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I vilken stad bodde den välbekanta flickan
som inte hade några pengar kvar?

Rättsvar:Havanna

I visan Flickan i Havanna får visans
huvudperson inga pengar, men en sak
till tröst. Vad får hon?

Rättsvar:enringmedrubiner

Vad sitter Flickan i Havanna i sitt fönster
och väntar på?

Rättsvar:enkarl

Vilket yrke har mannen som Flickan i Havanna
får kontakt med?

Rättsvar:Sjömatros

1 ett skepp

x en karl

2 bättre tider

1 sotare

x eldare

2 sjömatros

1 Rio de Janeiro

x Havanna

2 John Botvid

1 en ring med rubiner

x ett halsband av guld

2 en gyllene dosa

”Jag är vacker”, säger Flickan i Havanna.
Men hur är det nu visan fortsätter?
Jag är vacker, du är ........

Rättsvar:ung

1 snäll

x ung

2 stark

Vilket årtionde skrevs visan Flickan i Havanna?

Rättsvar:1920-talet

1 1920-talet

x 1930-talet

2 1940-talet

Hur lyder sista raden i varje vers av
Flickan i Havanna?

Rättsvar:FloydPatterson

1 Sjung av hjärtat sjung!

x Sorgen är så tung

2 Du, mitt hjärtas kung

Flickan i Havanna får en ring i stället för
pengar. Hur mycket kostade ringen?

Rättsvar:15pund

1 15 pund

x 25 dollar

2 100 kronor



Vem är det som skuttar med ett skratt ur sin
säng i visan Sjösala vals?

Rättsvar:Rönnerdahl

Vilket berg omnämner Evert Taube i visan
Sjösala vals?
Solen står på ....................

Rättsvar:Orrberget

Sunnanvinden brusar i Sjösala vals.
Från vilket väderstreck blåser det
när det blåser sunnan?

Rättsvar:söder

Vad är det Rönnerdahl har i håret i Sjösala vals?

Rättsvar:enblomsterkrans
Se, så många blommor
som redan slagit ut på ängen:
Gullviva, ................, kattfot och blå viol!
Vilken blomma saknas?

Rättsvar:mandelblom

Rönnerdahl är gammal, men han valsar ändå
Rönnerdahl har sorger och ont om ..............

Vad är det Rönnerdahl har ont om?

Rättsvar:ErnestHemingway

Hur är Rönnerdahl klädd när han dansar
runt på Sjösala äng?

Rättsvar:nattskjorta

Vilken fågel är det som fått ungar och dyker
i viken i Sjösala vals?
................. har fått ungar och duker i min vik

Rättsvar:tärnan

1 Fritiof Andersson

x Rönnerdahl

2 Karl Alfred

1 Lekeberget

x Orrberget

2 Himmelsberget

1 öster

x väster

2 söder

1 en krona

x en blomsterkrans

2 en kardborre

1 rölleka

x prästkrage

2 mandelblom

1 tid

x sekiner

2 kläder

1 tärnan

x ejdern

2 måsen

1 arbetskläder

x nattskjorta

2 ingenting alls



En karl med det adliga namnet von Schewen
har fått en alldeles egen vals av Evert Taube.
Hur lyder förnamnet?

Rättsvar:Calle

Där blandar jag fredligt mitt kaffe med........

Vad är det som blandas i kaffet i visan?

Rättsvar:kron

Calle Schewen har slagit sig ned på en
bänk när han tittar på tärnor och mås.
Var finns bänken?

Rättsvar:ibersån

Jag är som en pojke, fast ................ jag är.
Vilket ord är det som saknas i den här raden
ur Calle Schewens vals?

Rättsvar:farfar

Vad är det som spritter i Calle Schewen?
Ja, ................... spritter i mig.

Rättsvar:rospiggen

Vad är det som bara blir värre med åren
i Calle Schewens vals?
Det blir bara värre med åren det där
med dans och med jäntornas ...............

Rättsvar:blig

Vad var det måsen fick i näbben i Calle Schewens
vals?
Se måsen med ......... i näbb han fick sitt

Rättsvar:löjan

Då vilar min blommande ö vid din barm

du ..................... vindstilla fjärd.

Vilken nyans av blått är utelämnat här?

