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1. Flinck - Här är den sköna sommar
2. pålstek - Att angöra en brygga

x
x

2

1

3. buske - Visa vid midsommartid

2

4. blå - Midsommarblomster

2

6. Barnaby - Midsommer Murders Theme

2

7. John Travolta - Summer Nights

1

x

9. svampar - Midsommartid
10. sätta sjukdom på folk - Ridom, ridom

1
2

11. grodor - La chanson de l´oignon
12. livets vatten - Sverige
13. Hugo Alfvén- Midsommarvaka

Musikfrågesport

x
x

5. tandkräm och tuggummi - Uti vår hage

8. Persson - Oh Boy!



x
2

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 89
Midsommar
1. Här är den sköna sommar! En handelsman dyker upp i Evert Taubes visa. Det kan
vara samma handelsman som Maj på Malö handlade av. Vad hette han?
1 Hurtig x Flinck
2 Lustig
2. Nu söker vi en knop som används för att göra fast en ögla på ett rep. Den används
bland annat till förtöjningstrossar och kallas ibland för "kungen bland knopar".
1 pålstek
x råbandsknop
2 halvslag
3. Du lindar av olvon en midsommarkrans... Vad är olvon för slags växt?
1 träd
x ört
2 buske
4. Att under tystnad plocka sju sorters blommor, hoppa över sju gärdsgårdar och sedan
möta sin tilltänkta man i drömmen är kanske lika säkert som nätdejtning? Då ska vi
bara leta blommor...vilken färg har Förgätmigej?
1 gul
x röd
2 blå
5. Kom ljuva krusmynta... Krusmynta eller grönmynta (Mentha spicata) heter på engelska
spearmint. Den används ofta som smaksättning till...
1 bröd och bakverk
x tandkräm och tuggummi
2 korv och hamburgare
6. Känner ni igen den här TV-signaturen? I byn Midsomer i England begås det en hel del
mord som samtliga klaras upp inom en timme av en mycket duktig kriminalkommisarie.
1 Frost
x Barnaby
2 Dalgleish
7. Hur midsommar firas i USA kanske någon av er som lyssnar kan berätta något om?
Att sommaren kan vara het här förstår vi i alla fall av den här melodin.
Hon heter Olivia Newton-John, men vad heter han?
1 John Voight x Johnny Depp
2 John Travolta
8. Ska vi duka ute eller inne? Den eviga frågan på midsommaraftonen klaras här ut av
en skånsk sångare, vad heter han i efternamn?
1 Persson x Olsson 2 Jönsson

9. När dimman lägger sig över ängarna säger man ofta att det är älvorna som dansar.
Beviset är de älvringar som bildas efteråt i gräset, men nästan lika troligt är det att
ringarna inte är ett verk av älvornas dans utan av...
1 rådjur
x svampar
2 kvickrot
10. Älvorna kan inte bara dansa utan de tilldelas i folktron också en särskild egenskap,
nämligen att kunna...
1 sätta sjukdom på folk x spå framtiden
2 skydda djur
11. Så en fransk visa med lite midsommaranknytning för svenska öron.
Vilka slags djur kommer ni att tänka på när ni hör refrängen?
1 nyckelpigor
x loppor
2 grodor
12. Nu ska vi äta färsk potatis och sill på en sommarveranda i landet Lagom är bäst.
Typiskt nog har det börjat regna, men snapsarna är väl kylda. Namnet akvavit
kommer från latinets aqua vitae. Vad betyder det?
1 glädjens vatten
x livets vatten
2 sorgens vatten
13. Till sist ett stycke klassisk musik, Midsommarvaka (Svensk Rapsodi nr 1 för stor
orkester, op 19). Vem är kompositören?
1 Wilhem Pettersson-Berger x Wilhelm Stenhammar 2 Hugo Alfvén

