
Frågesportkorten 
- tipsfrågor 1 X 2

tre svarsalternativ, ett är rätt!

Sångkorten
- innehåller vart och ett en del av
texten till en mycket känd sång.
För att få poäng gäller det att;
* antingen fylla i det saknade ordet
* eller nynna, vissla eller sjunga melodin!

Samtalskorten

Kortspelets andra frågesportsamling innehåller frågesportkort,
samtalskort och sångkort från frågesportlådan Que sera sera

- poäng kan ges när någon vill
berätta eller kommentera kortet

Kortspelet


Hur spelar man?

Det finns flera olika sätt att spela Kortspelet.

* Ni kan blanda alla kort i en enda hög och sedan dra ett kort i tur och ordning.

* * Ni kan sortera korten i de tre kategorierna och låta alla få ett fritt val av kort.

* I en pigg och tävlingsinriktad grupp spelar ni kanske individuellt med något fint pris.
Först till fem rätt? Om deltagarna är lite tröttare kan det passa bra att begränsa sig
till ett fåtal kort som man klurar på tillsammans.

Lycka till!

1950-talet

88 frågesportkort 24 samtalskort 48 sångkort



Nyårsklockorna av Tennyson lästes i många år
i radion av en skådespelare. Vem var det?

Rättsvar:AndersdeWahl

1956 slog en ny världsartist igenom i USA
med sånger som Heartbreak Hotel,
Hounddog och Don´t be cruel.
Vad hette han?

Rättsvar:ElvisPresley

Elvis eller Tommy? Året var 1957 och då
måste man ta ställning i frågan. Elvis Presley
kom som bekant från USA, men från vilket
land komTommySteele?

Rättsvar:England

Årets schlager 1956 var ledmotiv i filmen
”Mannen som visst för mycket”. Sången
sjöngs aven av huvudrollsinnehavarna,
Doris Day. Vilken sång var det?

Rättsvar:Quesera,sera

1 England

x USA

2 Australien

1 Love me tender

x Que sera, sera

2 Murder, she says

1 Gösta Ekman

x Anders de Wahl

2 John Botvid

1 Buck Owens

x Little Richard

2 Elvis Presley

1958 vann tennissspelaren Sven Davidsson
sensationellt dubbelfinalen iWimbledon.
Vad hette hans partner?

Rättsvar:UlfSchmidt

1 Ulf Schmidt

x Ulf Schenkmanis

2 Björn Borg

”White Christmas” var länge världens
mest sålda skiva. Vem sjöng den?

Rättsvar:BingCrosby

1 Frank Sinatra

x Bob Hope

2 Bing Crosby

1959 blev Ingemar Johansson världsmästare
i tungviktsboxning. Han slog ner sin motstån-
dare 7 gånger och vann på knockout i tredje
ronden.Vem var det han besegrade?

Rättsvar:FloydPatterson

1 Floyd Patterson

x Jack Dempsey

2 Sonny Liston

Vilken skådespelerska hade en av
huvudrollerna i filmen ”FrökenChic”?
Motspelare: Hasse Ekman.

Rättsvar:SickanCarlsson

1 Ingeborg Nyberg

x Sickan Carlsson

2 Alice Babs



Filmen ”Ihetaste laget” hade två manliga stjärnor
och en kvinnlig. Vad hette hon som spelade mot
Jack Lemon och Tony Curtis?

Rättsvar:MarilynMonroe

26 december 1955 har filmen
”Sommarnattens leende” premiär.
Vem var det som regisserade?

Rättsvar:IngmarBergman

Vem skapadefilmen ”Rampljus”,
som hade premiär i december 1953?

Rättsvar:CharlieChaplin

Ett svenskt statsråd utnämndes
1953 till Generalsekreterare i FN.
Vad hette han?

Rättsvar:DagHammarskjöld

1953 hade naturfilmen ”Det stora äventyret”
premiär. Vad hette filmens skapare?

Rättsvar:ArneSucksdorff

Nobelpriset i litteratur går 1955 till en ameri-
kansk författare. Bland hans verk kan näm-
nas: Farväl till vapnen och Klockan kläm-
tar för dig. Vad hette författaren?

