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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. vita - Främling

2. Viggen - Wiggen

3. Bergkvist - Tänk dig en strut karameller

4. Billquist - Räkna de lyckliga stunderna blott

5. My Fair Lady - I din kvarter

6. Uppsala - Rumba i Engelska parken

7. Skottland - Jolly Bob från Aberdeen

8. Little Gerhard - Den siste Mohikanen

9. Berggren - Elisabeth serenad

10. Visby - Där rosor aldrig dör

11. Nordgren - Barndomshemmet

12. 1718 - Morfar har berättat

13. Siw Malmkvist - Den som glad är
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Musikfrågesport 55
Kvistar och grenar

1. Bland alla -kvistar och -grenar väljer vi att börja med en Häggkvist, nämligen Carola.
Vad låten heter är ju lite för enkelt att fråga om...men vilken färg har häggens blommor?

1 vita x röda 2 gula

2. Bröderna Lindquist bjuder på en dragspelslåt som kanske låter bekant. Här frågar vi
efter låtens titel som även skulle kunna vara en flygplansmodell (med viss reservation
för stavningen).

1 Draken x Lansen 2 Viggen

3. Nu ska vi få en pianolektion med en lagom sträng pianolärare vid namn Povel Ramel.
Hans något motvilliga elev heter Gunwer i förnamn, men hur lyder efternamnet?

1 Lundkvist x Bergkvist 2 Lindkvist

4. Ett solur visar förstås rätt tid bara när solen skiner. På samma sätt kan man i livet:
Räkna de lyckliga stunderna blott och glöm dem som sorger dig ge.
Hur lyder sångerskans efternamn?

1 Billquist x Rosenquist 2 Stiernquist

5. Dags för lite romantik! Per Lindqvist sjunger I dina kvarter ur en operett, vilken?
Ledtråd: Higgins

1 Stoppa världen x Teenagerlove 2 My Fair Lady

6. En Engelsk park präglas av lummig grönska och mjuka naturliga former.
Den utgör en brytning med den regelbundna franska stilen och barockens ideal
med hårt tuktad växtlighet och fyrkantiga former. Här dansar Owe Thörnquist
rumba i Engelska Parken. Vilken stad handlar det om? Ledtråd: Fyrisån

1 Uppsala x Umeå 2 Lund

7. Nu kommer det ytterligare en -kvist, nämligen Lasse Dahlquist. Han sjunger om
Jolly Bob från Aberdeen. I vilket land ligger Aberdeen?

1 Australien x Canada 2 Skottland

8. Så reser vi västerut - mot Vilda Västern! Här träffar vi inte bara på Den siste
Mohikanen utan även en av våra många -kvistar. Efternamnet är Lundkvist
- men hur lyder hans artistnamn?

1 Little Rock x Little Steven 2 Little Gerhard

9. Nu lämnar vi -kvistarna för en stund och låter i stället några grenar sticka fram.
Den första -grenen heter Inger i förnamn, men vad heter hon i efternamn?

1 Lundgren x Berggren 2 Sundgren

10. Nästa -gren heter Christer Sjögren. Han sjunger om en stad “där rosor aldrig dör”.
Vilken svensk stad brukar kallas “Rosornas stad”?

1 Västervik x Visby 2 Västerås

11. Barndomshemmet sjöngs på sin tid redan av Ernst Rolf. Här ska vi lyssna till
en inspelning av “Snöddas”. Han hette Gösta i förnamn, hur lyder efternamnet?

1 Nordgren x Lindgren 2 Almgren

12. Morfar har berättat är skriven av Lasse Dahlquist och sjungs här av Stefan
Ljungqvist. I visan berättar morfar om Lasse i gatan. Denne Lars Gatenhielm
var kapare och fick ett personligt kaparbrev av Karl XII. Han dog ung, bara
28 år gammal, samma år som kungen. Vilket år dog Karl XII ?

1 1718 x 1817 2 1877

13. Everybody loves a lover blev på svenska Den som glad är.
Att ta ut glädjen i förskott innebär ju egentligen bara att man möjligen har glatt
sig i onödan - och det kan kanske man kan leva med om man är optimist?
Vem är det som sjunger?

1 Ulla Billquist x Siw Malmkvist 2 Gunwer Bergkvist


