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Höstens första Pubkväll! 

En ljuvlig kväll den 17 augusti bjöd Programkommittén in till höstens 

första Pubkväll. Ingen visste hur många som skulle slita sig från att 

njuta av sommarens sista solstrålar men det blev nästan 70 personer 

på Skeppet. 

Kanske var det Bernt Gahn och Egon Cederlings musikquiz som 

lockade? 

 

 

 

 

 

Vi fick ett kryss med ett antal rader och en kolumn att fylla. Vi fick 

ledtrådar i form frågor som kompletterades med musik och ibland 

också sång. 

Nedan hittar du inte bara krysset utan också frågorna och namnet på 

den musik som spelades. Prova gärna att lösa krysset.  
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Musikkrysset såg ut så här 

 

 

 

Lodrätt grundord: 

Sångaren var en av tre bröder i en familj i en TV serie. Vad hette 

pappan i serien? För- och efternamn ihopskrivet.  

Musikstycket var ”Be patient with me”. 
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Vågrätt: 

Rad Fråga Musikstycke 

1.  Låten sjungs av en berömd sångare på 60- 

70-talet. Han har på nytt blivit aktuell. 

Hans förnamn? 

”Shall be Released” 

2.  Musiken framförs av en mycket berömd 

grupp vars namn består av tre ord. Skriv in 

det första i gruppens namn. 

”Bad morning raising 

3.  Känd trumpetare sjunger men vem är 

sångaren han har hjälp av? Känd skådis och 

välgörenhetsarbetare! Hans förnamn. 

”When the Saints…” 

4.  En känd svensk sångare. Hans förnamn? ”Har Du kvar din röda 

cykel” 

5.  Sångaren heter Cliff Richard, men vad 

hette hans kompgrupp? 

”Living Doll” 

6.  En engelsk sångare. Vilket är hans 

förnamn? 

”Alone again” 

7.  En känd grupp från Hälsingland. Det finns 

ett egennamn i gruppens namn. Vilket? 

”Hon kommer med 

solsken” 

8.  Spelas av en världsberömd dansk  gitarrist. 

Han ingick också i en ännu mer berömd trio. 

Namnet på trion? 

”Kärleksvals” 

9.  Välkänd låt av Cornelis Vreeswijk.  I låtens 

titel ingår ett klädesplagg. Vilket? 

”Somliga går i trasiga 

skor”  

10.  Lars Roos spelar en vacker melodi som ni 

vanligtvis hör sjungas. Texten innehåller 

två stadsdelar i Stockholm. Namnen 

kommer i en viss ordning. Skriv in det 

andra namnet på tian. 

”Från Djursholm till 

Danvikstull” 

11.  Sjöngs av en svensk sångare i 

Eurovisionsschlagern. Han hade en mycket 

berömd pappa som spelade trummor. 

Pappans namn? 

”Se på mej” 
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Rad Fråga Musikstycke 

12.  Spelas av en känd broder. Han var mest 

känd som skådis där han låtsades vara döv. 

Ni förstår att han inte var döv när ni hör 

honom spela! Vad var hans förnamn i 

brödratrion? 

”Alone” 

13.  Loffe sjöng och var glad men han var 

mycket skickligare som musiker. Vilket 

instrument spelade han? 

”Är man glad ska man 

sjunga” 

 

Uppgiften var naturligtvis att fylla i dels kolumnen och dels alla rader 

för att inte tala om att hitta på det ord som bildades bokstäverna i 

de blå rutorna. Visst fixar du det! Vi som var på Skeppet lyckades 

riktigt bra!  

Du kommer att hitta lösningen i nästa nummer av Medlemsforum. 

 

Stort tack till Bernt, Egon och Programkommittén för en mycket 

trevlig kväll.  

Kent Magnusson 


