
Samling vid pumpen ..................... hitåt!

Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:tunabergare

Här ska dansas ................................

det går bra på alla språk!

Alla som var med och dansade den här

dansen vet förstås att det är frågan om:

Rättsvar:LambethWalk

Slutraderna i Evert Taubes visa Sjösala vals lyder:

Se, så många blommor som redan slagit ut på ängen!

Gullviva, ......................, kattfot och blå viol!

Vilken blomma är det som saknas?

Rättsvar:mandelblom

Min älskling, du är som en ros...

Så skaldar Evert Taube i en av sina visor.

Vilken färg är det på rosen?

Rättsvar:skär

Jag har en blomma på hjärtats grund...
Så börjar visan om en flicka som blir erbjuden
en plats på en bicycle gjord för två.
Vad heter flickan?

Rättsvar:Isabella

Blåsippan ute i backarna står,
.................... och säger: Nu är det vår!
Vilket ord är det som är utelämnat?

Rättsvar:niger

Är du kär i mig ännu, Klas-Göran?
Har du kvar dina känslor för mig?
Den här sången spelades oupphörligt
på radion 1959. Vem var det som sjöng?

Rättsvar:Lill-Babs

Låt oss liksom .............. bygga oss ett bo
Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:svalorna

1 tango

x vals

2 Lambeth Walk

1 upplandsbönder

x tunabergare

2 slagskämpar

1 skär

x röd

2 vit

1 ängsull

x mandelblom

2 karibacka

1 skrattar

x jublar

2 niger

1 Ulla

x Dagmar

2 Isabella

1 Siw Malmkvist

x Bibi Johns

2 Lill-Babs

1 svalorna

x örnarna

2 måsarna



Bröder, viljen I gå med oss...

Visan handlar som bekant om Halta Lottas krog.

Var ligger den?

Rättsvar:Göteborg

Brandelius är ett välbekant efternamn

på en mycket känd grammofonartist.

Vad hette han i förnamn?

Rättsvar:Harry

Fjäriln vingad syns på .....................

I vilken park syntes Bellmans berömda

fjäril fladdra?

Rättsvar:Haga

Bellman skrev som bekant både

Fjäriln vingad och Gubben Noak.

Vad hette Bellman i förnamn?

Rättsvar:CarlMichael

Vi gå över daggstänkta berg, fallera...

Av vilka ädelstenar har bergen lånat sin färg?

Rättsvar:smaragder

Säg det i toner och inte i ord...

Vilken svensk schlagerkompositör

skrev musiken till de här odödliga orden?

Rättsvar:JulesSylvain

Vilken artist fick sitt stora genombrott

med sången Sån´t är livet?

Rättsvar:AnitaLindblom

Sorgeliga saker hända, än i våra dar minsann,
sorgeligast är dock denna om ....................

Rättsvar:ElviraMadigan

1 Stockholm

x Hälsingborg

2 Göteborg

1 Kalle

x Olle

2 Harry

1 Haga

x Kungsträdgården

2 Drottningholm

1 Carl Michael

x Franz Joseph

2 Carl August

1 agater

x safirer

2 smaragder

1 Jules Sylvain

x Povel Ramel

2 Stig Olin

1 Violen från Flen

x Beatrice Aurore

2 Elvira Madigan

1 Anita Lindblom

x Sylvia Vrethammar

2 Siw Malmkvist



Den vackraste visan om .......................

kom aldrig på pränt

Vad skulle visan ha handlat om?

Rättsvar:kärleken

Kom, kom, kom till ..........................

där finns både sill och bröd, sill och bröd!

Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:smörgåsbordet

Bättre och bättre dag för dag,

bättre och bättre dag för dag,

bara glädje hjärtat rymmer,

strunt i sorgerna och alla bekymmer!

Vilken artist sjöng den här kända refrängen?

Rättsvar:ErnstRolf

Evert Taube har skrivit många sånger om Stockholm,

men i vilken stad är han född?

Rättsvar:Göteborg

I en av sina visor berättar Ulf Peder Olrog

om två bibliska städer som båda var syndfulla.

Den ena hette Sodom, vad hette den andra?

Rättsvar:Gomorra

Å jänta å ja, å jänta å ja,

allt uppå landavägen å ja...

Vilken dans passar bäst till den här melodin?

Rättsvar:hambo

Det står en vacker flicka i en bokhandel i Flen

och drömmer ibland böcker så allen...

Flickan i visan liknas vid en blomma.Vilken?

Rättsvar:viol

I en revyvisa från 1905 omnämns

en blommig krinolin. Texten lyder:

I min blommiga .................... krinolin

Vilken färg hade krinolinen?

Rättsvar:blå

1 smörgåsbordet

x Gyldene Freden

2 Kalle på Spången

1 friheten

x kärleken

2 lyckan

1 Uddevalla

x Göteborg

2 Malmö

1 Ernst Rolf

x Gustaf Torrestad

2 Karl Gerhard

1 hambo

x jenka

2 tango

1 Gideon

x Jeriko

2 Gomorra

1 ros

x förgätmigej

2 viol

1 rosa

x blå

2 röd



PåAncora bar kan man träffa en flicka

med ett mycket vackert namn.

Vad heter hon?

Rättsvar:Juanita

Sov, du lilla vide ung,

än så är det vinter

än så sova björk och ljung,

ros och ....................

Rättsvar:hyacinter

I en storschlager från 1938 sjunger HarryBrandelius:

Jag uppvaktar inte med rosor i stora fång

konfekter uti kartong och ej med musik och sång...

Han väljer i stället att gratulera med:

Rättsvar:enenkeltullipan

Tänk vad det är skönt ändå,

kunna sväva i det blå,

och få se det lite grann så här från ovan!

Vilken fågel är det som visans huvudperson svävar på?

Rättsvar:envildgås

En av Kai Gullmars visor handlar
om en krog som heterAncora Bar.
I vilken stad ligger den?

Rättsvar:Barcelona

En av Edvard Perssons visor handlar om
ett skånskt värdshus som heter Spången.
Vad heter värdshusvärden?

Rättsvar:Kalle

Ulla, min Ulla... diktade Bellman
i en av sina sånger.
Vad hette hans sångmö i efternamn?

Rättsvar:Winbladh Rättsvar:Zackarias

1 Kalle

x Olle

2 Lasse

1 Lombard

x Winbladh

2 von Platen

Sov du lilla vid ung, än så är det vinter...
Så börjar en känd dikt av Topelius.
Vad hette diktaren i förnamn?

1 Mika

x Johan Ludvig

2 Zackarias

1 Berlin

x Barcelona

2 Madrid

1 ett guldur

x en enkel tullipan

2 en dosa snus

1 en falk

x en kondor

2 en vildgås

1 Carmencita

x Juanita

2 Pierina

1 tulpaner

x hyacinter

2 amaryllis



Jag minns den ljuva ......................

jag minns den som i går

Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:tiden

Jag vet ett litet hotell,

som har ett ..............................

Vilket ord passar in här?

Rättsvar:wienerkapell

1 Lasse Lönndahl
x Carli Tornehave
2 Gunnar Wiklund

Nu tändas åter ljusen i min lilla stad...

Den här sången blev en storschlager 1959.

Vad hette den norrländske sångaren?

Rättsvar:GunnarWiklund

1 Sixten Sparre
x Mikael Ramel
2 Axel von Fersen

I visan om Elvira Madigan beskrivs

hur hon träffar en stilig adelsman.

Vad hette han?

Rättsvar:SixtenSparre

1 Östersjön
x Medelhavet
2 Karibiska sjön

Flicka från Backafall, briggen Tre Bröder
kryssar i kväll i .................................
Vilket vatten är det som briggen kryssar i?

Rättsvar:Karibiskasjön

1 kaffe
x teblask
2 brännvin

Hej å hå jungman Jansson,
redan friskar morgonvinden
sista natten rullat undan
och Constantia ska gå...

I visan frågas om jungman Jansson har kysst sin mor
på kinden och druckit upp sitt ... ja vad då?

Rättsvar:brännvin

1 Gösta Ekman
x Elof Ahrle
2 Karl Gerhard

Den ökända hästen från Troja
både skrevs och framfördes av
en intelligent och elegant estradör.
Vad hette han?

