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1. Casablanca - As time goes by
2. Svante Thuresson - Fem minuter till
3. Östen Warnerbring - Femton minuter från Eslöv
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4. Dalarna - Den gamla moraklockan

2

5. Allan Edwall - Årstider
6. Laleh - Vårens första dag

1

7. 13.00 - Sommar, sommar, sommar

1
2

8. Cumulus - Höstvisa
9. Carola Häggkvist - Hej, mitt vinterland!

1

10. Ganges - Tidens hjul

1

11. mer än 200 år - The times they are a-changin´

2

x

12. 3600 - Time after time

2

13. Bibeln - Turn! Turn! Turn!

2

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. I en mycket berömd filmscen får en motvillig pianist uppmaningen “Play it again, Sam!”
Filmens huvudroller spelas av Humphrey Bogart och Ingrid Bergman.
Låten heter förstås As time goes by. Vad heter filmen?
1 Afrikas drottning
x Casablanca
2 Sierra Madres skatt
2. Five minutes more blir självklart Fem minuter till på svenska. Vem är det som sjunger?
1 Gunnar Wiklund
x Svante Thuresson
2 Carli Tornehave
3. Hur långt är det till Eslöv? Ja, det beror förstås på var man är för tillfället. I melodi
nummer 3 är det bara femton minuter till Eslöv när visans huvudperson får skit i
förgasaren på sin moped. Vem sjunger?
1 Östen Warnerbring
x Peps Persson 2 Hasse Andersson
4. Den gamla moraklockan. Det är Ulla Billquist som sjunger, det hör ni kanske?
I vilket landskap ligger Mora?
1 Värmland
x Dalarna
2 Jämtland
5. Nu lämnar vi klockorna och går över till några sånger om årstider. Det är till och med
så att nästa melodi heter just Årstider. Vem sjunger?
1 Mats Paulson
x Torgny Björk
2 Allan Edwall
6. Det finns hur många sånger som helst om våren! En av de nyare heter Vårens första dag.
Vad heter sångerskan?
1 Laleh
x Zara Larsson
2 Molly Sandén
7. Att nästa melodi handlar om sommaren råder det väl inget tvivel om? Det första
Sommar-programmet i radio sändes den 29 juni 1959. Numer sänds programmet i P1,
men vilken tid på dagen börjar det?
1 13.00
x 14.00
2 15.00

8. Erna Tauros och Tove Janssons fina Höstvisa får ge oss en aning om den
årstiden. Här är det en finsk grupp som sjunger. Vad heter den?
1 Cirrus
x Stratus 2 Cumulus
9. Milda makter, är det redan vinter!!! Nåja, det kan ju vara trevligt med lite vinter
i måttliga mängder också. Här är det i alla fall en som trivs med vintern. Vem sjunger?
1 Carola Häggkvist
x Titti Sjöblom
2 Anna Book
10. Tidens hjul är en visa som är skriven och framförd av Kjell Höglund. Tiden är som
en flod, du kan inte röra samma vatten två gånger. Vad heter Indiens heliga flod?
1 Ganges
x Nilen
2 Yangtze
11. The times they are a-changin´ med Bob Dylan. Ja, tiderna förändras, ibland till det
bättre och ibland till det sämre. Till det bättre räknas självklart att vi inte haft krig i
Sverige på väldigt många år. Förr i tiden stred vi mot både ryssar och danskar så ofta
vi kom åt, men hur många år har vi nu levt i fred?
1 mer än 100 år
x mer än 200 år
2 mer än 300 år
12. Underbara Eva Cassidy bjuder nu på Time after time av Cyndi Lauper.
Hur många sekunder går det på en timme?
1 360
x 1800
2 3600
13. Slutligen är vi framme vid frågesportens tema: Allt har sin tid. Pete Seeger skrev
Turn! Turn! Turn! som spelades in av bland andra The Byrds. Texten bygger på
en del av Predikaren. I vilken bok hittar vi Predikaren?
1 Tusen och en natt
x Koranen
2 Bibeln

