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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. Gotland - Macken

2. Bekräftelse - Konfirmationspresenten

3. 200.000 - Husvagn

4. Sedan - I ditt bagage

5. Hillbilly - Truckdriving song

6. Motorn överhettas - Det är vattenpumpen, Gerd

7. Claes Eriksson - Under en filt i Madrid

8. elva - Bandy bandy

9. AIK - Bara sport

10. New York - New York, New York

11. 25 år - Sill

12. jute - Grisen i säcken

13. Bibeln (Predikaren) - Gott å leva
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Mack, rakning och lite galenskap

1. TV-serien Macken med sex avsnitt hade premiär i svensk TV 1986. Här sjunger
Susanne Alfvengren ledmotivet Macken. Vilket landskap kommer Susanne ifrån?

1 Öland x Gotland 2 Blekinge

2. Det viktigaste med konfirmationen är faktiskt inte presenterna. Det är en kyrklig
akt och själva ordet konfirmation betyder egentligen....

1 begynnelse x bekräftelse 2 begäran

3. Man ska ha husvagn. Ja, det är det ganska många som tycker. Ungefär hur många
husvagnar finns det i Sverige, tror ni?

1 2000 x 20.000 2 200.000

4. I ditt bagage heter den här lite smågalna sången. Vad kallas bilmodellen med ett
bagageutrymme som är skiljt från kupén och öppnas under bakrutan?

1 Sedan x Combi 2 Pickup

5. Termen country & western blev vanlig under 1940-talet, och började då ersätta en
tidigare och ibland lite nedsättande musikterm. Vad kallades den?

1 Hillbilly x Barbershop 2 Scat

6. När vattenpumpen går sönder på en bil betyder det problem. Vad händer med bilen?
1 motorn överhettas x växlingen skär 2 bromsarna fungerar inte

7. Nu lämnar vi Macken för att i stället ta en tripp till Madrid. Här träffar vi en flicka
på glid. Sången sjungs faktiskt inte av Jacques Brels brorsa Kjell Brel - utan av...

1 Clas Ohlson x Claes Malmberg 2 Claes Eriksson

8. Bandy bandy är en fyndig sång som i original sjungs av The Mamas and the Papas.
Då heter den Monday Monday och handlar inte alls om bandy. Hur många spelare
finns det förresten i ett bandylag?

1 sju x nio 2 elva

9. Är det för mycket sport i radio och TV? Det kan man kanske tycka, men många
gillar det också. Vilket lag vann fotbollsallsvenskan 2018?

1 Malmö FF x AIK 2 IFK Norrköping

10. Borås är en trevlig stad i Västergötland som fått en egen sång efter en amerikansk
förlaga. Då handlar det om en helt annan stad, vilken?

1 Chicago x New York 2 Los Angeles

11. Sill och strömming är som bekant samma fisk – det enda som skiljer är fångstplatsen.
Hur gammal kan en sill bli? Detta under förutsättning att den inte blir uppäten förstås.
(Förresten känner ni igen melodin? Det är Emile Fords hit Still.)

1 2 år x 5 år 2 25 år

12. Är verkligen tjusningen med att gå ut och dansa den att man får med sig en gris hem
i en säck? Det låter kanske lite cyniskt... man får i så fall hoppas att säcken håller hela
vägen hem. Vad består vanligen säckväv av för material?

1 sisal x hampa 2 jute

13. Så avslutar vi med lite levnadsvisdom - meningen med livet helt enkelt.
Jag insåg att intet är bättre för människorna, än att de äro glada och göra sig goda

dagar, så länge de leva. Ur vilken skrift är detta hämtat?
1 Koranen x Kama Sutra 2 Bibeln

Galenskaparna och After Shave är samlingsnamnet för humorgruppen
Galenskaparna från Trollhättan och barbershopgruppen After Shave från
Göteborg. De har emellertid sedan 1982 samarbetat och mestadels uppträtt
som en grupp. Ensemblen har tillsammans genom åren producerat bland
annat 28 scenproduktioner i form av revyer, krogshower och turnéer, samt
fem tv-serier, åtta filmer och över 30 musikalbum.

Hela serien Macken finns att se på SVT Play (2019).
Rekommenderas varmt.


