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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. Anni-Frid Lyngstad - Min egen stad

2. Towa Carson - De tre klockorna

3. alveoler - Utan dina andetag

4. Grymlings - Mitt bästa för dig

5. Primula veris - Där gullvivan blommar

6. Grundén - Den flickan ska bära mitt efternamn

7. Hjälmaren - Moraklockan

8. Kenneth Andersson - När vi gräver guld i USA

9. Yvonne Ryding - Miss Universum

10. Festfolket (ibland Fästfolket) - Dancing Queen

11. Munktell - Jag önska´ mig en traktor

12. Cinderella - Sista dansen

13. punsch - Sverige
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Eskilstuna

1. Välkommen till Eskilstuna! Staden fick sitt namn efter biskop Eskil av Tuna stift med
biskopssäte i Tuna. Vi börjar med en berömd artist från Eskilstuna - vem sjunger?
1 Anna-Lena Löfgren x Anni-Frid Lyngstad 2 Anna-Lotta Larsson

2. Så till en artist som hela tiden varit Eskilstuna trogen. Hon har mängder av skivsuccéer
- så det finns många sånger att välja bland ...en låt om klockor kanske? Vem sjunger?

1 Siw Malmkvist x Marianne Kock 2 Towa Carson

3. Lite modernare tongångar med Kent blir det nu. I sången Utan dina andetag finns texten:
Jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor... I våra lungor finns en trädformad
struktur med cirka 300 miljoner lungblåsor. Kan ni ett annat namn på dessa lungblåsor?

1 artärer x alveoler 2 artroser

4. 1990 bildade eskilstunasonen Magnus Lindberg ett band på Gotland tillsammans med
Göran Lagerberg, Pugh Rogefeldt och Mikael Rickfors. Vad heter bandet?

1 Arvingarna x Hep Stars 2 Grymlings

5. Om ni klarade förra frågan vet ni också vilket band som framför Där gullvivan blommar.
Vad är det latinska namnet på Gullviva?

1 Anemone nemorosa x Primula veris 2 Hepatica nobilis

6. Nu ska vi unna oss att bli lite romatiska! Den flickan ska bära mitt efternamn lovar
en man som heter Per i förnamn. Vad kommer flickan att heta i efternamn?

1 Grundén x Björling 2 Taube

7. Lite oväntat får vi nu lyssna till operasångaren Folke Andersson när han sjunger
schlagermelodin Moraklockan. Även 1892 när Folke föddes flöt Eskilstunaån
genom staden. Eskilstunaån har sitt utlopp i Mälaren, men vilken sjö är åns källa?

1 Hjälmaren x Storsjön 2 Helgasjön

8. Fotbolls-VM 1994 hölls i USA. I laget fanns en eskilstunakille med nummer 19 på
ryggen. Nu söker vi namnet på denne spelare som lobbade in ledningsmålet mot
Brasilien i matchen som slutade 1-1. Sverige vann till slut brons i VM.
1 Kenneth Andersson x Jonas Thern 2 Henrik Larsson

9. Cool Candys har spelat in en instrumental låt som heter Miss Universum. Om ni
råkar bo i Eskilstuna vet ni förstås vem det är frågan om nu. Året var 1984.

1 Yvonne Lombard x Yvonne Ryding 2 Yvonne Liljekvist

10. Anni-Frid Lyngstad är som bekant en av medlemmarna i ABBA. Vad kallade sig
kvartetten innan de blev ABBA med hela världen?

1 Fyrklövern x Family Four 2 Festfolket

11. Billy Opel alias Karl Erik Morell kommer absolut inte från Eskilstuna utan från Mora.
Men han sjunger här om en traktor, BM 230 Victor som kan beses på ett museum i
Eskilstuna. B står för Bolinder, vad står M för i traktorns namn?

1 Magdeburg x Munktell 2 Myresjö

12. Sista dansen borde förstås ha kommit som allra sista låt, men där ser man hur det
kan bli! Det här är en omvänd Askungesaga där flickan inte får sin prins. Vad är det
engelska namnet på sagan om Askungen?

1 Cinderella x Sleeping Beauty 2 Cecilia

13. Slutnumret får bli Kents låt Sverige, som väl kan passa ganska bra? Välkommen hit,
vem du än är, var du än är... vi bjuder på både sill och färskpotatis på verandan!
Till sist söker vi namnet på en dryck som passar fint till verandan (i alla fall på 1800-talet)

1 punsch x konjak 2 likör


