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Transkription 1 

Hylands hörna; Anni-Frid Lyngstad, 1967 

 

Transkriberat material; https://www.youtube.com/watch?v=Xx__oBrbe_A 00.00 – 1.50 

  

A: Lennart Hyland 

B: Anni-Frid Lyngstad 

 
A: här kommer alltså dagens segrarinna (.) anni-frid lyngstad 1	  
PIANOSPEL, APPLÅDER 2	  
A: [ja gratulerar (.) så mycket] 3	  
B: °tack° 4	  
A: varit en otroligt spännande dag förstås 5	  
B: °ja verkligen° 6	  
A: e ni van vi å tävla 7	  
B: °inte så van faktist de e ja inte° 8	  
A: vaifrån kommer ni? 9	  
B: °från eskilstuna° 10	  
A: ha men ni har varit me tidigare i såna här sammanhang? 11	  
B: °ja de har ja varit° 12	  
A: å fått vadå för bästa placeringar? 13	  
B: ja har vunnit flugan en gång nittonhundrasextify[ra]    [a] 14	  
A:            [ah]så [eh] aha (.) då e 15	  
de här närmast en professionell ung dam (.) efter den där segern i-i-i 16	  
flugan vad hände då? 17	  
B: °ingenting° 18	  
A: ingenting 19	  
B: °nä° 20	  
A: hade ni hoppats de? 21	  
B: °de hade ja nog inte direkt gjort inte° 22	  
A: va har ni för yrke? 23	  
B: °.hja e gift å har två barn de e mitt yrke° 24	  
A: aa 25	  
APPLÅDER 26	  
A: underbart yrke 27	  
B: °aa° 28	  



A: eh e de hindrande i vägen för för (.) berodde de på de att de inte blev 29	  
nånting efter flugan liksom? 30	  
B: °de tro ja inte att de gjorde° 31	  
A: de tror du inte 32	  
B: °nä° 33	  
A: skulle ni nu vilja få en start? 34	  
B: °sejer man väl aldri nej till tro ja inte° FNISSAR 35	  
A: nä hur ska du göra med de där två små då för de måste va väldigt små 36	  
(4.0) ja han kan ju hjä[lpa er] man kan ju hjälpa dig att ta [hand om >> 37	  
B:                     [°kan ja inte svara på nu°]             [°a de gör 38	  
han säkert°] 39	  
A: dom] om de nu skulle bli så att de blir mera sång för er del 40	  
B: °ja° 41	  
A: va vann ni me? 42	  
B: .hja [vann me en] melodi som heter en ledig dag som östen warnebring >> 43	  
A:      [en melodi s-] 44	  
B: har gjort som (.) ja tycker e bra 45	  
A: ha (.) eh e ni överens om den nu? (till orkestern) ja ska tillåta mig 46	  
alltså att säga att eh den här melodin har aldrig framförts av den här 47	  
segrande damen och vår orkester någonsin tidigare (.) [nu sk-] 48	  
B:     [kan ja] ta micken i 49	  
handen? 50	  
A: micken i handen ska ni absolut få då gör man så varsågod [(käntedente)] 51	  
B:          [tack så mycket] 52	  
aa [tack] 53	  
A: [då] tar vi bort den54	  
 


