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1. en galax - Din klara sol går åter opp
2. 40% - Sol, vind och vatten

1

3. Fredmans - Solen glimmar blank och trind

1

x
x

6. Siw Malmkvist - Solsken solsken

1

8. Hep Stars - Sunny Girl

2

9. George Harrison - Here comes the sun

2

10. sydkusten - The house of the rising sun

2

x

11. Jamaica - Island in the sun

13. Frank Sinatra - On the sunny side of the street
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x
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5. den vann - Sol och vår

12. England - Sunny afternoon



2

4. Thory Bernhards - Famnen full utav solsken

7. maj - Sommar och sol

2

1

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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1. En rimlig inledning på Sånger till solen är väl “Din klara sol går åter opp”?
Solen befinner sig alldeles i utkanten av Vintergatan. Vad är Vintergatan?
1 en supernova
x en galax
2 en stjärnbild
2. Sol, vind och vatten sjunger Ted Gärdestad om här. Många hoppas att de energislagen
ska ersätta kärnkraften. Hur många procent av vårt energibehov står kärnkraften för?
1 40%
x 60%
2
80%
3. Solen glimmar blank och trind med Cornelis Vreeswijk blir melodi nummer tre. Det här
är Epistel nr 48 ur Bellmans sångsamling .......... epistlar. Vilket ord är det som saknas?
1 Fredmans x Movitz
2 Mollbergs
4. Nu ska vi få hela famnen full utav solsken, allt förmedlat av ....... ja, vem sjunger?
1 Sickan Carlsson
x Alice Babs
2 Thory Bernhards
5. Sol och vår är en sång som Inger Berggren och Lily Berglund sjöng i den svenska
Melodifestivalen 1962. Hur gick det för sången i den tävlingen?
1 den kom tvåa
x den vann
2 den diskvalificerades
6. Solsken solsken (eller Sole sole) sjungs här i en duett. Umberto Marcato står
för det italienska sånginslaget, men vad heter den svenska sångerskan?
1 Lill Babs

x Siw Malmkvist

2 Ann-Louise Hansson

7. Kaprifol (Lonicera caprifolium) omnämns i melodi nummer sju av Sven Ingvars.
Alla har säkert luktat på kaprifolen, men i vilken månad blommar den vanligen?
1 maj
x augusti
2 oktober
8. Sunny girl är en melodi som spelades in 1966. Vad heter bandet?
1 Tages
x Slam Creepers
2 Hep Stars

9. Från LP:n Abbey Road lyssnar vi nu till Beatles och Here comes the sun.
Vem är det som sjunger här?
1 John Lennon
x Paul McCartney
2 George Harrison
10. Nu en sång om ett alldeles speciellt hus i Lousiana. The House of the rising sun
besjungs av The Animals. Var i USA hittar vi staten Lousiana?
1 ostkusten
x västkusten
2 sydkusten
11. Island in the sun sjungs här av Harry Belafonte. Vilken ö är det som besjungs?
1 Cuba
x Jamaica
2 Cypern
12. Sunny afternoon med The Kinks handlar om en kille med problem. Han har blivit
av med båt, bil och flickvän som lämnat honom p.g.a. påstådd fylla och grymhet.
Vilket land kommer The Kinks från?
1 England
x USA
2 Danmark
13. Vi avslutar den här soliga frågesporten med att gå över till den soliga sidan av gatan
i sällskap med ingen mindre än ..........
1 Dean Martin
x Frank Sinatra
2 Perry Como

