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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. Mongoliet - Dschinghis Khan

2. Gustav Vasa - I´m Henry the VIII, I am

3. Leonardo da Vinci - Michelangelo

4. Marilyn Monroe - Candle in the wind

5. Tolvkillingsoperan - Mack the Knife

6. Chile - Victor Jara

7. Gävle - Balladen om Joe Hill

8. Hertigen av Wellington - Waterloo

9. meteorolog - Åsa Bodén

10. III - Gustafs skål!

11. Winbladh - Till Ulla....

12. i sitt badkar - Marat-Sade

13. terrakotta - Muren och böckerna

1 x 2

2

Musikfrågesport 79F
acit

x

Kända personer

x

2

2

x

1

x

1

2

2

1

x



Musikfrågesport 79
Kända personer

1. Vi börjar vår frågesport på stäppen men slipper lyckligtvis träffa Djingis Khan.
Han dog nämligen redan 1227 när han föll av sin häst. Djingis Khan lyckades skapa ett
enormt sammanhängande rike med ytterst brutala metoder. Vilket rike handlar det om?

1 Kina x Mongoliet 2 Ryssland

2. Nu blir det lite andra tongångar! Herman´s Hermits sjunger skämtsamt om HenrikVIII.
HenrikVIII var en engelsk kung som levde mellan åren 1491 och 1547. Inte heller Henrik

var särskilt lätt att ha att göra med. Han gifte sig sex gånger och det finns en ramsa som
sammanfattar hur äktenskapen slutade: Skild - Halshuggen - Död, Skild - Halshuggen -
Överlevde. Vad hette Sveriges kung vid den här tiden på 1500-talet?

1 Gustav Vasa x Gustav II Adolf 2 Gustav III

3. Vid ungefär samma tid som Henrik VIII var kung i England levde Michelangelo ett
betydligt lugnare liv som konstnär i Italien. Michelangelo var skulptör och målare och

på senare år arkitekt. Han har skapat mängder av mästerverk, men inte Mona Lisa, som
Björn Skifs sjunger om. Vem skapade Mona Lisa ( La Gioconda)?

1 Tizian x Leonardo da Vinci 2 Sandro Boticelli

4. Goodbye, Norma Jean sjunger Elton John i sången Candle in the wind. Sången handlar
om en amerikansk filmstjärna som levde sitt liv som ett fladdrande stearinljus i vinden.
Hon dog i sitt hem i Los Angeles 1962 under mystiska omständigheter.

Var det självmord eller blev hon mördad? Vilket var Norma Jean Bakers artistnamn?
1 Jean Harlow x Mae West 2 Marilyn Monroe

5. Mackie Kniven på svenska, Mack the Knife på engelska och Mackie Messer på tyska.
Det är en figur skapad av Bertolt Brecht. Musiken till sången är skriven av Kurt Weill.
Vad heter föreställningen som Mack the Knife dyker upp i? (Premiär 1928)

1 Tolvskillingsoperan x Den goda människan i Sezuan 2 Mutter Courage

6. Den 11 september 1973 skedde en statskupp i ett land i Sydamerika. Militären tog
makten från den folkvalde presidenten Salvador Allende. Tusentals människor fängslades

och dödades av miltären. En av dem som mördades var sångaren Victor Jara.
Vilket är landet?

1 Argentina x Peru 2 Chile

7. Av någon anledning har den här frågesporten kring kända personer kommit att
handla om ond, bråd död - och det är inte slut än! Sångaren och fackföreningskämpen

Joe Hill blev anklagad för ett rånmord i USA och avrättades den 19 november 1915 i
Salt Lake City. I vilken stad föddes han i oktober 1879?

1 London x Gävle 2 New York

8. Den 18 juni 1815 stod slaget vid Waterloo i Belgien. Napoleon Bonapartes franska
armé på ena sidan och Storbritannien, Preussen, Hannover, Braunschweig och
Nederländerna på den andra. Vem ledde Storbritanniens armé vid slaget vid Waterloo?

1 Hertigen av Wellington x Lord Nelson 2 Kung Edward

9. Nu får det vara slut på allt elände! Vi ska i stället få hjälp med att hylla en person
som kanske inte har världsrykte, men som i alla fall har blivit tillägnad en egen sång.
Vilket yrke hade kvinnan i den här sången?

1 arkitekt x sångerska 2 meteorolog

10. Det är skönt att vara hemma i Sverige igen! Vi ska lyssna till en sång som Carl
Michael Bellman skrivit, nämligen Gustafs skål! Den här sången fungerade faktiskt
som inofficiell svensk nationalsång ett tag.

Vilken siffra fick denne Gustaf sig tilldelad som kung?
1 II (två) x III (tre) 2 IV (fyra)

11. När vi ändå är tillbaka till Bellmans 1700-tal kan vi väl lyssna på Cornelis Vreeswijk
som sjunger Fredman epistel n:o 71: Till Ulla i fenstret på Fiskartorpet?
Vad hette denna Ulla i Bellmans diktning i efternamn?

1 Löwenström x Krook 2 Winbladh

12. Nu har vi bara ett mord kvar! Den franska revolutionen 1789 skördade många offer.
En av revolutionens ledare Jean-Paul Marat klarade sig undan giljotinen, men blev
i stället lönnmördad av girondisten Charlotte Corday fyra år senare.

Var blev Marat mördad?
1 i sitt kök x i sitt badkar 2 i sin säng

13. Så avslutar vi med att besöka kinesiska muren tillsammans med Evert Taube.
Det var Shi Huangdi, kung av Qin som lät bygga den kinesiska muren - och
bränna alla böcker i Kina. Denne härskare skapade också en underjordisk armé
med ca 6000 soldater i naturlig storlek, alla med individuella anletsdrag.
I vilket material var soldaterna skapade?

1 guld x marmor 2 terrakotta