Rättsvar:dunkelblå

1 konjak

x mjölk

2 kron

1 Lasse

x Calle

2 Jacob

1 farfar

x morfar

2 svärfar

1 på bryggan

x i bersån

2 på berget

1 skratt

x blig

2 sång

1 glädjen

x ungdomen

2 rospiggen

1 mörten

x spiggen

2 löjan

1 dunkelblå

x indigo

2 midnattsblå



Min älva, du dansar så lyssnande tyst
och tänker att karlar är .................
Vilket ord är det som saknas i den här
versraden i Calle Schewens vals?

Rättsvar:troll

När morgonen gryr ska Calle Schewen
både vålma sitt hö och vittja långreven.
Hur många krokar är det på reven?

Rättsvar:200(tvåhundradekrok)

Fördöme dig skymning och drag nu din kos
det brinner i ..................... topp!
Vilket träd är det som färgas så vackert i
Calle Schewens vals?

Rättsvar:martallen

Under vilken årstid utspelar sig
FritiofAnderssons paradmarsch?

Rättsvar:vinter

I Fritiof Anderssons paradmarsch finns ett omkväde:
Han går med sång, han går med spel!
Hej, mina lustiga .........................!
Vilket ord saknas?

Rättsvar:bröder

Vad är det för väder Vår Herre har hittat på
till Fritiof Anderssons paradmarsch?

Rättsvar:snöfall(detsnöarpåhanshatt)

Den går med sång, den går med spel
till Spanien och ..........................
Vilken stad är det som avslutar varje vers
i Fritiof Anderssons paradmarsch?

Rättsvar:Bordeaux
Rättsvar:söder

1 solsken

x snöfall

2 regn

1 Paris

x London

2 Bordeaux

Hej, om du vill, säg bara till
så går vi hem till ..................
Vilket ord är det som saknas
i Fritiof Anderssons paradmarsch?

1 söder

x krogen

2 pampas

1 bröder

x vänner

2 systrar

1 enbusken

x granen

2 martallen

1 sommar

x höst

2 vinter

1 falska

x stiliga

2 troll

1 100

x 200

2 300



Vad heter flickan som bor på Malö
i EvertTaubes visa?

Rättsvar:Maj

Vad heter handelsmannen i Evert Taubes
visa Maj på Malö?

Rättsvar:Flinck

1 vals
x tango
2 foxtrot

Vilken dans går det bäst att dansa till
melodin Maj på Malö?

Rättsvar:vals(menhörminbedårandevals)

1 sunnan
x västanvinden
2 nordvästen

Vilken vind är det som blåser i varje vers
i Maj på Malö?

Rättsvar:nordvästen

1 som en gudinna
x som en man
2 som en kratta

Maj på Malö kommer roendes i sin eka till Flatön.
Hur ror Maj på Malö enligt Evert Taube?

Rättsvar:somenman

1 bruna
x blå
2 gröna

Vilken färg har Maj på Malö på ögonen?

Rättsvar:blå(blåögdochbrunmedsmå,småfjun)

1 Fritiof Andersson
x Karl Alfred
2 Rönnerdahl

Goddag, herr handelsman Flinck, min vän
jag kommer med storm ut till Flatön igen...

Vem är det som kommer ut till Flatön?

Rättsvar:Rönnerdahl

1 västkusten
x ostkusten
2 Höga kusten

Var i Sverige är både Malön och Flatön belägna?

Rättsvar:västkusten

1 Rask

x Hurtig

2 Flinck

1 Linnéa

x Maj

2 Rosmarie



Vilken årstid är det när Brevet från Lillan skrivs?

Rättsvar:sommar

Allt jag vill ha är ett halsband av ............
ingenting annat, det kostar för mycket.

Vad skulle halsbandet vara gjort av i visan
Brevet från Lillan?

Rättsvar:korall

........... kom hem!
För vi längtar efter dej!

Vem är det som det längtas efter
i Brevet från Lillan?

Rättsvar:farfar

I vilken stad bodde den glade bagarn i
Evert Taubes visa?

Rättsvar:SanRemo

Den glade bagarn bakar det bästa bröd som fås,
det bakas inte bättre, ej ens i ...........................

Rättsvar:Alingsås

Där byggdes ett skepp uti ...................