Rättsvar:KarlGerhard

1 Argentina
x Kuba
2 Peru

Under några år arbetade Evert Taube
i ett sydamerikanskt land.
Vilket land var det?

Rättsvar:Argentina

1 chambre separée

x wienerkapell

2 sovalkov

1 tiden

x sommarn

2 ungdomen



Opp och hoppa, Tor!

Slå på trumman, bror!

Det är dans uppå ................... i natt!

Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:Valhall

FritiofAndersson besökte Carmencita i byn

Samborombon. Dit kom han ridande en

afton i april, för han ville dansa ..................

Rättsvar:tango

Det var om våren, det sjöng i snåren,

jag tog en ........................... i min hand.

Vilken blomma är det frågan om?

Rättsvar:prästkrage

Emil Norlander skrev en visa som handlar om

en paviljong, där gudenAmor sitter fången.

Vill Ni gå med oss in i den ................ paviljongen?

Vilket ord saknas?

Rättsvar:gula

Kom i kostervals,
slå din runda arm om min hals...

Vad heter flickan i Kostervalsen?

Rättsvar:Maja

När lillan kom till jorden...

Så börjar Majas visa avAlice Tegnér.
Ivilkenmånad föddes lillan?

Rättsvar:maj

Putte, du är min ...............................
Vilket ord passar in här?

Rättsvar:ögonsten Rättsvar:lärkan

1 mars

x april

2 maj

1 ögonsten

x bäste vän

2 önskedröm

Alla fåglar kommit re´n,
vårens glada gäster...

Vilken fågel är det som drillar
högt i skyn i den här visan?

1 bofinken

x lärkan

2 trasten

1 Maja

x Anna

2 Lisa

1 prästkrage

x rölleka

2 skogsviol

1 gröna

x gula

2 lila

1 Valhall

x bryggan

2 logen

1 tango

x mazurka

2 bossa nova



Våren är här, duvan är kär,

kattorna slitas av marter...

I Karl Gerhards visa gror kärleken som den

bara kan göra under takåsarna i .............

Rättsvar:Paris

Vad heter han som böjer sin nacke

och ler - när han tänker på stormande

nätter iAmsterdams glädjekvarter?

Rättsvar:Rudolf

1 Lovisa
x Ruth
2 Susanna

Joachim uti Babylon hade en mycket vacker hustru.

Vad hette hon?

Rättsvar:Susanna

1 Eva-Lena
x Ulla-Stina
2 Anna Maria

Jag minns den ljuva tiden,

jag minns den som i går...

Så börjar dikten Pojkarne som är

skriven av ...................... Lenngren.

Rättsvar:AnnaMaria

1 skogen
x skolan
2 torget

Kom, min lilla, nu vi vilja
raskt till ........................ gå!

Vart är vi på väg?

Rättsvar:skolan

1 Kai Gullmar
x Kalle P.
2 Jules Sylvain

Stig Hansson skrev hundratals schlagermelodier
under flera olika pseudonymer.
Den mest kända är:

Rättsvar:JulesSylvain

1 Mats Olsson
x Mats Olin
2 Anders Berglund

Jag tror, jag tror på sommaren,
jag tror, jag tror på sol igen!

Vad hette han som låg etta på svensktoppen
med den här sången?

Rättsvar:MatsOlin

1 bokhandelsbiträde
x lindanserska
2 cellist

Elvira Madigan hade ett ganska ovanligt yrke.
Hon var nämligen...

Rättsvar:lindanserska

1 Rudolf

x Fritiof

2 Rönnerdahl

1 Prag

x Paris

2 Köpenhamn



Dansen den går uppå Svinnsta skär

hör ....................... mot hällen!

Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:klackarna

Kaffe utan .........................

är som kärlek utan kyssar!

Vad är det som saknas i kaffet?

Rättsvar:grädde

Gamle Svarten, kamrat på vida färden,

gamle Svarten, den bäste här i världen...

Vem var det som sjöng den här sången?

Rättsvar:CackaIsraelsson

1924 förlovade sig Evert Taube med en flicka

som hette Bergman i efternamn.

Nu söker vi förnamnet...

Rättsvar:Astri

Att segla upp Fyrisån i ..........................
säg, vore inte det nånting för mej?

Vilken båt ska vi välja?

Rättsvar:undervattensbåt

Fröken, får jag lov, ska vi dansa ett tag?

När FritiofAndersson bjuder upp är det
till tonerna av .....................................

Rättsvar:Tatuerarevalsen

I sången Den flickan ska bära mitt efternamn
drömmer mannen om att en gång kunna ge sin
blivande fru blommor på Mors dag.
Då tänker han ge henne....

Rättsvar:tulpaner Rättsvar:vita

1 Bergsprängartangon

x Klöversnoan

2 Tatuerarevalsen

1 syrener

x rosor

2 tulpaner

Owe Thörnquist har slagit in en present
i ett litet rött paket.
Vilken färg har paketets snören?

1 gula

x gröna

2 vita

1 segelbåt

x roddbåt

2 undervattensbåt

1 Harry Brandelius

x Cacka Israelsson

2 Tosse Bark

1 Alice

x Alva

2 Astri

1 klackarna

x vågorna

2 stövlarna

1 socker

x brännvin

2 grädde



I Gamla stan vid Kornhamnstorg

i Hallbecks antikvariat...

Här kan man köpa en drömbok i folioformat

och drömma om en förlorad kärlek vid namn...

Rättsvar:BeatriceAurore

Mors lilla Olle gick som bekant i skogen

med rosor på kind och med solsken i blick.

Vilka slags bär hade färgat hans läppar?

Rättsvar:blåbär

1 rallare
x flottare
2 stins

Jag var ung en gång för länge sen...

Så sjöng Snoddas i radioprogrammet

Karusellen 1952.

Vilket yrke hade visans huvudperson?

Rättsvar:flottare

1 tupp
x gök
2 sparv

Vi har skjutit en ............ med luftvärnskanon,

det var vårt första försök med ammunition

Vad var det för stackars fågel som fick sätta livet till?

Rättsvar:gök

1 Havanna
x Aten
2 Rio de Janeiro

Flickan i .............................
hon har inga pengar kvar!

Vilken stad bodde flickan i ?

Rättsvar:Havanna

1 Spel-Olle
x Sång-Pelle
2 Anders-Lasse

Löven de grönska i sol kring alla vägar
och alla lärkor sjunga den långa vårens dag...

Den här gånglåten handlar om...

Rättsvar:Spel-Olle

1 stor och rund
x full och stor
2 blank och trind

Solen glimmar... med de orden inleds en av
Bellmans vackraste Stockholmsskildringar.
Hur lyder fortsättningen?

Rättsvar:blankochtrind

1 Birger
x Evert
2 Carl

Jag längtar till Italien... så skaldade
den poet som gav ut Fridas visor 1922.
Han hette Sjöberg i efternamn.
Vad hette han i förnamn?

Rättsvar:Birger

1 blåbär

x smultron

2 lingon

1 Maria Thèrese

x Beatrice Aurore

2 Pepita



Flamma ......... mot dunkla skyar

Så inleds sången Sveriges flagga

Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:stolt

Håll takten ..................... för nu dansar jag!

Vilket ord är utelämnat?

Rättsvar:spelemän

Gulli gullan, ko ko som en gök

jag bjuder dig två rum och kök!

Vem var det som sjöng den här sången?

Rättsvar:JokkmokksJokke

Petter .................. han såg i Fäderneslandet

att ämbetsmännen förstört det nordiska landet.

Vad hette Petter i efternamn?

Rättsvar:Jönsson

Kom i kostervals,
slå din .............. arm om min hals!

Vilket ord passar in här?

Rättsvar:runda

Far, jag kan inte få upp min ..................
inte ens med hammare och spik!

Vad är det som är så omöjligt att få upp?

Rättsvar:kokosnöt

Men det gör detsamma,
för han är min soldat
någonstans i Sverige...

Vilken sångerska gjorde den här
melodin till en riktig storschlager?

Rättsvar:UllaBillquist Rättsvar:skulptris

1 konservburk

x kokosnöt

2 läskedryck

1 Ingeborg Nyberg

x Hjördis Pettersson

2 Ulla Billquist

Evert Taubes hustruAstri är själv konstnär.
Hon har skapat sig ett namn som...

