
Musikfrågesporter



På de närmast följande sidorna hittar ni en serie frågesporter.
Varje artist har sin egen frågesport med frågor och sånger ur
den egna repertoaren. Det är sammanlagt 18 frågesporter.
Svaren hittar ni på sid. 19

I frågesporterna finns det frågor och citat från kända sånger.
Ibland är det en titel, ibland är det en fras ur refrängen.
I varje mening är ett ord utelämnat.
Ni fyller ordet som fattas, vågrätt.
Om Ni har hittat rätt ord kommer bokstäverna i cirklarna
till slut att bilda ett nytt ord, lodrätt.
Ofta är det ett ord som passar bra in på artisten.

Kopiera så många frågesportblad Ni behöver!
Ibland vill alla ha var sitt blad - andra gånger kanske det
passar bättre att bara frågesportledaren sköter skrivandet.

Om Ni har tillgång till en CD-skiva med artisten kan Ni
spela upp önskesånger och lyssna lite extra på sångerna
i frågesporten.

Det kanske rentav finns någon sång Ni kan utantill?

Så här går det till...

1

2

3

Ernst Rolf sid 1
Karl Gerhard sid 2
Zarah Leander sid 3
Edvard Persson sid 4
Harry Brandelius sid 5
Jules Sylvain sid 6
Karin Juel sid 7
Ulla Billquist sid 8
Sven Olof Sandberg sid 9

Alice Babs sid 10
Lasse Dahlquist sid 11
Sigge Fürst sid 12
Povel Ramel sid 13
Marageta Kjellberg sid 14
Ingeborg Nyberg sid 15
Owe Thörnqvist sid 16
Cornelis Vreeswijk sid 17
Evert Taube sid 18
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Ernst Rolf

Ordet blir:

1 Mitt är alltså här, men jag vet inte vem hon är...

2 Min vår är din vår och alla vackra vår ...

3 Se, farfar dansar gammal se, sån stil han har...

4 Tacka vet jag gubben för honom jag från huve´t hatten tar...

5 Ensam en krog i Hamburg...

6 Finns det flickor, ja då finns det

7 Där som sädesfälten böja sig för

8 Kommer hem i hatten klockan fem på natten, det gör med...

9 Det är bakom allt, mannen jämt hon har befallt...

10 Bara hjärtat rymmer, strunt i sorgerna och alla bekymmer...

11 Det är me´ chokla´ i...

Visste Ni att...

...Ernst Rolf var en av de första svenska artister som använde
mikrofon vid sina framträdanden

...hans första skivinspelning ägde rum 1910 - gaget var 75 kronor

...han startade Fenixkabareten i Stockholm 1917

...han inte bara sjöng kupletter - han hade också diktare som
Jeremias i Tröstlösa och Gustaf Fröding på programmet

...han gifte sig tre gånger - Margit Strugstad 1916-23 Gueye
Wetterstrand 1925-28 och till sist Jenny Berntzen (Tutta Rolf)
från 1930.
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Karl Gerhard

Visste Ni att...

...Karl Gerhard debuterade redan 1908

...han var Ernst Rolfs störste konkurrent på 20-talet

...han hade en diktion som få andra - lyssna på hans
inspelningar! Ni kommer att kunna uppfatta varenda stavelse!

...han gisslade både politiker och kungligheter i sina revyer

...han var gift med Mary Johnson 1913-20,
Valborg Geyron 1922-29, Brita Werner 1930-32

...han fick ett flicka (Maj) i första äktenskapet och en pojke,
Per Gerhard, i det andra. Dessutom adopterade han Fatima
när hon var fyra år, 1948. Till henne skrev han visan 13 år.

1 Jag är ett barn av min tid

2 Och då kommer det en med en byxa som en rakkniv vass...

3 I de ökända i det ruskiga Marseille...

4 Vart tar alla vackra vägen...

5 Nu ska vi vara, nu ska vi vara

6 Det var en doft ifrån den fina

7 Det är den hästen från Troja...

8 Det har kommit en katt in bland

Det lodräta ordet blir:

Musikfrågesport
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Zarah Leander

4 Det började med ett glas

3 Jag kan inte längre höra det är trist...

1 Ni se en stjärna, se på mej...

2 Jag har blivit mycket, mycket nu på gamla dar

5 Jag vill ha en uti Nordens Venedig...

6 Det sker blott en gång och mera...

7 Vad skönt att man inte är ung

8 Stockholm blir Stockholm, städernas

Visste Ni att...

