
Musikfrågesport 63

Musikfrågesport

www.musikattminnas.se



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. Gabriel - Ding dong! Merrily on high

2. Gamla testamentet - Joy to the world

3. Dagen är kommen - O come all ye faithful

4. Harry Belafonte - Mary´s boychild

5. Dean Martin - Jingle Bells

6. Bill Haley - Jingle bells rock

7. 175 grader C - Let it snow

8. Sankt Nikolaus - Santa Claus is coming to town

9. vaja - Rudolph the rednosed reindeer

10. mistel - I saw mommy kissing Santa Claus

11. plumpudding - We wish you a Merry Christmas

12. Bengt Feldreich - When you wish upon a star

13. Belgien - Silent Night
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We wish you a Merry Christmas!

1. Ding dong! Merrily on high. Melodin är nedskriven på 1500-talet, men kan vara
äldre än så. Texten är skriven 1924 av George Ratcliffe Woodward. Här klämtar
klockorna högt i himlen och änglarna sjunger. Enligt den klassiska, västkristna
traditionen är ärkeänglarna tre till antalet: Mikael, Rafael och ....

1 Simon x Ruben 2 Gabriel

2. Texten till vår andra melodi är slriven av Isaac Watts 1719. Den bygger på psalm 82
i Psaltaren. Melodin skrevs 1839 av Lowell Mason som möjligen lånat några takter
ur Händels Messias. Var i bibeln hittar vi Psaltaren?

1 Nya testamentet x Gamla testamentet 2 Apokryferna

3. Nu lyssnar vi till en av mina favoriter: Eva Cassidy sjunger O come all ye faithful!
På latin heter sången Adeste fidelis, men vad heter den på svenska?

1 Dagen är kommen x Kom alla trogna 2 Kärlek triumferar

4. Mary´s boychild sjungs här av en mycket respekterad och omtyckt sångare.
Vem är det som sjunger?

1 Bing Crosby x Frank Sinatra 2 Harry Belafonte

5. Dags för en slädtur! Frågan är väl om vi törs åka med. Sångaren påstod sig supa sig
full alla årets dagar - utom på nyårsafton som han ansåg vara amatörernas afton.

Vi åker väl med i alla fall? Vem sjunger?
1 Nat King Cole x Dean Martin 2 Tony Bennet

6. Jingle bell rock. Vi har tydligen fastnat i släden. Bobby Helms sjöng in den här sången
1957 och texten kopplar ihop två sånger: Jingle bells och Rock around the clock.
Vem var det som gjorde succé med Rock around the clock?

1 Bill Haley x Ritchie Valens 2 Dion

7. Den här frågesporten skrivs en solig dag i slutet av juli, så om det blir en vit jul
i år är det inte så lätt att veta. Ella Fitzgerald tycker i alla fall att det gott kan snöa.
Hon har trevligt sällskap, en brasa och till och med popcorn att poppa.

Ungefär hur varmt måste det vara för att majskornen ska poppa?
1 50 grader C x 100 grader C 2 175 grader C

8. Bing Crosby och The Andrew Sisters sjunger Santa Claus is coming to town.
Namnet Santa Claus kan härledas till en kristen biskop på 300-talet i det nuvarande

Turkiet. Vad kallades biskopen, som helgonförklarades för sin givmildhet?
1 Sankt Nikodemus x Sankt Nikolaus 2 Sankt Bernhard

9. Rudolph the rednosed reindeer blev på svenska förstås Rudolf med röda mulen.
I Sverige kallas hanrenen för tjur eller sarv och honan för ko eller .....

1 vaja x ackja 2 tajga

10. I saw mommy kissing Santa Claus sjunger Teresa Brewer. Förmodligen handlar
det om ett missförstånd. Enligt traditionen ska två personer som hamnar under

en viss växt i juletid kyssa varandra. Det kan förstås ha varit tomten, men vilken
växt är det frågan om?

1 mahonia x lingonris 2 mistel

11. Patti Page sjunger We wish you a Merry Christmas tillsammans med en barnkör.
I sången önskas det Figgy pudding och sångarna tänker inte gå förrän de fått
smaka på denna Figgy Pudding. Det här är ju en väldigt anglosaxisk traditon,
men vilken svensk anrättning liknar mest Figgy Pudding?

1 plumpudding x tigerkaka 2 lapskojs

12. Så ska vi lyssna till en klassisk inspelning med Cliff Edwards - When you wish
upon a star. Ni missar väl inte Kalle Anka på julafton? Vem är det som hjälper
Cliff Edwards med sången och sjunger Ser du stjärnan i det blå?

1 Bengt Grive x Bengt Bedrup 2 Bengt Feldreich

13. Under första världskrigets första julafton på västfronten i Flandern, hölls en spontan
vapenvila mellan brittiska och franska trupper och andra sidans tyska trupper.
Tyskarna helgade julaftonen genom att sjunga ”Stille Nacht! Heilige Nacht!”
och trotsade ljusförbudet med levande ljus. I stället för att skjuta mot ljusen svarade

de allierade med att sjunga”Silent night! Holy night!” Soldater från bägge sidor klev
upp ur sina skyttegravar och möttes mitt i det förödda ingenmansland. De begravde

sina döda, utbytte gåvor och ska till och med ha spelat fotboll innan krigshandlingarna
återupptogs under mellandagarna. I vilket land ligger Flandern?

1 Frankrike x Belgien 2 Tyskland