Albertina så var det skeppets namn, pumpa läns

Var byggdes skeppetAlbertina?

Rättsvar:Norden

I vilka två färger var skeppet Albertina målad
enligt EvertTaubes visa?

Rättsvar:röttochgredelint Rättsvar:ölochbrännevin

1 England

x Tyskland

2 Norden

1 gult och blått

x rött och gredelint

2 grönt och vitt

Albertina hon är nu redan lastad
hon är lastad med ...............................
Ja, vad var skeppetAlbertina lastad med?

1 öl och brännevin

x siden och sammet

2 cigarrer och snus

1 Alingsås

x Mönsterås

2 Västerås

1 mamma

x pappa

2 farfar

1 Nizza

x Rom

2 San Remo

1 vår

x sommar

2 höst

1 korall

x bärnsten

2 plast



Evert Taube har skrivit en ballad om en båt
som förliste utanför Smögen 1872.
Vad hette båten som kom från Hull i England?

Rättsvar:BlueBird

I EvertTaubes visa om Blue Bird av Hull
precisera vilken slags båt det handlar om.
Vilken slags båt var det?

Rättsvar:enbrigg

1 Vinga
x Malö
2 Hållö

Vad heter fyren som omnämns i visan
Balladen om briggen Blue Bird av Hull?

Rättsvar:Hållö

1 julafton
x midsommarafton
2 påskafton

När briggen Blue Bird av Hull förliste utanför
Smögen 1872 var det på en alldeles speciell dag.
Vilken dag på året var det?

Rättsvar:julafton

1 Fritiof Andersson
x Gustaf Blom
2 Karl Stranne

I EvertTaubes visa om Blue Bird av Hull
blev en svensk sjöman surrad till rors i
stormen. Vad hette sjömannen?

Rättsvar:KarlStranne

1 grytan
x kittelen
2 kastrullen

Byssan lull koka .................... full
där kommer tre vandringsmän på vägen
Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:kittelen

1 den har sprungit läck
x den har så trasiga segel
2 den har seglat snett

Byssan lull koka kittelen full
där seglar tre skutor på vågen
den första är en bark, den andra är en brigg
Hur är det med den tredje?

Rättsvar:denharsåtrasigasegel

1 penningen
x makten
2 kärleken

Byssan lull koka kittelen full
sjökistan har trenne figurer
den första är vår tro, den andra är vårt hopp
Vilken är den tredje figuren?

Rättsvar:kärleken

1 en bark

x en brigg

2 en kosterbåt

1 Blue Bird

x Red Dragon

2 White Angel



Vad heter den lilla byn förutan gata

som inte ligger långt från Rio de la Plata?

Rättsvar:Samborombon

Vem var det som kom ridande till den lilla

byn Samborombon?

Rättsvar:FritiofAndersson

I vilken månad kom FritiofAndersson ridande
till den lilla argentinska byn Samborombon?

Rättsvar:april

Vilken var anledningen till att FritiofAndersson
ville besöka byn Sambormbon enligtTaubes visa?
Dit kom jag ridande en afton i april,
för jag ville dansa ..............

Rättsvar:tango

Dragspel, fiol och ............................
hördes från krogen och i salen steg jag in.
Vilket instrument är det som saknas?

Rättsvar:mandolin

Vad hette den bedårande flicka som satt på
en bänk i mantiljen med en ros vid sin barm
i EvertTaubes visa?

Rättsvar:Carmencita

Kom i min fam och låt oss dansa
här en vals, min ............................
Vilket namn saknas här?

Rättsvar:Rosmari Rättsvar:sångochdans

1 Pierina

x Solola

2 Carmencita

1 Rosmari

x Ellinor

2 Ingrid

Vad vore livet, Rosmari, förutan ................
Ja vad vore livet utan det här?

1 spel och dobbel

x kärlek och svek

2 sång och dans

1 gitarr

x luta

2 mandolin

1 april

x maj

2 juni

1 vals

x rumba

2 tango

1 Samborombon

x Sambuccos

2 San Sebastian

1 Karl Alfred Andersson

x Fritiof Andersson

2 Gustaf Andersson



Pierina är en av de sånger av Evert Taube som
ofta förekommer under ett annat namn. Här är
det frågan om visans två första ord som anger
färgen på anemonerna. Vilken färg har de?

