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1. Povel Ramel - Det är måndag morgon

x
x

2

2. Lind - Monday Morning
3. mästare - Gesällvisa

1

6. Erik XIV - Ärtor och fläsk

1
2
2

7. Sven-Ingvars - Jag ringer på fredag
8. Stikkan Andersson - Det blir inget bröllop på lördag

1

x

10. Själland - Det var en lördag aften

1

12. Melina Mercouri - Aldrig på en söndag
13. Djurgården - På söndag
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5. piglördag - Wednesday Morning at 3.A.M.

11. Särla - En söndagsmorgon bittida



1

4. klockan 11 - Måndag, tisdag...

9. tvätta sig - Lördag hela veckan

2

2

x

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!
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1. Det är måndag morgon..., vi börjar veckan med ett tungt huvud och en hel mängd
problem som egentligen började med att hustrun rest till Mölle. Alla problem verkar
dock vara helt självförvållade. Vem sjunger?
1 Martin Ljung x Povel Ramel 2 Bertil Boo
2. Det handlar fortfarande om måndag morgon när vi lyssnar till Peter, Paul & Mary
i Monday Morning. Visst låter melodin bekant? Ja visst, det finns en svensk text
också, skriven av Cormelis Vreeswijk. Den handlar om Fredrik Åkare och den söta
fröken Cecilia... ja, vad heter hon i efternamn?
1 Madigan x Fridh
2 Lind
3. Nästa visa heter Gesällvisa och är ursprungligen en smädevisa mot kringvandrande
gesäller. För att bli gesäll måste man först tjäna som lärling under en lärotid som
vanligen varade mellan tre och fem år. Vad kallades gesällernas arbetsgivare?
1 mästare
x styckjunkare
2 uppsyningsman
4. Eva Tjörnebo & Viskompaniet sjunger en visa som jag tror att många kan, men känsliga
lyssnare varnas för delar av innehållet. På söndagen gick visans huvudperson trots allt
i bön. Hur dags börjar högmässan traditionellt i Sverige?
1 klockan 10 x klockan 11
2 klockan 12
5. Onsdagen finns det inte särskilt många visor om. Vi får helt enkelt låna in Wednesday
Morning at 3.A.M med Simon and Garfunkel. Onsdagen hade förr i tiden också en
annan benämning, vilken?
1 piglördag
x dränglördag
2 mittvecka
6. Ärtor och fläsk - nu är det redan torsdag! En svensk kung lär ha blivit förgiftad med
hjälp av ärtsoppa. Det skedde på en torsdag, men giftet kunde förstås lika gärna
ha blandats in i pannkakorna eller i jordubbssylten. Vilken kung handlar det om?
1 Erik XIV
x Johan III
2 Sigismund

7. Äntligen fredag! Jag ringer på fredag - så ses vi på lördag!
Undrar just om det fungerar fortfarande...vilka sjunger?
1 Arvingarna
x Glennmarks
2 Sven-Ingvars
8. Det blir inget bröllop på lördag - det meddelas endast på detta sätt,
Det är Georg Adelly som framför detta sorgliga meddelande.
Vem har skrivit visan?
1 Jules Sylvain
x Evert Taube
2 Stikkan Andersson
9. Även om det nu inte blir något bröllop på lördag är lördagen ändå en dag som
många ser fram emot. Lördag kommer från den äldre benämningen lögardag.
Vad betyder det att löga sig?
1 tvätta sig
x roa sig
2 sova
10. Sorgligt nog kan lördagen sluta med besvikelse. Här sjunger Lulu Ziegler
en mycket sorglig och vacker visa om sviken kärlek: Det var en lördag aften.
Visan är dansk, och nu är frågan: Påvilken dansk ö hittar vi Köpenhamn?
1 Fyn x Själland
2 Lolland
11. En söndagsmorgon bittida sjunger Sven-Bertil Taube. Det är alltså tidigt på
morgonen så man skulle också kunna kalla tidpunkten för en arla morgonstund.
Vad är motsatsen till arla?
1 särla
x färla
2 märla
12. Aldrig på en söndag är hämtad ur en film med samma namn. Här är det Ann-Louise
Hansson som sjunger, men vem sjöng sången i filmen?
1 Juliette Greco
x Josephine Baker 2 Melina Mercouri
13. Många minns säkert en tid när söndagen var den enda lediga dagen i veckan.
I Stockholm kunde man då besöka Skansen eller Gröna Lund - knappast båda,
det blev för dyrt för de flesta. På vilken ö i Stockholm hittar vi både Skansen och
Gröna Lund?
1 Skeppsholmen x Djurgården
2 Långholmen

