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1. Frankrike - All you need is love

x

2. Lena Philipsson - Kärleken är evig

4. Ulla Billquist - Säg hur har du det med kärleken idag?

2

5. Allan Edwall - Kärleksvisa
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6. Marie Fredriksson - Ännu doftar kärlek
7. Sparv - Hymne à l´amour
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8. Enköping - Kärlek och pepparrot
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10. Anna-Lena Löfgren - Kärlek på lasarett
11. 10-12% - kaffe utan grädde
12. Ernst - Det är den stora, stora kärleken
13. Nils Ferlin - I folkviseton
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3. Kenneth - För kärlekens skull

9. 1968 - Det börjar verka kärlek, banne mig!
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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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1. All you need is love sjöng Beatles med John Lennon som låtskrivare 1967.
Sången inleds med snutt från en välbekant nationalsång. Vilket är landet?
1 England
x Tyskland
2 Frankrike
2. Kärleken är evig, det är bara föremålen som växlar. Vem är det som sjunger?
1 Carola Häggkvist
x Lena Philipsson
2 Veronica Maggio
3. För kärlekens skull framförs här av Ted Gärdestad, som också skrivit melodin.
Texten skrevs av hans bror, vad var hans namn?
1 Kenneth
x Kent
2 Karl
4. Hur har du det med kärleken idag? Det här är en sång från en helt annan tid än vår.
Sångerskan var en mycket stor och älskad artist på sin tid. Vem är det som sjunger?
1 Zarah Leander
x Brita Borg
2 Ulla Billquist
5. Nu kommer en visa i folkton. Den är skriven i gammal stil och kunde lika gärna ha
varit en folkvisa i en gammal visbok med vaxdukspärmar. Men så är inte fallet!
Vem är det som sjunger - och som också skrivit visan?
1 Evert Taube
x Alf Hambe
2 Allan Edwall
6. Ännu doftar kärlek och hoppet blir till tro sjunger en världsberömd sångerska.
Vem sjunger? Om ni behöver en ledtråd kanske Per Gessle kan vara en hjälp?
1 Monica Zetterlund
x Marie Fredriksson
2 Malena Ernman
7. Hymne à l´amour med den helt unika Edith Piaf. En fantastisk röst kom ur en liten,
späd kropp. Kommer ni ihåg vilken liten fågel som Edith Piaf liknades vid?
1 Sparv
x Näktergal
2 Lärka

8. En ganska ilsken visa sjunger Monica Zetterlund. Visan är skriven av Olle Adolphson
och heter Kärlek och pepparrot. Vilken svensk stad förknippas pepparroten med?
1 Enköping
x Västerås
2 Linköping
9. Det börjar verka kärlek, banne mig! Sången skrevs av Expressenjournalisten Peter
Himmelstrand och sjöngs av Claes-Göran Hederström i Melodifestivalen. Vilket år
vann den här låten den svenska uttagningen och kom på femte plats i Eurovision Song
Contest?
1 1968
x 1988
2 2008
10. Nu blir det ännu mer kärlek! Den här gången frodas kärleken på lasarettet. En lite
udda visa kan man kanske tycka idag, vem är det som sjunger?
1 Rock-Olga
x Bibi Johns
2 Anna-Lena Löfgren
11. Melodi nummer elva är faktiskt en reklamvisa för Mjölkcentralen. Den slog bra!
Kärlek utan kyssar var vid den här tiden helt likställt med kaffe utan grädde.
Det är Gösta Jonsson som sjunger och året är 1938. Hur hög fetthalt har kaffegrädde?
1 10-12%
x 35-40%
2 75-80%
12. Från skivan Anita Lindblom sjunger Sylvain lyssnar vi nu till den positiva melodin
Det är den stora, stora kärleken. I texten nämns Wigforss som var finansminister
i Sverige när den här sången var aktuell. Vad hette han i förnamn?
1 Tage
x Ernst
2 Per-Albin
13. Till sist sjunger Jeja Sundström I folkviseton. Dikten är tonsatt av Torgny Björk,
men vem skrev dikten?
1 Dan Andersson
x Nils Ferlin
2 Hjalmar Gullberg