...Zarah Leander debuterade 1929 i Ernst Rolfs revy i Borås

...hennes stora succémelodi Vill Ni se en stjärna egentligen
handlade om den tidens världsartist Greta Garbo

...hon köpte Lönö gods i Östergötland 1939

...hon varit hembjuden till den tyske nazisten Göring och att
propagandaministern Goebbels försökt förföra henne

...hon supit den tyska riksbankschefen Walther Funk under
bordet,sedan hon själv preparerat magen med sardinolja

...Karl Gerhard tog sig an Zarah när hon återvände från Tyskland

...hon friade tillArne Hülphers i ett flygplan?
”Hon sa:Arne, vill du gifta dig med mig?” Och han svarade:
”Den frågan har jag väntat på i flera år!”

Det lodräta ordet blir:
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Edvard Persson

Ordet blir:

1. Jag har bott vid en i hela mitt liv...

2. När från mitt i vår gamla stad...

3. Lite hit, lite lite hursomhelst...

4. På himmelen vandra sol, stjärnor och

5. Man skall inte skräpa ned uti

6. Låt dom bara gå på, vi oss nog ändå...

7. Jo, Kalle, Kalle, Kalle på

8. En liten, liten vit

9. När man ser det lite grann så här från

10. Jag är en fattig som duger just till ingenting...

Visste Ni att...

... Edvard Persson sjöng in 226 skivtitlar under åren 1927-54

...han spelat Erik i Värmlänningarna och greve Danilo

i Glada Änkan

... hans scendebut i Stockholm ägde rum i Ernst Rolfs sista revy

...han var en av svensk films största divor. Hans entréreplik i

ateljén blev klassisk: Jaha, och så sätter vi ljuset på mig, tack!

...Rut Holm en gång sade. Sminka mej i nacken! Jag ska spela

mot Edvard Persson.

Musikfrågesport
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Harry Brandelius

1 Lyckan den är inte alls det du tror, inga stora ord...

2 En sjöman havets våg, hör vågornas brus...

3 En natt på bar i Barcelona där jag har....

4 För ingen gav mig en sådan som jungfrun på Jungrusund...

5 Gamla som svallar och brusar...

6 Hälsa dem hälsa far och mor...

7 Se, Svarte han dansar, han böjer sin nacke och ler...

8 i seglen, så det känns uti kryss och läns...

9 Den allra gamla käring som nånsin funnits på käringön.......

10 Solen lyser även på liten

Det rätta ordet:

Visste Ni att...

... Harry Brandelius spelade in skivor under nästan 40 år

... han totalt spelade in över 600 skivsidor

... han varit både resebyråchef och guide för turister i Europa

... Harry Brandelius var värd för programmet Storstugan i TV

... han var gift tre gånger; Gun Sundström, Ingalill Rooswald

och Eva Håkansson

... han varit jubileumssångare på Gröna Lund i Stockholm -

både vid 50-årsjubiléet och 100-årsjubiléet

Musikfrågesport
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Jules Sylvain

1 Världen är full av brustna

2 Högt i skyn skola flyga...

3 Ett löjtnantshjärta råkar ju så lätt i

4 Då kände jag en liten en frysning, oj, oj...

5 När tvenne slå samma slag...

6 Det var en ifrån den fina världen...

7 Nu ska vi opp opp opp, opp på den gryende kärlekens

8 Och då kom där en inte han, inte han...

9 Vi har så mycket att säga men det blir ingenting....

10 Klart till drabbning, klart till drabbning jag till dej!

Det rätta ordet:

Visste Ni att...

...hans riktiga namn var Stig Hansson?

... Stig växte upp som enda barn och betraktades
som ett riktigt busfrö av sin omgivning

... han slutade gymnasiet och började som kafépianist 1918

... han komponerat nära 500 schlagermelodier

... han förutom Jules Sylvain också använt pseudonymerna:

Einar Björke, Jim McCoy, Stig Hammar och 25 stycken till...

... han startade ett eget musikförlag Edition Sylvain 1926
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Karin Juel

Stadens namn är:

Visste Ni att...

