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1. Sicilien - Santa Lucia

x
x

2

2. Herodes Antipas - Staffansvisan

4. ca 45 st. - Tänd ett ljus

2
1
2

8. Honolulu - Sjömansjul på Hawaii
9. ca 600 år - Klang min vackra bjällra

1
2

10. grädde - Mer jul
11. 3 stjärnor - Gläns över sjö och strand

1

12. Tommy Körberg - Julen är här
13. Jussi Björling - O, helga natt
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6. Dalarna - Koppången
7. Uddevalla - Jul, jul, strålande jul



x
x

3. 4 st. - Nu tändas tusen juleljus

5. Bing Crosby - Jag drömmer om en jul hemma

2

2

x

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. Så går vi in i årets sista månad och snart är det jul! Om ett par veckor är det Lucia
med massor av musik i skolor och kyrkor. Lucia kom ju från Italien så vad kan väl
passa bättre än att låta Luciano Pavarotti inleda den här frågesporten?
På vilken italiensk ö föddes verklighetens Lucia ca 283 e.kr.?
1 Sardinien
x Sicilien
2 Korsika
2. Staffan stalledräng brukar följa med i Luciatågen. “Han vattnade sina fålar fem” i visan,
men det var ju inte hans egna hästar. Stefanus var enligt legenden stallknekt hos en kung
som omnämns i bibeln. Vad hette kungen?
1 David
x Salomo
2 Herodes Antipas
3. Kanalerna i Liljeholmens traditionsrika Kanalljus leder bort överflödig stearin.
Kanalerna ger extra hög säkerhet mot att ljuset rinner, t ex vid drag eller där mycket
folk är i rörelse. Kanalljus passar utmärkt i luciakronor! Hur många kanaler är det?
1 3 st.
x 4 st.
2 5st.
4. Vi tänder väl ett ljus till? Hur många tändstickor brukar det vara i en vanlig liten
tändsticksask av märket Solstickan?
1
ca 15 st
x ca 45 st
2
ca 105 st
5. Jessica Andersson drömmer om en jul hemma och det är hon nog inte ensam om.
Sången är förstås amerikansk från början. Vem gjorde originalinspelningen i USA?
1 Bing Crosby
x Frank Sinatra
2 Perry Como
6. Koppången är inte bara en vacker sång, här framförd av Helen Sjöholm. Det är också
ett våtmarksområde i Orsa finnmark. I vilket landskap ligger Orsa?
1 Värmland
x Härjedalen
2 Dalarna

7. Jul, jul strålande jul med Sofia Källgren. Texten är skriven av Edvard Evers
som var präst, författare och samlare. Han föddes12 maj 1853. I vilken stad
föddes han?
1 Uddevalla
x Chicago
2 Boston
8. Sjömansjul på Hawaii. Här hittar vi Christer Sjögren som sitter och längtar hem.
Om vi skulle försöka oss på att hälsa på honom där han är blir det inte så lätt att
hitta honom för Hawaii är en ögrupp bestående av hundratals öar.
Bäst chans är nog huvudstaden! Vad heter den?
1 Maui x Lanai 2 Honolulu
9. Nu låter vi Tommy Körberg framföra Klang min vackra bjällra av Zacharias
Topelius som föddes 14 januari 1818 på Kuddnäs gård i Nykarleby, Storfurstendömet Finland i Kejsardömet Ryssland. Bara nio år innan Topelius föddes hade
Sverige förlorat Finland till Ryssland. Hur många år var Finland svenskt?
1 ca 600 år
x ca 160 år
2 60 år
10. Mer jul! Adolphson & Falk vill ha en riktig jul med massor av bjällerklang,
segare knäck, längre långdans och jag vet inte vad... Knäck är enligt uppslagsboken ett hemgjort godis som består av tre lika delar som kokas ihop. Vi måste
ha sirap, socker och ......
1 mjöl
x vatten
2 grädde
11. Loa Falkman sjunger Gläns över sjö och strand. I sångtexten nämns Orion.
I stjärnbilden Orion ingår “Orions bälte”. Hur många stjärnor är det som
tillsammans bildar Orions bälte?
1 3 stjärnor
x 5 stjärnor
2 10 stjärnor
12. Så ska vi lyssna till en duett där den ena parten är Sissel Kyrkjebø.
Sången heter Julen är här. Vem är den manliga artisten?
1 Dan Ekborg
x Jan Malmsjö
2 Tommy Körberg
13. Till sist: O, helga natt eller Adams julsång. Vem sjunger?
1 Nicolai Gedda
x Jussi Björling
2 Loa Falkman

