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1. Tango - Jalouisie
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2. Gunnar Wiklund - Han måste gå
3. 324 meter - Eiffeltornet

2

4. Cor - Hjärtats röst

2

6. Dalarna - Den svartsjuka trubaduren

1

7. boxare - Sån´t är livet

1

x

8. Leva livet - It´s my party
9. Elvis Presley - Suspiciuos minds

2
1

11. The Beatles - Run for your life

2

12. USA - Banks of the Ohio

2

13. Maritza - Lät du henne komma närmre
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5. skådespelare - Trubbel

10. Simson - Delilah



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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Svartsjuka

1. Svartsjuka kan man känna när en värdefull relation hotas av en rival, inbillad eller
verklig. Först ut att skildra svartsjukans demon här hos oss är Anita Lindblom. Hon
sjunger sången Jalouisie. Vilken dans passar bäst till den här berömda melodin?
1 Tango
x Rumba
2 Vals
2. Om ni lyssnar noga på sångens inledning får ni höra hur det lät när man använde
telefonens nummerskiva - innan knapptelefonen och mobilen fanns. Och ja, man
lyssnade på musik från grammofon på den tiden, inte på Spotify. Vem sjunger?
1 Bertil Boo
x Gunnar Wiklund
2 Carli Tornehave
3. Eiffeltornet i Paris byggdes under åren 1887-1889 till världsutställningen Exposition
Universelle som anordnades 1889 för att fira hundraårsjubileet av franska revolutionen.
Om man först skulle ta hissen upp och sedan klättra vidare allra högst upp i tornet
- hur långt är det till marken?
1 124 meter
x 224 meter
2 324 meter
4. Sven Arefeldt beskriver sorgset hur svartsjukan sliter sönder hans förhållande i sången
Hjärtats röst. Oss emellan har hjärtat ingen röst. Det är bara en muskel som pumpar blod.
Vad heter hjärta på latin?
1 Pancreas
x Hepar
2 Cor
5. Nu blir det Trubbel! Olle Adolphson framför sin egen sång där den svartsjuke
huvudpersonen är fullt beredd att slå en hammare i skallen på sin rival.
Olle Adolphson hade en mycket berömd pappa som hette Edvin.
Vilket yrke hade Olles pappa?
1 bankdirektör
x skådespelare 2 författare
6. Många män har svårt att förstå sig på kvinnor. Hur kan en kvinna föredra en solbränd,
vältränad rik man i Stockholm framför en blek och fet svartjobbare i Orsa?
Det är helt obegripligt! I vilket landskap ligger förresten Orsa?
1 Dalarna
x Värmland
2 Jämtland

7. Sån´t är livet, det har ju faktiskt blivit ett talesätt som lever kvar! Vi låter Anita
Lindblom sjunga för andra gången i den här frågesporten. Anita hade ett mycket
uppmärksammat och omskrivet förhållande med Bosse Högberg.
Vilket yrke hade Bosse Högberg?
1 boxare
x musiker
2 fotbollsspelare
8. Det är min fest och jag gråter så mycket jag vill!!! Om Johnny smiter iväg med
Judy så övergår förstås festen i gråt. På svenska sjöngs den här melodin in av
Lill Babs. Blunda, tänk på Lill Babs och nynna melodin... kommer ni ihåg vad
den hette på svenska?
1 Läppstift på din krage x Leva livet 2 Gråt inga tårar
9. Suspiciuos minds... svartsjukan och misstroendet härjar förstås i hela världen och
har så gjort i alla tider. Här är det svartsjuka på amerikanska. Vem sjunger?
1 Buddy Holly
x Gene Vincent
2 Elvis Presley
10. Nu blir det hårda tag! I Tom Jones sång Delilah bevakar huvudpersonen sin käras
hus från andra sidan gatan. När hennes älskare gått konfronterar han henne och
sticker sedan ner henne med en kniv. Kvinnans namn är nog hämtat ur bibeln
där Delilah förråder sin man. Vad hette mannen?
1 Simson
x Goliat
2 Salomo
11. Jag skulle hellre se dig död än att se dig med en annan man! Det är tur att det bara
är en sång från 60-talet... Spring för livet! Om jag ser dig med en annan man är det
slutet för dig, lilla flicka! Vad heter bandet som sjunger Run for your life?
1 The Rolling Stones
x The Kinks
2 The Beatles
12. Nu blir det mer knivar och svartsjuka! I Banks of Ohio sjunger Joan Baez
om ett svartsjukedrama som sorgligt nog slutar med ett knivmord. I vilket
land flyter Ohiofloden?
1 England
x Australien
2 USA
13. Lät du henne komma närmre, var hon vackrare än mig? Melissa Horn
sjunger inlevelsefullt om hur hennes älskade lämnat henne för en annan.
Melissas mamma är också sångerska som bland mycket annat har spelat
in en skiva med skillingtrycksvisor: Jämmer och elände.
Vad heter Melissa Horns mamma?
1 Monika
x Maritza
2 Marie

