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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. 18 - Sveriges flagga

2. Oscar I - Kungssången

3. Östergötland - Värmlandsvisan

4. Valborgsmässoafton - Längtan till landet

5. Falun - Röda stugor...

6. Värmland - Å jänta å ja

7. näcken - Vårvindar friska

8. salmbär (blåhallon) - Uti vår hage

9. säng - Fjäriln vingad

10. Jussi Björling - Land du välsignade

11. morske män - Mandom, mod och morske män

12. 1898 - Nu tändas tusen juleljus

13. ingen - Du gamla, du fria
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Stamsånger

1. Den här musikfrågesporten handlar om Stamsånger. Det är sånger som var avsedda att
läras utantill av alla svenska skolbarn. Denna förordning gällde läsåren 1943 - 1956.
Vi börjar med Sveriges flagga som jag verkligen hoppas att alla kan sjunga med i!
Hur många av riksdagen fastställda allmänna flaggdagar har vi?

1 18 x 28 2 38

2. Kungssången sjungs unisont som inledning till i stort sett alla arrangemang i Sverige,
där kungen är hedersgäst. Kungen själv sjunger inte med i sången, då den är en hyllning
till honom personligen. Kungssången skrevs till, och uruppfördes vid, en studentfest i
Lund den 5 december 1844 i anslutning till Lunds universitets firande av en kungs
tronbestigning. Vilken svensk kung besteg tronen 1844?

1 Karl XII x Oscar I 2 Gustaf V

3. Den här melodin hörde Anders Fryxell 1822 vid ett besök i Finspång. Den har sitt
ursprung i den nederländska frihetsvisan "O, Nederland! Let op u saeck" från 1500-talet.
Melodin till vad vi idag kallar Värmlandsvisan uppteckandes alltså i Finspång.

I vilket landskap hittar vi Finspång?
1 Västergötland x Södermanland 2 Östergötland

4. Vintern ra... heter egentligen Längan till landet. Små rötägg över hela landet känner
den mer som Flugans stolta gång på rullgardinen, som kan sjungas genom hela melodin.
Vid vilken högtid brukar Längtan till landet framföras?

1 Påsk x Pingst 2 Valborgsmässoafton

5. Röda stugor tåga vi förbi... ni kan nog inte riktigt alla verser, men ni vet säkert från
vilken stad rödfärgen kommer, eller hur?

1 Falun x Borlänge 2 Karlstad

6. Det finns förstås många inspelningar av Å jänta å ja, här blir det en traditionell kör.
Å jänta å ja' är en folkvisa upptecknad av Fredrik August Dahlgren. Med tanke på
texten, dialekten och Ransäters kyrka - vilket landskap handlar den här visan om?

1 Dalarna x Värmland 2 Närke

7. Molltoner från Norrland kallar vi vanligen för Vårvindar friska. Det är en visa med
många verser, men vi har som regel bara fått lära oss en - eller möjligen två i skolan.
I den här visan spelar strömkarlen. Vem är strömkarlen?

1 lärkan x trollet 2 näcken

8. Nu ska vi lämna Norrland för en längre resa till Gotland. Uti vår hage anses vara
en mycket gammal gotländsk visa. Uti hagen växer det blå bär. Vilka slags bär är det?

1 blåbär x slånbär 2 salmbär

9. Fjäriln vingad syns på Haga, Fredmans sång nr 64, av Carl Michael Bellman.
Det här var ursprungligen en dikt som Bellman skrev till Gustav III för att försöka
få kungen att ge Bellmans fru Lovisa arbete som åldfru på Haga slott. Så blev det
dock inte. I visan nämns ordet paulun. Vad är en paulun?
1 en blomrabatt x en säng 2 en vattensamling

10. Land du välsignade. Här tycker jag inte att ni behöver känna någon press av att
sjunga med och konkurrera med sångaren. Vem är det som sjunger?

1 Jussi Björling x Anders de Wahl 2 Gösta Ekman

11. Nu får ni bara höra melodin till nästa Stamsång. Det här är kanske inte så lätt, men
allt är ju lätt när man kan det! Så hur lyder fortsättningen: Mandom, mod och ....

1 bardalarm x morske män 2 ögon blå

12. Tiden går fort när man har roligt! Nu är det redan jul och då kan vi ju låta Helen
Sjöholm sjunga Nu tändas tusen juleljus. Den här sången ska också alla kunna
sjunga med i om ni har rätt ålder inne. Sången skrevs av Emmy Köhler, men vet
ni hur gammal den är och vilket år den skrevs?

1 1778 x 1898 2 1968

13. När Rickard Dybeck (1811-1877) skrev Du gamla du fria 1844 kallade han den
Sång till Norden. Texten författade han till en folkmelodi frånVästmanland,

"Så rider jag mig över tolvmilan skog". Sången publicerades i J N Ahlströms Valda
svenska folksånger 1845. Då löd inledningen: Du gamla friska…vilket Rickard
Dybeck några år senare ändrade till: Du gamla du fria…

Sedan 1890-talet har Du gamla du fria fått representera Sverige, men fortfarande
saknas det riksdagsbeslut som skulle ge den status som svensk nationalsång.
Hur många gånger nämns Sverige i sången?

1 ingen x en gång 2 tre gånger


