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1. Ernst Rolf - Inte gör det mej nå´t

2
2

3. Povel Ramel - Gräsänklingsblues
4. Åke Grönberg -Tess lördan

1

5. Anita Lindblom - Milord

1
2

6. Lars Lönndahl - Tangokavaljeren

x

7. Margareta Kjellberg - Sunnanvindsvalsen
8. Sven-Bertil Taube - Violen från Flen

2

9. Cacka Israelsson - Gamle Svarten
10. Cornelis Vreeswijk - Balladen om herr Fredrik

2

x

Åkare och den söta fröken Cecilia Lind

1
2

12. Jan Malmsjö - Under alla broar
13. Eartha Kitt - Rosenkyssar
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2. Lill Babs - Är du kär i mig ännu, Klas-Göran?

11. Fridolf Rhudin - Vaxholm Ettan



1

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 10
Inte gör det mej nå´t...
...och 12 andra melodier

Vem är det som sjunger?
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Musikfrågesport 10
Inte gör det mej nått...

7. Melodi nummer sju är en norsk skapelse av Alf Pröysen. Många minns fortfarande
att klänningen hade spetsar på kragen i den här sången. Vem är det som sjunger?
1 Ulla Billquist x Margareta Kjellberg
2 Karin Juel

...och 12 andra melodier

1. Det vore väl förargligt att missa redan på den första melodin? Men det gör ni väl inte?
Vem är det som sjunger Inte gör det mej nå´t?
1 Johnny Bode x Sigge Fürst
2 Ernst Rolf

2. Stikkan Andersson är ensam ansvarig för den här landsplågan. Nåja, lite hjälp hade han
allt av den unga sångerskan som bara var måttligt förtjust i melodin. Vad heter hon?
1 Thory Bernhards
x Lill Babs
2 Lily Berglund

3. Den tredje sången sjungs av en stackars gräsänkling som tagit död på fiskarna i akvariet
under fruns semester i Mölle by the sea. Till och med cissusen ser lika vissen ut som
gräsänklingen själv. Vad heter den arme mannen som sjunger här?
1 Gunde Johansson x Povel Ramel
2 Kalle Nämdeman

4. Den fjärde melodin är en tonsatt dikt av poeten Levi Rickson, mer känd som Jeremias
i Tröstlösa. Vem är det som sjunger Tess lördan på den här inspelningen?
1 Åke Grönberg
x Edvin Adolphson
2 Lasse Dahlquist

5. Sången Milord kan väl egentligen bara sjungas på franska? Ni får inga extrapoäng för
att ni vet att det var Edith Piaf som gjorde sången världsberömd. Däremot får ni en poäng
om ni vet vem som sjunger sången på svenska här....
1 Anita Lindblom x Tutta Rolf 2 Ann-Louise Hansson

6. Dags för en tango! Vad heter den här stilige gentlemannen som stillsamt bjuder upp till
dans med orden: Får jag bli din tangokavaljer?
1 Curt Ohlsson
x Per Grundén
2 Lars Lönndahl

8. Den åttonde melodin är skriven av Ulf Peder Olrog. Den handlar om en flicka
som liknas vid en blomma. Enligt vissa källor är det här en sång som gjort folk
i Katrineholm väldigt avundsjuka. Det är säkert inte sant....
Vem är det som sjunger?
1 Jan Malmsjö
x Jarl Kulle
2 Sven-Bertil Taube

9. Ol´Faithful heter den här amerikanska sången i original. På svenska skulle det
väl bli ungefär ”Gamle Trofast”, men så blev det faktiskt inte - vem sjunger här?
1 Harry Brandelius
x Charlie Norman 2 Cacka Israelsson

10. Den tionde melodin kommer faktiskt från Irland och heter Monday Morning.
På svenska blev det en helt annan titel förstås, men sångens svenska text
anknyter i viss mån till originalet. Här sjunger textförfattaren själv.
Vad heter han?
1 Mikael Samuelsson
x Cornelis Vreeswijk 2 Fred Åkerström

11. Den elfte sången sjungs av en på sin tid oerhört populär skådespelare och
sångare. Sången handlar om en av våra mest folkkära båtar....
Vem är det som sjunger?
1 Fridolf Rhudin
x Thor Modéen
2 ”Bullen” Berglund

12. I den tolfte melodin får vi träffa en mycket begåvad och mångsidig artist.
I original heter sången Underneath The Arches och är en omtyckt Music Hallsång i England. På svenska blev det ”Under alla broar” och texten är skriven av
artisten själv. Vem är det som sjunger?
1 Mikael Samuelsson x Per Myrberg 2 Jan Malmsjö

13. Till sist frågar vi efter en artist som på lite bruten svenska sjunger om både
rosor och kyssar. Inte så dumt att avsluta med, eller hur?

1 Eartha Kitt

x Ella Fitzgerald

2 Doris Day