1 silversmed

x skulptris

2 tecknare

1 långa

x runda

2 ludna

1 Jokkmokks Jokke

x Sven Arefeldt

2 Povel Ramel

1 Karlsson

x Jönsson

2 Svensson

1 högt

x fritt

2 stolt

1 dirigent

x kamrater

2 spelemän



I visan Fyra skäggiga furirer dyker

det också upp en vicekorpral.

Hur var det med honom? Var han...

Rättsvar:orakad

Opp och hoppa Tor! Slå på trumman, bror!

Det är dans uppå Valhall i natt.

Vilken dans var det som dansades på Valhall?

Rättsvar:schottis

1 liljekonvalj
x förgätmigej
2 Adam och Eva

Vilken blomma är det som fattas i den här buketten?

Midsommarnatten plockar jag klöver och timotej,

karibacka och ängsull och blyga .....................

Rättsvar:förgätmigej

1 den rosa
x den blå
2 den röda

Af alla färgerna de små...

så inledsen gammal skillingtrycksvisa.

Vilken färg är den mest förtjusande enligt visan?

Rättsvar:denblå

1 Olle
x Nisse
2 Thore

Skogman är ett mycket välkänt efternamn
imusikaliskasammanhang.
Kan Du komma på ett passande förnamn?

Rättsvar:Thore

1 två par strumpor
x söndagskjol
2 en ny kappa

Bä bä, vita lamm, har du någon ull?

I den här kända visan avAlice Tegnér
får far en helgdagsrock.
Vad får mor?

Rättsvar:söndagskjol

1 Owe Thörnquist
x Povel Ramel
2 Stikkan Anderson

Så vänder vi på bladet
och vad hittar vi väl där?

Dessa bevingade ord är hämtade från en
landsplåga från 1950-talet.
Vem skrev både text och melodi till denna sång?

Rättsvar:OweThörnquist

1 örnar
x tärnor
2 svalor

Högt i skyn skola................. flyga,
ty det kommer, det kommer en vår!

Vilka fåglar är det som flyger högt i skyn?

Rättsvar:svalor

1 menuett

x schottis

2 polka

1 orakad

x bakfull

2 magerlagd



Evert Taube har skrivit en visa om

en ovanligt glad och trevlig bagare.

I vilken stad bodde han?

Rättsvar:SanRemo

Här kommer ................. Andersson,

det snöar på hans hatt!

Vad hetteAndersson i förnamn?

Rättsvar:Fritiof

En av Carl Michael Bellmans melodier:

Storm och böljor tystna re´n

har spelats många gånger i radio.

Den användes nämligen länge som...

Rättsvar:tidssignal

Karlfeldt är en av våra största diktare genom tiderna.

Vad hette han i förnamn?

Rättsvar:ErikAxel

Känner ni Fia .....................
som bor uppå söder?

Vad hette Fia i efternamn?

Rättsvar:Jansson

Titta in i min lilla ........................
igenom hjärtats och kärlekens dörr!
Då ska vi krama varandra och njuta
som ingen annan har gjort förr!

Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:kajuta

Vill Ni se en stjärna, se på mig!
Ni får mycket gärna se på mig!

Den här sången förknippar vi väl alla med...

Rättsvar:ZarahLeander Rättsvar:vindögda

1 kajuta

x loge

2 berså

1 Ulla Billquist

x Alice Babs

2 Zarah Leander

Fia Jansson bodde som bekant på söder.
Hon hade två stycken bröder.
Dessa bägge bröder hade samma ögonproblem,
de var nämligen...

1 närsynta

x färgblinda

2 vindögda

1 Jansson

x Karlsson

2 Svensson

1 morgonklang

x kvällsringning

2 tidssignal

1 Gunnar

x Oscar

2 Erik Axel

1 San Remo

x Paris

2 Rom

1 Fridolf

x Fridolin

2 Fritiof



På Båklandet bodde en ovanligt vacker flicka.

Hon har till och med fått en egen visa!

Visan sjöngs på sin tid av Gösta Ekman.

Vad hette flickan?

Rättsvar:Maja

Ulla, min Ulla, säg får jag dig bjuda

rödaste ........................... i mjölk och vin?

Vad är det Ulla blir bjuden på?

Rättsvar:smultron

1 Sigge Fürst
x Povel Ramel
2 Bertil Boo

Vem var det som gjorde stor succé

i folkparkerna med Stadsbudsvisan?

Ledtråd: Han ledde också Frukostklubben i radio.

Rättsvar:SiggeFürst

1 Maja
x Pepita
2 Ellinor

Evert Taube var stolt far till tre barn;

två pojkar och en flicka.

Vad hette hans dotter?

Rättsvar:Ellinor

1 körsbärsträdet
x sagobron
2 balkongen

Jag kommer i kväll under .........................

Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:balkongen

1 rumba
x vals
2 polkett

Vilket ord är det som saknas i den här sångtiteln?

................... i Balders hage

Rättsvar:rumba

1 kaprifol
x rhododendron
2 mimosor

Det var på Capri vi mötte varandra,
jag minns det än som det vore i går...

Bland vilka blommorvandrade flickan i visan?
Ledtråd: Där bland ............... jag såg henne vandra

Rättsvar:mimosor

1 rosa
x röda
2 gula

I en av våra mest sjungna danslekar går jungfrun
i dansen med gullband i en speciell färg.
Vilken?
Ledtråd: Och jungfrun hon går i dansen....

Rättsvar:röda

1 kräftor

x hallon

2 smultron

1 Anna

x Inga

2 Maja



Någonstans på söder i Stockholm bodde

en gång i tiden en flicka som hette Jansson.

Vad hette hon i förnamn?

Ledtråd: Hon hade två stycken vindögda bröder

Rättsvar:Fia

IAlice Tegnérs visa om Sockerbagaren bakas det

kakor. Det bakas stora, det bakas små... och

sedan bakas det några med något på.

Vad där det som är på kakorna?

Rättsvar:socker

Vi hänger me´, vi hänger me´,

av någon anledning så gör vi faktiskt det!

Vilken svensk fotbollsspelare sjöng den här

sången 1958?

Rättsvar:”Nacka”Skoglund

Svart mot en gyllene sky en .............. framåt svävar

vilar på vingarnas par, spejar mot havsytan ner.

Vad är det för fågel som svävar i den här visan av

Evert Taube? Ledtråd: (Fågeln fångar senare en and)

Rättsvar:havsörn

Jolly, jolly Bob var en glad sjöman
som var född i ..............................

Rättsvar:Aberdeen

Vedholm och tjocka ......................
Karl-Herman och jag!

Vilket namn är det som saknas i den
här visan av Ulf Peder Olrog?

Rättsvar:Lasse

Vila vi denna källa,
vår lilla frukost vi framställa
rött vin med ..............................

Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:pimpinella Rättsvar:Jeremias

1 Nisse

x Lasse

2 Sune

1 pimpinella

x ingefära

2 kardemumma

Levi Rickson skrev både Man borde inte sova och
Tess lördan. När han skrev sina dikter använde han
sig av pseudonymen ............................ i Tröstlösa
Vilket namn är det som passar in här?

1 Jesaja

x David

2 Jeremias

1 Liverpool

x Glasgow

2 Aberdeen

1 Kurt Hamrin

x ”Nacka” Skoglund

2 Gunnar Gren

1 jaktfalk

x ormvråk

2 havsörn

1 Fia

x Amanda

2 Edit

1 russin

x kanel

2 socker



Ingeborg på ..................... satt,

satt där både dag och natt.

Ja, vad var det Ingeborg satt på?

Rättsvar:pottan

Och den som inte vill dansa då,

ja, den ska vi knyta opp ................... på!

Vad är det vi ska knyta opp?

Rättsvar:svansen

1 Alice Babs
x Lill Babs
2 Lily Berglund

1941 hade filmen Swing it magistern! premiär.

Sången med samma namn sjöngs av en ung artist

på uppåtgående. Vad hette hon?

Rättsvar:AliceBabs

1 brännvin
x kaffe
2 choklad

Av allt det goda som man förtär

bland alla jordiska drycker...

Vilken dryck är det frågan om i den här visan?

Rättsvar:kaffe

1 lillebror
x farmor
2 svärmor

Hälsa dem därhemma, hälsa far och mor,
hälsa gröna hagen, hälsa .......................

Vem går densista hälsningen till?

