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1. Hootenanny Singers - Lilla vackra Anna

x
x

2

2. Magnusson - Vid din sida

2

3. Olle Adolphson - Trubbel

2

4. Sven - Hjärtats röst

x

6. Ray Charles - I can´t stop loving you

1

7. Anita Lindblom - You can have her

1

x

8. Charlie Norman - Käre John
9. Dalarna - Petter och Frida

2

10. 324 meter - Eiffeltornet (Ted Gärdestad)

2
1

x

12. Helen Sjöholm - Vår sista dans
13. Lill-Babs - Leva livet
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5. Tango - Tango Jalousie

11. Édith Piaf- Milord



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!
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Musikfrågesport 53
Brustna hjärtan, svartsjuka, svek
- och annat elände...
1. Lilla vackra Anna är skriven av Bengt Henrik Alstermark 1824. Han fick tyvärr
korgen av sin tillbedda och återvände till sitt hem i Karlstad “med bruten hälsa
och förkrossad själ”. Vilka är det som sjunger?
1 Family Four
x Hootenanny Singers
2 Country Four
2. Blyga pojkar får aldrig kyssa vackra flickor, sägs det. Jag vet inte riktigt om det
stämmer, men kanske måste man vara lite mer framåt än Sven-Ingvars i alla fall.
Sångaren heter som bekant Sven-Erik, men hur lyder efternamnet?
1 Olsson
x Nilsson
2 Magnusson
3. Kan det gå sämre för en bedragen man än det gör i den här visan? När han ska göra
upp med sin antagonist lyckas han i stället bli kompis med honom. Det är dags för
Trubbel! Vem är det som sjunger?
1 Fred Åkerström
x Sven-Bertil Taube
2 Olle Adolphson
4. Nu övergår vi till ett par låtar om svartsjuka. Den första framförs av en pianist
vid namn Arefeldt. Hur lyder förnamnet?
1 Sven x Charlie
2 Robert
5. Den andra låten med svartsjuka som tema sjungs av Arja Saijonmaa. Känner ni
dramatiken? Vilken dans tror ni dansas till den här melodin?
1 Foxtrot
x Tango
2 Quickstep
6. “Det sägs att tiden läker ett brustet hjärta, men tiden har stått still sedan vi skildes”
sjunger här en blind pianist vid namn....
1 Ray Charles
x Stevie Wonder
2 Burt Bacharach
7. Nästa sång känner ni säkert igen direkt, men det är inte den svenska versionen
vi får lyssna till den här gången. Vem fick en stor hit med låten på svenska?
1 Anita Lindblom
x Git Gay
2 Cilla Ingvar

8. Nej, det är inte lätt att göra slut med någon, men förr i tiden gick det tydligen
bra att göra det med ett brev. Inte så snyggt kanske, men svaret är ju lite fyndigt.
Det är Alice Babs som sjunger Käre John, men vem är John?
1 Lasse Lönndahl x Charlie Norman
2 Elof Ahrle
9. Han var från Knarrhult, en mil från Söderbärke och hon var från Gnisseltofta socken
uti Närke. Hon var glad i karlar och han var glad i kvinns, ja hör såna tokiga
mänskor det finns! Little Gerhard sjunger Petter och Frida. Var ligger Söderbärke?
1 Gästrikland
x Värmland
2 Dalarna
10. Mister du en står dig tusen åter. Det här gamla ordspråket vill bara i all vänlighet
tala om att man inte ska ta så illa vid sig om kärleken sviker. Och - man ska absolut
inte åka till Paris och försöka hoppa ner från Eiffeltornet! Hur högt är Eiffeltornet?
1 124 meter
x 224 meter
2 324 meter
11. Nu befinner vi oss faktiskt i Paris, på en liten restaurang. Här sitter en man som ser
helt förkrossad ut. En kvinna gör sitt allra bästa för att trösta honom. Vem är kvinnan?
1 Édith Piaf
x France Gall
2 Catherine Deneuve
12. Man kan mötas på dansgolvet, men man kan tydligen också skiljas där.
Vem är det som vill ha en sista chans?
1 Lisa Nilsson
x Helen Sjöholm
2 Anna Book
13. Efter alla dessa krossade hjärtan och brustna illusioner kan man undra om det finns
något hopp över huvud taget. Vår sista melodi bygger visserligen på It´s my party,
som inleds med orden “Det är min fest - så jag gråter så mycket jag vill!”
Den svenska versionen visar glädjande nog lite mer jävlaranamma! Vem sjunger?
1 Lill-Babs
x Brita Borg
2 Inger Berggren

