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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. gröna - Vi gå över daggstänkta berg

2. sommaren - I sommarens soliga dagar

3. Alice Babs - Jag är den glade vandraren

4. Einar Ekberg - Var jag går i skogar, berg och dalar

5. fem - Luffarvisa

6. Fred Åkerström - Luffaren

7. mungiga - Spel-Olles gånglåt

8. Povel Ramel - Följ mig bortåt vägen

9. Dire Straits - Walk of life

10. Bohus - Bohus bataljon

11. sju - Colonel Bogey March

12. Stockholm - Walking my baby back home

13. Lars Lönndahl - Visa mig hur man går hem
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Musikfrågesport 59
Vandringsvisor

1. Den här gången ska vi ge oss ut på en hel del vandringar - i sällskap med många olika
artister. Det kan bli jobbigt! Allra först ska Vi gå över daggstänkta berg, fallera.

Ni vet, de som lånat av smaragderna sin färg, fallera. Vilken färg är det på smaragder?
1 gröna x röda 2 rosa

2. Hänger ni med? Nu ska vi gå genom skogar och hagar, och jag hoppas att ingen klagar
på färdens besvär! Vilken årstid ger vi oss ut i - i alla fall i refrängen?

1 sommaren x våren 2 hösten

3. Jag är den glade vandraren med en liten elegant trickinspelning.
Hör ni vem som sjunger?

1 Margareta Kjellberg x Alice Babs 2 Gerd Ström

4. Så är det dags för en riktig storsångare!
Vem är det som vandrar i “skogar, berg och dalar”?

1 Jan Sparring x Arthur Eriksson 2 Einar Ekberg

5. Går det för sakta? OK, då tar vi ut stegen och ökar takten! Vi får sällskap av Calle
Reinholz, som givit sig ut på luffen. Honom är der bra fart på! Vi kan väl ändå unna
oss en stunds vila och kanske spela ett parti luffarschack?
Hur många kryss eller ringar ska man ha i rad för att vinna?

1 tre x fem 2 sju

6. Att gå på luffen ses kanske ofta idag i ett lite väl rosa skimmer. Joe Hill beskrev den
arbetslöses tröstlösa vandring och sökandet efter jobb i depressionens USA i sången
Tramp! Tramp! Tramp! Melodin lånade han från Jesus älskar alla barnen.
Här sjunger en av våra stora vissångare en svensk version. Vem är det som sjunger?

1 Staffan Percy x Cornelis Vreeswijk 2 Fred Åkerström

7. Glad som en speleman! Känner ni igen det uttrycket? Det passar väl bra in på
nästa sångare? Det är Trio me´ me Bumba som klämmer i med Spel-Olles gånglåt.
Sången både inleds och avslutas med ett alldeles speciellt litet instrument.
Vad kallas det? Ni får lyssna väldigt noga!

1 kazoo x munspel 2 mungiga

8. Följ mig bortåt vägen, så skiljs längre fram.. vem är det som sjunger? Ja, det hör
ni säkert att det är en dalmas vid namn Björn Skifs! Då kan jag ju förstås inte fråga

om vem som sjunger...så frågan får bli: Vem har skrivit sången?
1 Beppe Wolgers x Povel Ramel 2 Evert Taube

9. Få låtar kan få mig själv på så bra humör som just den här: Walk of life.
Jag hoppas att ni också blir glada av den! Kan ni komma på vad bandet heter?
Ni kanske kan använda er av uteslutningsmetoden?

1 Dire Straits x The Beatles 2 The Rolling Stones

10. Nu ska vi gå i takt! Vi får klä på oss uniformerna och försöka hänga med när
bataljonen marscherar mot ärans fält. Vilken bataljon har vi anslutit oss till?

1 Bohus x Orsa 2 Södermanland

11. Kan ni vissla? I så fall får ni gärna vissla med i den här marschen. Om ni inte kan
vissla spelar det ingen roll, alla får knalla med! Marschen fanns med i den berömda
filmen Bron över floden Kwai som blev en succé på biograferna världen över.
Hur många Oscars tror ni filmen fick?

1 ingen alls x en 2 sju

12. Walking my baby back home med Nat King Cole. Känns melodin bekant?
Ja, visst gör den det! Den har fått en väldigt fin svensk text av Beppe Wolgers.
Då sjungs den helt oförglömligt av Monica Zetterlund. Vilken stad sjunger hon om?

1 Malmö x Stockholm 2 Göteborg

13. Nej, börjar det inte bli dags att gå hem nu? Vi kanske kan få lite hjälp på traven
av Towa Carson och...vad är det nu han heter igen?

1 Carli Tornehave x Stefan Demert 2 Lars Lönndahl