Rättsvar:ErnestHemingway

Böckerna Utvandrarna, Invandrarna
och Sista brevet till Sverige skrevs av.....

Rättsvar:VilhelmMoberg

1959 års Nobelpristagare i litteratur tvingas
avstå från priset av politiska skäl.Han kommer
från Sovjetunionen och heter Boris i förnamn.
Hur lyder efternamnet?

Rättsvar:Pasternak

1 Audrey Hepburn

x Elisabeth Taylor

2 Marilyn Monroe

1 Hasse Ekman

x Ingmar Bergman

2 Gustaf Molander

1 Charlie Chaplin

x Maurice Chevalier

2 Alfred Hitchcock

1 Otto Nordenschiöld

x Dag Hammarskjöld

2 Tryggve Lie

1 Arne Sucksdorff

x Bo Bergman

2 Sven Nykvist

1 George Orwell

x Ernest Hemingway

2 Arthur Miller

1 Tjechov

x Tolstoy

2 Pasternak

1 Vilhelm Moberg

x August Strindberg

2 Pär Lagerkvist



Vad hette författaren till boken
”Min far är kannibal”?

Rättsvar:StenBergman

Den 19 september 1955 kommer
boken ”Okänd soldat” ut på svenska.
Vad hette den finländske författaren?

Rättsvar:VäinöLinna

Vilken berömd bok författades
av ”Lubbe” Nordström?

Rättsvar:Lort-Sverige

1953 års Nobelpristagare i litteratur var en engelsk
politiker och författare. Vad hette mannen som bland
annat skrev boken ”Min ungdom”?

Rättsvar:WinstonChurchill

I september 1953 spelade den då 26-årige Per
Oscarsson titelrollen i ”Hamlet” på Göteborgs
stadsteater. Vem författade pjäsen?

Rättsvar:WilliamShakespeare

Boken ”Röde Orm” är skriven av:

Rättsvar:FransGBengtsson

Böckerna ”Röda rummet” och ”Tjänstekvinnans son”
är båda skrivna av samme författare, nämligen:

Rättsvar:AugsutStrindberg

”Gösta Berlings saga” och ”Kejsarn av
Portugallien” har båda skrivits av:

Rättsvar:SelmaLagerlöf

1 Väinö Linna

x Zacharias Topelius

2 Urhu Kekkonen

1 Olle Häger

x Sten Broman

2 Sten Bergman

1 Neville Chamberlain

x Winston Churchill

2 Stanley Baldwin

1 Grisfarmen

x Lort-Sverige

2 1984

1 Frans G Bengtsson

x P-A Fogelström

2 Verner von Heidenstam

1 Bertold Brecht

x William Shakespeare

2 Knud Hamsun

1 Birger Sjöberg

x Vilhelm Moberg

2 Augsut Strindberg

1 Karin Boye

x Anna Maria Lenngren

2 Selma Lagerlöf



Vad heter författaren till romanserien
”Fältkärns berättelser”? Det är förresten
samme man somskrivit texten till
”Sov du lilla vide ung” och ”Björkens visa”

Rättsvar:ZachariasTopelius

Vad heter författaren till
”Fänrik Ståls sägner”?

Rättsvar:JohanLudvigRuneberg

Vem var Sveriges statsminister under hela 1950-talet?

Rättsvar:TageErlander

Vilken svensk finansminister gjorde sig
känd för att ”använda både livrem och
hängslen”?

Rättsvar:GunnarSträng

Bondeförbundets (Centerpartiets) ledare
under hela 1950-talet och ända fram till
1971 hette.........

Rättsvar:GunnarHedlund

Högerpartiet hade en och samma partiledare
under hela 1950-talet. Vad hette han?

Rättsvar:JarlHjalmarsson

Folkpartiets ledare under hela 1950-talet och ända
fram till 1967 hette.........

