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13 rätt - Mästarklass!
12 rätt - Nästan perfekt!
10 - 11 rätt - Utmärkt!
9 rätt - Mycket bra!
8 rätt - Bra!
7 rätt - Ganska bra
6 rätt - Medelmåttigt
5 rätt - Hyfsat
4 rätt - Sådär...
3 rätt - Det går nog bättre nästa gång...
2 rätt - Tja...
0-1 rätt - Ni har i alla fall inte fuskat!

1. Trio me´ Bumba - Spel-Olles gånglåt

2. Helen Sjöholm - Vårvindar friska

3. P.Wickman, I.Renliden - Hör hur västanvinden susar

4. Tomas Blank - Videvisan (Sov du lilla vide ung)

5. O J Lindblad - Längtan till landet (Vintern ra...)

6. Vivaldi - Våren (De fyra årstiderna)

7. Tomas Blank - Blåsippor

8. Hugo Alfvén - Uti vår hage (salmbär/blåhallon)

9. Karin Juel - På en byväg om våren

10. Olle Adolphson - En glad calypso om våren

11. Cornelis Vreeswijk - Första vackra dan i maj

12. Herman Palm - Under rönn och syrén

13. Bela Sanders Orkester - Vårkänslor (Det är våren)
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1. Trio me´ Bumba tar oss med på en vårpromenad när löven grönskar och fåglarna
sjunger. Den här visan är en gånglåt med ett pojknamn i titeln. Vilket namn är det
som är en del av visans titel?

1 Lasse x Olle 2 Nisse

2. Vårvindar friska leka och viska... det här är en sång som många har fått lära sig
att sjunga utantill under skoltiden, i alla fall första versen. Ursprungligen är det
här en visa som berättaren mycket sorglig historia om en man som drar ut i kriget.

Vem är det som sjunger?
1 Sofia Källgren x Helen Sjöholm 2 Lill Lindfors

3. Putte Wickman och Ivan Renliden spelar ett arrangemang av en sång som håller
på att bli fullständig bortglömd. Hade det inte varit för att Ulf Lundells Öppna
landskap lånat det mesta av melodin kanske ingen känt igen den? I originaltexten
handlar visan om en vind och om vårens ankomst.

Vilken vind är det frågan om?
1 Sunnanvinden x Västanvinden 2 Östanvinden

4. Nu ska vi lyssna till en instrumental version av en barnvisa. Arrangör är Tomas Blank.
Texten är skriven av Zackarias Topelius och melodin av Alice Tegnér. Det är inte alla
visor som handlar om en buske, men det gör faktiskt den här. Vilken buske då?

1 Vide x Hassel 2 Slån

5. En av de sånger som alltid sjungs vid valborgsbrasorna sedan många år är den sång
som i folkmun ofast bara kallas Vintern ra... Men den heter förstås egentligen något
helt annat, vad då?
Ni vet väl förresten att hela melodin kan sjungas med texten Flugans stolta gång
på rullgardin i stället för originaltexten?

1 Storm och böljor x Längtan till landet 2 Under hägg och syrén

6. Klassisk musik om våren... ja, vad skulle vi kunna tänka oss då? Kanske ett stycke
som är betitlat just Våren och ingår i De fyra årstiderna? Vad heter kompositören?

1 Mozart x Schubert 2 Vivaldi

7. Nu kommer ännu ett instrumentalt stycke med Tomas Blank som arrangör.
Den här gången handlar det om en vårblomma, vilken?

1 Vitsippa x Gullviva 2 Blåsippa

8. Uti vår hage där växa blå bär... så inleds en mycket gammal visa som brukar
anges som en folkvisa från Gotland. Alla blommor som räknas upp i om-
kvädet troddes länge utgöra ett recept för att inte bli med barn. Tyvärr tycks

det inte vara helt sant. Men, det är egentligen de blå bären som växer i hagen
som vi är ute efter här.
Vilka bär tror ni åsyftas i visans inledning?

1 Salmbär x Blåbär 2 Slånbär

9. Nu ska vi få lyssna till en visa av Kai Gullmar. Den heter På en byväg om våren
och framförs av en trio. Mest framträdande i trion är en vissångerska som många
säkert känner igen på rösten. Vad heter hon?

1 Karin Juel x Alice Babs 2 Margareta Kjellberg

10. Äntligen dags för en calypso! Och i så fall varför inte En glad calypso om våren?
Sjunger här gör visdiktaren själv, vad heter han?

1 Olle Adolphson x Olav Gerthel 2 Anders Fugelstad

11. Första vackra dan i maj tar vi en promenad tillsammans med en lycklig man
och hans lille son. Vem är det som sjunger?

1 Stefan Demert x Kjell Höglund 2 Cornelis Vreeswijk

12. Blommande sköna dalar... så inleds den här vackra sången som ofta sjungs
av manskörer så här på vårkanten. Visans titel är dock en helt inte lika med
de inledande orden. Vad heter visan?

1 Landsvägstrall x Under rönn och syrén 2 Vårvisa

13. Till sist en sång som alla kan utantill, i alla fall refrängen. Extrapoäng till alla
som kommer på visans egentliga titel. Fem extrapoäng till alla som kommer på
vilken sång det är frågan om redan under den inledande versen. Tio minuspoäng

till alla som inte kan sjunga med i refrängen.
Vad brukar visan kallas?

1 Vårglöd x Det är våren! 2 Islossning
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