
Allers, Husmodern,
Hemmets Veckotidning ...
Det finns många veckotidningar att
välja bland. Vilken läste Du själv helst?

När TV:n kom
Många köpte sin första TV-apparat
till fotbolls-VM 1958. Allt var i svart-
vitt förstås och skärmen inte större än
17 tum. Kommer Du ihåg när Din
familj köpte TV?

Volvo, SAAB, Opel, Lloyd....
Alla hade inte bil på 50-talet.
Men Sveriges bilpark växte snabbt.
Hade Du någon favoritbil?

Semester
På 50-talet fick vi en tredje
semestervecka. Hur brukade
Din familj tillbringa semestern?

Den första charter-
flygningen ägde rum
1954.
Vart gick Din första utlandsresa?
Trivdes Du bättre hemma?

1957 fick Boris Pasternak
Nobelpriset i litteratur.
Många i Sverige läste Vilhelm Mobergs
böcker vid den här tiden.
Vilken författare läser Du själv helst?

Gösta ”Snoddas” Nordgren
sjöng ”Flottarkärlek” i radio hos Lennart
Hyland. Det här var år 1952 och många älskade
hans sång. Andra var inte alls imponerade.
Vad tyckte Du själv om ”Snoddas”?

Lasse Lönndahl,
Gunnar Wiklund,
Anita Lindblom,
Siw Malmkvist....
Det var många artister som slog
igenom på 50-talet.
Hade Du någon favoritartist?



Sällskapsspel
Spelar Du kort ibland? (Bridge, Canasta,
Vändåtta, Poker, Casino, Knekt, Skit-
gubbe....)
Eller spelar Du hellre Fia, Chinaschack,
eller Monopol...

Har Du haft hotell på Norrmalmstorg?

Stringhyllan
såg dagens ljus på 50-talet.
Många skaffade sig en sådan hylla.
Hade Du en stringhylla själv?
I så fall: Har Du den kvar?
Är den till salu?

1959 - getingsommaren!
Det här året blev Ingemar Johansson
världsmästare i tungviktsboxning
genom att besegra Floyd Patterson.
Matchen sändes direkt i radio mitt i natten.
Satt Du uppe och lyssnade?

Raggare och spättor
Det fanns ganska många som tyckte
att raggarna var otäcka och lite far-
liga. Vad tyckte du själv?
Du kanske rentav var med i svängen?

Getingsommaren 1959
brukar många minnas av olika skäl.
Har Du några getingminnen själv?

Frukostklubben
sändes under många år i radion.
Programmet gick på lördagsmorgonen
med Sigge Fürst som programledare.
Ett stående inslag var ”Kaffe-Petter”
och så signaturmelodin förstås:
Gomorron, gomorron.......
Brukade Du hinna lyssna på programmet?

Monark, Crescent,
Örnen, Fram, Rex,
Apollo, Skeppshult
Det var många cykelmärken att
välja bland.
Vilket är Ditt favoritmärke?

Aladin
chokladasken från Marabou är en
bra present att ta med sig när man
är bortbjuden.
Har Du någon favoritpralin i asken?
Vilka praliner brukar ligga kvar till sist?



IKEA
1958 öppnade det första IKEA-
varuhuset i Älmhult.
Är Du en trogen IKEA-kund?
Eller handlar Du hellre möbler
i andra affärer?

1957-Kvitt eller Dubbelt
Nils-Erik Baehrendtz var programledare
och Mats Rehnberg var domare. Bland de
tävlande utmärkte sig Ulf ”Hajen” Hannerz
(akvariefiskar) Kjell Boman (historia) och
Eric ”Uncas” Englund (Nordamerikas indi-
aner)
Vad tyckte Du om TV-programmet?

Elvis eller Tommy?
Var man i rätt ålder 1957 måste man
ta ställning till om man skulle hålla
på Elvis Presley eller Tommy Steele.
Var man för ung eller för gammal
kunde man komma undan med att
inte bry sig.
Hur var det för Dig?

1959 hade My Fair Lady
premiär på Oscarsteatern i Stockholm.
Jarl Kulle spelade Higgins och Ulla
Sallert spelade Eliza. Hade Du någon
möjlighet att se föreställningen?

Solförmörkelse
30/6 1954 var det total solförmörkelse
i södra Sverige i 151 sekunder.
Det var farligt att titta mot solen fick
man veta, men många tittade ändå och
använde sotat glas som skydd för ögonen.
Minns Du något av solförmörkelsen?

TV-serien
Bröderna Cartwright
började sändas i svensk TV på an-
nandagen 1959. Brukade Du följa
serien med bröderna Adam,
Hoss och Little Joe?
Hade Du någon annan favoritserie?

I Folkets Park...
....kunde man både dansa och träffa nya
bekantskaper.
Då och då kunde man också lyssna på
både svenska och utländska artister.
Hade Du någon Folkets Park nära Dig?

Vissel-Johanna
den fiffiga kaffepannan som visslade strax
innan den kokade över! Det var kok-kaffe
som gällde, förstås.
Hade Du en Vissel-Johanna?
Tycker Du bäst om kok- eller bryggkaffe?
Varifrån kommer namnet Vissel-Johanna?

(NästansäkertfrånsångenKanduvisslaJohanna)


