Rätta svar till VM-quizet
1. Den här festivalen startade för flera år sen i Linköping, men vilket år var den första
festivalen?
2003
2. Fanteguten är en person som kan figurerar utan egennamn i medeltida ballader. Vad
är fanteguten för figur
a. en fattig man
b. en trollkunnig man
c. en godsherre
d. en man som är lätt att lura
3. Linköping har idag ett stor universitet, men det är inte lika gammalt så tex Lund och
Uppsala. Vilket år fick Linköping sitt universitet?
a. 1675
b. 1875
c. 1905
d. 1975
4. Vad av följande kan man inte spela upp på för att erhålla zorn-märket
a. träskofiol
b. cello
c. klarinett
d. munspel
5. Skurup kom i fokus under april-juni tidigare i år då i huvudsak danska bilister blev
utsatta för något då de färdades på väg till/från Ystad.
a. stenkastning
b. pajkastning
c. spiknubb
d. pilkastning
6. Göteborg firar 400 år som ort i år men staden fortsätter att utvecklas hela tiden. I år
har en ny bro öppnats. Vad heter den?
a. Angeredsbron
b. Älvsborgsbron
c. Hisingsbron
d. Göta Älvsbron
7. Göteborg har ett nytt studentspelmanslag. Kul tycker vi. Tidigare fanns det ett
studentspelmanslag som hette Kärlekskollektivet. När var senaste gången som ett
lag från Göteborg deltog på VM? a. 2005,
b. 2007,
c. 2010,
d. det har aldrig hänt

8. Vilket instrument bemästrade gamle skånespelmannen Johan Jacob Bruun?
a. klarinett
b. fiol
c. durspel
d. traversflöjt
9. Skåne var ju en gång i tiden danskt, men i vilken stad slöts freden som gjorde skåne
svenskt? a. Roskilde
b. Lund
c. Brömsebro
d. Helsingör
10. En känd reggieartist artist släppte tidigare i år en låt där en del av soundet var en
svensk folklåt spelat på nyckelharpa. Vem?
a. Junior Reid
b. Kapten Röd
c. Syster Sol
d. Eek-a-Mouse
11. Vilken var låten?
a. Böl-Olles schottis
b. Skepparschottis
c. Gammal Bergmanspolska (Gruvlåten)
d. Donats glömda
12. Sjöviks folkhögskola ligger i närheten av Avesta. I Avesta finns världens största
skulpturer av detta djur, vad är det för djur?
a. Oxe
b. Häst
c. Hjort
d. Örn
13. Vad är inte en norsk folkdans?
a. springar
b. hopper
c. gangar
d. halling
14. Vilken trubadur och underhållningsartist var republiken Jämtlands tredje president?
a. Kjell-Erik Eriksson
b. Ewert Ljusberg
c. Yngve Gamlin
d. Annika Norlin
15. Vilken topp i Jämtlands län är högst? a. Åreskutan
b. LillSylen

c. Helags
d. Stora Härjångsstöten
16. Hur långt är det emellan tävlingens sydligaste respektive nordligaste lag (Skurup och
Birka)
a. 1 064 km
b. 1 769 km
c. 842 km
d. 1 628 km
17. Världsarvet Hälsingegårdar är en grupp bevarade hälsingegårdar från 1800-talet som
ligger i kommunerna Bollnäs, Ljusdal, Ovanåker och Söderhamn. Hur många gårdar
omfattar världsarvet?
a. 4
b. 12
c. 17
d. 7
18. Vilken folkhögskola är äldst av de deltagande lagen?
a. Skurup 1888
b. Birka 1901
c. Lunnevad 1868
d. Bollnäs 1886
19. Vilka av dessa vetenskapsmän kommer från Uppsala?
a. Carl von Linné
b. Anders Celsius
c. Jöns Jakob Berzelius
20. I Uppsala finns Sveriges störst domkyrka. Var finns den nästa största domkyrkan?
a. Linköping
b. Växjö
c. Strängnäs
d. Göteborg
21. Varifrån kommer denna folkdräkt?
a. Leksand
b. Bollnäs
c. Djurås
d. Rättvik
22. I Falu koppargruva var under sin storhetstid en av Sveriges största gruvor. Efter
många år lades gruvan ner och på senare år har gruvan blivit ett världsarv. Vilket år
lades gruvan ner?
a. 1882
b. 1976
c. 1992
d. 2000

