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Kommentarer till Gävle MHF’s Musikkryss 2017-04 
 
 

V7 VALS - VALS FRA SOGN – DALAPOLISENS SPELMÄN - KOMP. EDVARD 
VEUM 

 
April månad präglas för Gävle MHF av vårt traditionsenliga musikkafé med Dalapolisens 
Spelmän vilket givetvis också smittar av sig på vårt kryss. Så första frågan illustreras av dem 
med melodin Vals fra Sogn komponerad av Edvard Veum. Här var alternativa kunskaper 
användbara. Antingen vilken dans som dansas till låten eller om titeln är känd. 
 
 

V13 DARK - DARK LADY INSTRUMENTAL 
 
Genre-byten är alltid kul, tycker jag. Här kom ett sådant. Dark Lady förknippar nog de flesta 
med pop-drottningen Cher. Henne fick vi dock inte höra utan det var titeln det gällde. 
 

 

L5, L6 ROLAND, CEDERMARK - LILLA VACKRA ANNA - NYINSPELNING FRÅN 
2007 
 
För många år sedan, innan vi kom i kontakt med Dalapolisens Spelmän, arrangerade vi ett 
musikkafé med Roland Cedermark och vi höll till på anrika skogsmuséet Silvanum i Gävle. 
Det blev också ett lyckat arrangemang. Cedermark tror jag nog de flesta känner igen på hans 
speciella spelstil. 
 

 

V1 DALMASAR - DU SKA HA TACK - DALAPOLISEN - KOMP. GIDEON 
WHALBERG 
 
Så var det dags för Dalapolisen igen fastän jag inte nämnde dem i frågan den här gången och 
orsaken var givetvis det jag frågade om: Vad är de? De fick spela melodin Du ska ha tack 
komponerad av Gideom Whalberg. 
 

 

L1 DAN - PER OLS PER ERIK - DALAPOLISEN - DAN ANDERSSON 
 
Mer Dalapolisen! Den här gången en text skriven av poeten Dan Andersson, Per Ols Per Erik. 
Inspelningen gjordes vid Dalapolisens 40-årsjubileum 2015 vid deras konsert hos oss i Gävle. 
CD’n som blev resultatet av den inspelningen finns att beställa via vår hemsida. 
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V15 ON - MY HEART WILL GO ON INSTRUMENTAL - THE CITY OF PRAGUE 
PHILHARMONIC ORCHESTRA 
 
Det brukar för det mesta komma med någon eller några filmlåtar i kryssen, så också den här 
gången. Filmen Titanic är ju tacksam att fråga om och här spelade jag en melodi som vi är 
vana att höra Celine Dion sjunga. Här fick hon inte vara med utan det blev i stället Prags 
filharmoniska orkester som spelade My heart will go on. Allt detta gav det lilla ordet ON. 
 

 

L2, V14, V12 ANNA, LOTTA, LARSSON - BLOTT EN DAG - PSALM 249 - 
GÖRAN FRISTORP OCH ANNA-LOTTA LARSSON 
 
Om det förra svaret var långt så blev nästa desto längre. En trippelfråga eftersom det handlade 
om artistens hela namn där förnamnet är dubbelt. Dessutom blev det ett totalt musikstilbyte 
igen. Från filmmusik till svensk psalm. Göran Fristorp sjöng tillsammans med Anna-Lotta 
Larsson och det var hennes hela namn jag sökte. 
 

 

L7 VAN - JUMP - VAN HALEN 
 
Så det här med musikstilen igen. Här hade jag ju förvisso kunnat spela något med Beethoven 
för att få samma svar men han var ju med förra månaden. Så det blev hårdrock istället och 
klassisk sådan. Jump med Van Halen. 
 

 

L9 SARA-S - NEVERLAND - SARA SANGFELT 
 
Så lite nytt som omväxling, åtminstone relativt ny. Sara Sangfelt slog ju igenom 2013 och 
med tanke på hur snabbt allt går idag kanske det inte är så nytt! Hur som helst sjöng hon 
Neverland för oss. 
 
 

L4 SÅGBLAD - AMAZING GRACE - SIONE ALEKI 
 
Sedan kom verkligen lite annorlunda musik, ja, inte låten i sig utan instrumentet, en såg. För 
att krångla till det lite frågade jag om instrumentet som Sione Aleki spelar på. Det är ju ett 
sådant. Det blev lite besvärligt då enbart såg inte passade. Svaret blev sågblad. 
 
 

L8 LUCAS - CHATTANOOGA CHOO CHOO - JANNE LUCAS 
 
Nu blev det fart och fläkt med Chattanooga Choo Choo och den här låten har många gjort i en 
rad olika versioner. Här fick Janne Lucas köra sin som illustration. 
 
 

 

 



 3 

L11 ELO - WHEN I WAS A BOY - ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA 

 
Electric Light Orchestra är också tacksamma att använda som illustration då det behövs en 
förkortning och inte ett riktigt ord. De spelade When I was a boy. 
 
 

V10 NÄR - NÄR VI RÖR VARANN - CHRISTIAN ANTBLAD 
 
Här skulle jag ha kunnat låta Lars Roos sköta illustrationen men så hittade jag i stället 
Christian Antblad som jag tyckte spelade När vi rör varann riktigt bra. 
 
 

L3 MARSCHLÅT - TIBRANDSMARSCHEN - DALAPOLISEN - KOMP. RICHARD 
NÄSLIN 
 
Jag slutade som jag började, alltså artistmässigt, med Dalapolisen och Tibrandsmarschen 
komponerad av Richard Näslin. Som sagt, låtstilarna varierar väldigt i programmen och här 
var det alltså en marschlåt som svar. 
 

 

Lycka till med majkrysset önskar Ove Sandert. 