Rättsvar:blå

Hur många år fyller Pierina snart i Taubes visa?

O, Pierina! När gör du ditt val?
Snart är du ..... år

Rättsvar:19år

1 nio
x tio
2 tolv

Hur många oxar åker Evert Taube bakom i visan
Oxdragarsång?

Allt bakom oxar .....

Rättsvar:tio

1 Samborombon
x Santa Cruz
2 Valparaiso

I visan Oxdragarsång reser Evert
Taube bakom sin oxar med ett
speciellt mål i sikte.Vilket?

Rättsvar:SantaCruz

1 himlavalv
x trädkronor
2 bambutak

Vilket ord är det som fattas i Oxdragarsång?

Må rika damer vila i gyllene gemak
jag och min bruna Lila inunder ...........

Rättsvar:bambutak

1 orkar
x kan
2 förmår

Vilket ord är det som fattas i Oxdragarsång?

Dra, dra min gamla oxe
det bästa du ...............

Rättsvar:förmår

1 fyra
x tio
2 hundra

Med ..... ton på kärran gitarren i min hand
jag spelade för Herran och sjöng om Pampas land

Hur många ton fanns på kärran i Oxdragarsång?

Rättsvar:fyra

1 glänsande
x skimrande
2 glittrande

Så ............. var aldrig havet
och stranden aldrig så befriande

Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:skimrande

1 16 år

x 17 år

2 19 år

1 blå

x röda

2 gula



I visan Fritiof i Arkadien är det något som
skuttar på Colla Bellas höjd. Vad är det som
skuttar?

Rättsvar:geten

När FritiofAndersson befann sig iArkadien på
Colla Bellas höjd var han inte bara glad utan
också ....... (trots att det var mitt på dagen)

Rättsvar:naken

Från Colla Bellas höjd iArkadien kan man vid
siktigt väder se både de provencalska bergen
blåa bård och en stor ö. Vilken?

Rättsvar:Corsica

I ärlighetens namn var FritiofAndersson inte helt
naken i visan Fritiof i Arkadien. Runt midjan
hade han en krans av löv. Vilka löv var det?

Rättsvar:fikonlöv

I visan Havsörnsvals slog en havsörn ned
och tog en ..... Vilken fågel tog den?

Rättsvar:and

Svart mot en gyllene sky
en .............. framåt svävar.
Vilar på vingarnas par
spejar mot havsytan ner.
Vilket ord saknas i visan?

Rättsvar:Havsörn

I visan Serenaden i Prästgatan uppvaktas
en vacker flicka med rosende kinder.
Vilken hårfärg har flickan, var hon ...........?

Rättsvar:blondin Rättsvar:Gamlastan

1 Kungsörn

x Havsörn

2 Jaktfalk

1 blondin

x brunett

2 svarthårig

Prästgatan är en gata i Stockholm som
omnämns i en av Evert Taubes visor.
I vilken stadsdel ligger Prästgatan?

1 Gamla stan

x Kungsholmen

2 Södermalm

1 ejder

x mås

2 and

1 Corsica

x Malta

2 Sicilien

1 eklöv

x vinlöv

2 fikonlöv

1 kalven

x fåret

2 geten

1 full

x naken

2 utmattad



I visan Serenaden i Prästgatan diskuteras hur man
lämpligast kommer upp till flickan som tyvärr bor
några trappor upp.Vilket alternativ nämns i visan?

Rättsvar:stupränna

Vi mötte ett skepp i den svalkande monsun
där vi ångade mot ...................... opp.
Vilket hav handlar det om?

Rättsvar:Rödahavet

1 Ellinor
x Blue Bird
2 Taifún

Vad var namnet på fullriggaren i Evert
Taubes visa Möte i monsunen?

Rättsvar:Taifún

1 Fredrik Adelborg
x John Gyllenborg
2 Erik Gyllenkrok

I visan Möte i monsunen kommer visans huvud-
person till Singapore och möter där Sveriges
konsul. Vad hette han?

Rättsvar:FredrikAdelborg

1 tigern
x lejonet
2 pantern

I visan Möte i monsunen slipper några vilda djur ut
ur sina burar. Det går så illa att Hagenbecks ombud
faktiskt blir uppäten av ett av dem.
Vilket djur var det som åt upp Hafenbecks ombud?

