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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. Sleep little girl - Tages (Tommy Blom)

2. Hi-Lili hi-lo - Shanes (Lennart Grahn)

3. I can jive - Jerry Williams (Sven Erik Fernström)

4. The winner takes it all - ABBA

5. Kärleksdans i Provence - Kjell Höglund

6. Snart kommer det en vind - Pugh Rogefeldt

7. Early morning rain - Rank Strangers (Mats Rådberg)

8. Kliff - Ola Magnell

9. Stand by your man - Kikki Danielsson

10. Cadillac - Hep Stars

11. One way ticket - Eleanor Bodel

12. Skomakare Anton - Alf Robertson

13. En fattig trubadur - Cornelis Vreeswijk
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1. Sleep little girl framförs här av en grupp som heter.... ja, vilka är det som spelar här?
En bonuspoäng blir det till alla som också minns vad sångaren heter!

1 Spotnicks x Tages 2 Telstars

2. Den andra sången kommer från USA och här får vi lyssna till ett norrländskt band.
Vad heter bandet som sjunger Hi-Lili hi-lo? Bonuspoäng igen om ni vet vem som sjunger.

1 Boppers x Hep Stars 2 Shanes

3. I Can Jive heter nästa sång och då kan nog nästan alla lista ut vem som sjunger...
Nu söker vi ett artistnamn. Ännu en bonuspäng till den som kan artistens ”riktiga” namn.

1 Jerry Williams x Rock-Ragge 2 Rock-Ola

4. Ännu är det lite tidigt att utse den slutlige vinnaren - om ni tävlar, vill säga.
Delar ni kanske på segerpriset eller gör ni som den här gruppen föreslår?

1 ABBA x Roxette 2 Family Four

5. I melodi nummer fem får vi följa med en mycket spännande sångare till Provence.
Han var en av de första i Sverige som började ge ut egeninspelade skivor som han
sedan gick runt och sålde till vänner och bekanta. Vad heter han?

1 Bernt Staf x Kjell Höglund 2 Ola Magnell

6. Snart kommer det en vind är komponerad av en herre med tre vackra förnamn:
Anders Sture Torbjörn. Han är mer känd under sitt artistnamn. Vem är det som sjunger?

1 ”Pugh” Rogefeldt x ”Plura” Jonsson 2 ”Loffe” Carlsson

7. Dags för lite Country! Early morning rain är skriven av Gordon Lightfoot.
Här är det ett svenskt countryband som framför låten. Vilket är bandet?
Bonuspoäng till er som också kan namnet på sångaren.

1 Folktune Singers x Hootenanny Singers 2 Rank Strangers

8. Under 1970-talet blev ”Gröna vågen” ett begrepp. Många unga människor
planerade att lämna storstäderna för att i stället flytta ut till landet och en
renare miljö. En del gjorde faktiskt också slag i saken! Den här företeelsen
skildras av... ja, vem är det som sjunger?

1 Pär Sörman x Mikael Wiehe 2 Ola Magnell

9. Finns det egentligen något vackrare än en stödjande och uppmuntrande hustru?
Hur illa än mannen uppför sig finns hon alltid där med ett ursäktande leende.
Vem är det som sjunger Stand by your man så innerligt?

1 Lily Berglund x Kikki Danielsson 2 Jill Johnson

10. Därhemma på vår gård står som alla vet en gammal Ford. Janis Joplin
sjöng som ni kanske minns om ett annat bilmärke, Mercedes Benz.
Men - vilken grupp var det som sjöng om den här bilen??

1 Mascots x Blåblus 2 Hep Stars

11. Om vi svenskar älskat SJ och vår järnväg lika mycket som amerikanerna älskar
sina tåg skulle säkert tidtabellen hålla bättre. I USA finns det också mängder av
sånger om tåg, ofta i samband med avsked. Vem är det som sjunger här?

1 Anna-Lena Löfgren x Marie Selander 2 Eleanor Bodel

12. Det finns inte särskilt många sånger om skomakare, men här kommer det
faktiskt en. Den är skriven av Hasse ”Kvinnaböske” Andersson. Här är det

dock inte han själv som sjunger utan det gör ....
1 Fred Åkerström x Alf Robertson 2 Lennart Grahn

13. 1948 sjöng Edvard Persson En fattig trubadur i filmen Vart hjärta har sin saga.
Sången är skriven av Alvar Kraft och Arne Pärson. 1971 sjöngs sången igen -
den här gången av en helt annan artist. Vem är det som sjunger?

1 Cornelis Vreeswijk x Peps Persson 2 Östen Warnebring
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