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1. Sven Olof Sandberg - Säg det i toner
2. Lasse Lönndahl - Tangokavaljeren

1

x

3. cirka 30 - Skärgårdsflirt
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5. Donau - Jag vet ett litet hotell

1
2

7. Norge - Nu ska vi opp, opp, opp

x

8. cirka 5500 år - Räkna de lyckliga stunderna blott

2

9. Sickan Carlsson - Klart till drabbning

x

10. finansminister - Den stora kärleken

2

11. 1980-talet - Köp hjärtan

x

12. Gustaf - Nu ska vi vara snälla
13. Zarah Leander - Sång om syrsor



2

4. Nederländerna - Med en enkel tulipan

6. Sune Mangs - Får jag låna nyckeln, Ann-Marie?

2
2

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 88
Säg det i toner - Jules Sylvain
1. Stig Axel Hansson föddes den 11 juni 1900 i Stockholm. Som Jules Sylvain kom han
att dominera svenskt musikliv under 1930- och 1940-talen. Mellan 1929 och 1949
svarade Sylvain för musiken till 148 filmer, totalt 234 melodier. Den 26 december 1929
hade den första ljudfilmen Säg det i toner premiär i Sverige. Musik av Jules Sylvain,
förstås. Vem är det som sjunger här?
1 Gösta ”Snoddas Nordgren” x Evert Taube
2 Sven Olof Sandberg
2. Så tar vi en tango - Får jag bli din tangokavaljer? Vem är det som sjunger?
1 Lasse Lönndahl
x Bertil Boo
2 Hilmer Borgeling
3. Nu ska vi ut till skärgården, och minnsann - det är dans på alla bryggorna! Så här på
kvällskvisten när dansen är i full gång är det också full fart på myggorna. I Sverige
finns det faktiskt ca 2500 olika myggarter. Hur många av dessa är olika arter
är stickmyggor? (Tur att det inte är fler...)
1 3
x cirka 30
2 cirka 300
4. Alla ni som numera sjunger om en liten undulat som får dåligt med mat ska veta att
den här sången sjöngs in med originaltext av Harry Brandelius redan 1938. 300 år
tidigare drabbades ett europeiskt land av tulpanmani när priserna på tulpanlökar
drevs mot orimliga höjder för att slutligen krascha vid årsskiftet 1636-37.
Landet hamnade därefter i en ekonomisk depression, vilket land är det frågan om?
1 England
x Tyskland
2 Nederländerna
5. Vill ni följa med till Wien? Det är väl ett ganska fint erbjudande? Saken är nämligen den
att jag vet ett litet hotell där - som har ett wienerkapell. På kvällen kan vi promenera i
stan och titta på den stora flod som flyter genom Wien. Vad heter floden?
1 Elbe
x Donau
2 Volga
6. Får jag låna nyckeln, Ann-Marie? Vem är det som något enträget (men ändå glatt) ber
om nyckeln till hennes hjärtas lönndörr?
1 Sune Mangs
x Povel Ramel
2 Helmer Bryd

7. Den här refrängens inledning brukade min pappa väcka mig med när jag var barn.
Nu ska vi opp, opp, opp - det är inte glömt, men förlåtet. Nu är det i stället Tutta
Rolf som låter så pigg. Tutta Berntsen var ju inte svenska, det kanske hörs lite?
I vilket land föddes Tutta Berntsen (som sedan gifte sig med Ernst Rolf)?
1 Tyskland
x Danmark
2 Norge
8. Räkna de lyckliga stunderna blott. Under antiken blev det vanligt att förse soluren
med en tankeväckande eller skämtsam text. En vanlig text lyder på latin "Horas non
numero nisi serenas" (Jag räknar inte timmarna om de inte är klara.).
Soluret är sannolikt det äldsta av alla astronomiska instrument. Forntida egyptiska
obelisker, är bland de tidigaste soluren. Ungefär hur gamla är dessa obelisker?
1 cirka 550 år x ca 5500 år 2 cirka 550000 år
9. Här får Åke Söderblom hjälp med att sjunga Klart till drabbning av en glittrande
glad...ja, vad heter hon?
1 Thory Bernhards x Git Gay 2 Sickan Carlsson
10. Anita Lindblom spelade in en hel LP-skiva med Sylvain-melodier. Här får vi inte
bara en fin melodi utan också lite politisk historia på köpet. I andra versen beskrivs
bostadspolitiken i Sverige. Vem var Wigforss - som nämns i texten?
1 bankdirektör
x finansminister
2 byggherre
11. Namnanrop används inte längre när vi ringer till varann. Brustna hjärtan finns det
tyvärr säkert ganska gott om. På den här tiden var det förstås en helt omöjlig tanke
att man skulle kunna ringa trådlöst. Men - trådlös telefoni har existerat ända sedan
1950-talet, och Sverige var först i världen! Under vilket decennium började mobiltelefoner för privatbruk att produceras?
1 1960-talet
x 1970-talet
2 1980-talet
12. Nej, nu ska vi vara snälla! Karl Gerhard själv är inte särskilt snäll mot varken
regeringen eller försvarskommissionen. I andra versen omnämns en viss herr
Fröding. Han var ju poet, men kommer ni ihåg vad han hette i förnamn?
1 Eric
x Gustaf
2 Leonard
13. Kan ni höra syrsornas sång? Med åldern försämras hörseln gradvis speciellt när
det gäller högre frekvenser. Det här är en mycket användbar kunskap för skolelever
med mobil i klassrummet. För att inte läraren skall höra när mobilen ringer under
lektionen kan de välja en ringsignal som bara de under 30 år eller så kan höra.
Vem är det som sjunger?
1 Zarah Leander
x Brita Borg
2 Ulla Billquist