Rättsvar:lillebror

1 öl
x vin
2 vatten

Det var en god gammal bondeman
som skulle gå ut efter ........

Vad skulle han gå ut efter?

Rättsvar:öl

1 Margareta Kjellberg
x Ulla Sallert
2 Karin Juel

Lyckan och Blomman är två sånger som
förknippas med en speciell vissångerska...

Rättsvar:KarinJuel

1 Carl Ewert
x Sven-Bertil
2 Nils-Gunnar

En av Evert Taubes söner är själv skådespelare
och artist. Vad heter han?

Rättsvar:Sven-Bertil

1 skjortan

x byxan

2 svansen

1 bänken

x stolen

2 pottan



I visan Beatrice Aurore köpte huvudpersonen

en gammal drömbok i ett speciellt format.

Vilket format hade boken?

Rättsvar:folioformat

Får jag bli din ..................-kavaljer,

blott för några timmar?

Vilken dans är det frågan om här?

Rättsvar:tango

Strö lite .............. på den väg vi vandrar,

så den ej blir för tung och svår.

Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:rosor

I När det våras ibland bergen finns en längtan att

”på nytt få läsa sagan uti denna ögon .......”

Vilken färg passar in här?

Rättsvar:blå

I Göteborg lär det finnas en krog vars
ägarinna är halt.Vilket är hennes namn?

Rättsvar:Lotta

Världen är så stor, så stor...

Vad heter gossen i visan?

Rättsvar:Lasse

Lyckliga gatan blev en storschlager
med enkvinnligartist.Vilken?

Rättsvar:AnnaLenaLöfgren Rättsvar:kråka

1 Lasse

x Anders

2 Olle

1 Siw Malmkvist

x Lill Babs

2 Anna Lena Löfgren

Och bonden han körde till furuskog,
hejom, fejom, fallerallera...

I skogen såg bonden en fågel som satt och gol.
Vilken fågel var det?

1 gök

x kråka

2 skata

1 Lena

x Sofia

2 Lotta

1 liljor

x iris

2 rosor

1 blå

x bruna

2 gröna

1 pocket

x A4

2 foiloformat

1 tango

x vals

2 mambo



Inte långt från floden Rio de la Plata ligger

en liten byförutan gata.

Vad heter den?

Rättsvar:Samborombon

Det var en gång en sjöman

med mössan käckt på svaj...

Visst hette han väl Öman i efternamn?

Kommer Du ihåg förnamnet?

Rättsvar:Axel

1 gudinna
x herdinna
2 drottning

Liksom en ...................... högtidsklädd,

vid källan en junidag

Vilket ord är det som saknas i Bellmans sång?

Rättsvar:herdinna

1 Lars
x Dan
2 Sam

Omkring tiggarn från Luossa är en dikt

av en poet som bara blev 32 år gammal.

Diktaren hetteAndersson i efternamn.

Vilket är förnamnet?

Rättsvar:Dan

1 muntra
x friska
2 ljumma

Vårvindar ............ leka och viska
lunderna kring likt älskande par

Vilket ord är det som fattas?

Rättsvar:friska

1 stunderna
x timmarna
2 dagarna

Räkna de lyckliga ...................... blott
och glöm dem som sorger dig ge!

Vilket ord fattas?

Rättsvar:stunderna

1 Kalle Sändare
x Povel Ramel
2 Marin Ljung

Det är måndag morgon
och mitt huvud känns så tungt!

Vem var det som skulle köpa nya fiskar till
akvariet i sången The Gräsänklingblues?

Rättsvar:PovelRamel

1 månen
x stjärnan
2 solen

När ........................vandrar på fästet blå
och tittar in genom rutan
då tänker jag understundom så
och knäpper sakta på lutan

Vilket ord är det som fattas här?

Rättsvar:månen

1 Axel

x Alfred

2 Agaton

1 Guadalope

x Samborombon

2 Crimson Creek



I visan Oh boy, oh boy, oh boy har Ada satt

extra rött på kinden. Hon har också gjort sig

besvär med att använda:

Rättsvar:papiljotter

Klappa takten alla bagarbarn

.......................... hela dan!

Nu blir det fest, men vilken slags fest blir det?

Rättsvar:bullfest

Gamla Nordsjön, som svallar och brusar...

Vilken svensk sångare var det som gjorde

stor succé med den här visan?

Rättsvar:HarryBrandelius

Vilket slags stränginstrument använde sig

Evert Taube oftast av vid sina framträdanden?

Rättsvar:luta

Handklaver och ................ ska de´ va´
tjo coh tjim och inget annat!

Vilket musikinstrument passar in här?

Rättsvar:klarinett

En kvanting träder i salen in,
för att fröjda med fjällan sin...

Med dessa rader inleds:

Rättsvar:Kväsarvalsen

I sången Flicka från Backafall nämns
särskilda blommor som växer vid Backafall.
Vilka slags blommor är det frågan om?

Rättsvar:malvor Rättsvar:grönmålad

1 Kostervalsen

x Kväsarvalsen

2 Flygarvalsen

1 malvor

x lupiner

2 löjtnantshjärtan

Tänk, om vi skulle ta oss en tur på sjön i en liten båt?

Ut på sjön den vida ska vi glida
i en ......................... båt

I vilken färg ska båten helst vara målad?

1 grönmålad

x blåmålad

2 vitmålad

1 klarinett

x saxofon

2 trummor

1 Cacka Israelsson

x Harry Brandelius

2 Thor Modéen

1 luta

x gitarr

2 mandolin

1 locktång

x papiljotter

2 korsett

1 kakfest

x brakfest

2 bullfest



Kom i min famn och låt oss dansa

här en vals min ........................

natten är ljuv, le blott och dansa!

Ja, vad hette hon, flickan i Evert Taubes visa?

Rättsvar:Rosmarie

Vart ska du gå min lilla flicka,

jo, jag ska gå och hämta dricka...

Drickat ska förstås vår get ha. Vad heter den?

Rättsvar:Stjärna

1 vildand
x svan
2 havsörn

Till nordliga landen vi foro om våren...

Det här gamlaskillingtrycket sjöngs in

av Thory Bernhards på 50-talet.

Visan handlar om en fågel, vilken?

Rättsvar:vildand

1 talgoxe
x domherre
2 bofink

Ewa Rydberg sjunger i en visa om en

liten närsynt fågel som heter Knut.

Vad för slags fågel är han?

Rättsvar:bofink

1 Ystad
x Karlstad
2 Haparanda

Bland alla trevligaservitriser i Sverige
hittar vi en som heterAmanda.
Hon går till handa på en veranda.
I vilken stad gör hon det?

Rättsvar:Haparanda

1 Erik
x Elis
2 Johan

.............. på Snippen har köpt sig klavér
med åttio basar och fint fanér!

Vad hette han ? Förnamnet räcker bra!

Rättsvar:Johan

1 sängen
x krogen
2 arken

Gubben Noak, gubben Noak var en hedersman
när han gick ur .......... plantera han på marken

Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:arken

1 Vilhelm
x Gustaf
2 August

Det var dans bort i vägen på lördagsnatten
över nejden gick låten av spelet och skratten
det var tjo, det var hopp, det var hej!

Den här dikten är skriven av Fröding.
Vad hette han i förnamn?

Rättsvar:Gustaf

1 Stjärna

x Gullfina

2 Getrams

1 Rosmarie

x Pepita

2 Hildur



Hör hur .............................. susar,

se hur härligt majsol ler!

Vad är det som susar?

Rättsvar:västanvinden

Om jag inte minns fel,

så var det nå´t i ...............................

Så börjar refrängen i en berömd Karl Gerhard-kuplett.

Här söker vi en speciell färgnyans!

Rättsvar:terrakotta

Kära mor, så började mitt brev,

enda brev jag till mitt hemland skrev...

Den här sången sjöngs på sin tid av en

kvinnlig trio (ofta i folkdräkt).

Rättsvar:Göingeflickorna

En fruktansvärd olycka är ämnet för min sång...

När fartygetTitanic förliste drunknade hundratals

människor.Vilket år inträffade katastrofen?

Rättsvar:1912

Kors, vad det vimlar av segel i dag!
Är det kappsegling?
Nej det är .....................!

Rättsvar:lördag

Själv blandar jag fredligt mitt kaffe med........
till angenäm styrka och smak!

