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Musikfrågesport 25
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1. Sanna Nielsen - Låt mig få tända ett ljus

x

2. Christer Sjögren - Nu tändas tusen juleljus
3. Carola - När det lider mot jul

1

4. Evert Taube - Knalle Juls vals

1

6. Margareta Kjellberg - Mössens julafton
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7. Anna-Lena Löfgren - Dotter Sion

x

8. Hep Stars - Gläns över sjö och strand

2

9. Jan Malmsjö - Jul, jul, strålande jul

x

10. Sofia Källgren - Julvisa

1

x

12. Peter Jöback - Stilla natt
13. Bertil Boo - White Christmas



x
x

5. Lill Lindfors - Klang min vackra bjällra

11. Tommy Körberg - O, helga natt

2
2

1

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!
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1. Vi inleder med en välkänd melodi, som är skriven av Wolfgang Amadeus Mozart.
Den svenska texten är skriven av Börje Carlsson, men vem är det som sjunger?
1 Charlotte Perrelli
x Carola
2 Sanna Nielsen
2. Nu söker vi namnet på sångaren till en av våra mest älskade julsånger. Sjung gärna
med i Emmy Köhlers visa Nu tändas tusen juleljus!
1 Tommy Körberg
x Christer Sjögren
2 Peter Jöback
3. Den tredje melodin inleds med orden Det strålar en stjärna... och så kallas den
också ofta, men sången heter faktiskt När det lider mot jul. Texten är skriven av
Jeanna Oterdahl, musiken av Ruben Liljefors - vem är det som sjunger?
1 Carola
x Lotta Engberg
2 Jill Johnson
4. Här va´ de´ gran! Här va´ de´ gran! Knalle Jul brukar sälja 100 granar. Sedan går
han på krogen och super upp hela förtjänsten. Men just i år blir han inte av med den
sista granen som är så smal och ful. Detta får till följd att han inte hinner gå på krogen
utan i stället kommer hem till sin fru Sofi spik nykter - med alla pengar som han tjänat
och dessutom en gran (som visserligen är smal och ful, men i alla fall...) Vem sjunger?
1 Evert Taube
x Anders Börje
2 Harry Brandelius

7. Så här i adventstider kan väl en sång som Dotter Sion passa bra?
Musiken är komponerad av Georg Friedrich Händel. Vad är det som sjunger?
1 Towa Carson
x Annifrid Lyngstad 2 Anna-Lena Löfgren
8. Gläns över sjö och strand... så inleds sången Betlehems stjärna. Stjärnan
sågs enligt legenden först av Stefanus (Staffan stalledräng) när han vattnade
Herodes hästar. När Stefanus meddelade kung Herodes nyheten blev denne
så förtörnad att han lät stena Stefanus, som därmed blev den förste kristna martyren.
Texten till Betlehems stjärna är skriven av Victor Rydberg och musiken av
Alice Tegnér. Det är faktiskt ett popband från 60-talet som framför sången...
1 Shanes
x Hep Stars
2 Tages
9. Jul, jul, strålande jul glans över vita skogar. .. Melodin har fått sin text av
Gustaf Nordquist. Visst känner ni igen sångarens röst?
1 Östen Warnebring x Carli Tornehave
2 Jan Malmsjö
10. Nu ska vi få lyssna till en av de allra vackraste julsångerna - enligt min egen
uppfattning. Texten är skriven av Zackarias Topelius och musiken av Jean
Sibelius. Den här sången är mycket välkänd i Finland, men är inte lika mycket
sjungen i Sverige än. Vem är det som sjunger här?
1 Britt Damberg
x Sofia Källgren
2 Malena Ernman
11. Till den elfte melodin behövs det en mäktig stämma - så det har vi förstås
plockat fram. Sången heter O, helga natt men kallas ibland också för
Adams julsång. Vem är det som sjunger?
1 Tommy Körberg x Loa Falkman 2 Rolf Björling

5. Klang min vackra bjällra har här fått ett nytt arrangemang som vi nu kan njuta av.
Texten är skriven av Zackarias Topelius och melodin är en svensk folkmelodi.
Vem är det som sjunger?
1 Siw Malmkvist
x Lill Lindfors
2 Monica Zetterlund

12. På engelska heter den tolfte sången Silent Night. På tyska heter den Stille Nacht.
Vi känner den som Stilla natt. Melodin är av Franz Gruber, men vem sjunger?
1 Peter Carlsson
x Peter Jöback
2 Peter LeMarc

6. Med hjälp av Alf Pröysen och Ulf Peder Olrog kan vi få en liten inblick i hur mössen
i våra mellanbjälklag firar sin jul. Sången heter Mössens julafton, vem sjunger?
1 Gullan Bornemark
x Margareta Kjellberg 2 Ann-Louise Hansson

13. Bing Crosby kunde inte komma loss i år - så det blir inte White Christmas
på engelska som avslutar den här frågesporten. Vi satsar i stället på att
drömma om en jul hemma tillsammans med....ja, vem är det som sjunger?
1 Bertil Boo
x Anders Börje
2 Sven-Olof Sandberg