Rättsvar:BertilOhlin Rättsvar:HildingHagberg

1 Jarl Hjalmarsson

x Yngve Holmberg

2 Gunnar Heckscher

1 Gunnar Helén

x Sven Wedén

2 Bertil Ohlin

Under åren 1951-1964 hade kommunisterna
(SKP) en och samma partiledare.
Får vi be om hans namn, tack?

1 C-H Hermansson

x Hilding Hagberg

2 Lars Werner

1 Gunnar Hedlund

x Thorbörn Fälldin

2 Karin Söder

1 Per Albin Hansson

x Tage Erlander

2 Olof Palme

1 Ernst Wigforss

x Per Edvin Sköld

2 Gunnar Sträng

1 Victor Rydberg

x Zacharias Topelius

2 Väinö Linna

1 Johan Ludvig Runeberg

x Esaias Tegnér

2 Sven Lidman



Under större delen av 1950-talet, från 1953
till 1961, hade USA en republikansk president
som tidigare varit general. Vad hette han?

Rättsvar:DwightDEisenhower

1959 störtades Cubas diktator Batista
av en liten grupp revolutionärer.
Vem kom att bli Cubas nye ledare?

Rättsvar:FidelCastro

1 Gunnar Hedlund
x Bertil Ohlin
2 Jarl Hjalmarsson

Vilken svensk politiker brukade använda sig av
ordspråket: ”Man ska inte sälja skinnet innan
björnen är skjuten”?

Rättsvar:GunnarHedlund

1 Värmland
x Västergötland
2 Södermanland

Från vilket landskap härstammar den
förre statsministernTage Erlander?

Rättsvar:Värmland

1 LRF
x OAS
2 ATP

Den 14 maj 1959 röstades ett nytt pensionssystem
igenom i riksdagen. Röstsiffrorna blev 115-114.
Vad kallades pensionssystemet?

Rättsvar:ATP

1 Öst-Tyskland
x Bulgarien
2 Ungern

1956 var ett oroligt år i världen med
krigshandlingar vid Suezkanalen och en
sovjetisk invasion i ett europeiskt land.
Vilken land var det frågan om?

Rättsvar:Ungern

1 60 kr
x 600 kr
2 6000 kr

På 1950-talet tjänade en vanlig arbetare
ca......... kr i månaden.

Rättsvar:600kr

1 400 kr
x 1.400 kr
2 4000 kr

I slutet av 1950-talet kostade
en TV-apparat ca ........... kr

Rättsvar:1.400kr

1 Che Guevara

x Fidel Castro

2 Raoul Castro

1 Franklin D Roosevelt

x Harry S Truman

2 Dwight D Eisenhower



Den 1 oktober 1956 infördes TV-licens
i Sverige. Licensen betalades kvartalsvis
- hur mycket kostade den?

Rättsvar:25kr

Hur mycket kostade det
att skicka ett brev 1954?

Rättsvar:25öre

Så mycket kostade kaffet per kilo 1951:

Rättsvar:trettiokronor

Den 29 september 1950 inträffade ett
våldsamt jordskred i ett villasamhälle
norr om Göteborg. Var inträffade raset?

Rättsvar:Surte

1950 vann arkitektparet Nisse och Karin
Strinning en tävling om en bra och billig
bokhylla. Vad kallade de sin hylla?

Rättsvar:Strinhyllan

Den 25 juli 1956 kolliderade fartyget

Stockholm med ett italienskt fartyg.

Vad hette det italienska fartyget?

Rättsvar:AndreaDoria

I en liten ort i Skåne tillverkas en speciell sorts
platta som kom att användas i många hem.
Den kunde användas till bord, köksbänk eller
till och med som skärbräda. Vilken var orten?

Rättsvar:Perstorp Rättsvar:JamesDean

1 Claudia Cardinale

x Fata Morgana

2 Andrea Doria

1 Lund

x Perstorp

2 Eslöv

Den 30 september 1955 omkommer en ung
amerikansk filmstjärna. Hanhade slagit igenom
med filmerna ”Öster om Eden” och ”Ung rebell”.
Han sörjdes av tusentals unga,vad hette han?