... Karin Juel sjöng in nästan 300 skivsidor

...hennes danska insjungning av Kiplings Mandalay blev något
av den danska motståndrörelsens egen sång under andra världs-
kriget

...Karins dotter Inger var både skådespelerska och vissångerska

...hon under åren 1937-48 var gift med Stig Järrel

...hon tillsammans med barnen Inger Juel och Bengt Järrel
bildade Jueltrion och sjöng in bland annat Ordning på torpet

...att Ingers dotter Thérese också är vissångerska

.... bokstäverna i ringarna tillsammans bildar namnet på Karins födelsestad

Musikfrågesport
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3 En natt på Bar i Barcelona där jag har....

2 Danmarks huvudstad:

1 De sova ännu i de blommor som vi ska plocka...

5 En ung som krossat många gånger har Atlanten...

6 En ballad om franske kungens

4 Med käckhet, fräckhet och

7 Men så kom och han var ingenting....

9 När Vår Herre gör en blomma gör han mjuk och fin...

8 På en byväg om är det lerigt och dant.....



Ulla Billquist

Det rätta ordet:

Visste Ni att:

...Ulla Billquist sjöng in mer än 350 skivsidor

...några av hennes största sucéer var

Min soldat, En månskenspromenad,

Räkna de lyckliga stunderna blott,

Godnattvalsen, Öppna ditt fönster,

Under takåsarna i Paris och Arholmavalsen

...hon också varit revyprimadonna och medverkat i ett par filmer

... hon gifte sig med folmusikfrämjaren Gunnar Hahn 1943

...Ulla Billquist-stipendiet till förmån för unga lovandesångartister instiftades 1984

Musikfrågesport

1 Räkna de lyckliga blott

2 En därhemma jag har

3 Säg det med ett leende och med en glimt i

4 ...när vi mötas vi två på en månskens-

5 Säg hur har Ni det med idag?

6 Världen är full av brustna

7 Under takåsarna i

8 När tvenne slå samma slag

9 Öppna ditt fönster släpp in lite sol!

10 Jag har en liten som jag är så förtjust uti

11 Kring de små i gränderna vid hamnen

12 ... men det gör detsamma för han är min
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Sven Olof Sandberg

Det lodräta ordet blir:

Visste Ni att...

...Sven Olof Sandberg har spelat in flest skivor av alla våra
grammofonartister - han var Sveriges första radioidol!

...han spelat sommarteater tillsammans med Nils Ferlin 1924

...var så flitig att han höll på att förstöra sin röst i slutet av 30-talet.
Han ålades sex månaders vila - efter den började han sjunga opera!

...han debuterade på operan 1940 i La Traviata

...han också sjungit Figaro i Barberaren i Sevilla, Tonio i Pajazzo
och Marcel i Bohème

...han inte bara sjöng utan också skrev flera sånger själv; han skrev
både text och musik till Med flygande fanor och klingande spel
och dessutom texten till Capri

3 Med gitarrer vi spela för dig en serenad...

1 I en röd liten stuga ner vid ska vi bo...

2 I famn på den blommande ö...

10 Hör min sång hör min sång som till dig flyr...

4 Med dig i mina en solstråle småningom bröt fram....

5 Med flygande och klingande spel...

6 Det var på vi mötte varandra...

7 Två segel styr bort ifrån land...

9 Jag blir så glad när solen jag glömmer snön som föll i fjol...

8 När bröllopsklockor vekt sin ljusa sommarsång....

Musikfrågesport
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Alice Babs

Här hittar Ni 10 citat från lika många sånger.
Texterna är hämtade från några
av Alice babs mest kända sånger.
I varje citat är ett ord utelämnat.
Vilket ord är det som fattas?
Hittar Ni rätt ord kommer bokstäverna
i cirklarna att bilda ett nytt ord, lodrätt.
Det blir ett ord på 10 bokstäver.

Ordet blir:

10 Högt uppe på ...

8 Jag är den glade jag sjunger var jag går...

4 Vad tar ni för där i fönstret...

2 På väggen där hänger en

1 Swing it swing it!

3 ... skriver jag allaredan Adress:

5 Ett glatt humör är mer än

6 Var i stan här finns det än rätta klämmen och så den bästa sammanhållningen,

jo i vårat

7 Du får inte gå fram med någon annan än mej...

9 Johansson, kom rör på

Musikfrågesport
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Lasse Dahlquist

Här hittar Ni 15 citat från lika många sånger.
Alla sånger har samme upphovsman - Lasse
Dahlquist. I varje citat har ett ord utelämnats.
Vilket ord är det som fattas? Hittar Ni rätt ord
kommer bokstäverna i cirklarna att bilda ett nytt
ord, lodrätt. Det blir alltså ett ord på 15 bokstäver.

