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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. foga ihop rep - Att angöra en brygga

2. breda brätten - Stetsonhatt

3. 17 maj - Norge

4. 1700-talet - Blommig falukorv

5. 7000 år - Öl

6. Monica Zetterlund - Forellen

7. Norge - Blodsvisan

8. negativ - Elektricitetsvisan

9. Gösta Ekman - Vad har du i fickan, Jan?

10. almar - Vid Molins fontän

11. Fridolf Rhudin - Sov lilla Totte

12. USA - Om sannolikhet

13. en fackla - Var blev ni av ljuva drömmar?
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Hasse och Tage

1. Monica Zetterlund inleder med att hylla de fantastiska män som vet hur man angör
en brygga och dessutom kan splitsa. Vad menas med att “splitsa ett tåg”?

1 foga ihop rep x slå en knop 2 korta av rep

2. Nu ska Hans Alfredsson och Tage Danielsson sjunga Stetsonhatten. Kan ni se en
typisk Stetsonhatt framför er? I så fall: Hurdana brätten har den?

1 smala brätten x breda brätten 2 inga brätten

3. Helmer Bryd´s Eminent 5 Quartet framför nu visan Norge. Norge blev självständigt
från Sverige genom att ensidigt förklara sin självständighet från den Svensk-norska
unionen. När firas den norska nationaldagen?

1 17 mars x 17 april 2 17 maj

4. Har ni ätit lunch? I annat fall kanske vi får rekommendera Blommig falukorv?
Vilket århundrade nådde falukorven Stockholm?

1 1400-talet x 1700-talet 2 1900-talet

5. Visst unnar vi väl barnen ett glas öl när de har åldern inne? Öl är ju en populär dryck
över stora delar av världen. Hur länge tror man att vi människor har producerat öl?

1 200 år x 1000 år 2 7000 år

6. Nu ska vi ut och fiska! Die Forelle av Franz Schubert finns med i föreställningen
Spader Madame. Vem är det som sjunger?

1 Kerstin Dellert x Monica Zetterlund 2 Elisabeth Söderström

7. Blodsvisan ur Spader Madame sjungs här av Grynet Molvig. Hon sjunger visserligen
på svenska, men visst kan man ana en annan språklig anknytning? I vilket land föddes
Grynet Molvig?

1 Norge x Danmark 2 Island

8. Elekricitetsvisan, med några nya verser av Hasse och Tage leder osökt fram till
frågan: Vilken laddning har en elektron?

1 positiv x negativ 2 ingen laddning

9. Dags för en tango! Här är det Jan som bjuder upp till en smäktande dans.
Vem är det som spelar Jan och inleder det här numret?

1 Tommy Körberg x Carli Tornehave 2 Gösta Ekman

10. Nu ska vi besöka Stockholm. Vi kan väl träffas vid Molins fontän i Kungsträdgården?
Tommy Körberg kommer också med! I Kungsträdgården står det en grupp träd som
blev riksbekanta 1971 när de hotades av fällning. Vilka slags träd är det?

1 almar x ekar 2 björkar

11. Är ni hundrädda? Om ni träffat en hund som heter Totte kanske det kan vara orsaken.
Eller kan det bero på något tidigare hundmöte? Kommer ni ihåg monologen “Den
ensamma hunden”? Vem framförde den?

1 Fridolf Rhudin x Carl Gustaf Lindstedt 2 Nils Poppe

12. Hur stor sannolikhet är det att ett kärnkraftverk havererar? Den frågan utreds här
av Tage Danielsson. I vilket land ligger Harrisburg?

1 Kanada x England 2 USA

13. Vi slutar precis som vi började - med Monica Zetterlund. Nu sjunger hon Var blev
ni av ljuva drömmar? I New Yorks hamn står Frihetsgudinnan. Vad håller hon i sin
högra hand, den som är uppsträckt mot himlen?

1 en fackla x ett svärd 2 en ros


