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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. Cornelis Vreeswijk - Grimasch om morgonen

2. The Shadows - Wonderful land

3. Bee Gees - Staying alive

4. Michael Jackson - Bet it

5. Joni Mitchell - Both sides now

6. Stevie Wonder - I just called to say I love you

7. Elvis Costello - Alison

8. Elvis Presley - Heartbreak Hotel

9. Bob Dylan - It´s all over now, Baby Blue

10. Carola - Det gåtfulla folket

11. Jan Johansson - Visa från Utanmyra

12. Roy Orbison - Only the lonely

13. Paul McCartney - Let it be

1 x 2

2

2

2

1

1

x

Musikfrågesport 15F
acit

x

2

1

2

x

1

x

Let it be - och 12 andra melodier

(På begäran)



1. Vår första melodis text kan härledas till författaren Sandemose. Det har blivit till en
mycket fin sång som heter ”Grimasch om morgonen”. Här är det trubaduren själv

som sjunger sin egen tolkning av sången. Vad heter han?
1 Cornelis Vreeswijk x Sven Bertil Taube 2 Olle Adolphson

2. Det andra stycket är instrumentalt och heter i svensk översättning ”Underbart land”.
Vad heter bandet som framträder här med ”Wonderful land”?

1 Spotnicks x The Rainmen 2 The Shadows

3. Eftersom vi alla som lyssnar fortfarande är vid liv kan det kanske passa bra att spela
en sång som faktiskt heter ”Staying alive”. Vilka är det som sjunger?

1 Beatnicks x Beach Boys 2 Bee Gees

4. Den fjärde melodin är väl så karaktäristisk för just den här artisten att det nästan känns
onödigt att fråga - men vem är det som sjunger?

1 Tom Petty x Michael Jackson 2 Leadbelly

5. Nu blir det kanske lite värre? Vi söker en amerikansk låtskriverska som blivit en legend
redan i sin livstid. Hennes sånger har spelats in av mängder av artister, men här sjunger
hon en egen sång som heter ”Both sides now”. Vem är det som sjunger?

1 Judy Collins x Joni Mitchell 2 Joan Baez

6. En man i Stockholm ringde upp sin fru från jobbet och inledde samtalet med:
- Jag ringde bara upp för att säga att jag älskar dig.
Och fick till svar från sin fru:

- Är du full?
Det är inte lätt att vara romantisk, men en som klarar av det är just den här sångaren.
Sången heter ”I just called to say I love you”. Vem är det som sjunger?

1 Stevie Wonder x Ray Charles 2 Sammy Davis

7. Som melodi nummer sju får vi lyssna till en tidig inspelning av en artist som
heter Elvis i förnamn. Nej, det är faktiskt inte Elvis Presley som efterfrågas

utan en helt annan person. Vad heter han i efternamn?
1 Perelli x Costello 2 Ravelli

8. Har du fått ditt hjärta krossat? Har du funderat på att ta in på ett hotell?
Skulle inte ”Heartbreak Hotel” kunna vara ett bra alternativ?
Vem är det som sjunger?

1 Elvis Presley x Elvis Costello 2 Elvis Perelli

9. ”It´s all over now, Baby Blue” sjöngs av den här artisten under en konsert
i Newport. Publiken jublade, men sången var ett farväl till den akustiska
folkmusiken. Sången finns med på LP:n Bringing it all back home.
Vem är det som sjunger?

1Woody Guthrie x Pete Seeger 2 Bob Dylan

10. Det gåtfulla folket har fått sin text av Beppe Wolgers och musik av Olle
Adolphson. Här får vi lyssna till en kvinnlig sångerska som många säkert
känner igen på rösten. Vad heter hon?

1 Cajsa-Stina Åkerström x Carola Häggkvist 2 Lisa Nilsson

11. Visa från Utanmyra spelas här av en pianist som gav ut en epokgörande
LP-skiva som heter: Jazz på svenska - Adventures in jazz and folklore.

Vad heter pianisten?
1 Robert Wells x Lars Roos 2 Jan Johansson

12. Melodi nummer tolv: Bara den ensamme vet hur jag känner mig i kväll.
Eller på engelska - Only the lonely knows the way I feel tonight.
Vem är det som känner sig så ensam?

1 Roy Orbison x Lenny Bruce 2 Ray Davies

13. Till sist ska vi lyssna på en av medlemmarna i The Beatles.
Det är inte Ringo som sjunger, så vem är det då?

1 John Lennon x George Harrison 2 Paul McCartney

Let it be - och 12 andra melodier
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