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Musikfrågesport 8
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1. Hans Alfredsson - Öl
2. Family Four - Kör långsamt

1

x

5. Lena Andersson - Är det konstigt att man längtar...

2

6. Tommy Körberg - Drömmen om Elin
7. Robert Broberg - Maria-Therèse

1

x

8. Trio me´ Bumba - Spel-Olles gånglåt
9. Owe Thörnqvist - Rumba i Engelska parken

1

x

10. Alice Babs - Käre John

2

11. Svante Thuresson - Mulliga Maj
12. Maritza Horn - Kärleksdans i Provence
13. Tage Danielsson - Stetsonhatten

Musikfrågesport
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3. Ted Gärdestad - Jag vill ha en egen måne
4. Hootenanny Singers - Omkring tiggarn från Loussa

2
2
2
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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!

Musikfrågesport 8
Öl...
...och 12 andra melodier

Vem är det som sjunger?
www.musikattminnas.se

Musikfrågesport 8
Öl...
...och 12 andra melodier

1. Den åttonde musikfrågesporten inleder vi med att gå på revy och dricka en öl
tillsammans. Det låter inte så dumt, va? Den första sången är alltså hämtad från
en revy och det är fler än en som sjunger, men vem är det som hörs mest?
1 Karl Gerhard
x Peter Flack
2 Hans Alfredsson

2. Cab Driver är den amerikanska förlagan till melodi nummer två. Vi åker visserligen
taxi, men låtens svenska titel är: Kör långsamt . Vad kallar sig gruppen som sjunger?
1 Smalltown Singers
x Öbarna
2 Family Four

3. Melodi nummer tre har två bröder som upphovsmän. Den äldre har gjort texten och
den yngre har komponerat melodin. Det är också den yngre av dem som sjunger här.
Vem är det som sjunger?
1 Peter Jöback
x Ted Gärdestad
2 Peter Lundblad

4. Som melodi nummer fyra får vi lyssna till en riktig visklassiker. Dikten är skriven av
Dan Andersson och musiken av Gunde Johansson. Vilka är det som framför sången?
1 Hootenanny Singers x Jailbird Singers
2 Folktune Singers

5. Upphovsman till den femte melodin är Stikkan Andersson. Här framförs sången av
en sångerska som slog igenom stort med just den här inspelningen. Vad heter hon?
1 Mona Wessman
x Lena Andersson
2 Inger Berggren

6. Nu ska vi lyssna till en textsatt dragspelsåt. Melodin är komponerad av dragspelskungen
Carl Jularbo. Texten är nedplitad av Expressenjournalisten Peter Himmelstrand.
Vem är det som sjunger?
1 Robert Broberg
x Jan Malmsjö
2 Tommy Körberg

7. Det finns av någon anledning en hel del sånger som tillägnats vackra flickor.
Här kommer en i den långa raden av dessa sånger. Vem är det som sjunger?
1 Robert Broberg
x Lenne Broberg
2 Lalla Hansson

8. Om vi lyssnar noga på inledningen till den åttonde melodin kan vi höra en
surrande mungiga. Det är inte så vanligt numera! Vilka är det som sjunger?
1 Sten & Stanley
x Trio me´ Bumba
2 Glennmarks

9. I den nionde melodin beger vi oss till Engelska Parken. När vi ändå är där
kanske vi kunde slå oss lite lösa och dansa en rumba? Det vore väl kul?
Vem är det som sjunger?
1 Owe Thörnqvist
x Stig Olin
2 Ulf Peder Olrog

10. Den tionde melodin heter Käre John och handlar om en stackars man
som får korgen av sin flicka genom ett brev. Hans kamrater har en ganska
fyndig idé till hur han ska besvara brevet. Ingen extrapoäng om ni vet att
mannen i fråga heter Charlie Norman, däremot får ni en poäng om ni vet
vem det är som sjunger.
1 Ulla Billquist
x Alice Babs
2 Nora Brockstedt

11. Skönhetsidealen har växlat under åren. I den elfte melodin åtrås en flicka
som aldrig gått på diet - i alla fall ingen som fungerat. Vad heter sångaren
som här framför Mulliga Maj?
1 Gunnar Wiklund
x Carli Tornehave
2 Svante Thuresson

12. Den tolfte melodin är komponerad av Kjell Höglund. Han har förstås sjungit
den själv också men den mest spelade tolkningen av Kärleksdans i Provence
är nog den här. Vem är det som sjunger?
1 Maritza Horn
x Lisa Nilsson
2 Sonya Hedenbratt

13. En Stetsonhatt blir väl aldrig riktigt omodern, eller hur? Här kommer
en gentleman från Linköping upp på scenen iklädd både Stetsonhatt
och sidenkravatt. Vem är det som sjunger?
1 Moltas Ericsson x Tage Danielsson
2 Lasse O Månsson

