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...och 12 andra melodier
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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. Ulla Billquist - Räkna de lyckliga stunderna blott

2. Evert Taube - Vals i Furusund

3. Ulla Sallert - Får jag lämna några blommor

4. Sven-Olof Sandberg -Med dej i mina armar

5. Thory Bernhards - Vildandens sång

6. Brita Borg - Egon

7. Bertil Boo - Konvaljens avsked

8. Karin Juel - Ancora bar

9. Åke Söderblom - Klart till drabbning

10. Anders Börje - Sjömannen och stjärnan

11. Harry Brandelius - Hälsa dem därhemma

12. Åke Grönberg - En gång jag seglar i hamn

13. Harry Belafonte - Jamaica farewell
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1. Den första melodin har handlar om ett solur och texten är väl värd att lyssnas på.
Melodin är skriven av Jules Sylvain, men vem är det som sjunger?

1 Ulla Billquist x Towa Carson 2 Karin Juel

2. Den andra sången sjungs av kompositören själv. Denne man har skrivit många
sånger om resor och främmande platser. Den här gången minns han en båttur han
själv gjorde i Stockholms skärgård. Vem är det vi är ute efter?

1 Elof Ahrle x Evert Taube 2 Sverker Ahde

3. De två första sångerna var väl inte alltför svåra, eller hur? Den tredje sången
kanske blir lite värre. Visan vi ska få höra är ursprungligen en dikt av Nils Ferlin.
Tonsättningen är gjord av LilleBror Söderlundh. Vem är det som sjunger?
(Ledtråd 1: Hon spelade Eliza mot Jarl Kulle i My Fair Lady
Ledtråd 2: Förnamnet är Ulla)

1 Sonja Stiernqvist x Ulla Sallert 2 Kerstin Dellert

4. Som fjärde sångare kommer en herre som vi inte får höra för ofta nu för tiden.
Melodin är hämtad från en film med samma namn som sången. Text: Hasse Ekman,
musiken av Kai Gullmar. Ja, nu fattas egentligen bara en sak: Vad heter sångaren?

1 Sven-Olof Sandberg x Harry Brandelius 2 Åke Söderblom

5. Vår femte sång är från början ett skillingtryck. Melodin är faktiskt skriven av
en blott tolvårig flicka, det är ganska ovanligt. Många år senare blev sången en
schlager och något av en landsplåga i radio.
Kapellmästaren hette Leon Landgren och sjöng gjorde.... ja vem då?

1 Alice Babs x Lily Berglund 2 Thory Bernhards

6. Om jag säger namnet Egon, vem tänker man då på? Kanske tänker någon på
Egon Kjerrman, han som ledde Allsång på Skansen och sjöng hellre än bra?
Men är det någon som kommer ihåg en sång om just Egon?
Lyssna på texten, den är riktigt kul! Skönhetsidealen har ändrats något sedan
den här tiden. Visst var det bättre förr? Vem är det som sjunger?
(Ledtråd: Motvillig primadonna hos både Karl Gerhard och Povel Ramel)

1 Ulla Billquist x Towa Carson 2 Brita Borg

7. Den sjunde sången är sorgset vemodig och handlar om en liten välluktande
blomma vars bär man inte ska äta. Melodin är säkert välbekant, men vem är
det som sjunger?
Ledtråd : Han brukade kallas ”Den sjungande bonden”)

1 Stig Olin x Carli Tornehave 2 Bertil Boo

8. Från och med sång nummer 8 kommer vi att befinna oss på resande fot!
Vi börjar med att besöka en stad i Spanien, närmare bestämt Katalonien -
och ännu närmare: Barcelona.
Här slår vi oss ned i baren på Ancora bar och lyssnar till.... Ja, vem då?
1 Märta Ahlberg x Margareta Kjellberg 2 Karin Juel

9. I melodi nummer nio befinner vi oss åter igen till havs och gör oss klara
för en drabbning. Det här är faktiskt en duett så vi kan välja att ställa frågan
på antingen sångerskan eller sångaren.Tja, jag tror att kvinnan är lättast att
känna igen, men den här gången frågar vi efter mannen.
Vad heter han? (Ledtråd: Förnamnet är Åke)

1 Åke Söderblom x Lasse Dahlquist 2 Johnny Bode

10. Nu är vi redan framme vid den tionde melodin. Den handlar om en sjöman,
hemlängtan och en stjärna. Sångtiteln är ”Sjömannen och stjärnan”.
Vem är det som sjunger?

1 Calle Reinholdz x Anders Börje 2 Nils Ferlin

11. Den elfte melodin är så känd så att jag tror att nästan alla kan sjunga
med i den utantill.Sången är dansk men den svenska texten följer originalet
ganska troget.Vad den heter? Jo, den heter”Hälsa dem därhemma” -
men vem är det som sjunger?

1 Harry Brandelius x Harry Persson 2 Harry Karlsson

12. Nu är vi snart i hamn och får som tolfte sång höra ännu en melodi
som jag tror att alla kan sjunga med i utan att ha något papper att läsa från. S
ången är skriven av Stig Olin, men det är inte han som sjunger här.
Så då är frågan - vem är det som sjunger?
(Ledtråd: Förnamnet är ännu en gång: Åke)

1 Lasse Lönndahl x Janne Carlsson 2 Åke Grönberg

13. I och med den trettonde melodin är vår resa slut för den här gången.
Vi lämnar en ö som kanske någon av er har besökt? I vilket fall som helst
säger vi adjö till ön Jamaica tillsammans med, ja, vem är det som sjunger?

1 Perry Como x Frank Sinatra 2 Harry Belafonte
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