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10. Lasse Dahlquist
11. Carola
12. Lasse Berghagen
13. Magnus Uggla
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4. Mats Paulson
5. Owe Thörnquist
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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!
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8. Nästa ballad handlar om någonting som faktiskt aldrig hände. Trots det är
händelsen mycket målande skildrad av Olle Adolphson. Artisten som sjunger
är född långt bort ifrån Tegelbacken i Stockholm. Vad heter hon?
1 Ann-Louise Hansson x Anna-Lena Löfgren 2 Siw Malmkvist

1. När morgonen gryr framförs här av en mycket mångsidig artist och konstnär.
Vem är det som sjunger?
1 Orup
x Niklas Strömstedt
2 Gösta Linderholm

9. Varför skulle inte båtar kunna bli kära? I den här mycket underfundiga visan
beskrivs båtarnas kärleksliv på ett mycket kärleksfullt sätt. Sången heter Båtlåt,
vem är det som sjunger?
1 Stefan Ljungqvist x Ulf Gruvberg
2 Robert Broberg

2. En valsmelodi är som bekant en dikt av Nils Ferlin, tonsatt av Lille Bror
Söderlundh. Frågan är nu bara: Vem är det som sjunger visan?
1 Anna-Lotta Larsson
x Ulla Sjöblom
2 Monica Zetterlund

10. Nu återvänder vi till Västkusten i sällskap med Stefan Ljunqvist. Han sjunger
en visa som heter Morfar har berättat. Vem är det som skrivit visan?
1 Sven Paddock
x Lasse Dahlquist
2 Valdemar Dahlquist

3. Kivik - känt för bland annat äppelodlingar och författaren Fritiof Nilsson
Piraten. På denne mans gravsten finns det inget namn inristat. Däremot står
det: “Här under är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 jan. 1972."
Så till själva frågan: Sången heter Kivikspolskan, vem sjunger?
1 Östen Warnerbring x Hasse Andersson
2 Peps Persson

11. En vacker höstvisa som heter När löven faller av framförs här av... ja, vem är
det som sjunger?
1 Agnes
x Carola
2 Cornelia

4. Nu ska vi gå barfota utan strumpor och skor. Visan är skriven av sångaren
själv som är en mycket välkänd person i viskretsar. Vad heter han?
1 Owe Thörnquist
x Mats Paulson
2 Stefan Demert
5. När vi ändå är inne på att njuta av livet - varför inte ta en Rumba i Engelska
Parken? Vi har förresten också planterat en kaktus på marken, enligt visan.
Vem är det som både dansar rumba och planterar kaktusar?
1 Owe Thörnquist
x Magnus Uggla
2 Gösta Linderholm
6. Vi tänker oss en solig morgon i norra Bohuslän. Musiken som hörs i fjärran
är just sången Solig morgon som sjungs av Mikael Samuelsson. Då börjar
tankarna gå... vem är det som har skrivit visan?
1 Ruben Nilson
x Evert Taube
2 Alf Hambe
7. Den första av två ballader handlar om en kaxig myra som går ett mycket
sorgligt öde till mötes på grund av alkoholens verkningar. Visdiktaren själv
sjunger, vad heter han?
1 Totte Wallin
x Pyret Moberg
2 Stefan Demert

12. När det här skrivs håller sommaren just på att ta slut. Det kanske det inte är
när ni lyssnar till nästa visa som heter Farväl till sommaren. Men - det kommer
i så fall en ny sommar med tiden - och den kommer också att ta slut.
I vilket fall som helst - vem är det som sjunger?
1 Lars Winnerbäck
x Lasse Holm
2 Lasse Berghagen
13. Till sist ska vi alla få bli kungar för en dag tillsammans med Magnus...
vad är det han heter i efternamn?
1 Uggla
x Carlsson
2 Nilsson

