
 

JULMUSiKQUiZ 
Av John Flink 

 
1. All I Want for Christmas Is You 

a. Vad heter sången? 
Svar: All I Want for Christmas Is You 

b. Vem är det som sjunger? 
Svar: Mariah Carey 

c. Den här versionen släpptes 2009. Två år senare sjunger samma sångerska denna sång 
tillsammans med en världskänd ung kille – vad heter han? 
Svar: Justin Bieber 
 

2. Vinterland 
a. Vem är det som sjunger? 

Svar: Laleh 
b. Hon flyttade till Sverige vid 10 år ålder, vilket land kommer hon ifrån? 

Svar: Iran 
c. Artistens namn är ett namn på en blomma på persiska, vad heter blomman på svenska? 

Svar: Tulpan 
 

3. Let It Snow 
År 1948 var det release av den här sången - den sjungs av en amerikansk sångare som anses vara 
en av tidernas främsta sångare. 

a. Vad heter sången? 
Svar: Let It Snow 

b. Vad hette han? 
Svar: Frank Sinatra 

 
4. Joy to the world  

a. Den här sången har sjungits av många under många år. Avrundat till närmaste tiotal, hur 
länge sen var det denna sång släpptes? 
Svar: 50 år 

b. Vilket Australienskt lovsångsband sjunger just den här versionen? 
Svar: Hillsong Worship 

c. Av vilken anledning är det man sjunger “Joy to the World”. Vem är det som har kommit? 
Svar: Jesus 

 
5. Mistletoe 

a. Vad heter sången? 
Svar: Mistletoe 

b. Vem är det som framför den här sången? 
Svar: Justin Bieber 



 

c. Justin var 13 år när han släppte sin första skiva, men hur gammal är han nu? 
Svar: 27 år 

 
6. Vår Julskinka har rymt 

a.  Vad kallar sig duon som framför sången? 
Svar: Werner & Werner 

b. “Julskinka” nämns första gången i ett historiskt verk runt 1700-talet men vilket 
århundrade blev julskinkan vanlig i de flesta hemmen?  
Svar: 1900 

 
7. When You Wish Upon A Star 

a. Vilka är det som sjunger? 
Svar: The Mamas 

b. Klockan 15.00 på Julafton sätter många i Sverige på TV:n för att det är dags för… Ja, vad 
är det dags för klockan 15.00 på Julafton? 
Svar: Kalle Anka på Julafton/Kalle Ankas Jul 

c. Det finns en hel del olika traditioner och tider kring jul, men vem är det som i många 
hem och familjer kommer när Kalle Anka har tagit slut? 
Svar: Tomten, Jultomten 


