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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!

1. stiltje - Vind i seglen

2. söder - Sunnanvindsvalsen

3. Sven-Bertil Taube - Vals på Mysingen

4. Håkan Hellström - Visa vid vindens ängar

5. Olle Adolphson - Västanvind

6. klarinett - Hör hur västanvinden susar

7. Skåne - Öppna landskap

8. Ted Gärdestad - Sol, vind och vatten

9. Carola Häggkvist - Fångad av en stormvind

10. Skottland - Catch the wind

11. Elton John - Candle in the wind

12. Bob Dylan - Blowin´ in the wind

13. USA - Så bister kall sveper nordanvinden
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Musikfrågesport 54
Vindar

1. Nyss var det bleke så seglen de levade sjunger Stefan Ljungqvist i visan Vind i seglen.
Kan ni hitta en synonym till ordet bleke?

1 stiltje x bris 2 kuling

2. Så släpper vi fram Margareta Kjellberg igen! Många av er känner säkert igen
Sunnanvindsvalsen. Från vilket väderstreck blåser sunnanvinden?

1 söder x väster 2 öster

3. I Vals på Mysingen friskar vinden och Mysingen möter med sjögång. Ska vi gissa att
det blåser någonstans mellan 5,5 till 10,7 m/s? I så fall är brisen frisk eller kanske till
och med styv. Hur som helst... vem är det som sjunger?

1 Fred Åkerström x Sven-Bertil Taube 2 Olle Adolphson

4. Mats Paulsons fina Visa vid vindens ängar framförs här av en göteborgare som faktiskt
har GAIS som sitt favoritlag i fotboll. Det hedrar honom. Vad heter han?

1 Håkan Hellström x Thomas von Brömsen 2 Sven Wollter

5. Nu har vinden kantrat till väst. Västanvind av Evert Taube framförs av...
1 Gunnar Turesson x Ulf Peder Olrog 2 Olle Adolphson

6. Vi stannar kvar i den vänliga västanvinden och lyssnar till Hör hur västanvinden susar.
Det här är en visa som helt håller på att glömmas bort. Jag hoppas att ni inte tänker på
en annan låttitel! Det är Putte Wickman som framför melodin.
Vilket instrument spelar han på?

1 klarinett x trombon 2 fagott

7. Nästa sång är påfallande lik den förra melodin, men här heter den Öppna landskap.
Det är Ulf Lundell som sjunger. Han bor numera på Österlen. I vilket landskap hittar

vi Österlen?
1 Bohuslän x Blekinge 2 Skåne

8. Så till en visa vars titel och innehåll blir alltmer aktuellt.
Sol, vind och vatten heter den, vem är det som sjunger?

1 Peter Jöback x Pär Sörman 2 Ted Gärdestad

9. Nu blåser det upp! Sångtiteln Fångad av en stormvind ändrades av någon illvillig
människa till: Stångad av ett formbröd. Sådant händer bara intressanta låttitlar!

Vem sjunger?
1 Charlotte Perrelli x Carola Häggkvist 2 Shirley Clamp

10. I Bibelns bok Predikaren slås fast att allt i livet är fåfänglighet och ett jagande
efter vind. Kanske är den här sången, Catch the wind, inspirerad av Predikaren?
Sångaren och låtskrivaren Donovan föddes 1946 i Glasgow. Var ligger Glasgow?

1 Skottland x Wales 2 Irland

11. Marilyn Monroe hette egentligen Norma Jean Baker. Det är fullt möjligt att den här
sången har träffat alldeles rätt med att hon levde sitt liv som “ett levande ljus i
vinden”. Vem är det som sjunger Candle in the wind?

1 Elvis Costello x John Lennon 2 Elton John

12. Alla som började spela gitarr och sjunga på 1960-talet stötte förr eller senare på
nästa melodi. Blowin´ in the wind sjungs här av upphovsmannen själv.

1 Paul Simon x Bob Dylan 2 Art Garfunkel

13. Till sist blåser nordanvinden in, bister och kall. Visan är betydligt mer än hundra år.
Den publicerades 1889 och kom till i en tid när alkoholen var ett ännu större
folkhälsoproblem än den är idag. Textförfattaren Anders G Bergh var aktiv i ett
nykterhetsförbund, IOGT, som bildades redan 1851. I vilket land bildades IOGT?

1 Sverige x USA 2 Norge


