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Kommentarer till Gävle MHF’s Musikkryss 2017-05 
 
 

L11 LA - LA DET SVINGE - JONTEZ 

 
Om förra månaden präglades av vårt musikkafé med Dalapolisens Spelmän så präglas ju maj 
definitivt av ESC alltså Eurovision Song Contest. Därför har jag valt en hel del musik från 
både ESC och Melodifestivalen och jag började med vårt grannland och deras bidrag till ESC 
1985. Här framfördes den dock av Jontez, givetvis för att inte avslöja svaret. 
 
 

L12, V15 ALCAYAGA, VALPARAISO - MENDEZ 
 
Trots ESC så blev det ändå ett par utflykter till Sydamerika i månadens program. Först ut var 
Mendez med Razor Tongue. Den här frågan kan ha ställt till en del problem då artistens 
riktiga namn kanske inte är så kända som artistnamnet. Kanske ännu mindre känt är nog 
varifrån i Sydamerika han kommer, nämligen Valparaiso i Chile. 
 

 

V10 OLA - THE WORRYING KIND - THE ARK - OLA SALO 
 
The ark med Ola Salo i spetsen gjorde ju ett något uppseendeväckande nummer i ESC 2007 
då han klädde av sig helt på överkroppen. Trots det och trots den svängiga låten kom dem 
bara på en 18:e plats i ESC. 
 

 

L1 BEETHOVEN - MOONLIGHT SONATA 
 
Så, efter ”reklaminslaget”, lite klassiskt även den här gången. Jag spelade Moonlight sonata 
komponerad av Ludwig van Beethoven 1801. Det fullständiga namnet på kompositionen är 
Piano sonata No. 14 in C minor ”Quasi una fantasia”, op. 27, No 2. Lätt att förstå att den har 
fått ett populärt namn! 
 

 

L3 ETTA - DIGGI-LOO DIGGI-LEY - HERREYS - VINNARE ESC 1984 
 
Åter till ordningen så här i maj och lite mer ESC. Nu med Herreys 1984 och den här gången 
gick det betydligt bättre 2007. Diggi-Loo, Diggi-Ley kom på första plats. 

 

 

V9, L14 VICTOR, JARA - TE RECUERDO AMANDA - VICTOR JARA 
 
Så tog jag en tur till Sydamerika och Chile igen. Den här gången representerades landet och 
världsdelen av den kände sångaren och diktaren Victor Jara. Han fick inte vara kvar längre än 
till 1973 då han mördades i samband med militärkuppen. Han skrev antagligen för 
regimkritiska texter. 
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V4 EKMAN - I SPORTAFFÄREN - LENA NYMAN OCH GÖSTA EKMAN 
 
Som jag sa i programmet så gick jag ifrån titeln när det gäller illustrationen för V4. Det blev 
varken sång eller musik utan i stället en sketch med Lena Nyman och Gösta Ekman, ”I 
sportaffären”, där det görs parodi av det köpvansinne som väl fortfarande gäller i många 
sammanhang när kunden inte kan stå emot säljargumenten. Här lyckades ju dock kunden stå 
emot och det blev inget köp alls! Jag ville gärna uppmärksamma Gösta Ekman med denna 
illustration. Han gick bort den 1 april i år. 
 

 

L6 NY - NEW YORK, NEW YORK - MAGIC SAX 
 
Jag försöker få med filmmusik varje gång och här är ett exempel, filmen New York, New 
York från 1977. I filmen sjöngs låten av Liza Minelli. Även Frank Sinatra har gjort den. Som 
lite kuriosa har jag hittat information om att namnet på filmen och låten inte är en upprepning 
av stadens namn utan det handlar om den amerikanska standarden att alltid ange en stads 
namn tillsammans med den delstat där staden ligger. Då staden New York ligger i delstaten 
New York blir det därför så. 
 

 

L5 MAMY - MAMY BLUE - LOS MAYAS 
 
Den här ursprungligen franska melodin komponerades av Hubert Giraud 1970 och översattes 
till engelska 1971. Bland de kanske mest kända tolkningarna av låten märks den med Roger 
Whittaker. Som illustration hittade jag en version med Los Mayas. 
 
 

L2 MIAMI - MIAMI VICE THEME - JAN HAMMER 
 
”Reklam” igen och sedan TV-seriedags. Under 80-talet var deckarserien Miami Vice mycket 
populär. Den sändes mellan 1984 och 1989. I serien arbetas det med brott som narkotika- 
prostitutions- och vapenaffärer. Många numera kända artister blev kända efter att på olika sätt 
ha deltagit i serien. 
 
 

V1, L13 BLOMSTERTID, DANA - DEN BLOMSTERTID NU KOMMER - DANA 
DRAGOMIR 
 
Ingen försommar utan ”Den blomstertid nu kommer” här med Dana Dragomir på panflöjt. 

 

 

V7 TITTI - FRÖKEN UR SÅNG - TITTI SJÖBLOM 

 
En lite udda låt med Titti Sjöblom. Hon deltog faktiskt 1974 i Melodifestivalen med den här 
sången. Det året  vann som bekant Waterloo med ABBA: 
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L8, V13 GER, DEJ - JAG GER DIG MIN MORGON - LARS ROOS 
 
Lars Roos är tacksam att använda som illustration då han har gjort så otroligt många låtar 
instrumentellt. ”Jag ger dig min morgon” är ett exempel på det. Visan skrev av Tom Paxton 
och hette i original ”I give you the morning”. Fred Åkerström skrev den svenska texten 1972. 
 
 

L16 SIR - CROCODILE ROCK - ELTON JOHN 
 
Som avslutning ville jag ha en fin titel som svar och den fick illustreras med Crocodile Rock 
med Elton John, eller Sir Elton Hercules John, som han heter. Han hette ursprungligen 
Reginald Kenneth Dwight. 
 

 

Lycka till med junikrysset önskar Ove Sandert. 


