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1. Edvard - Morgenstemning

x
x
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2. dragspel - Godmorgon

2
1
2

7. Stadhuset - Morgon på Kungsholmen

x

8. Gösta Linderholm - När morgonen gryr
9. klängväxt - Gräsänkling blues

1

x

10. Koltrast - Morning has broken
11. Hair - Good morning starshine
12. Göteborgs skärgård - Monday morning
13. Frukostklubben - Good morning
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5. tramporgel - Morgon mellan fjällen
6. Uppland - Morgongåva



x

3. Fred Åkerström - Jag ger dig min morgon
4. daggkåpa - Grimasch om morgonen

2

1

x
2

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. Vi inleder frågesporten mjukt med Morgonstämning av Grieg. Musikstycket ingår i tonsättningen av Peer Gynt, skriven av Henrik Ibsen 1867. Verket hade sin uruppspelning
i Christiania (nuvarande Oslo) 1876. Vad hette Grieg i förnamn?
1 Ole
x Edvard
2 Vidkun
2. Nu drar vi upp tempot lite grann med hjälp av Kikki Danielsson. Kikki har haft en lång
och framgångsrik karriär som både country- och dansbandssångerska. Förutom sången
trakterar hon också ett musikinstrument med den äran. Vilket instrument är det?
1 trombon
x fiol
2 dragspel
3. Tom Paxtons I give you the morning har fått svensk text av en känd trubadur. När Tom
Paxton var på turné i Sverige bodde han hemma hos denne trubadur. Vem är det som haft
Paxton som inneboende, skrivit den svenska texten till sången och dessutom sjunger den?
1 Gösta Linderholm
x Fred Åkerström
2 Bernt Staf
4. Nu faller dagg och nu stiger sol, men det kan du inte höra, så inleds Cornelis Vreeswijks
Grimasch om morgonen. Det finns en växt som är särskilt duktig på att samla upp nattens
dagg och bevara den som en liten skimrande vattenpärla i sitt bladverk. Vilken är växten?
1 daggkåpa
x daggtrift
2 daggtörel
5. Vi borde kanske ha börjat den här frågesporten med en morgonsamling - som många
av oss har minnen av från skoltiden. Det här är en av psalmerna vi fick lära oss utantill
och sjunga under morgonsamlingen. Det är Artur Eriksson som sjunger Morgon mellan
fjällen med lite stråkar i bakgrunden. I skolan var det fröken som spelade på ett instrument hon fått lära sig under sin utbildning. Vilket var instrumentet?
1 dragspel
x gitarr
2 tramporgel
6. Av alla vackra svenska ortnamn är väl Morgongåva ett av de allra vackraste? Seden med
att ge bruden en morgongåva var i gamla tider något som skulle trygga brudens ekonomi
för den händelse att maken skulle avlida. I våra dagar består morgongåvan ofta av ett
smycke av något slag. I adelskretsar kunde det också vara ett slott eller något annat lika
storslaget. I vilket landskap ligger Morgongåva?
1 Uppland
x Närke
2 Halland

7. Morgon på Kungsholmen är en svensk version av Suicide is painless som var signaturmelodi till TV-serien MASH. Kungsholmen ligger i Stockholm. Längst ut i väster
på Kungsholmen ligger en berömd byggnad på samma plats där Eldkvarn var belägen.
Vilken byggnad är det frågan om?
1 Stockholms slott
x Globen
2 Stadshuset
8. När morgonen gryr, då lättar mitt sinne... det är minsann inte alla som har ett sådant
fint morgonhumör! Vem är det som sjunger?
1 Mauro Scocco
x Gösta Linderholm
2 Ted Gärdestad
9. Ibland är det måndag morgon och det är inte alla som har det så lätt då. Povel Ramel
har ställt till det ordentligt för sig medan frun varit i Mölle. Allt som finns i huset är
kapsyl och magnecyl (förutom döda fiskar, kräftskal och en vissnad cissus).
Vad är Cissus för slags växt?
1 klängväxt
x kaktus
2 lilja
10. Morning Has Broken är en engelsk psalm av Eleanor Farjeon från 1931 till den
skotskt gaeliska melodin "Bunessan". Det är Cat Stevens inspelning som gjort
sången känd över stora delar av världen. I sången förekommer en fågel som kallas
“Blackbird”. Vad heter den fågeln i Sverige?
1 näktergal
x koltrast
2 lärka
11. Good morning starshine var med i en musical från 1967. Här lyssnar vi till Oliver
i en inspelning från 1969. Vilken musical handlar det om?
1 Hair
x Fame
2 Little shop of horrors
12. Monday morning är en brittisk folkvisa som sjöngs av bland andra Peter, Paul &
Mary på 60-talet. Cornelis Vreeswijk skrev en svensk text som handlade om
Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind. I visan hörs det dragspel och bas
från Öckerö loge. I vilken skärgård hittar vi Öckerö?
1 Stockholms skärgård
x Göteborgs skärgård
2 Gryts skärgård
13. Om ni bara har lite tålamod (efter ett långt intro) kommer ni snart att känna igen
en melodi som spelades varje vecka i Sveriges Radio på lördagarna under många år.
Melodin var signaturmelodi till ett mycket populärt morgonprogram som leddes av
Sigge Fürst. Totalt blev det hela 680 program! Vad hette programmet?
1 Morgonstund
x Morgonklubben
2 Frukostklubben