Musikfrågesport
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1. Gå upp och pröva dina

2. Jolly jolly Bob var en glad som var född i Aberdeen...

4. ... då börjar vår...

3. Ada har legat med i natt...

5. Här dansar de pojkarna, så du kan ta det lugnt...

6. har berättat fantastiska saker för mig...

9. Very very welcome home Mr.

8. Du är välkommen till

10. Lille sov nu sött...

11. Ryggen är nästan bar hänger kvar...

12. När man ser det lite grann så här från

7. Det är dans på Brännö en gammal och kär tradition...

13. Engelska har siktats vid Vinga ...

14. Hallå, du gamle har du glömt de dar då din farfars far...

15. Låt dom bara gå på, vi oss nog ändå...



Sigge Fürst

Här hittar Ni 14 citat från lika många sånger. Alla sånger är
insjungna av Sigge Fürst. Vilket ord är det som har utelämnats?
Hittar Ni rätt ord kommer bokstäverna i cirklarna att bilda ett
nytt ord, lodrätt. Ordet har en klar anknytning till Sigge Fürst.

11 får ej ska ni tro en enda stund av ro....

12 Svettig av svikthopp sjunger jag: Här dansas

13 Du ska göra som gör....

14 Det var en gång en med mössan käckt på svaj...

5 Hoppa högt och hoppa lätt ska de va och tjim och inget annat!

6 Vi har en gök, koko, med luftvärnskanon...

Det rätta ordet:

1 Fyra skäggiga och en orakad vicekorpral...

2 Klappa takten alla bullfest, bullfest hela dan...

3 Samling vid tunabergare, hitåt!

4 Nu Johan på Snippen har köpt sig

7 Ordning på ska det va, jaha!

8 Här kommer det en och ingen liten pluddevuddevutt...

9 Dansen den går upp Svinnsta skär, hör klackarna mot

10 Ingen gav mig en sådan som jungfrun på Jungfrusund....
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Povel Ramel

Här hittar Ni 14 citat från lika många sånger
av Povel Ramel. Vilka ord är det som fattas?
Hittar Ni rätt ord kommer bokstäverna i
cirklarna att bilda ett nytt ord, lodrätt.
Ordet har en viss anknytning till herr Ramel.

Musikfrågesport

1. Johanssons Boogie Woogie

2. Det är morgon...

3. Högst upp på jag har till en vän...

4. Tjo vad det var livat i i lördags....

5. Titta det allting är vitt, vitt vitt....

6. Far, jag kan inte få upp min

13. Tänk dej en strut

12. Hon säger: ! - Den karl´n ska jag ha!

11. Trist varar länge men är kort, alldeles för kort...

10. Varför är det ingen is till ?

9. Följ mig bortåt så skiljs vi längre fram...

7. Varje morgon vid femtiden jag tvärt...

8. Det är dom små, små som gör ´et...

14. Goddag på er alla, mitt namn är Karl

Det rätta ordet:
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Här hittar Ni 13 citat från lika många sånger som finns
på CD.n Visor och skillingtryck med Margareta Kjellberg.
Vilket ord är det som fattas?
Hittar Ni rätt ord kommer bokstäverna i cirklarna att bilda
ett nytt ord, lodrätt.

3 ...sorgeligast är dock denna om Elvira

1 Det är flickorna i det är flickorna från mon...

2 Johansson, kom rör på

9 Och flickan sa till sunnanvind: Du rör inte på hatten min....

10 Uppå alpens högst belägna dit som ingen mänsklig fot kan nå...

11 På vägen till växer det blomster...

12 Stenröset bort i

4 Gossen min bor i by, alo alunda, alunda lej....

5 Jag är en som vandrar omkring i lumpor...

6 Och där står Huldas och sjunger och byker...

7 Blå mandelträdsblommorna...

8 I ryttartorpet vid höga Hunneberg...

13 Under i Paris ...

Margareta KjellbergMusikfrågesport
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Ingeborg Nyberg

Här hittar Ni 12 citat från lika många sånger. Alla sånger
finns på CD.nHjärtats saga med Ingeborg Nyberg.
Vilket ord är det som fattas?
Hittar Ni rätt ord kommer bokstäverna i
cirklarna att bilda ett nytt ord, lodrätt.
Den här gången blir det ett sammansatt ord på 12 bokstäver.
Det är också namnet på det radioprogram som Ingeborg Nyberg debuterade i 1952.

