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              dks ’Året der gik’-quiz 2022 
i samarbejde med   

 

1. Hvad er titlen på Maren Uthaugs bestseller-roman, der foregår i en nær fremtid, hvor 

mænd kun bruges til avl og seksuel tilfredsstillelse? 

 

2. Hvilken yderst prestigefuld pris modtog danske Morten Meldal ved en ceremoni i 

Stockholm i december? 

 

3. Hvilket land var Danmarks første modstander ved fodbold-VM i Qatar? 

 

4. Hvem har instrueret den danske komediefilm 'Fædre og mødre', der havde premiere i 

efteråret? 

 

5. Da dronning Elizabeth døde, blev prins Charles til kong Charles. Hvilket nummer i rækken af 

engelske og britiske konger ved navn Charles er han? 

 

6. Hvad er titlen på The Minds of 99's surprise-album, der ved udgivelsen i januar 2022 gik 

direkte nummer 1 på hitlisterne? 

 

7. Hvad hedder ’Saturday Night Live’-komikeren, som Kim Kardashian havde et meget omtalt 

forhold til i løbet af 2022? 

 

8. Den nye barselslov trådte i kraft i august. Hvor mange uger af barslen er nu i 

udgangspunktet øremærket til hver forælder? 

 

9. Hvilket TV 2-talkshow fik efter 11 sæsoner ny vært i form af Hadi Ka-Koush? 

 

10. Mette Frederiksen fik flest personlige stemmer ved folketingsvalget i november. Hvilken 

politiker fik næstflest? 

 

11. Årets Oscar-uddeling trak overskrifter, men ikke kun for de uddelte priser. Hvem var det, 

der først stak Chris Rock en lussing og siden modtog en statuette for Bedste Mandlige 

Hovedrolle? 

 

12. Den tidligere politiker Madeleine Albright døde i marts. Hvilken post bestred hun fra 1997 

til 2001 som den første kvinde i amerikansk historie? 

 

13. Hvilken dansk musiker udgav i november digtsamlingen 'Drømmene maler virkeligheden'? 
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14. Tour de France kom i år for første gang til Danmark. Hvor mange etaper kørte Tour-feltet i 

Danmark, inden turen gik sydpå til Frankrig? 

 

15. I DR's tv-serie 'Carmen Curlers' er den ene af de to hovedpersoner landmandskonen Birthe, 

der ender som personalechef på papillot-fabrikken. Hvem spiller rollen som Birthe? 

 

16. Hvad kaldes de to gasrørledninger i Østersøen, som der i efteråret blev konstateret flere 

læk på, hvilket fik myndighederne til at spekulere i sabotage? 

 

17. Hvad hedder Wassim Hallals restaurant, der i år blev den første aarhusianske restaurant til 

at få to Michelin-stjerner? 

 

18. Hvad er titlen på Ruben Östlunds film, der bl.a. har danske Vicki Berlin og Zlatko Buric på 

rollelisten, og som i år vandt Guldpalmen i Cannes? 

 

19. Hvad hedder den danske cykelrytter, som i år tog sejren og den gule trøje i det nye 

etapeløb Tour of Scandinavia, der er en del af kvindernes World Tour? 

 

20. Hvilken skuespiller kunne i år både opleves i DR's komedieserie 'Orkestret' og kalde sig 

vinder af Vild Med Dans? 

 

21. Hvilken tidligere politiker fra den absolutte verdenstop holdt i juni foredrag i Skive 

Kulturcenter? 

 

22. ''Game of Thrones' fik sig en spinoff med serien 'House of the Dragon'. Hvad hedder 

slægten, som titlen refererer til? 

 

23. Hvad hedder DR's Ruslands-korrespondent gennem 13 år, der i år dækkede krigen i Ukraine 

og blev nægtet indrejse i Rusland i 10 år? 

 

24. Hvilken brite udsendte i maj sit tredje soloalbum med hits som 'As It Was' og 'Late Night 

Talking'? 

 

25. Hvilken afgift, som blev indført ved Statsradiofoniens grundlæggelse i 1925, var fra i år helt 

udfaset og lagt ind under skatten? 
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Svar – alt.dks ’Året der gik’-quiz 2022:  
1. 11 % 

2. Nobelprisen (i kemi) 

3. Tunesien 

4. Paprika Steen 

5. Den tredje (King Charles III) 

6. Infinity Action 

7. Pete Davidson 

8. 11 uger 

9. Natholdet 

10. Inger Støjberg 

11. Will Smith 

12. Udenrigsminister (Secretary of State) 

13. Tobias Rahim 

14. 3 

15. Maria Rossing 

16. Nord Stream (1 og 2) 

17. Frederikshøj 

18. Triangle of Sadness 

19. Cecilie Uttrup Ludwig 

20. Caspar Phillipson 

21. Barack Obama 

22. Targaryen 

23. Matilde Kimer 

24. Harry Styles 

25. Licens (medielicens) 