Vad är det Calle Schewen blandar i sitt kaffe?

Rättsvar:kron

Titta det snöar, titta det snöar,
allting är vitt, vitt, vitt...

Vem var det som både komponerade
och sjöng den här melodin?

Rättsvar:PovelRamel Rättsvar:Sjösala

1 konjak

x whiskey

2 kron

1 Anders Börje

x Fridolf Rhudin

2 Povel Ramel

Vad kallade EvertTaube sitt och familjens
sommarställe i Stockholms skärgård?

1 Furusund

x Sjösala

2 Malö

1 fredag

x lördag

2 söndag

1 Postflickorna

x Göingeflickorna

2 Andrew Sisters

1 1912

x 1924

2 1939

1 sången

x bäcken

2 västanvinden

1 citrongult

x rosenrött

2 terrakotta



Jag lät alla mina ............... finnas,

fast jag vet att dom kallas ogräs och bör rotas ut.

Vilken växt är det frågan om i Carl-Antons visa?

Rättsvar:maskros

Och så kommer det en gosse,

med en byxa som en rakkniv vass...

Just den här gossen bär dessutom mockaskor,

för hans hobbyär att dansa:

Rättsvar:jazz

1 pion
x viol
2 linnéa

Flickorna i Småland liknas

i visan vid flera olika blommor:

Det är flickorna som vallmoblom

och lilja och...........

Ja, vilken blomma är det som saknas?

Rättsvar:pion

1 rött och gredelint
x grönt och rött
2 gult och blått

Där byggdes ett skepp uti Norden

Albertina, så var det skeppets namn, pumpa läns!

I vilka färger var skutan målad?

Ledtråd: Den skutan är allaredan målad, hon är målad i ....................

Rättsvar:röttochgredelint

1 Anna
x Stina
2 Ella

Sven Arefeldt sjöng på sin tid en visa om en flicka
som erbjöds att följa med i en roddbåt till Kina.
Vad hette flickan?

Ledtråd: Res med mig .............

Rättsvar:Stina

1 mandlar
x korinter
2 russin

Vi komma, vi komma från pepparkakeland...

Vad hade visans tre pepparkaksgubbar till ögon?

Rättsvar:korinter

1 fotogen
x starköl
2 brännvin

Min far, han har en halvliter .............. kvar.
Min mor, hon tror att hon ska få nya skor!

Vad är det pappa har kvar?

Rättsvar:brännvin

1 taltrast
x näktergal
2 lärka

Dansen den går uppå Svinnsta skär,
hör klackarna mot hällen...

Senare i visan håller en fågel kvällskonsert.
Vad är det för fågel?
Ledtråd: Sjung bara vidare på visan så löser det sig!

Rättsvar:taltrast

1 charlestone

x one-step

2 jazz

1 kvickrot

x maskros

2 blåklint



Jag sjunger till positivets toner

en sång om kärlekens ljuva zoner

en sång om kärlek och hopp och tro

i Apladalen i .............................

Rättsvar:Värnamo

Opp och hoppa ................

slå på trumman bror!

Vem är det som ska opp och hoppa?

Rättsvar:Tor

Opp, ......................... ,vakna min lilla

vädret är stilla, luften sval!

Vilket ord är det som är utelämnat?

Rättsvar:Amaryllis

Jag är torpare jag och jag har det så bra,

jag ligger på soffa´ för så ska de´ va´!

Diktaren till Torparvisa hette Johansson i efternamn.

Hyr lyder förnamnet?

Rättsvar:Gunde

Vintern rasat ut bland våra .............
drivans blommor smälta ned och dö

Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:fjällar

Får jag låna nyckeln, ...............................
till ditt hjärtas lilla lönndörr?

Vad heter flickan i visan?

Rättsvar:Ann-Marie

Jag är en liten gåsapåg från Skåne...

Artisten som sjöng den här sången var både
sångare och filmstjärna (och skåning förstås).
Vad hette han?

Rättsvar:EdvardPersson Rättsvar:Hulda

1 Annika

x Ulla-Britt

2 Ann-Marie

1 Gustaf Torrestad

x Anders Börje

2 Edvard Persson

På blomsterklädd kulle
satt Hjalmar och kvad
om forntida bragder en gång...

Vad hette Hjalmars älskade?

1 Elsa

x Hulda

2 Elin

1 fjällar

x sjöar

2 hagar

1 Hibiskus

x Hyacinthus

2 Amaryllis

1 Owe

x Gunde

2 Ulf

1 Kalmar

x Nässjö

2 Värnamo

1 Loke

x Oden

2 Tor



I Lasse Dahlquists visa Brännö brygga

nämns en fyr, som blinkar där ute i väst.

Vilken fyr är det frågan om?

Rättsvar:Vinga

De´ e´ grabben me´ ....................... i

han är någonting att ta i!

Vad är just den här grabben full av?

Rättsvar:choklad

1 Karl Gerhard
x Evert Taube

2 Lasse Dahlquist

Så länge skutan kan gå och Änglamark är

två visor som både skrivits och sjungits av...

Rättsvar:EvertTaube

1 Andersson
x Pettersson
2 Nilsson

I många av Evert Taubes visor förekommer

en frejdig sjöman. Han heter Fritiof i förnamn.

Hur lyder efternamnet?

Rättsvar:Andersson

1 björk
x näck
2 trast

Vid den klara rand av en blommig strand
sjöng en .................. ibland sina gröna visor

Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:björk

1 polonäs
x menuett
2 wienervals

An der schönen blauen Donau är en härlig
melodi av Rickars Strauss.
Vilken dans passar bäst till den melodin?

Rättsvar:wienervals

1 violer
x blåsippor
2 gullvivor

Sakta gå de två i solen,
smekta utav vårens vind
flickan drar sin mor i kjolen,
modern hon är blind...

I den här visan plockar en flicka blommor
till sin mor. Vilka slags blommor plockar hon?

Rättsvar:violer

1 gula
x skära
2 röda

Det kom en gång en lycklig man
i en blomsterhandel in...

I visan köper mannen en bukett vita rosor.
Men så ber han expediten sticka in två rosor till.
Vilken färg var det på dem?

Rättsvar:röda

1 sprit

x mjölk

2 choklad

1 Landsort

x Svinnsta

2 Vinga



En av våra mest populära revyprimadonnor

genom tiderna heter Sallert i efternamn.

Vad heter hon i förnamn?

Rättsvar:Ulla

Nu så är det jul igen, jultomten .............

Rättsvar:myser

Kan du vissla, ....................... ?

Ja visst kan jag det!

Vilket namn är det som saknas?

Rättsvar:Johanna

Calle Schewen sitter ute i bersån på en bänk.

Han tittar på fåglar, det är både tärnor och ........

Rättsvar:mås
I ........................... där dansa de,
på kungens röda slott
bekrönta och bekransade
vid hurrarop och skott!

Vilken stad är det frågan om här?

Rättsvar:Lissabon

Nu gäller det en spelman!
Han var så fattig att han bara hade en endaste ko.
Vad kallades han?

Rättsvar:PerSpelman

En av Carl Michael Bellmans goda vänner
var en mycket berömd skulptör.
Han har fått ett torg uppkallat efter sig i Stockholm.
Vad hette han?

Rättsvar:Sergel Rättsvar:Nils

1 Nils Spelman

x Per Spelman

2 Leif Spelman

1 Sergel

x Norrmalm

2 Kornhamn

Kärleken kommer och kärleken går
ingen kan tyda dess lagar...

Den här dikten heter I Folkviseton.
Den är skriven av Ferlin.
Får vi be om diktarens förnamn?

1 Olle

x Lars

2 Nils

1 Lissabon

x Marseille

2 Bryssel

1 Kunnigunda

x Johanna

2 Esmeralda

1 ejder

x mås

2 svan

1 Augusta

x Ulla

2 Julia

1 myser

x fryser

2 nyser



Uti vår hage där växa .........................

kom hjärtans fröjd!

Vad är det som växer i hagen?

Rättsvar:blåbär

Finns det flickor, ja då finns det ..............

finns det flaskor, ja då finns det vin!

Vilket ord ska vi fylla i här?

Rättsvar:kyssar

1 Per Myrberg
x Per Holm
2 Stefan Demert

Vilken svensk artist fick en storsäljare

med sången 34:an?