3 - klockors spröda ljud kring nejden vida bär ett bud...

1 Fjorton år tror jag att jag var...

2 Plocka vill jag och ljungens fina frans...

9 skola mänskor strida....

10 Vart har sin saga från flydda ungdomsdar...

11 Raska sjömän ut på havet det blå...

12 Prinsen min i ro ...

4 Där som sädesfälten böja sig för ...

5 Sommarens sista

6 När Vår gör en blomma...

7 Och när ljusen skall därhemma...

8 Var jag går i berg och dalar...

Det rätta ordet:

Musikfrågesport

15



Owe Thörnqvist

Här hittar Ni 10 citat från lika många
sånger med Owe Thörnqvist.
Vilket ord är det som fattas?

Hittar Ni rätt ord kommer bokstäverna i
cirklarna att bilda ett nytt ord, lodrätt.
Det blir ett ord på 10 bokstäver
som passar bra ihop med Owe Thörnqvist.

3 Han hade låda på magen, det gillas inte av

1 Inte visste vi vad kärlek var förr´n lilla kom till stan...

2 Vi dansa i Engelska parken...

10 Hej! God dag! hur står det till med damen, säg vill Ni inte sitta

upp på jag bjuder, jag bjuder på skjuts på min velociped......

4 Så vänder vi på och vad hittar vi väl där?....

5 Hon var Svartbäckens rödaste

6 Ett litet rött med vita snören...

7 Han hördes skria: Pia, sluta tjuta! Din kommer aldrig mera igen...

9 Vart tog den stygga lilla vägen, ingen som vet, ingen som vet...

8 Och så en extra liten för vårt kära handklaver....

Ordet blir...

Musikfrågesport
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Cornelis Vreeswijk

Här hittar Ni 10 citat från lika många
sånger med Cornelis Vreeswijk.
Vilket ord är det som fattas?

Hittar Ni rätt ord kommer bokstäverna i
cirklarna att bilda ett nytt ord, lodrätt.
Det blir ett ord på 10 bokstäver som passar
bra ihop med Cornelis Vreeswijk.

1 Hejsan morsan, hejsan här är brev från älsklingsgrabben...

4 Jag hade en gång en med segel och ruff och köl....

Musikfrågesport

10 Felicia kan någon säga hur...

9 Slå i mera öl och mjöd är faktiskt död...

8 Somliga går med trasiga säg vad beror det på....

7 Märk hur vår märk Movitz, mon frère...

6 Men lilla söta hönan hon blev blåst på ovan sagda...

5 Från Öckerö loge hörs och bas...

3 Det sjunger några på Karl Johan...

2 I natt jag något som jag aldrig...

Ordet blir...
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Evert Taube

Ordet blir:

Visste Ni att...

...Evert Taube gjorde sin första skivinspelning (Karl Alfred) 1921,

...han skrivit flera prosaböcker bl.a. den självbiografiska
Jag kommer av ett brusand´ hav och Berättelser under ett fikonträd

...Evert Taube spelar sig själv i flera filmer Gatans serenad (1941),
I Roslagens famn (1945, Sjösalavår (1949) och Äppelkriget (1971)

...han var en av grundarna av Visans vänner

...Evert Taube-sällskapet bildades 1978 med syfte att: ”vidmakthålla
intresset och vidga förståelsen för Evert Taube och hans verk”

...han inte fick någon stol i den SvenskaAkademien, men däremot
en hedersplats i det svenska folkets hjärta

...Evert Taube står staty på Järntorget i Stockholm helt nära hans
stamkrog Den Gyldene Freden

1 Här kommer Fritiof det snöar på hans hatt...

2 Min älskling, du är som en ros, en nyutsprungen

3 Samborombon, en liten by förutan den ligger inte långt från ...

4 Ah ah ah ah, mina bröder, ett fönster står öppet åt

5 Fröken, får jag lov? Ska vi ett slag?

6 Så länge kan gå, så länge hjärtat kan slå...

7 ...nu slutar brevet från din

8 Jag minns en stund i när skymningen föll på...

9 Maj på vackra...

Musikfrågesport
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Karl Gerhard

