F

acit

Musikfrågesport 80
1

1. stor - Loppan
2. sex - Balladen om den kaxiga myran
3. 10-20 meter/dygn (under hösten) - Tre sniglar

x
x
x

x
1

7. arton - Våran katt

2

8. Kvinnaböske - Änglahund

2

x
x

9. 950 000 - Sov lilla Totte
10. Rudyard Kipling - Jag vill va som du

2

11. Europa - Den odödliga hästen

13. fem kilo - Elefant-tango

Musikfrågesport

2

5. Jarl Kulle - Sizzi

12. oktober - Älgarna demonstrerar



1

4. grodor - La chanson de l´oignon

6. katter - Memory

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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Musikfrågesport 80
Loppor, älgar och andra djur
1. Den här frågesporten handlar om djur som sorterats i storleksordning efter bästa förmåga.
Vi börjar med den lilla loppan. Loppor är små, vinglösa insekter, mellan 1,5 till 9 mm.
I Owe Thörnquists visa verkar ju loppan vara ganska harmlös, men på 1300-talet var
det lopporna som spred pesten och orsakade digerdöden i Europa. Vad betyder diger?
1 svart
x stor
2 hemsk
2. Myror är oerhört intressanta djur som finns i många olika arter över hela världen.
Gemensamt för alla myror är dock med stor sannolikhet att de bör avhålla sig från
alkohol och absolut inte försöka brottas med ett Toy. Hur många ben har en myra?
1 fyra
x sex
2 åtta
3. Om man skickar iväg en snigel för att köpa magnecyl är det förstås av intresse att veta
hur lång tid det tar att få hem tabletterna. Transporten kommer ju att ske i snigelfart.
Så - hur fort kryper en snigel? (allt enligt forskare i Karlstad)
1 10-20 meter/dygn
x 100-200 meter/dygn
2 1000-2000 meter/dygn
4. Nu ska ni få höra på något kul! Det blir sång på franska. Melodin tror jag nog att
ni kommer att känna igen ganska snart. Vilka djur handlar den svenska texten om?
1 loppor
x löss
2 grodor
5. Det är dags att lämna insekter och kräldjur för att i stället ägna oss åt däggdjur.
Först ut är en dikt av Dan Andersson som handlar om en hare som heter Sizzi.
Den här dikten har fått flera olika melodier. Just den här melodin framförs av en
Dramatenskådespelare, vad heter han?
1 Anders de Wahl
x Jarl Kulle 2 Mikael Persbrandt
6. Barbra Streisand ska nu få sjunga Memory ur en musikal som bygger på T.S. Eliots
dikter om en speciell sorts djur med olika karaktärer. Vilka djur handlar det om?
1 katter
x hundar
2 hästar

7. Våran katt var traktens skräck, ilsken och stark och fräck sjunger Siw Malmkvist
i en visa med ganska många vitsiga ord med kattanknytning t.ex. katalog och
katastrof. Hur många klor har en katt sammanlagt - under förutsättning att det inte
är en så kallad skeppskatt (som har fler tår)?
1 tolv
x sexton
2 arton
8. Människans bästa vän brukar ju hunden kallas. Här kommer Hasse Andersson och
sjunger sin fina visa Änglahund. Hasse Andersson föddes i Malmö, men till vilken
liten by i Skåne flyttade han 1970?
1 Rinkaby x Strövelstorp 2 Kvinnaböske
9. En hund man kanske inte skulle vilja ta med sig till himlen är Totte. Just den här
hunden verkar faktiskt inte vara särskilt trevlig. Hur många hundar tror ni att det
fanns i Sverige 2019?
1 95 000
x 950 000
2
2 000 000
10. Så till en kunglig apa som gärna vill lära sig att göra upp eld. Den här sången
om kung Louie förekommer i en tecknad Disneyfilm som heter Djungelboken.
Filmen bygger på novellsamlingen The Jungle Book från 1894. Boken är skriven
av...ja, vem var det som skrev Djungelboken ?
1 Ernest Hemingway
x Rudyard Kipling
2 Pearl Buck
11. Stensprängar Kalle Valgren han har en gammal häst...så sjunger Fred Åkerström
i en visa av Ruben Nilson. Stensprängaren gör sitt bästa för att bana väg för hästen
till en bättre värld, men det visar sig inte vara så lätt. Ska vi gissa att hästen var en
ardenner? I vilken världsdel hittar vi det skogbeklädda bergsområdet Ardennerna?
1 Sydamerika
x Asien
2 Europa
12. Att älgarna demonstrerar är väl inte så konstigt? De har helt enkelt fått nog och vill
ha trygghet i sin egen skog. När börjar älgjakten i södra Sverige?
1 oktober
x november
2 december
13. Elefanter är utpräglade flockdjur med starka sociala band. Det gäller dock inte
de vuxna hanarna, som lever sina egna liv utanför flocken. Så flocken består av
hondjur och ungar. Elefanterna anses vara ett av de mest intelligenta djuren.
De kan samarbeta för att lösa problem, tillverka enkla redskap och visa medkänsla
för sina artfränder. Test med elefanter har visat att de har ett självmedvetande
och att de till och med känner igen sin egen spegelbild.
Hur mycket tror ni att en elefants hjärna väger?
1 ett kilo
x fem kilo
2 femtio kilo