Rättsvar:PerMyrberg

1 gondolen
x skutan
2 fregatten

Den blomsterprydda ..................... gled

utöver Älvsborgs blå böljor ned

Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:gondolen

1 Lekebergsåsen
x Hallandsåsen
2 Hägerstensåsen

I bugande böljor går rågfält och vete
och vågera vaggar på krusiger sjö
på ............................. går korna i bete

I visan går korna i bete på en ås, vilken?

Rättsvar:Lekebergsåsen

1 stångkorv
x falukorv
2 prinskorv

Jag vill ha blommig .....................
till lunch, mamma nå´t annat vill jag inte ha!

Vilken slags korv är det som efterfrågas här?

Rättsvar:falukorv

1 Sven Arefeldt
x Svend Asmussen
2 Owe Thörnquist

Härmed sökes namnet på den svängige artist som
skrivit: Dagny, Loppan och Varm korv boggie!

Rättsvar:OweThörnquist

1 tango
x rumba
2 vals

En av EvertTaubes mest sjungna visor
handlar om Calle Schewen.
Vad dansar man lämpligen till den melodin?

Rättsvar:vals

1 fnitter

x problem

2 kyssar

1 en björk

x blå bär

2 syrén



Dansen går på alla bryggorna

och alla ...................... är med!

Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:myggorna

Årets dans 1926 kom förstås frånAmerika.

Den uppkallades efter en stad i sydstaterna.

Vad kallades dansen?

Rättsvar:Charlestone

Plocka vill jag .................

och ljungens fina frans

Vilket ord passar in här?

Rättsvar:skogsviol

Vilken färg är det på bären som

omnämns i folkvisan Uti vår hage?

Rättsvar:blå

När lillan kom till jorden,
det var i maj, när göken gol...

Så här börjar en avAlice Tegnérs visor.
Vad döptes lillan till?

Rättsvar:Maja

Januari börjar året, februari kommer näst...

Vad har månaderna mars och april i visan?

Rättsvar:knoppihåret

Jag vill ha en liten tös med långa ............ !

Vilket ord är det som saknas i Karl Gerhards kuplett?

Rättsvar:flätor Rättsvar:höna

1 solsken

x dagsmeja

2 knopp i håret

1 kjolar

x fransar

2 flätor

Cornelis Vreeswijk har skrivit många sånger.
En av dem handlar om en fågel som heterAgda.
Vad är det för slags fågel?

1 orre

x höna

2 tjäder

1 Maja

x Rosa

2 Elna

1 linnéa

x skogsviol

2 smultronblom

1 röda

x blå

2 vita

1 flickorna

x pojkarna

2 myggorna

1 Alabama

x Little Rock

2 Charlestone



Han hade seglat för om masten,

som en man uti många år.

Han hade seglat med förskjutning i lasten

från Frisco till ................................

Rättsvar:Singapore

Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv

och sett människor komma och gå...

Så sjöng en riksbekant skåning vid namn Persson.

Vad hette han i förnamn?

Rättsvar:Edvard

1 1600-talet
x 1700-talet
2 1800-talet

Under vilket århundrade levde Carl Michael Bellman?

Ledtråd: Han var samtida med Gustav lll.

Rättsvar:1700-talet

1 Ulf Peder
x Karl-Herman
2 Sven-Bertil

Olrog är efternamnet på den begåvade diktare

som skrev visan om Violen från Flen.

Vad hette Olrog i förnamn?

Rättsvar:UlfPeder

1 skogar
x stigar
2 ängar

I sommarens soliga dagar
vi gå genom ................ och hagar

Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:skogar

1 Ann-Caroline
x Beate-Christine
2 Lili Marleen

Då blev jag förälskad i ......................
ibland jasmin, om våren!

Vem blev han förälskad i?

Rättsvar:Beate-Christine

1 Martin Ljung
x Fridolf Rhudin
2 Thor Modéen

Jag är hund här...
Så här börjar Kardemummas monolog
som heter Den ensamma hunden.
Vem var det som framförde den på skiva?

Rättsvar:FridolfRhudin

1 Anna
x Ida
2 Elin

Mossbelupen hydda står vid Heklas fot...

Så här börjar skillingtrycket Kors på ....... grav.
Vad hette flickan i visan?

Rättsvar:Ida

1 Egon

x Einar

2 Edvard

1 Madagaskar

x Singapore

2 Hongkong



Vem är det som har skrivit både text

och musik till Rosa på bal?

Rättsvar:EvertTaube

Höga berg och djupa dalar,

här är vännen som mig behagar,

hej hopp, min lilla ..........................

Vilket ord är det som passar in här?

Rättsvar:sockertopp

Hejsan morsan, hejsan stabben

här är brev från älsklingsgrabben...

Vem var det som sjöng Brev från kolonien?

Rättsvar:CornelisVreeswijk

Evert Taube skrev flera sånger om sitt älskade Sjösala.

I Sjösala vals skuttar huvudpersonen med ett skratt ur

sin säng. Vad heter han?

Rättsvar:Rönnerdahl

Flicka från Backafall, briggen .................

Ja, vad heter briggen?

Rättsvar:TreBröder

På Nalen i Stockholm anordnades tävlingar
i en akrobatisk dansfluga som kallades:

Rättsvar:jitterbug

När det våras skickar jag till dej......

Vilka slags blommor är det som skickas?
Ledtråd: De skickas ända från Amsterdam!

Rättsvar:tulpaner Rättsvar:röd

1 jenka

x jitterbug

2 mazurka

1 tulpaner

x rosor

2 nejlikor

I en ....... liten stuga ner vid sjön ska vi bo
med gästrum som vi har Amor uti

I vilken färg är stugan målad?

1 gul

x vit

2 röd

1 Ellinor

x Tre Bröder

2 Highland Rover

1 Cornelis Vreeswijk

x Alf Hambe

2 Stefan Demert

1 Rönnerdahl

x Blom

2 Flink

1 Carl Michael Bellman

x Evert Taube

2 Lasse Berghagen

1 plumpudding

x räka

2 sockertopp



..... har legat med papiljotter i natt

och satt extra rött på kinden

Vad heter flickan med papiljotterna

i Lasse Dahlquists visa?

Rättsvar:Ada

Borgmästar Munte red på sin Brunte

frun red en .......... som var så innerligt täck

Vad var det borgmästar Muntes fru red på?

Rättsvar:enskäck

1 Frida
x Johanna
2 Josefin

Det var en gång en flicka som hette ....................

Den enda skatt hon ägde det var en symaskin.

Vad hette flickan?

Rättsvar:Josefin

1 näktergalar
x lärkor
2 sångsvanar

Jag längtar till Italien, till Italiens sköna land

där små citroner gula de växa uppå strand...

Här drillar också fåglar (allt uti dalen stilla).

Kan Du komma på vad det är för slags fåglar?

Rättsvar:näktergalar

1 Rotterdam
x Amsterdam
2 Reval

Se, svarte Rudolf han dansar,
han böjer sin nacke och ler.
Han tänker på stormande nätter
i ............................... glädjekvarter.

Vilken stad är vi ute efter här?

Rättsvar:Amsterdam

1 Karlsson
x Gustavsson
2 Johansson

Haver ni sett ......................
han som lägger ner rör?

Den här gången är det ett efternamn vi söker!

Rättsvar:Karlsson

1 Gustav 11 Adolf
x Gustav 111
2 Oscar 1

Vilken kung var det som gav
Carl Michael Bellman en plats
i de fina salongerna?

Rättsvar:Gustav111

1 Martin
x Manfred
2 Melker

Karin Juel sjöng på sin tid in både Lyckan

och Blomman på grammofonskiva.

Båda dikterna var skrivna av hennes svåger.

Han hette Koch i efternamn, men vad hette

han i förnamn?

Rättsvar:Martin

1 en skimmel

x en skäck

2 en fux

1 Ada

x Inga

2 Ellen



Där gingo tre jäntor i solen

på vägen vid .............................

de svängde, de svepte med kjolen

och alla så trallade de!

Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:LindaneLe

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

men det är en överkomlig brist

Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:syrsor

Teddybjörnen Fredriksson,

ja, så hette han

en gång var han bara min

och vi älskade varann

Vem skrev både text och melodi till den här sången?

