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1. Sigge Fürst - Fyra skäggiga furirer
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6. Karin Juel - Lyckan
7. Evert Taube - Fritiof och Carmencita

1
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8. Zarah Leander - Vill Ni se en stjärna
9. Ann-Louise Hansson - Vita rosor från Aten

1

10. Harry Brandelius - Nordsjön

1

11. Alice Babs - Den som är glad

2

12. Gunnar Wiklund - Minns du den sommar
13. Edith Piaf - La vie en rose
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4. Lasse Dahlquist -Brännö brygga
5. Karl Gerhard - Jazzgossen

2
2

2. Edvard Persson - Jag har bott vid en landsväg
3. Ulla Billquist - Min soldat
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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!

Musikfrågesport 9
Fyra skäggiga furirer...
...och 12 andra melodier

Vem är det som sjunger?
www.musikattminnas.se
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...och 12 andra melodier

7. I den sjunde melodin är det äntligen dags för en långresa, ända till Argentina.
Det har gått några år sedan den här sången skrevs, men fortfarande kommer
ganska många ihåg hela sångtexten utantill. Vem är det som sjunger?
1 Evert Taube
x Bertil Boo
2 S-O Sandberg

1. Den första melodin är skriven av Ulf peder Olrog. Här får vi prova på miltiärlivet och
träffa några orakade personer som gör livet lite surt för oss. Vem är det som sjunger?
1 Ernst Rolf
x Sigge Fürst
2 Jan Malmsjö

8. Bland all våra stora scenprimadonnor är detta förmodligen den allra största.
Få sånger är väl också så förknippade med en artist som just den här.
Vad heter den skönsjungande primadonnan?
1 Anita Lindblom
x Nora Brockstedt
2 Zarah Leander

Fyra skäggiga furirer...

2. Melodi nummer två är är hämtad från en film med samma namn som sången.
Sångaren låter väl bekant för de allra flesta? Vad heter han?
1 Karl Gerhard
x Fridolf Rhudin
2 Edvard Persson

3. Den tredje sången sjungs av en sångerska som trivdse bättre i grammofonstudion
än på scenen. Ändå blev hon mycket folkkär och hennes skivor sålde alltid i stora
upplagor. Vad heter sångerskan?
1 Ulla Billquist
x Zarah Leander
2 Alice Babs

4. Nu är det dags för en svängom på bryggan! I den fjärde melodin får vi sällskap med
sångens upphovsman. Vad heter sångaren på den här inspelningen?
1 Evert Taube
x Owe Thörnquist
2 Lasse Dahlquist

5. Med rytmiskt vaggande höfter intar näste estradör scenen. Här frågar vi efter hans
artistnamn som säkerligen är välbekant, eller hur?
1 Karl Gerhard
x Karl Ewert
2 Karl Oskar

6. Den sjätte melodin är skriven av Martin Koch och den framförs av hans svägerska.
Det här är en av våra mest legendariska vissångerskor som gärna höll sig lite i
skymundan och i stället lät visorna tala. Vem är det som sjunger?
1 Margareta Kjellberg
x Towa Carsson
2 Karin Juel

9. I melodi nummer nio ger vi oss ut på en resa igen. Den här gången bär det
av till Grekland. Sången framförs av en sångerska som enligt samtida vittnen
sjöng så rent att musikerna kunde stämma sina instrument efter hennes röst.
Vad heter hon?
1 Ann-Louise Hansson
x Ingeborg Nyberg
2 Anna Lena Löfgren
10. Den tionde melodin sjungs av en manlig artist med många, många
skivinspelningar. Här sjunger han sin kanske största skivsuccé. Den
är skriven av Martin Nilsson och den till och med blev en video på
senare år. Vem är det som sjunger?
1 Harry Brandelius
x Adolf Jahr
2 Per Grundén
11. Vem tycker väl om en pessimist? undrar den här sångerskan. I sången får vi
också veta att ”delad glädje är dubbel glädje”. Det är roligt när våra gamla
ordspråk dyker upp i schlagerlåtar.... Vem är det som sjunger här?
1 Lill Babs
x Lily Berglund
2 Alice Babs
12. Den tolfte melodin är ursprungligen fransk. Den svenska titeln blev:
Minns du den sommar. Minns ni vilken artist det var som sjöng in den?
1 Carli Tornehave x Gunnar Wiklund
2 Ingvar Wixell
13. Till sist beger vi oss till Frankrike. Här får vi lyssna till en verklig världsartist
med ett mycket problematiskt liv - och en fantastisk begåvning. Vem är hon?
1 Edith Piaf
x Josephine Baker 2 Yvonne Lombard

