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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. Bottenhavet - Om sommaren sköna

2. grå - Visa från Rättvik

3. Siljan - Gärdeby gånglåt

4. kvarts - Kristallen den fina

5. Charlie Norman - Boogie Woogie on St Louis blues

6. Björn Skifs - Härligt, härligt, men farligt, farligt

7. moraklocka - Den gamla moraklockan

8. vita - Jungfru Maria

9. Sollerön - Visa från Utanmyra

10. Dan Andersson - Julvisa i Finnmarken

11. Ernst Rolf - Det går så länge som det går

12. Jularbo - Livet i Finnskogarna

13. Jussi Björling - O sole mio
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Dalarna

1. Om sommaren sköna eller Dalvisan skrevs redan i mitten av 1600-talet av Andreas
Wallenius. Texten i sin helhet är en vägvisare till Dalarna och följer Dalälvens lopp.
I vilket vatten mynnar Dalälven ut?

1 Storsjön x Bottenhavet 2 Vättern

2. Vättarna var enligt folktron underjordiska väsen. De ansågs vara tjuvaktiga och kunde
förvända synen på folk. Hällde någon hett vatten över marken utan att varna först
kunde vättarna sätta sjukdom på den personen. Vilken färg hade vättarnas kläder?

1 gula x grå 2 blå

3. Sätter man på radion hör man Gärdebylåten, stänger man utav den blir man jädrigt
belåten... så sjöngs det bland elaka skolbarn på 1950-talet. Här sjungs det på Rättviksmål.
Rättvik ligger intill Dalarnas största sjö. Vad heter den?

1 Orsasjön x Amungen 2 Siljan

4. Kristallen den fina är en folkvisa från Skattungbyn i Dalarna. Bergkristall är en färglös,
helt genomskinlig och klar variant av ett speciellt mineral, vilket?

1 kvarts x fältspat 2 glimmer

5. Vad har Saint Louis i Missouri gemensamt med Ludvika? Kanske en pianist?
1 Robert Wells x Lars Roos 2 Charlie Norman

6. Cirka nio mil från Ludvika ligger Vansbro - som bland annat är känt för den här artisten.
1 Alf Hambe x Björn Skifs 2 Lasse Tennander

7. Nu ska vi lyssna till en instrumental låt med The Spotnicks. Den här visans text
handlar om ett föremål med anknytning till Dalarna. Vilket är föremålet?

1 moraklocka x spinnrock 2 vävstol

8. Hon kommer utför ängarna vid Sjugareby,
hon är en liten kulla med mandelblommans hy...
Hur ser mandelblommans kronblad ut?

1 rosa x vita 2 fräkniga

9. O, tysta ensamhet eller Visa från Utanmyra framförs här av Jan Johansson.
Utanmyra hittar vi på en ö i Siljan. Vad heter ön?
1 Killingholmen x Solön 2 Sollerön

10. Julvisa i Finnmarken (att sjungas vid bordet till mörkt öl) är skriven av en diktare
som föddes i Skattlösberg, Grangärde socken. Han dog ung, bara 32 år gammal.

1 Hjalmar Gullberg x Nils Ferlin 2 Dan Andersson

11. Falun är inte bara känt för sin koppargruva och falukorv! Den här artisten var på sin
tid Sveriges mest kände person. Alla kunde sjunga med i hans refränger! Vem är det?

1 Ernst Rolf x Emil Norlander 2 August Blanche

12. Livet i Finnskogarna förknippas alltid med en viss dragspelare som ursprungligen
hette Karl Oskar Karlsson. Han föddes 1893 i Folkärna socken i Kopparbergs län

och ändrade senare sitt efternamn till namnet på sin födelseby. Vilken är byn?
1 Jularbo x Äppelbo 2 Kolarbo

13. Till avslutning ägnar vi oss åt lite skönsång av en sångare från Borlänge.
Vad heter han?

1 Nikolai Gedda x Jussi Björling 2 Loa Falkman


