
1. ”Vem vet” blev genombrottslåt för Lisa Ekdahl. I vilken liten sörmländsk stad växte
Lisa upp? Vågrätt 12

2. Elvis Presley...tänk att det är mer än sextio år sedan han sjöng in Heartbreak Hotel!
Hur lyder Elvis Presleys mellannamn? Vågrätt 7

3. ”I walk the line” sjunger nu en legendarisk amerikansk countrysångare.
Hans efternamn ska in på Vågrätt 1

4. Lasse Berghagen sjunger sin egen ”En kväll i juni”. Under flera år var Lasse
allsångsledare på Skansen i Stockholm. Var på Skansen äger allsången rum? Lodrätt 6

5. Hooked on a feeling sjunger Björn Skifs. Här söker vi namnet på det landskap som vi
förknippar med honom. Vågrätt 8

6. I original heter den här melodin ”You can have him”. För oss är den väl mest känd som
”Sån´t är livet”. Anita Lindblom heter sångerskan, som säkert alla vet. Men kommer ni
ihåg vad hennes boxande fästman hette? Efternamnet ska in på Lodrätt 2

7. ”Ovan där” sjungs här av en mycket boxningsintresserad sångare med ett ganska
passande efternamn. Det här efternamnet ska in på Vågrätt 6

8. Mrs. Robinson är en av flera fina melodier från filmen ”The Graduate”. Det är Simon &
Garfunkel som sjunger. Filmens manliga huvudroll spelades av en helt ung Dustin Hoffman.
Vad hette filmen på svenska? Lodrätt 5

9. Dagny med Owe Thörnquist - den här sången låter väl väldigt välbekant? Denne Thörnquist
skrev flera sånger som blev något av landsplågor på 50-talet. Kommer ni ihåg vilken stygg liten
insekt han också skrev en visa om? Vågrätt 11

10. ”Lyckliga gatan” som sjöngs in av Anna-Lena Löfgren fick sin svenska text av den begåvade
Britt Lindeborg. Melodin kom från ett annat europeiskt land som passar bra in på Lodrätt 9

11. Spetsa öronen för nu ska vi få lyssna till Liza Minnellis mamma. Vad hette hon?
Hennes förnamn ska in på Vågrätt 10 och efternamnet på Lodrätt 3

12. ”Var blev ni av ljuva drömmar?” Genial text av Tage Danielsson framförd av Monica Zetterlund.
Här hörs det väl ingen dialekt, men vilket landskap kommer Monica från? Lodrätt 4

13. Till sist bjuds vi på ett glas...ja vad då? Namnet på rycken ska in på Lodrätt 1
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