Rättsvar:LasseBerghagen

I låga ................. vid höga Hunneberg,

där satt en ensam kvinna,

som snö var kindens färg

Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:ryttartorpet

Samborombon är som bekant en liten by förutan gata.
Den ligger inte långt från en argentinsk flod.
Vad heter floden?
Ledtråd: Samborombon en liten by förutan gata,

den ligger inte långt från.....................

Rättsvar:RiodelaPlata

Allting kan man sälja med mördande reklam!
Kom och köp ........................... !

Vilken produkt är till salu här?

Rättsvar:konserveradgröt

Mamma är lik sin mamma,
ja, kvinnans lott i livet är densamma!

Den här sången av StikkanAndersson sjöngs
på skiva av ...

Rättsvar:SiwMalmkvist
Rättsvar:1890

1 purjolök

x inlagd sill

2 konserverad gröt

1 Siw Malmkvist

x Lill Babs

2 Towa Carson

Evert Taube avled i Stockholm 1976.
Vilket år föddes han?

1 1880

x 1890

2 1900

1 Rio Grande

x Rio de la Plata

2 Rio Argentine

1 Lasse Berghagen

x Robban Broberg

2 Per Gessle

1 backstugan

x ryttartorpet

2 undantaget

1 Backafall

x Tröstlösa

2 Lindane Le

1 havet

x syrsor

2 sången



Var jag går i skogar berg och ....................

följer mig en vän, jag hör hans röst

väl osynlig är han men han talar,

talar stundom varning stundom tröst.

Vilket ord saknas?

Rättsvar:dalar

Dansen den går uppå Svinnsta skär...

Vilken dans passar bäst till den här melodin?

Rättsvar:vals

1 Iris
x Rosa
2 Linnéa

Jag har skrivit till min flicka,

jag har skrivit till min vän,

jag fick svar den nittonde i denna månad...

Vad hette flickan i Evert Taubes visa?

Rättsvar:Linnéa

1 svarta
x vita
2 röda

Rudolf med ............ mulen

hette en helt vanlig ren

Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:röda

1 Mona
x Eva
2 Maj

Evert Taube har skrivit en visa
om en flicka som bodde på Malö.

Vilket var hennes förnamn?

Rättsvar:Maj

1 utedass
x balkong
2 förstukvist

Litet bo jag sätta vill,
gård med trädgårdstäppa till.
Liten åker till att grava
vill jag uppå landet hava.
Huset utan vank och brist
fyra rum och ..........................

Rättsvar:förstukvist

1 lördag
x söndag
2 måndag

Det är ....................... morgon,
och mitt huvud känns så tungt!

Vilken veckodag är det frågan om?

Rättsvar:måndag

1 tärna
x kondor
2 duva

Bland alla musikstycken som de gamla
restaurangmusikerna fickönskemål om
att spela var nog La Paloma mest populär.

Vilken fågel är det visan handlar om?

Rättsvar:duva

1 vals

x polka

2 schottis

1 ängar

x dalar

2 stränder



Zarah Leander sjunger i två av sina skivsuccéer

om en nordisk huvudstad.

I sångtexterna kallas den både Städernas stad

och Nordens Venedig.

Vilken stad är det frågan om?

Rättsvar:Stockholm

................... han var en hurtiger dräng,

flitiger som en myra!

Vad heter denne lustige dräng? Förnamnet räcker!

Rättsvar:Anders

Carl Michael Bellman gav ut ensamling epistlar

och en samlingsånger. Båda samlingarna fick

namn efter en försupen urmakare i Stockholm.

Vad hette urmakaren? Efternamnet räcker!

Rättsvar:Fredman

Flera av Nils Ferlins dikter har tonsatts

av hans goda vänner.

En av dem hette Söderlundh i efternamn.

Vad hette han i förnamn?

Rättsvar:LilleBror

Världen är full av brustna ........................

Vad är det världen är full av enligt den här visan?

Rättsvar:hjärtan

Underbara uppblåsbara Barbara...

Det finns väl bara en person som kan skriva
en visa om en uppblåsbar docka, eller hur?

Rättsvar:RobbanBroberg Rättsvar:Anna

1 illusioner

x förhoppningar

2 hjärtan

1 Povel Ramel

x Robban Broberg

2 Per Gessle

Lilla vackra ............... om du vill
hörer dig mitt hela hjärta till.

Vad heter flickan i den här visan?

1 Ulla

x Sofia

2 Anna

1 Fredman

x Levertin

2 Fridolin

1 Lars Magnus

x Lars Erik

2 Lille Bror

1 Helsingfors

x Oslo

2 Stockholm

1 Ingvar

x Göran

2 Anders

Den första gång jag såg dig

det var en ................................

på förmiddan då solen lyste klar

Kan Du fylla i ordet som saknas?

1 vacker dag
x sommardag
2 söndag

Rättsvar:sommardag



Visan om Beatrice Aurore inleds med orden:

I gamla stan, vid Kornhamnstorg

i Hallbecks ....................................

Kan du fylla i ordet som saknas?

Rättsvar:antikvariat

Att vara med om slik kampanj,

det är förtjusande

och får man sen ett glas ....................

blir allt berusande!

Vad ska vi slå i glaset?

Rättsvar:champagne

1 Carl Anton
x Mats Paulson
2 Ulf Lundell

Rättsvar:UlfLundell

1 Movitz
x Den Gyldene Freden
2 Godthem

Rättsvar:DenGyldeneFreden

1 likör

x sherry

2 champagne

1 guldsmedsaffär

x charketuri

2 antikvariat

Vid Järntorget i Stockholm ligger Evert

Taubes favoritkrog ännu kvar.

Vad heter den?

Jag trivs bäst i öppna landskap,

nära havet vill jag bo...

Vem var det som både skrev och sjöng sången?

1 skidan
x kälken
2 skridskorna

Rättsvar:skidan

Ack, nu är det vinter och ................ den slinter

i bukter och finter, går bra, går bra!

Vilket ord är det som saknas?

1 Capri
x Hawaii
2 Mallorca

Rättsvar:Hawaii

Jag en ensam sjöman är

långt från svenska kustens skär

skall jag fira julen här uppå .................

Vilket ord är det som saknas?

Ledtråd: Sjömansjul på ............................

1 havre
x vete
2 korn

Rättsvar:havre

Viljen I veta och viljen i förstå

hur bönderna pläga så .....................

Vilket sädesslag är det frågan om här?

1 klocka
x bjällra
2 cymbal

Rättsvar:bjällra

Klang, min vackra ............... i den sena kväll!

Spring min raska fåle över mo och fjäll!

Vilket ord passar in här?



Hans skor är för stora och hans mössa för trång,

hans byxor för smala och hans rock är för lång...

Så börjar refrängen på en av Ulla Billquists

mest kända inspelningar.Vad heter sången?

Rättsvar:Minsoldat

Och liten .............. tjänte på unga kungens gård,

hon lyste som en stjärna bland alla tärnor små.

Vad heter flickan i den här folkvisan?

Rättsvar:Karin

Jag vet en dejlig .....................

och vit som liljeblad.

När jag på henne tänker

så görs mitt hjärta glad!

Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:rosa

Glädjens ....................... i jordens mull

ack, visst aldrig gro.

Kärlek själv ju försåtlig är för ditt hjärtas ro.

Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:blomster

Ty jag är ganska mager om bena,
tillika om armar och hals.

Den här sångens titel är : En valsmelodi.
Musiken är gjord av Lille Bror Söderlundh.
Vem var det som skrev dikten?

Rättsvar:NilsFerlin

Å jianemej vad det virvlar och ryker
utanför farstun till mormors kök!
Och där står Huldas ...............
och sjunger och byker i Stättebackens krök,
vicken rök, vicken rök!

Vilket flicknamn ska in här?

Rättsvar:Karin Rättsvar:Bohus

1 Evert Taube

x Nils Ferlin

2 Carl Michael Bellman

1 Lisa

x Svea

2 Karin

Det var bom bom bom,
det var ...................... bataljon
som drog ut med byssa och kanon!

Vilken bataljon var i farten här?

1 Bohus

x Älvsborgs

2 Orsa

1 flicka

x rosa

2 blomma

1 blomster

x fröer

2 tankar

1 Min älskling

x Min soldat

2 Min kärlek

1 Karin

x Hulda

2 Greta

..................... stilla och vacker du är

jag kan dig aldrig glömma

ständigt jag tänker på henne så kär,

minnena mot mig strömma.