1. BEDÅRANDE

2. GOSSE

3. KVARTEREN

4. FLICKOR
5. SNÄLLA
6. VÄRLDEN

7. ÖKÄNDA

8. HERMELINERNA = ESTRADÖR

1. SVÄRMERI

2. FLICKORS

3. GAMMAL
4. FAR

5. PÅ

6. KYSSAR
7. VINDEN

8. GUMMAN

9. KVINNAN

10. GLÄDJE

11. GRABBEN = ROLFPREMIÄR

Ernst Rolf

Zarah Leander
1. VILL

2. BÄTTRE

3. SYRSOR

4. CHAMPAGNE

5. GONDOL
6. ALDRIG

7. UNG

8. STAD = VÄRMLAND

LANDSVÄG

FÖNSTER

DIT

MÅNE
NATUREN

KLARAR

SPÅNGEN

KANIN

OVAN

TRUBADUR = SÖDERKÅKAR

Edvard Persson BEVINGADE

ÄLSKAR
ANCORA

STUND

NORDSJÖN

DÄRHEMMA

RUDOLF

VIND

FULASTE

STUGA = BRANDELIUS

Harry Brandelius

Faci
t
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JORDEN

KÖPENHAMN

ANCORA

TÄCKHET

SJÖMAN

SPELMÄN

BILL

VÅREN
STÄNGELN = JÖNKÖPING

Karin Juel

1. SJÖN

2. ROSLAGENS

3. HUNDRA

4. ARMAR

5. FANOR

6. CAPRI

7. SOLRÖDA

8. RINGA

9. SKINER

10. VIOLETTA = JOURNALIST

Sven Olof Sandberg

HJÄRTAN

SVALORNA

BRAND

RYSNING

HJÄRTAN

DOFT
TOPP

SJÖMAN

VARANDRA

SIGNALERAR = TONSÄTTARE

Jules Sylvain
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Ulla Billquist

STUNDERNA

MORAKLOCKA

ÖGONVRÅN

PROMENAD

KÄRLEKEN

HJÄRTAN

PARIS

HJÄRTAN

FÖNSTER

MELODI
HUSEN

SOLDAT = SONORAARTIST

MAGISTERN

KLOCKA

ROSENHILL

VALPEN

PENGAR

GÄNG
STRÖGET

VANDRAREN

PÅKARNA

BERGET = ROSLAGSVÅR

Alice Babs

VINGAR

SJÖMAN

PAPILJOTTER

LIVETS

BREDA

MORFAR

BRYGGA

GÖTEBORG

SWANSON

KLUMPEDUMP

PRISLAPPEN

OVAN

FLOTTAN

INDIAN

KLARAR = GÖTEBORGSPROFIL

Lasse Dahlquist



Margareta Kjellberg
SMÅLAND

PÅKARNA

MADIGAN

ALUNDA

FLICKA

KARIN

ANEMONERNA

LÅGA

FLORET
SPIRA

LYCKEBY

BACKEN

TAKÅSARNA = SKILLINGTRYCK

1. VISST

2. SKOGSVIOL

3. AFTON

4. VINDEN

5. ROS
6. HERRE

7. TÄNDAS

8. SKOGAR

9. VARFÖR

10. HJÄRTA

11. HALLÅ

12. SLUMRA = SKANSENKVÄLL
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Povel RamelVALS

MÅNDAG

BERGET

HOLKEN

SNÖAR

KOKOSNÖT

VAKNAR

DETALJERNA

VÄGEN

PUNSCHEN

UNDERBART

BANNE MEJ

KARAMELLER

NILSSON = ADELSKALENDERN

Sigge Fürst1. FURIRER

2. BAGARBARN

3. PUMPEN

4. KLAVER

5. TJO
6. SKJUTIT

7. TORPET

8. VIKING

9. HÄLLEN

10. STUND

11. STADSBUDET

12. HAMBO

13. SVENSSONS

14. SJÖMAN = FRUKOSTKLUBBEN

Ingeborg Nyberg



Evert Taube
1. ANDERSSON

2. SKÄR
3. GATA

4. SÖDER

5. DANSA

6. SKUTAN

7. ELLINOR

8. FURUSUND

9. MALÖ = ARGENTINA

DAGNY

RUMBA

LAGEN

BLADET

ROS
PAKET

ALBIN

VAGGA

LOPPAN

RAMEN = GULDSKIVOR

Owe Thörnqvist Cornelis Vreeswijk

STABBEN

DRÖMDE

UNGAR

BÅT

DRAGSPEL

AGDA

SKUGGA

SKOR
JULTOMTEN

FÖRSVANN = TRUBADUREN
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