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1. en båt (M/S Bon Jour) - Radio Nord Signatur
2. Jay Epae - Putti Putti

1

1
2

6. prepositioner - Seemann

1

x

8. ett tåg - Chattannooga Choo Choo
9. Frankrike - Duralex reklam

1
2

10. Elvis Presley - Surrender
11. Paul Anka - Love me warm and tender

x

12. Anita Lindblom - Charlie
13. Monica Zetterlund - Stick iväg, Jack!
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4. Prärie - Rawhide (Frankie Lane är det som sjunger)

7. slädhundar - North to Alaska



x

3. Siw Malmkvist - Bortom bergen

5. fluor - Pepsodent reklam

2
2

2

x

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!
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1. Radio Nord var Sveriges första station för reklamradio. Den startade den 8 mars 1961
och sände musik, nyheter och reklam dygnet runt. Radio Nord drevs av Jack Kotschack,
men varifrån sändes stationen? Melodin (om ni undrar) är Bye, bye Blackbird.
1 en luftballong
x en bunker
2 en båt

7. North to Alaska är titelmelodin till filmen med samma namn. Den hade premiär
1960 med bland andra John Wayne, Ann Hathaway och Stewart Granger på rollistan.
I sången nämns ordet huskies. Vad är huskies?
1 slädhundar
x sovsäckar
2 guldklimpar
8. Nu ska det handla om ett fortskaffningsmedel! Vi lyssnar till pianisten Floyd Kramer.
Han tar oss med på en liten åktur. Vad åker vi med? Ingen extrapoäng, men ett litet
plus i kanten till den som vet vad melodin heter!
1 en hjulångare x ett tåg 2 en diligens

2. Det här kanske är alldeles för svårt? Att låten som sändes på Radio Nord 1961 heter
Putti Putti råder det väl ingen som helst tvekan om. Helt oväntat blev den en stor hit
i Sverige. Vet ni vem det är som sjunger?
1 Jay Epae x Burl Ives 2 Pekka Langer

9. Dags för reklam! Den här gången råkar vi tappa ett glas i golvet - och gissa vad?
Mamma, det höll! Glaset heter som alla vet Duralex och det är nästan omöjligt att
ha sönder. Ordet duralex kommer från latinets "Dura lex, sed lex" ("Lagen är hård,
men den är lagen"). Från vilket land kommer Duralex?
1 Frankrike
x Sverige
2 USA

3. 1960-talet var en tid när man gärna använde gamla folkmelodier som man skrev nya
texter till. Här är det den skotska folkvisan Loch Lomond som fick bli “Bortom bergen”.
Känner ni igen sångerskan?
1 Grynet Mollvig
x Siw Malmkvist
2 Britt Damberg

10. Har det varit svåra frågor, tycker ni? Nu blir det i alla fall en alldeles för lätt fråga.
Låten heter Surrender, den släpptes 1961. Vem sjunger?
1 Pery Como x Pat Boone
2 Elvis Presley

4. Nu ska vi spela upp en signaturmelodi! Det blir en TV-serie - i svartvitt förstås för vi befinner oss i början av1960-talet. Vilken TV-serie handlar det om?
1 Falcon Crest
x Dallas
2 Prärie

11. Love me warm and tender! En trånande och längtande sångare som också
är en mycket duktig låtskrivare. Vad vet vi mer om honom? Jo, som liten
hade han en barnflicka som hette Diana. Vad heter sångaren?
1 Bobby Darin
x Paul Anka
2 The Big Bopper

5. Då och då med jämna mellanrum har vi ett reklaminslag. Vi måste ju få in lite pengar
till verksamheten också. På 60-talet visste alla att den gula hinnan på tänderna lätt
kunde borstas bort med Pepsodent. Nästan alla tandkrämer för vuxna innehåller ett
kemiskt ämne för att motverka karies, vilket?
1 fluor
x klor
2 bor
6. Det är ganska sällan som låtar på tyska blir populära i Sverige. Seemann med
sångerskanLolita var dock ett lysande undantag. Den kanske känns igen av någon?
Många barn läste också tyska i skolan. Då ska vi se om tyskan sitter kvar...
Durch - für - gegen - ohne - um - wider. Vilken ordklass tillhör dessa ord?
1 substantiv
x adjektiv
2 prepositioner

12. Med lite tur finns det någon som lyssnar nu som heter Charlie, eller i alla fall
Kalle? Hur som helst - här är Charlies hyllningssång som framförs av...
1 Siw Malmkvist x Lill Babs 2 Anita Lindblom
13. Radio Nord blev inte särskilt långlivad. Den 30 juni 1962, klockan 24:00
spelades den sista skivan från radiostationen, nämligen "Stick i väg Jack".
Vem sjunger?
1 Nannie Porres
x Monica Zetterlund
2 Monica Nielsen

