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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. Gunnar Wiklund - Jag visslar på en sång

2. Robert Broberg - Vatten

3. Hasse - Kvinnor och champagne

4. svagt kaffe - Kan du vissla, Johanna?

5. ca 55 kr - Jag kommer i kväll under balkongen

6. Pinocchio - Börja bara vissla

7. hon kom näst sist - April, april

8. Sailing - Sailing

9. operasångare - The Whistling Caruso

10. Kronprins Carl Gustaf - Daydream

11. Magnus Uggla - Alla flickor visslar

12. i fängelset - Just walking in the rain

13. 24 dollar - Don´t worry - be happy

1 x 2

2

Musikfrågesport 95F
acit

x

Är det fult att vissla?

x

2

2

x

1

x

1

2

1

1

x



Musikfrågesport 95
Är det fult att vissla?

1. - Tänk, min fästman kan så många fräcka visor!
- Ja, men dom sjunger han väl inte för dig?
- Nej, men han visslar dom!
Är det fult att vissla? Ja, enligt Svenska Dagbladet 2020-02-25 tyder det på låg klass
och låg utbildning att vissla. Därför går vi väl ut lite löst med Jag visslar på en sång
som faktiskt inte innehåller någon vissling alls, konstigt nog. Vem sjunger?

1 Carli Tornehave x Gunnar Wiklund 2 Lasse Lönndahl

2. Nu blir det i alla fall lite vissling! Här är en fin sång om Stockholm och vatten.
Jag vet inte om det är sångaren själv som visslar, men det skulle inte förvåna mig alls.
Vem är det som sjunger?

1 Robert Broberg x Bernt Staf 2 Kjell Höglund

3. Så är det äntligen dags för ett glas champagne! Hur länge ska man egentligen behöva
vänta? Sjunger och visslar gör den gamle charmören Gösta Ekman. Han fick en son
som i sin tur blev pappa till en son som också fick namnet Gösta.
Vad hette Gösta Ekman den äldres son?

1 Bosse x Lasse 2 Hasse

4. Om det inte blir någon champagne idag kanske det ändå kan bli en kopp kaffe? Många
minns säkert en kaffepanna som fick namnet “Vissel-Johanna”. Ska vi gissa att kaffe-
pannan fick sitt namn av den här sången? Vad är förresten kaffelank?

1 starkt kaffe x kallt kaffe 2 svagt kaffe

5. Ibland kan det väl ändå vara lite romantiskt med en vissling? Till exempel om det
kommer någon trevlig person och visslar under balkongen. Men - om man då inte kan

vissla, vad gör man då? Jo, då sjunger man i stället “enåsjuttifem”, det går lika bra!
Pröva får ni se! En och sjuttifem var ingen jättesumma 1932, men hur mycket motsvarar
det i dagens penningvärde?

1 ca 55 kr x ca 550 kr 2 ca 5500 kr

6. Så till en sjungande syrsa som heter Benjamin. Sången är hämtad ur en Disneyfilm som
i sin tur bygger på en saga från 1881 av italienaren Carlo Collodi. Vad heter filmen?

1 Pinocchio x Askungen 2 Snövit

7. 1961 var det meningen att Siw Malmkvist skulle framföra April, april i Eurovision
Song Contest i Cannes i Frankrike. Under den svenska uttagningen glömde hon bort
texten och började tralla, skratta och vissla, samtidigt som hon bad publiken att låta
bli att skratta. I stället blev det Lill-Babs som fick åka till Cannes. Hur gick det?

1 hon vann x hon kom näst sist 2 hon kom sist

8. Sjömän gillar inte att någon visslar ombord. Att vissla är att påkalla stormvindar och
dåligt väder, enligt gammal sjömanssed. En förklaring till förbudet sägs vara att en
vissling kunde förväxlas med styrmannens signaler på sin visselpipa. Ibland ges dock
undantag från visselförbudet. Skepparen kan vissla i stiltje för att seglen skall fyllas
med vind. Det är Jan Lindblad som visslar så vackert. Vad heter melodin?

1 Whistling x Storming 2 Sailing

9. Något oväntat ska vi nu besöka The Muppet Show. Här träffar vi varken Miss Piggy
eller Kermit utan Andrew Bird som framför The Whistling Caruso? Vem var Caruso?

1 upptäcktsresande x författare 2 operasångare

10. Är det en manlig sysselsättning, den att vissla? Ja, om man visslar får man skägg -
har jag hört. Om det stämmer? Nej, det tror jag väl inte. Statistiskt sätt kan i alla fall
bara var åttonde kvinna vissla. Här är det The Lovin´ Spoonful som sjunger och
visslar Daydream. Året är 1966. Vilken känd svensk tog studenten det här året?

1 Lennart Hyland x Kronprins Carl Gustaf 2 Gunde Svan

11. På internet kan man få läsa kul kommentarer om vissling, till exempel den här:
“Killar som visslar efter tjejer är små ouppfostrade grisar som tror sig äga alla

kvinnor. Ägnar man sig åt sånt beteende säger det en hel del om en!”
Lustigt nog kan det finnas killar som gillar när tjejer visslar - vem sjunger?
1 Magnus Uggla x Orup 2 Niklas Strömstedt

12. Kommer ni ihåg att vi inledde frågesporten med en sång utan vissling?
Nu ska vi lyssna till det amerikanska originalet med Johnny Ray.
Var skrev Johnny Ray Just walking in the rain?

1 på ett fik x i fängelset 2 hemma hos sig

13. Själv tycker jag om att vissla. Jag tror det är så att man visslar när man är glad och
harmonisk. Det känns det som om Bobby McFerrin är. Han föddes på Manhattan i

New York 1950. Manhattan bytte Nederländerna till sig från indianstammen Lenni
Lenape år 1626 för olika varor. Hur mycket var varorna värda i pengar?

1 2 dollar x 24 dollar 2 2400000 dollar


