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1. Sten-Åke Cederhök - Du är välkommen till Göteborg

1
1

x

2

2. Sonya Hedenbratt - Låt hjärtat va´ me´

4. GAIS - Känn ingen sorg för mig Göteborg

2

x

7. Swe-Danes - Kärleksvisa

2

8. Björn Ulvaeus - Så börjar kärlek

10. Nationalteatern - Bängen trålar
11. Janne Lucas - Växeln hallå!
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6. Rune Gustafsson - Killing me softly

9. Alf Robertson - Tacka vet jag vanligt folk



x
x

3. 1890 - Eldarevalsen

5. Barbro Hörberg - Med ögon känsliga för grönt

2

1
1

x

12. en trälåda - Varje vår kommer våren från väst

2

13. havet - Snart skiner Poseidon

2

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. Vi hälsas välkomna till Göteborg av en artist som i och för sig är född i Småland.
Han var bara ett par månader gammal när han anlände till Göteborg och talade om
sig själv som "3 kg smålänning och 100 kg göteborgare". Vem handlar det om?
1 Sten-Åke Cederhök x Sven Wollter 2 Ingvar Oldsberg
2. Vår andra artist föddes på Fjällgatan 16 i Masthugget. Hon har sjungit i många olika
sammanhang och medverkat i revysammanhang, TV-program och scenframträdanden.
På skiva finns det tyvärr inte så många inspelningar som det borde. Vem är hon?
1 Ulla-Bella Fridh x Git Gay
2 Sonya Hedenbratt
3. 1906 rymde Evert Taube från Göteborg till Stockholm för att bli konstnär. Året efter
gick han till sjöss och återkom inte till Sverige förrän 1909. 1910 begav han sig åter
till sjöss, den här gången till Argentina. Vilket år föddes Evert Taube?
1 1885
x 1890
2 1895

7. Som en sträng på gitarren...ja, vi fortsätter med gitarrtemat. Här är det Sofia
Källgren som föddes den 17 augusti 1970 i Högsbo i Göteborg. Sången hon
sjunger är skriven av en dansk gitarrist, Ulrik Neumann. Vilken berömd trio
ingick han i under åren 1958-62?
1 Trio me´ Bumba
x Swe-Danes
2 Triple and touch
8. Nästa artist förknippas nog inte av de flesta med Göteborg, men han föddes
faktiskt den 25 april 1945 i Lundby, Göteborg. När han var sex år gammal
flyttade hans familj till Småland. Hör ni vem det är? En ledtråd skulle kunna
vara sångerskan, hon som senare skulle bli hans fru.
1 Hansi Schwartz x Tony Roth 2 Björn Ulvaeus
9. Tacka vet jag vanligt folk! Nästa artist växte upp i Gamlestaden i Göteborg och
gick till sjöss på M/S Canada 1957 då han bara var 15 år gammal. Det dröjde
10 år innan han gick i land för gott. Vem är det som sjunger?
1 Alf Robertson
x Sven Wollter
2 Ulf Dageby
10. Nu ska vi besöka Näckrosdammen, Vasaparken och Femmans torg i sällskap
med både bängen och ett göteborgskt band. Vilket är bandet?
1 Nationalteatern x Nynningen
2 Ebba Grön

4. Känn ingen sorg för mig Göteborg. Att fråga efter artistens namn känns lite för enkelt.
Så frågan får bli: Vilket lag är Håkan Hellströms favoritlag i fotboll? Det var faktiskt
också Sten-Åke Cederhöks favoritlag.
1 Örgryte
x GAIS 2 IFK Göteborg

11. Så slår vi nummer nio på nummerskivan och hamnar då förstås hos växeln.
Artisten är född 3 oktober 1947 i Gamlestads församling (i nuvarande Nylöse
församling) i Göteborg. Växeln, hallå! Vem är det som sjunger?
1 Lasse Holm
x Janne Lucas
2 Lasse Berghagen

5. Nästa artist var både viskompositör, vissångerska och faktiskt också revyskådespeleska.
Hon inspirerades mycket av den franska visan och vi ska få lyssna till hennes egen
visa, den som jag tror att många av er känner igen. Vem är det som sjunger?
1 Barbro Hörberg
x Karin Juel
2 Margareta Kjellberg

12. Vi kan inte under några som helst omständigheter lämna Göteborg utan att träffa
Lasse Dahlquist! Visserligen är han född på Lidingö i Stockholm, men så göteborgsk
att han till och med fått en egen staty på Liseberg. Vad har skulptören placerat
den sittande Lasse Dahlquist på?
1 en häst
x en båt
2 en trälåda

6. Gitarr i världsklass! Killing me softly spelas av en artist som föddes 25 augusti 1933
i Göteborg. Han samarbetade musikaliskt med en mängd musiker, bland andra Arne
Domnerus, Egil Johansen och Jan Johansson - för att bara nämna några.
Vem är det vi söker?
1 Janne Schaffer
x Göran Söllcher
2 Rune Gustafsson

13. För en AIK:are känns det inte helt bekvämt att spela IFK Göteborgs ingångslåt.
Men - vidsynta som vi är låter vi alla lyssna till Snart skiner Poseidon.
De grekiska gudarna lär enligt mytologin ha dragit lott om vem av dem som skulle
härska över himmel, hav och dödsriket. Vad härskar Poseidon över?
1 himlen
x dödsriket
2 havet

