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Kommentarer till Gävle MHF’s Musikkryss 2017-07 
 
 

L5 UGGLA - JAG OCH MIN FAR - MAGNUS UGGLA 

 
Den här låten spelades mer eller mindre dagligen för några år sedan. Det är lätt att få intrycket 
att det är Ugglas låt vilket dock inte stämmer. Den skrevs ursprungligen av Olle Ljungström 
1997. Efter det har både Love Olzon och Pernilla Andersson gjort sina versioner och 2012 
gjorde Magnus Uggla den till en succé. 
 
 

L4 ARMS - BROTHERS IN ARMS - DIRE STRAITS 
 
Brothers in arms är en av låtarna på albumet med samma namn från 1985. Albumet räknas 
som det sjätte mest sålda albumet genom tiderna. 
 

 

V10, V8 MOT, EN - HELLO SUN. GOODBYE RAIN (MOT EN NY HORISONT) - 
THE REFRESHMENTS 
 
Från den stora världen återvände jag till Gävle för en stund och bandet The Refreshments här 
med en låt på engelska, Hello sun, goodbye rain. Det gällde att komma på vad den heter på 
svenska. Låten har spelats in av flera artister bl. a. Lasse Stefanz. 
 

 

V7 XYLOFON - SUITE NO 2 MINUET, BADINERIE - LENKA MOLCANYIOVA 
 
Lenka är en lovande slovakisk musikant som bl. a. spelar saxofon, xylofon, piano och 
trummor. Hon spelar solo såväl som i olika band. Hon har också uppträtt i slovakisk TV. 
 

 

L10 METTE-MARIT - NORGES NATIONALSÅNG JA, VI ELSKER DETTE LANDET 
 
Ja, vi elsker dette landet heter egentligen Sang for Norge och texten skrevs 1859 av 
Bjørnstjerne Bjørnson och musiken komponerades 1864 av Rikard Nordraak. Texten fick sin 
nuvarande form 1869. 
 
Mette-Marit är kronprinsessa av Norge sedan hon den 25 augusti 2001 gifte sig med kronprins 
Haakon Magnus. 

 

 

V11, L9 ARM, TÅR - HUVUD, AXLAR, KNÄN OCH TÅR - GUNILLA - ALBUM 
BARNENS KARAOKE 
 
Så var det dags för lite barnmusik och det blev i form av sångleken Huvud, axlar, knä och tår 
med vilken barn tränar koordination, kroppsdelar, sång och talförmåga. 
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V6 IGGESUNDSGÄNGET - EN SOMMARBILD - IGGESUNDSGÄNGET 
 
Så åter till närområdet, om än Hälsingland, och Iggesundsgänget som bildades 1973 efter att 
Janne Krantz, Nisse Damberg och Jens Kristensen möttes på Delsbostämman 1972. Gänget 
var aktiva i 30 år och gav ut 14 album. En lång rad artister passerade som mer eller mindre 
långvariga medlemmar i gänget. 
 

 

L3 SUNNAN - DANSEN PÅ SUNNANÖ - HK REEVES 
 
Nu blev det en riktningsfråga nämligen vad söder hette förr. Då var det lämpligt att Evert 
Taube har skrivit Dansen på Sunnanö som illustration. 
 

 

V1 ANASTASIA - MUSIK FRÅN FILMEN 
 
Barnfilmmusik med historisk bakgrund, nämligen historien om den sista tsar-familjen, 
Romanov. Eller kanske mer korrekt tiden efter att familjen dödades och det spreds ett rykte att 
dottern Anastasia hade överlevt. 
 
 

L2 TV-SOFFA - MORGONSOFFAN - BENJAMIN TESTAR SALSA - BJÖRN 
GUSTAFSSON 
 
En ljudillustration från en parodi på alla morgonprogram som sänds i TV, här med Björn 
Gustafsson, där han testar att lära sig dansa salsa. Den här frågan blev kanske lite krystad men 
det gick ändå. 
 
 

L1 ARKIV-X - MUSIK FRÅN TV-SERIEN 
 
Ett X är nog inte den enklaste bokstaven att hitta ytterligare ett ord till men så kom jag att 
tänka på TV-serien Arkiv-X eller X-files som den heter i original. 
 

Lycka till med augustikrysset önskar Ove Sandert. 


