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Kommentarer till Gävle MHF’s Musikkryss 2017-06

L1 FRANKRIKE - THE DREAMY FISCH - ERIK SATIE
Erik Satie föddes i maj 1866 i Honfleur, Normandie och dog i Paris 1925. Han var kompositör
och pianist. Han komponerade i en modernistisk stil.

V1 FÖDELSEDAG - MED EN ENKEL TULIPAN - BELA SANDERS ORKESTER
V1 eller L1 är ofta det första ordet vid krysstillverkningen och den här gången blev det
FÖDELSEDAG. Vad kunde då passa bättre som illustration än ”En enkel tulipan” av Jules
Sylvain och Sven Paddock?

V7 FRE - DRÖMMAR – FRE
Så ett litet utfyllnadsord som ibland kan vara svårt att få till. Lyckligtvis finns en musikduo
som råkade heta Fre så det passade ju bra här. Duon består av bröderna Henok och Jonathan
Fre med ursprung i Eritrea. De bildade duon under uppväxten i Rinkeby, Stockholm.

V10 ÄRO - VI ÄRO MUSIKANTER (INSTRUMENTAL) - BOSSE LARSSON
”Vi äro musikanter” låter kanske för många som en julsånglek men den funkar ju lika bra på
midsommar. Den instrumentella versionen som fick illustrera här hittade jag i Bosse Larssons
legendariska TV-program.

V12, L11 KOLORERING, MOR - JAG SKA MÅLA HELA VÄRLDEN LILLA
MAMMA - MATS BLADHS
Ibland blir det mer eller mindre kryptiska frågor i mitt program och detta är kanske en sådan.
Att utföra målning går ju att säga på ett mycket krångligt sätt och det sökte jag här. Går man
via engelska så är det ju en ledtråd. Kolorering är ett ålderdomligt ord liksom mor också ör för
många.

L5 GÖTEBORG - NÄR LYKTORNA TÄNDS PÅ ANDRA SIDAN BRON - STEN-ÅKE

CEDERHÖK

Geografifrågor är alltid kul tycker jag och denna orsakade nog inga stora problem. Testen i
”När lyktorna tändas på andra sidan bron” med Sten-Åke Cederhök innehåller ju massor av
ledtrådar.
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V9 ROR - ON A SLOW BOAT TO CHINA – MANDOLIN INSTRUMENTAL
Det blev lite mer geografi då färden ställdes till Kina i den här uppgiften. Dock var det inte
frågan utan hur resan dit gick till. Som det engelska namnet på roddbåt, slow boat, antyder så
måste man nog ha god tid på sig för att komma dit.

V8 OLLE - DET GÅTFULLA FOLKET - OLLE ADOLPHSON
Sedan var det dags för, som jag sa, en av våra folkkära artister, Olle Adolphson, att sjunga.
Han hette ursprungligen Gustaf Edvin Olof Adolphson och föddes 1934 i Kungsholms
församling i Stockholm. Han dog 2004. Han var visdiktare, sångare och gitarrist.
Illustrationen, ”Det gåtfulla folket” är en visa med text av Beppe Wolgers och musik av Olle
själv.

L3 SLOVENIEN - HERE FOR YOU - MARAAYA - ESC 2015
Jag kunde inte låta bli lite ESC, Eurovision Song Contest, den här gången heller. Det blev
Slovenien som passade in på L3 och deras bidrag i tävlingen 2015 var ”Here for you” med
sångerskan Maraaya.

V6 ANKEBORG - SÅNGPARTAJ I ANKEBORG - KORV ME' MOS
Sedan kom lite ”reklam” och därefter våra vänner i Ankeborg, bl. a. Jan Långben och Mimmi
Pigg, i låten ”Korv me’ mos”.

L2 DOKTOR - THE BALLAD OF LUCY JORDAN - DR. HOOK
“The ballad of Lucy Jordan” trorjag, som sagt, oftast förknippas med Marianne Faithful men
bland andra pop/countryrockbandet Dr Hook har också gjort den med den äran. ”Dr” är ju
förkortning för doctor, på svenska doktor.

L4 DAGFJÄRIL - BUTTERFLY – Tori Amos
Slutligen den här gången ett djur, fjäril, som, åtminstone när det handlar om de dagaktiva
sorterna kallas för dagfjärilar. Tori Amos, sångerska, pianist och kompositör från North
Carolina, spelade passande nog stycket Butterfly som illustration.

Lycka till med julikrysset önskar Ove Sandert.