1 James Dean

x Buddy Holly

2 Marlon Brando

1 Nissehyllan

x Strinninghyllan

2 Stringhyllan

1 en krona

x tolv kronor

2 trettio kronor

1 Jonsered

x Surte

2 Örgryte

1 25 kr

x 100 kr

2 500 kr

1 5 öre

x 10 öre

2 25 öre



På 1950-talet fick många (men inte alla) pojkar
ett elektriskt tåg till julklapp. Om det inte var av
märket Fleischmann - vilket märke var det då?

Rättsvar:Märklin

Den 12 september 1955 avgick Per Edvin
Sköld som Sveriges finansminister.
Nyfinansminister blev en man som med
tiden blev riktigt folkkär. Vad hette han?

Rättsvar:GunnarSträng

1 Ingrid Bergman
x Anita Ekberg
2 Maud Adams

Nu söker vi en svenska som blev Fröken Sverige
1951. Fem år senare deltog hon i filmen”Krig och
Fred”. Mest känd blev hon för en film som kom
1960, nämligen”Det ljuva livet”.

Rättsvar:AnitaEkberg

1 VI (6)
x X (10)
2 XV (15)

Efter Gustaf V:s död fick vi en nykung
som hette Gustaf __Adolf. Vilken siffra
ska vi placera mellan namnen?

Rättsvar:VI(6)

1 Plikten framför allt
x Brödrafolkens väl
2 Går det så går det

Gustaf VIAdolf antog följande valspråk:

Rättsvar:Pliktenframförallt

1 Gertrud
x Ingrid
2 Christina

Margareta, Désirée och Birgitta - så hette
de berömda ”Hagaprinsessorna”. Men visst
fattas det väl en prinsessa? Vad heter hon?

Rättsvar:Christina

1 Rumänien
x Tyskland
2 Österrike

Sibylla, vår nuvarande konungs mamma var
inte svenska. Från vilket land kom hon?

Rättsvar:Tyskland

1 tre
x fyra
2 fem

Sveriges arvprins GustafAdolf, vår nuvarande
konungs pappa, omkom tragiskt i en flygolycka
1947. Hur många barn hade han?

Rättsvar:fem

1 Tage Erlander

x Gunnar Sträng

2 Bertil Ohlin

1 Grundig

x Rundfunk

2 Märklin



Den mycket populäre Prins Bertil hade ett

stort intresse som gav honom smeknamnet:

Rättsvar:Motorprinsen

Prins Eugén var konstnärligt begåvad.

Han kallades ofta för:

Rättsvar:Målarprinsen

”Hagaprinsessorna” hade en lillebror,
oftabenämnd”Lillprinsen”.
Får vi be om namnet, tack?

Rättsvar:CarlGustaf

Prins Bertil hade ett långt, hemligt förhållande
med en engelsk dam. Vad heter hon?

Rättsvar:Lilian

Gustaf VIAdolf ägnade sig bland annat
åt arkeologi. Vilket folk var det som han
forskade mest om?

Rättsvar:Etruskerna

Vad hette det socialdemokratiska statsråd
som vägrade hovniga för drottning Elisabeth?

Rättsvar:UllaLindström

I juli 1951 fick Belgien en nykung.
Vad hette han?

Rättsvar:Baudouin Rättsvar:Louise

1 Alva Myrdal

x Ulla Lindström

2 Anna Greta Leijon

1 Leopold

x Adolf

2 Baudouin

Gustaf VIAdolfs första gemål hette Margareta.
Vad hette hans andra hustru?

1 Louise

x Ingrid

2 Astrid

1 Goterna

x Vandalerna

2 Etruskerna

1 Erik

x Carl Gustaf

2 Bertil

1 Lilian

x Elisabeth

2 Jane

1 Motorprinsen

x Seglarprinsen

2 Prinskorven

1 Skulptörprinsen

x Snickarprinsen

2 Målarprinsen



Margareta Kjellberg har gjort sig känd som
historieberättare i TV, men också som...

