utplåna allt liv och fördärva jorden. Vem gav Gud det löftet?
1 Ruben
x Noa
2 Simon