Här söker vi namnet på en svensk älv...

1 Klarälven
x Nidälven
2 Göta älv

Rättsvar:Nidälven



Nej, nu ska jag inte längre va`

mot en enda gosse snäll,

för jag ska ta ..................

med mej ut i kväll!

Vem var det som Brita Borg skulle ta med sej?

Rättsvar:morfar

Gamla ............... skrynklig är och grå,

böjd och lutande hon synes gå.

Livets bördor trycker henne nu,

fordom var hon ung och rask som du!

Vem är det som går så böjd och lutande?

Rättsvar:farmor

1 Skogens källa
x Ängens blomma
2 Hjärtats saga

Rättsvar:Hjärtatssaga

1 spinnrock
x dalkarlsklocka
2 järnsäng

Rättsvar:spinnrock

1 mormor

x Stina

2 farmor

1 farfar

x chefen

2 morfar

Gömd i en vrå uppå vinden

står en gammal ........................ kvar

fast dammig och grå minner den ändå

om tid som en gång var!

Vad är det som göms i en vrå på vinden?

Ledtråd: Än i dag gamla .................

Var skog har nog sin källa,

var äng sin blomma har

vart hjärta har sin saga

från flydda ungdoms dar.

Hur lyder den här sångens titel?

1 Svinnsta skär
x Öckerö
2 Arholma ö

Rättsvar:Arholmaö

Nordanstormar vänden, stilla stjärnor tänden

lyssnen till legenden om ..............................

Vilket ord är det som saknas?

1 Örkelljunga
x Uppsala
2 Broakulla

Rättsvar:Örkellunga

Vi dansade i ......................

skyttepaviljong

vi var de breda pojkarna

men salen den var trång!

Var låg skyttepaviljongen?

1 Egon Ekman
x Egon Fürst
2 Egon Kjerrman

Rättsvar:EgonKjerrman

Allsång på Skansen leddes med den äran

av både Lasse Berghagen och Bosse Larsson.

Vem var det som ledde allsången före dessa

båda herrar?

Ledtråd: Han hette Egon i förnamn!

1 sten
x grus
2 sand

Rättsvar:sand

Vi lossa ..................... ibland

på Söder Mälarstrand

vi lossa hela dagen,

vi var blott åtta man!

Vad var det som lossades på Söder Mälarstrand?



Swe Danes var en trio med världsrykte.

Den innehöll en svensk sångerska och

två danskar; Sven Asmussen på fiol och

Ulrik Neumann på gitarr.

Får vi be om namnet på sångerskan, tack?

Rättsvar:AliceBabs

Någonstans under solens förgyllda sigill

finns en plats som i min fantasi hör mej till.

Fast den blott är en syn för min inre pupill

skriver jag allaredan: Adress: .......................

Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:Rosenhill

Var i stan här finns det än

rätta klämmen och så den

bästa sammanhållningen?

Jo, i ......................................!

Vad är det som saknas här?

Rättsvar:Våratgäng

Jag sjunger om lärkor och sippor och sånt,

för nu ska vi vara, nu ska vi vara ...................

Vilket ord är det som saknas i Karl Gerhards visa?

Rättsvar:snälla

Inte visste vi vad kärlek var
förr´n lilla .............. kom till stan.
Nu sitter vi där och doppar skorporna
på ”Kaffe sjuan” hela dan!

Vem handlar den här visan om?
Ledtråd: Oh, oh, oh, ......... kom hit och spill!

Rättsvar:Dagny

Vart tog den stygga lilla .............. vägen?
Ingen som vet, ingen som vet!

Den här visan av Owe Thörnquist handlar
om ett ganska litet djur, vilket?

Rättsvar:loppan Rättsvar:swing

1 Ulla

x Dagny

2 Eva

1 myggan

x loppan

2 flugan

På Nalen i Stockholm kunde man för
ganska många år sedan få se unga herrar
med långt hår i snajdiga kläder.
De kallades för ”pjattar”.
Vilken slags musik lyssnade de helst till?

1 rumba

x folkmusik

2 swing

1 Gamla stan

x Vårat gäng

2 Lorensberg

1 snälla

x vänner

2 glada

1 Sonja Stjernqvist

x Brita Borg

2 Alice Babs

1 Rosenhill

x Listonhill

2 Kamomill

I villande skogen jag vallar min...........

Kan Du fylla i ordet som saknas?

1 ko
x get
2 hjord

Rättsvar:hjord



Tjo litta litta, tjo litta lej!

Kom ska jag kasta .............. på dej!

Nu är alltså frågan: Vad är det som ska kastas?

Rättsvar:koskit

Trollebo så heter det där trollen bor,

och där så är det livat värre.

På en stubbe sitter själva trollemor

med handklaver utav pärlemor!

Vad dansar man lämpligen till den här melodin?

Rättsvar:schottis

1 Alf Pröysen
x Alf Hambe
2 Alf Robertson

Rättsvar:AlfRobertson

1 Lill Babs
x Lill Lindfors
2 Sylvia Vrethammar

Rättsvar:LillBabs

1 schottis

x vals

2 jazz

1 blickar

x blommor

2 koskit

Jag är en tuff brud i lyxförpackning,

en tuff brud i snyggt fodral.

Jag är ett litet stycke dynamit

maskerad till sockerbit....

Vem är den tuffa bruden?

Vem var det som skrev visan som heter:

Hundar och ungar och hembryggt äppelvin?

Ledtråd: Han heter Alf i förnamn

1 Brookland
x Luossa
2 Finnmarken

Rättsvar:Luossa

Omkring tiggarn från ....................

satt allt folket i en ring

och vid lägerelden hörde de hans sång

Vilket ord är det som saknas i DanAnderssons dikt?

1 4
x 5
2 6

Rättsvar:4

Fiolen min sjöngs in på skiva av Postflickorna.

Hur många strängar finns det på en fiol?

1 vit-röda
x solröda
2 ljusröda

Rättsvar:solröda

Två ...................... segel

styr bort ifrån land

ett hav som en spegel

i aftonens brand

Vilket är det som saknas?

1 4
x 6
2 8

Rättsvar:6

Gitarren har jag haft

sen liten grabb jag var

den är min allra bästa skatt

och den vill jag ha kvar!

Thore Skogman skrev sången som heter Min gitarr.

Hur många strängar är det på en vanlig gitarr?



Vi äro musikanter allt ifrån ........................

vi kan spela fio-lio-lio-lej

vi kan spela basfiol och flöjt!

Varifrån kommer musikanterna?

Rättsvar:Skaraborg

Under ................. djupa grönska

vid den gamla sockenkyrkan

fann vi lyckan, du och jag

en brittsommardag!

Vilka träd är det frågan om här?

Rättsvar:ekar

Mandom, mod och .................. män

finns i gamla Sverige än!

Vilket ord ska in här?

Rättsvar:morske

Jag såg mamma kyssa ................... jag,

tänk om våran pappa kommit då!

Vilket ord är det som saknas?

Rättsvar:tomten

1 starka

x morske

2 glada

1 grannen

x sotarn

2 tomten

1 Äppelbo

x Skaraborg

2 Torshälla

1 ekar

x lindar

2 lönnar

Flera av våra mest älskade andliga sånger

har skrivits av en kvinna. Hon hette Lina

i förnamn, med vad hette hon i efternamn?

Ledtråd: Blott en dag ochTryggare kan ingen vara

Rättsvar:Sandell

1 Andersson

x Sandell

2 Lundell

Lill-Babs är ett artistnamn som är välbekant

för de allra flesta. Privat heter hon Barbro i

förnamn, men vad heter hon i efternamn?

Rättsvar:Svensson

1 Larsson

x Svensson

2 Johansson

En av våra mest kända trumpetare genom tiderna

föddes 1926. Han spelade bland annat med iArne

Hülphers orkester. Han hette Lamberth i efternamn.

Hur lyder förnamnet?

Rättsvar:Arne

1 Arne

x Ernie

2 Erik

Lena Söderbloms pappa var både skådespelare

och textförfattare. Han har bl.a. varit med och

skrivit texten till Kan du vissla, Johanna.

Vad hette Lena Söderbloms pappa i förnamn?

Rättsvar:Åke

1 Egon

x Börje

2 Åke