Rättsvar:sångerska

Kalle Svensson eller ”Rio-Kalle”
är väl mest känd som:

Rättsvar:fotbollsmålvakt

1 löpning
x rodd
2 skytte

Emil Zatopek var sin tids största stjärna i.....

Rättsvar:löpning

1 folkpartiet
x socialdemokraterna
2 högerpartiet

StenAndersson var politiker,
men vilket parti företrädde han?

Rättsvar:socialdemokraterna

1 skådespelare
x violinist
2 författare

Graham Greene är namnet på en berömd:

Rättsvar:författare

1 skidåkning
x ishockey
2 skridsko

Assar Rönnlund är en av våra mest framgångsrika
idrottsmän. Vilken idrott ägnade sig han åt?

Rättsvar:skidåkning

1 Uddevalla
x Göteborg
2 Stockholm

Evert Taube föddes i Göteborg,
men vilken stad bodde han sedan i?

Rättsvar:Stockholm

1 författare
x skådespelerska
2 journalist

Inga Tidblad var en mycket begåvad
och framgångsrik...

Rättsvar:skådespelerska

1 politiker

x fotbollsmålvakt

2 kock

1 sångerska

x dansös

2 författare



Fritiof Enbom blev ett känt namn som....

Rättsvar:spion

Benny Goodman besökte Sverige
den 22 april 1950.
Vilket instrument trakterade han?

Rättsvar:klarinett

1957 ställer 14-årige Ulf Hannerz upp
i frågeprogrammet”Kvitt eller dubbelt”.
Hans ämne är akvariefiskar.
Vilket smeknamn fick han av svenska folket?

Rättsvar:Hajen

Sara Lidman har gjort sig känd
i sin egenskap av.....

Rättsvar:författare
Lily Berglund gjorde sig på 50-talet känd
som.....

Rättsvar:sångerska

1955 brändes Ingrid Bergman på bål,
men det var förstås bara på vita duken.
Vilken karaktär gestaltade hon i filmen?

Rättsvar:Jeanned´Arc

Vilken svensk filmstjärna hade den
kvinnligahuvudrollen iArne Mattsons
film ”Hon dansade en sommar”

Rättsvar:UllaJakobsson Rättsvar:GeneKelly

1 Jeanne d´Arc

x Mata Hari

2 Cleopatra

1 Alice Babs

x Sickan Carlsson

2 Ulla Jakobsson

Iden amerikanska succéfilmen ”Singin´ in the
rain” framförs sången med samma namn av
en stjärna som både kan sjunga och dansa.
Vad heter han?

1 Gene Krupa

x Gene Kelly

2 Gene Hackman

1 sångerska

x författare

2 statsråd

1 Mörten

x Torsken

2 Hajen

1 styrkelyftare

x kulstötare

2 författare

1 spion

x ambassadör

2 medlare

1 trumpet

x klarinett

2 fiol



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)



Vi dansa rumba i ........................
vi har planterat en kaktus på marken

En gång jag seglar i .........

en gång är du i min famn

en gång berättas min vän

sagan om den som kommer igen

När det våras skickar jag till dig

..................... frånAmsterdam.

Jag ska skicka varje dag till dig

..................... frånAmsterdam

Du ska inte jaga så rolöst omkring
men lära dig älska .......................

Jag är lapp och jag har mina .........
jaghar trolltrummans rytm i mitt blod

Vad tar ni för ................där i fönstret?

Med svansen i vädret så stolt.

Vad tar ni för ................där i fönstret?

Jag hoppas ni ej har den sålt!

Rättsvar:tulpaner
(TulpanerfrånAmsterdam)

Rättsvar:valpen
(Vadtarniförvalpendärifönstret?)

Jag var ung en gång för länge sen
en .................. med färg,
alla jäntor var som vax uti min famn.

Rättsvar:flottare
(Flottarkärlek)

Liten blir stor, ................. och tror
kommer du snart till mej?
Rosende kind, kommer en vind
för den mej hem till dej?

