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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. Trollflöjten - Akt 1: Fågelfångaren

2. de flyttar - Låt oss liksom svalorna

3. vackert väder - Det kommer en vår!

4. duvan - La Paloma (Duvan)

5. Koltrast - Blackbird

6. Vildand - Vildandens sång

7. Sigge Fürst - Vi har skjutit en gök

8. Nils - Den närsynte bofinken Knut

9. tulpan - Jag är en liten undulat

10. Siw Malmkvist - Två små fåglar på en gren

11. november - Abbekåsagåsen Joachim

12. Allan Edwall - När små fåglar dör

13. 1930-talet - Svarta tupp
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Fåglar

1. I den här frågesporten ska vi ägna oss åt att samla fåglar av olika slag. Vad kan då
passa bättre att börja med än en munter Mozartmelodi som handlar just om en

fågelfångare? Vad heter operan som Mozarts fågelfångare dyker upp i?
1 Trollflöjten x Silverflöjten 2 Glasflöjten

2. Från opera till operett! Låt oss liksom svalorna bygga oss ett bo är hämtad ur
Emmerich Kálmáns operett Czardasfurstinnan. På vintern ser vi inte några svalor

flyga omkring i luften. Hur kommer det sig?
1 de gömmer sig i skogen x de vilar på sjöbottnen 2 de flyttar

3. Högt i skyn skola svalorna flyga! Johnny Bode verkar ganska säker på sin sak i den
här visan. Vad blir det för väder när svalorna flyger högt?

1 regn x vackert väder 2 blåst

4. Nu till en av världens mest välkända melodier. Det är Arne Lamberth som spelar så
vackert på sin trumpet. Vilken fågel handlar den här sången om?

1 örnen x svalan 2 duvan

5. Så ska vi lyssna till The Beatles som framför sången Blackbird. Den här fågeln har
också ett svenskt namn och den har blivit vald till Sveriges mest omtyckta fågel.
Inte så mycket för att den äter upp våra körsbär utan för att den sjunger så vackert.

Vilken fågel är det?
1 Näktergal x Koltrast 2 Lärka

6. Nu kan ni plocka fram näsdukarna! Tänk er själva in i situationen: Ni är nu en fågel
som lugnt simmar kring när en jägare plötsligt dyker upp. Er make blir skjuten. För att
komma undan faran dyker ni själv ned i vattnet och biter er fast i sjögräset tills faran är
över. Men - när ni kommer upp till ytan är alla era barn borta...
Det är Thory Bernhards som sjunger. Vilken fågel handlar det om?

1 vildand x svan 2 svala

7. Även om det kanske inte låter så trevligt måste man ju ändå beundra en grupp
soldater som lyckas skjuta en gök med luftvärnskanon, väl? Och på första försöket
med ammunition dessutom. Vem är det som både skjuter och sjunger?

1 Evert Taube x Povel Ramel 2 Sigge Fürst

8. Vi stannar väl kvar en stund till i skogen? Nu får vi sällskap av både Eva Rydberg
och den närsynte bofinken Knut. Tyvärr håller också TV på att spela in ett natur-
program med kameror, scriptor och någon som heter Linnman. Är det möjligen
någon som minns vad Linnman heter i förnamn? (Samma som Dahlbäck, faktiskt)

1 Lars x Nils 2 Knut

9. Är det någon här som haft undulater? I så fall hoppas jag att ni gav dem ordentligt
med mat. Vi ska lyssna till en visa som möjligen kan vara bekant för någon av er.
Ursprungstexten handlar dock inte om undulater utan om en blomma, vilken?

1 tulpan x ros 2 amaryllis

10. Tänk er att ni är ute och går en kväll med någon som ni tycker riktigt mycket om.
Då ser ni plötsligt i månens sken två små fåglar på en gren. Då kan ju fantasin
börja spela. Vem är det som här kommer på en ganska fin idé, och dessutom
sjunger om den?

1 Towa Carson x Siw Malmkvist 2 Lill Babs

11. Edvard Persson sjunger om en gås som heter Joachim. Alla dagar är nog inte så kul
om man är gås. I vilken månad firas till exempel Mårtensafton i Skåne?

1 september x oktober 2 november

12. Vi måste vara rädda om våra småfåglar, men det är det tyvärr inte alla som är.
Vem är det som gör denna betraktelse över miljöförstöring och småfåglar?

1 Carl Anton Axelsson x Allan Edwall 2 Evert Taube

13. Tills sist ska vi i Lena Anderssons sällskap bevista en tuppfäktning.
“Los Gallos” är en spansk frihetssång från francotiden, som smugglades till
Sverige 1963. Svensk text: Jacob Branting, 1968, den spanska originaltexten
och musiken är skriven av José Antonio Sanchez Ferlosio.
Under vilket årtionde utkämpades den spanska inbördeskriget?

1 1930-talet x 1940-talet 2 1950-talet


