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1. Gräsänkling Blues - Skåne
2. Småfoglarne - Martin Ljung

x
x

1

Musikfrågesport

1

x
x
x

5. Johanssons Boggie Woggie vals - 3/4 takt
6. Titta det snöar! - Spiskrokar
7. Varför är det ingen is till punschen? - Carlshamn

2

8. Den gamla vaktparaden - Tamburmajor

x

9. Släkthuset - syssling

2

10. Nya skrytvalsen - Knäppupp
11. Måste vägen till Curacao gynga så - Sydamerika

1

12. Ta av dig skorna - New York

1

13. Underbart är kort - Monica Zetterlund



2

3. Tjo, vad det var livat i holken - ca 250
4. Kokosnöten - kopra

2

x

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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9. Släktskap sjunger Povel Ramel om i Släkthuset. Vad är en tremänning?
1 kusin
x syssling
2 brylling
10. Under åren 1952-1968 producerade Povel Ramel många revyer och föreställningar
som han turnerade runt i landet med. Under vilket namn skedde detta?
1 Tältprojektet
x Casino
2 Knäppupp

1. “Min fru har rest till Mölle” sjunger Povel Ramel i sin Gräsänkling Blues.
I vilket landskap ligger Mölle?
1 Blekinge
x Skåne
2 Halland
2. När Povel Ramel fått klartecken från både Kanonfinken och Rostskarven sjunger
han duett med en annan välkänd gentleman. Vad heter han?
1 Martin Ljung
x Oskar Rundquist
2 Tosse Bark
3. Den tredje Ramel-melodin heter Tjo vad det var livat i holken. Här dyker det upp
en hel del olika fåglar. Ungefär hur många häckande fågelarter finns det i Sverige?
1 ca 50
x ca 150
2 ca 250
4. När man öppnar en kokosnöt rinner det ut vätska som inte är kokosmjölk. Kokosmjölk tillverkas av det vita fruktköttet som finns inuti kokosnöten. Vad heter det?
1 kopra
x couscous
2 muskot
5. Povel Ramels första skivsuccé hette Johanssons Boggie woggie vals.
I vilken taktart spelar man en valsmelodi?
1 2/4 takt
x 3/4 takt
2 4/4 takt
6. Förr i tiden användes skridskor där sko och skena inte var sammanbyggda som idag.
I stället spände man fast lösa skenor på sina pjäxor. Vad kallades dessa skenor?
1 Raggmunkar
x Spiskrokar
2 Eldgafflar
7. Varför är det ingen is till punschen? undrar Povel Ramel. Vi undrar från vilken stad
den berömda flaggpunschen kommer?
1 Kalmar
x Carlshamn
2 Karlskrona
8. Under det sena 1800-talet leddes vaktparaden i Stockholm av “Vackre Herman”
Han var så stilig att stockholmsdamerna dånade av blotta anblicken.
Vilken titel hade han i detta sammanhang?
1 fanjunkare
x musiklöjtnant
2 tamburmajor

11. Curacao är en ö som ligger strax norr om en kontinent. Dit är det en lång resa med
båt, men vilken kontinent ska vi åka till?
1 Sydamerika
x Afrika
2 Australien
12. I Ta av dig skorna ser Povel hela FN - alla saknade skor.
I vilken stad ligger FN:s högkvarter?
1 New York
x Washington
2 Los Angeles
13. Underbart är kort - nu är vi framme vid den sista frågan om Povel Ramel.
Den sista sången framförs dock inte av honom själv, utan av ................
1 Lill Lindfors
x Monica Zetterlund
2 Wenche Myhre