Rättsvar:drömmer
(Engångjagseglarihamn)

Rättsvar:Engelskaparken
(RumbaiEngelskaparken)

Rättsvar:renar
(Vidfotenavfjället) Rättsvar:smånärating

(Smånärating)

Rättsvar:hamn
(Engångjagseglarihamn)



Jag ska måla hela världen lilla ...................

full av solsken varje da´

att det regnar och är grått det gör detsamma

du ska solsken i ditt fönster ändå ha.

Viktoria,Viktoria

det här var en tråkig ...........

men jag har lovat att hålla tyst

så jag säger inte ett knyst.

Jag är den glade ........................

jag sjunger var jag går

jag vandrar hela sommaren

och vinter, höst och vår!

Det blir inget bröllop på ...........

på ...................

för vi ligger efter med skatten i år

Håll min hatt, var är skorna?

Hämta broschen i mitt skrin

snart så ska jag möta ...........................

Tonerna de ger oss både

skratten och gråten.

Viljen I så spelom vi nu

......................................

...................... öppna din dörr!

Möt mej i porten nu liksom förr

Så löd hans hälsning fast vägen var lång

vägen var lång, vägen var lång

Rom ligger långt från en gränd i Lyon.

Vi önskar, vi önskar var eviga dag

var ........... var ............ var ..........

Rättsvar:vandraren
(Jagärdengladevandraren)

Rättsvar:lördag
(Detbliringetbröllop)

Rättsvar:mamma
(Jagskamålahelavärldenlillamamma)

Rättsvar:söndag
(Påsöndag)

Rättsvar:Viktoria
(Viktoria)

Rättsvar:Ann-Caroline
(Ann-Caroline)

Rättsvar:Augustin
(Augustin)

Rättsvar:Gärdebylåten
(Gärdebylåten)



Nej, nu ska jag inte mera va´

mot en enda gosse snäll,

för jag ska ta ..............................

med mej ut i kväll!

Många långa dar, en vecka så trist

sju ........................ kvällar

se´n jag såg dig sist!

Ändå trodde jag du skulle ändra dig.

Sju ....................... kvällar

har sagt du kommer ej.

Och flickan sa till ..................................

Du rör inte floret på hatten min!

För den ska vara fin för se´n

i kväll ska jag träffa min älskade vän.

För jag är ......................... ja´

och ja´ har det så bra

jag ligger på soffan för så ska de´ va´

Å gräset de växer å rågen han gror.

Sätt på pannan, mor, sätt på pannan, mor!

Far jag kan inte få upp min .....................

Nej, inte ens med hammare och spik.

Nu tändas åter ........................

imin lilla stad.

Två ganska svaga lyktor

framför rådhusets fasad.

Famnen full utav ...........................
får du nu utav mej
solens gyllene strålar, lyser bara för dej.

Rättsvar:morfar
(Jagskatamorfarmedmejutikväll)

Rättsvar:torpare
(Torparvisan)

Rättsvar:ensamma
(Sjuensammakvällar)

Rättsvar:ljusen
(Nutändasåterljusen)

Rättsvar:sunnanvind
(Sunnanvindsvalsen)

Rättsvar:kokosnöt
(Kokosnöten)

Rättsvar:solsken
(Famnenfullutavsolsken)

Sommar, sommar , sommar,

det är dans i ..........................

sommar, sommar , sommar

hjärtan skärs i trädens bark.

Rättsvar:FolketsPark
(Sommar,sommar,sommar)



Rudolf med röda ...................

hette en helt vanlig ren.

Som blivit kall om .............

därav kom dess röda sken.

Det är ................. ..........................

och mitt huvud känns så tungt.

Det är ................. ..........................

och mitt huvud känns så tungt.

När jag sitter här

med ett glas grapefruktjuice

sjungande The Gräsänklingblues.

Tror du att jag ............................. är?

Nej, långt, långt därifrån.

Att jag älskat dej i lust och nöd

får ej bli min bleka död.

Vart tog den stygga lilla ................ vägen

ingen som vet, ingen som vet.

Vart tog den stygga lilla ................ vägen

ingen som vet, ingen som vet.

Så vänder vi på .....................

och vad hittar vi väl där,

ja, vad hittar vi där?

