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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!

1. Ludwig van Beethoven (EU-hymnen)

2. England

3. Tyskland

4. Italien

5. Spanien

6. Nederländerna

7. Ryssland

8. Danmark

9. Finland

10. Island

11. Norge

12. Frankrike

13. Sverige
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Europeiska nationalhymner

1. Vi börjar väl med EU-hymnen så att ganska många kan känna sig delaktiga.
Vem skrev den här musiken?

1 Wolfgang Amadeus Mozart x Franz Schubert 2 Ludwig van Beethoven

2. En nationalsång som faktiskt inte nämner landet alls i texten. Sången är mer en
hyllning till regenten, ungefär som Kungssången är i Sverige. Vilket land handlar
det om?

1 England x Irland 2 Island

3. Den tredje melodin är skriven av Joseph Haydn. Han utnyttjade också melodin
i en variationssats i Stråkkvartett opus 76 nr 3, som går under benämningen
Kejsarkvartetten. Vilket lands nationalhymn är det här?

1 Tyskland x Österrike 2 Schweiz

4. Så beger vi oss söderut med sjumilastövlarna på. Nu ska vi lyssna till national-
hymnen för ett land som har en huvudstad som också skulle kunna vara en
alkoholhaltig dryck (om man uttalar det lite annorlunda).

1 Rumänien x Luxemburg 2 Italien

5. Här behövs det kanske några ledtrådar? Landet är ganne med ett långsmalt land
med kust mot Atlanten. Fler ledtrådar? Flamenco, kastanjetter och en flagga i
färgerna gult och rött.

1 Portugal x Spanien 2 Tjeckien

6. Nu söker vi ett land som är beläget ganska nära Sverige. Ledtråd skulle kunna
vara en annan välbekant sång...kanske Hönan Agda kan vara till hjälp?

1 Polen x Nederländerna 2 Slovenien

7. Alla som är hockeyintresserade känner säkert igen den här melodin. Den brukade
spelas efter snart sagt varenda landskamp mellan våra länder. Petrov, Alexandrov,
Charlamov, Krutov och de andra stjärnorna spelade oftast skjortan av Tre Kronor.
Efter matchen gick den röda flaggan i topp och den här musiken fyllde isstadion.

1 Grekland x Turkiet 2 Ryssland

8. Den åttonde nationalhymnen borde klinga bekant för alla som tillhör den äldre
generationen. Det handlar om ett land som vi historiskt sett har haft ganska
ansträngda relationer med. Nu för tiden går det mycket bättre.

1 Danmark x Albanien 2 Slovenien

9. Ett land som faktiskt varit svenskt i mer än 600 år - men det är några år sedan...
1 Malta x Finland 2 Cypern

10. Ett land med mycket vatten omkring sig. Ledtrådar: Havamal, Snorre Sturlasson
och Lasse Lagerbäck.

1 Skottland x Färöarna 2 Island

11. Närmare Sverige än så här kan man faktiskt inte komma rent geografiskt.
1 Bulgarien x Serbien 2 Norge

12. Den här välkända melodin skrevs natten mellan den 24 och 25 april 1792 av en
musikbegåvad officer i revolutionsarmén. Och landet är förstås...

1 Kroatien x Frankrike 2 Estland

13. Det är helt OK att sitta kvar på stolarna - men ni får gärna sjunga med förstås!
1 Sverige x Albanien 2 Andorra


