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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. Landskrona - Jazzbacillen

2. Klippan - Alldeles lagom

3. Vetlanda - Det gör ont

4. Kalmar - Roslagsvår

5. Uppsala - Välkommen in

6. Hagfors - Gröna små äpplen

7. Vansbro - Hooked on a feeling

8. Borlänge - Land du välsignade

9. Gävle - Milord

10. Sundsvall - Du är min man

11. Östersund - I natt är jag din

12. Jämtland - Familjeporträtt

13. Luleå - Minns du den sommar?

1 x 2

2

Musikfrågesport 82F
acit

Vart är vi på väg?

x

2

2

x

x

1

2

1

1

x
x

1



Musikfrågesport 82
Vart är vi på väg?

1. Vi börjar vår resa genom Sverige med att hälsa på hos Siw Malmkvist. Även om hon
är skånska hör man inte det på hennes rullande rrr i Jazzbacillen. Vilken är vår startort?

1 Malmö x Landskrona 2 Lund

2. Nu åker vi lite norrut i Skåne och passerar Helsingborg där vi tar av österut mot ett
mindre samhälle där Peps Persson växte upp. Samhället är känt för sin yllefabrik,
Söderåsens Nationalpark och en stenhård brottarklubb på 1960-talet.

1 Klippan x Ljungbyhed 2 Perstorp

3. Resan fortsätter norrut, vi lämnar Skåne och beger oss in i Småland. Vi passerar Ljungby
och svänger österut i Värnamo. Vi ska till Lena Philipsson - har hon några skivor, tro?

1 Nässjö x Vaggeryd 2 Vetlanda

4. På väg mot den småländska kusten åker vi förbi Målilla. Vilken småländsk kuststad ska
vi välja? Jo, vi siktar in oss på den stad där Alice Nilson föddes (men inte växte upp i).

1 Kalmar x Västervik 2 Oskarshamn

5. Det är klart att det varit kul att komma till Stockholm också, men den här gången kör vi
bara förbi. Vi kommer till Veronica Maggios stad där också Pelle Svanslös bor.

1 Sundbyberg x Gävle 2 Uppsala

6. Packa matsäcken för nu ska vi åka mer än 30 mil västerut, till Värmland. Här har vi
stämt träff med Monica Zetterlund. Vart är vi på väg?

1 Hagfors x Munkfors 2 Lesjöfors

7. Nästa resmål kan vi nästan cykla till, nej kanske inte förresten - men det är inte många
mil. Vi byter landskap och glömmer inte heller att ta med badkläderna. Skifs sjunger.

1 Malung x Vansbro 2 Mockfjärd

8. Sverige är fantastiskt - och nu ska vi till en stad där man kan bo länge. Här föddes
Jussi Björling och här finns numera också både Trafikverket och Transportstyrelsen.

1 Avesta x Falun 2 Borlänge

9. Känner ni igen Anita Lindblom när hon sjunger Milord? Anitas födelsestad har ett
Joe Hill-museum, ett fängelsemuseum, Ahlgrens bilar och gott om kaffe.

1 Falun x Gävle 2 Sandviken

10. Norrut ska vi nu - till Helen Sjöholm. Hon föddes i Sköns församling. Vilken stad
räknar Helen Sjöholm som sin hemstad - även om hon råkar bo i Stockholm?
Här finns ett berömt hotell som heter Knaust.

1 Sundsvall x Hudiksvall 2 Söderhamn

11. Nu beger vi oss västerut för att träffa Tomas Ledin. Vi passerar Ånge och Bräcke
på vår väg till... Ledtråd: Ö med frö.

1 Krokom x Östersund 2 Åre

12. Vår näst sista anhalt ligger inte långt från vår förra. Helt nära Krokom ligger
Hissmofors, där Allan Edwall föddes. I vilket landskap ligger Hissmofors?
Ledtrådar: Republik och Yngve Gamlin (republikens förste president).

1 Hälsingland x Jämtland 2 Härjedalen

13. Med bil tar det mer än sju timmar till vårt sista stopp. Det blir en resa på mer än
70 mil. Å andra sidan får vi också träffa Gunnar Wiklund. Staden vi ska till är
residensstad för Norrbottens län. Vilken är staden?

1 Skellefteå x Piteå 2 Luleå