Är du kär i mig ännu, Klas-Göran

har du kvar dina ............ för mig.

Jag går hemma på fäbon och väntar

och jag har kvar mina ............ för dig!

Kära du, låt dej inte .......................... av oss

du har nog att göra med att köra och

vi har det bra, vi här bak i bilen

och vill ej va´ med om nå´n krock!

Rättsvar:distraheras
(Flickorbakibilen)

Rättsvar:känslor
(Klas-Göran)

Rättsvar:loppan
(Loppan)

Rättsvar:bladet
(Titta,titta)

Rättsvar:förlorad
(Trorduattjagförloradär)

Rättsvar:mulen
(Rudolfmedrödamulen)

Tänk dej en strut ...........................

hälften till dej, resten till mej.

Rättsvar:måndagmorgon
(Gräsänklingblues)

Rättsvar:karameller
(Enstrutkarameller)



Titta det .........., titta det ...............

alltingärvitt, vitt, vitt.

Rättsvar:snöar
(Titta,detsnöar)

Knäpp upp, relax ......... ......

Rättsvar:kopplaav
(Knäppupp,relax,kopplaav)

Inte visste vi vad kärlek var

förr´n lilla ............ kom till stan.

Nu sitter vi där och doppar skorporna

på Kaffe-Sjuan hela dan!

Rättsvar:Dagny
(Dagny)

Det stod en varm korv gubbe

ner vid Fyris torg.

Han måla´ korvarna svarta

för han hade sorg

Han hade ......... .... ...........

Rättsvar:lådapåmagen
(Varmkorvboogie)

Vi har skjutit en gök, ko-ko

med ...................................

det var vårt första försök, ko-ko

medammunition!

Rättsvar:luftvärnskanon
(Viharskjutitengök)

Ofta som liten, liten tös

kom jag med frågan: När jag blir stor

blir jag då vacker, blir jag då rik?

Svaret det gav mej mor:

........ ........ ............

det sker det som än ska ske

sin framtid kan ingen se

........ ........ ............

Rättsvar:Queserasera
(Detsomskerdetsker)

Jag står här på ett ..........

ett cirkuståg passerar,

en clown, en vind passerar,

men jag är fylld av sorg.

Rättsvar:torg
(Jagstårhärpåetttorg)

Jag har gått här förr,

men jag märkte då

inget särskilt med de stenar

som jag trampa på

men här står jag nu

i ett magiskt sken

för jag är ju i dina ...........................

Rättsvar:kvarter
(Idinakvarter)



Vi möts och vi skiljs,
men vi skiljs utan ...............
vi ler blott och säger farväl.

Högt uppe på .....................

jag har till en vän

förlorat mitt hjärta

får t́ aldrig igen.

Res med mig Stina

i en .................. till Kina

det går så lagom fort!

Den ene kom på hösten
just då isen bundit sjön
den andre under vintern
muntert traskande i snön.
Fast båda hade tjänat
kung och krona i armén
så blev de genast fiender
om ................... ......................

Jo, det satt i månens sken
...... ...... ...... .... ... .......
när de kvittrade
vi då fnittrade
och vi kysstes i allén.

Sugar in the morning,

sugar in the evening

sugar varenda dag.

Tänk så mycket sugar

det finns i .........!

Rättsvar:roddbåt
(ResmedmigStina)

Rättsvar:USA
(Sugarinthemorning)

Nu är jag pank och ......................
men tänker dock ej klaga!

Rättsvar:fågelfri
(Nuärjagpankochfågelfri)

Ett litet rött paket ....... ....... ......
det kostar bara en och sjuttifem
men räkna inte kärleken i ören
fastmer i brustna hjärtan
ta och räkna den.

Rättsvar:medvitasnören
(Ettlitetröttpaket)

Rättsvar:tårar
(Vimötsochviskiljs)

Rättsvar:tvåsmåfåglarpåengren
(Tvåsmåfåglarpåengren)

Rättsvar:mjölnarensIréne
(MjölnarensIréne)

Rättsvar:uppe
(Högtuppepåberget)