Rättsvar:lejonet

1 en kinsesisk sås
x en indonesisk maträtt
2 ett segel

Vad är mesan?

Rättsvar:ettsegel

1 Bahia
x Borneo
2 Bali

När FritiofAndersson bjuder upp till dans i
Tatuerarevalsen är han just hemkommen till
Saltsjöqvarn ifrån .................

Rättsvar:Bahia

1 evigheten
x kärleken
2 änglarna

Som tatuerare i Tatuerarevalsen skapade
FritiofAndersson tatueringar på armar och
ben. Bland annat: sol, stjärnor, tro, hoppet
och .....................

Rättsvar:kärleken

1 Döda havet

x Röda havet

2 Stila havet

1 stege

x spaljé

2 stupränna



Jag har skrivit till min flicka
jag har skrivit till min vän
jag fick svar den nittonde i denna månad.
Vad heter flickan i visan?

Rättsvar:Linnéa

I visan Linnéa har visans huvudperson prydit
flickans kammare med blommor och med ........

Rättsvar:grönt

I visan Linnéa utlovas inte bara giftermål
utan också ...................

Rättsvar:trohet

Vad dansar man lämpligen till melodin Rosa på bal?

Rättsvar:vals

Ni är en sångmö från .................
O, fröken Rosa, Er linje, Er färg
Vad är det som saknas i visan Rosa på bal?

Rättsvar:Helikonsberg

Tänk vilket underbart liv det Ni för!
Säg mig hur känns det att vara ........

Rättsvar:charmör

Tänk att jag dansar med ............................
Lilla jag, lilla jag med ............................
Tänk att bli uppbjuden av en sån populär person!
Vad heter den populära personen i Rosa på bal??

Rättsvar:(Fritiof)Andersson Rättsvar:Australien

1 domptör

x charmör

2 flanör

1 Andersson

x Pettersson

2 Lundström

Visan Himlajord utspelar sig i Crimson Creek
i Queensland. Var hittar vi Queensland?

1 Amerika

x Australien

2 Europa

1 Helikons berg

x Arkadien

2 Samborombon

1 trohet

x kärlek

2 fyra barn

1 tango

x vals

2 foxtrot

1 Karin

x Linnéa

2 Pierina

1 väldoft

x glädje

2 grönt



Fjärden ligger blank som ett ...........................
Vad liknar Evert Taube fjärdens vatten vid i
visan Vals i gökottan?

Rättsvar:nybonatgolv

När firas gökottan?

Rättsvar:försommaren

1 Sommarnatt
x Stockholmsmelodi
2 Nocturne

Se, hur hela Uppland står i lågor,
kvällssol brinner bortom Solna skog!
Vad heter sången?

Rättsvar:Stockholmsmelodi

1 Rönnerdahl
x Andersson
2 Karl-Alfred

Där går en dans på Sunnanö där dansar ...........
med lilla Eva Liljebäck på pensionatets bal.

Vem är det som dansar med Eva Liljebäck i
Dansen på Sunnanö?

Rättsvar:Rönnerdahl

1 Eliza Doolittle
x Mary Strand
2 Kate Hudson

I North Shields i England (närmare bestämt i
Dock Street på vänster hand) ligger det ett
cigarrschapp vid namn Tiger brand.
Vad heter föreståndarinnan?

Rättsvar:MaryStrand

1 Guatemala
x Argentina
2 Brasilien

Jag har en rancho i .........................
om fröken Larzon vill flytta dit.

Till vilket landförslåsen flytt?

Rättsvar:Guatemala

1 Nocturne
x Sonett
2 Epitaf

Sov på min arm!
Natten gömmer
under sin vinge din blossande kind.

Vad heter visan?

Rättsvar:Nocturne

1 Femtonde balladen
x Sextonde balladen
2 Sjuttonde balladen

Det kostar på att hålla fred, Gud vet
med den som tigger mig att jag ska sjunga
och smickrar mig inför en allmänhet
men mördar mig i lönndom med sin tunga.

Vad heter sången?

Rättsvar:Sjuttondeballaden

1 försommaren

x hösten

2 vintern

1 skimrande hav

x spegelblankt hav

2 nybonat golv


