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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. le i smyg - Jazzgossen

2. Gustav VI Adolf - Ett bedårande barn av min tid

3. 4000 - Hurra vad jag är bra!

4. filmstjärna - Gungorna och karusellen

5. artikulerar - Vart tar alla vackra flickor vägen?

6. Kina - Nu ska vi vara snälla

7. författare - En doft ifrån den fina världen

8. lekatt - En katt bland hermelinerna

9. Birger Sjöberg - Lilla Frida och jag

10. Fatima - Det rara gamla paret

11. brunröd - Om jag inte minns fel

12. champagne - Alla de gamla fina märkena

13. Homeros - Den ökända hästen från Troja
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Musikfrågesport 91
Karl Gerhard

1. Jazzgossen är nog en melodi som många fortfarande förknippar Karl Gerhard med.
Jazz var något av årets modeord 1922 och självklart blev sången en revysuccé.

“Han har skärp om lilla midjan, han ler i mjugg...” vad betyder att le i mjugg?
1 hånle x le i smyg 2 le oväntat

2. Karl Gerhard var verkligen ett bedårande barn av sin tid. Han föddes den 14 april 1891
och kom att bli en av Sveriges största kulturpersonligheter. Som skådespelare, författare,
teaterdirektör och estradör speglade han en hel epok i svensk underhållningshistoria.

I den här kupletten omnämns en kunglighet, Prins Bertil. Vem var Prins Bertils pappa?
1 Gustav IV Adolf x Gustav V 2 Gustav VI Adolf

3. Hurra vad jag är bra! Under en period tävlade Karl Gerhards revyer med Ernst Rolfs.
Vem vann? Ja, det är förstås en smaksak. Att Karl Gerhard tyckte att han var bäst kan
man väl få intryck av genom den här sången? Hur många sångtexter tror ni Karl Gerhard
hann med att skriva under sin aktiva tid från 1921 till början av 1960-talet?

1 400 x 4000 2 8000

4. Gungorna och karusellen - det man förlorar på det ena tar man igen på det andra.
Vad var Esther Williams, som omnämns i den här kupletten?

1 filmstjärna x politiker 2 cirkusartist

5. Bli nu inte förnärmade av den här sångtexten! Håll ut alla kvinnor, karlarna får också
en skopa ovett så småningom i visan. När Karl Gerhard framför sina texter gör han det
med klar och tydlig röst, man hör varje ord och varje stavelse.
Man skulle kunna säga att han .......................... väl.

1 romantiserar x poetiserar 2 artikulerar

6. Nej, nu ska vi vara snälla! Fast...det är inte så lätt alla gånger. Här får dåtidens regering
en bredsida för att försvaret rustats ned. Låter det bekant? Här sjunger Karl Gerhard
också om krut. Krutet uppfanns på 800-talet när man ville hitta ett elixir som kunde ge
evigt liv. Man blandade träkol, svavel och salpeter — och upptäckte att blandningen
exploderade om man hettade upp den. Det blev både sprängmedel och fyrverkerier.
I vilket land skedde detta?

1 Kina x Indien 2 Turkiet

7. En doft från den fina världen. Karl Gerhard drev friskt med dåtidens societet även
om han själv rörde sig med elegans i den “fina” världen. Fattas bara... redan på
20-talet fick han smeknamnet "den svenske Aristofanes". Vad var Aristofanes?

1 sångare x författare 2 adelsman

8. Här får överklassen på pälsen igen! Det kan ju passa ganska bra då att fråga något
om hermelinen eftersom sången heter En katt bland hermelinerna. I Europa sågs
hermelinen som en symbol för renhet; enligt myten dog den hellre än smutsade ner
sin päls. Nu söker vi ett annat namn för hermelin.

1 lodjur x lekatt 2 utter

9. Lilla Frida och jag - Frida är väl ett alldeles utmärkt namn på en sångmö?
Fridas bok, småstadsvisor om Frida och naturen, om döden och universum i ord
och toner utkom första gången 1922 på Bonniers förlag. Vem skrev Fridas bok?
Ni vet, med bland annat sången Den första gång jag såg dig.
1 Evert Taube x Emil Norlander 2 Birger Sjöberg

10. I kupletten Det rara gamla paret får Karl Gerhard hjälp med sången av en liten
flicka som han adopterade 1949. Hon blev själv artist och medverkade bland annat
i Svenska Ords revyer och var under flera år gift med Gösta Ekman. Vad heter hon?

1 Fatima x Rosita 2 Pierina

11. Jag hoppas att ni inte har problem med färgseendet! Nu ska vi lyssna till en sång
om alla färger som finns på tillvarons palett. Om jag inte minns fel var det nå´t i
terrakotta. Vilken kulör är terrakotta?

1 blå x grön 2 brunröd

12. Nu ska vi på fest och dricka en hel mängd vin - men bara gamla fina märken.
Tyvärr är dock konversationen inte av samma klass som vinerna på festen.
Karl Gerhard var liksom Karin Juel stark antinazist. Men - vi håller oss väl till
vinerna? Till desserten får vi till exempel ett glas Moët Chandon, år -23.

Vilken slags dryck är Moët Chandon?
1 likör x champagne 2 sherry

13. Till sist: Den ökända hästen från Troja. Karl Gerhards mästerverk gisslar både
nazismen och dess medlöpare. Den trojanska hästen som idé är hämtad ur Iliaden,

som handlar om det Trojanska kriget mellan gerker och trojaner.
Hästen var en grekisk krigslist som lurade trojanerna och fick dem att förlora kriget.
Vem skrev Iliaden?

1 Homeros x Aristofanes 2 Platon


