
JULNÖTTER 2022 

 

1. I den andra Star Wars-filmen firas en motsvarighet till jul hemma hos vem? 

1, Han Solo X Prinsessan Leia 2. Chewbacca 
 

2, Den första finska ångbåten var en hJULångare som bogserade timmer på 1830-1840-talen. 
Vad hette fartyget? 

1.Ilmarinen X. Puhos 2. Saima  

3. En av Disneys mest älskade filmer är Bambi från 1942 som är baserad på en bok. (Bambi 
skymtar förbi som hastigast i slutet av Kalle Ankas julafton). Vad för slags djur är Bambi i 
boken? 

1.Rådjur X. Vitsvanshjort 2. Spetshjort 

4. Vilket år blev kusinäktenskap lagligt? 

1. 1917 X. 1845 2. 1902 

5. Hur många personer hade 1930 en förmögenhet på över 5 miljoner (ca 173 miljoner i 
dagens penningvärde)? 

1. 61  X 324 2. 723 

6. Ingen jul utan saffransbullar. Saffran är inte bara gott -i större mängder är det även ett 
dödligt gift. Hur stor mängd saffran är en dödlig dos för en vuxen människa? 

1. 10-20 g X. 20-30 g 2. 30-40 g 

7. Jultomtens verkstad är sedan 1960 en självklar i Kalle Ankas julafton. Filmen är 
ursprungligen gjord 1933 i svart-vitt. Från vilket år började den visas i färg? 

1. 1978 X. 1982 2.1986 

8. Butikskedjan JULa startade 1984 och har i dag över 110 varuhus i främst Sverige. Vad 
kommer namnet av? 

1. Grundarens initialer X, Gården Jularp 2. Latin för småvaror 

9. Nu på vintern så behöver man värma upp bostaden. Ett uppvärmningsalternativ är ved. Vad 
kostade en kubikmeter osågad björkved 1945? 

1. 114 kr  X. 204 kr  2. 155 kr 

10. Cloetta började tillverka julskumgodis redan 1934. Sedan dess har godiset blivit alltmer 
populärt. Hur många skumtomtar äter en svensk i genomsnitt per år? 

1. 12 st  X. 9 st  2. 29 st 

11. Filmen Tomten är far till alla barnen kom 1999. Om det stämmer i verkligheten så borde 
det födas många barn runt den 24 september. Hur många barn föddes i Sverige den 24 
september 1970? 

1. 448  X. 304 2. 380 



12. Jul och bananer känns inte som någon naturlig kombination. Men på Julön i Polynesien 
heter faktiskt den tredje största orten Banana. Det finns ytterligare tre bebodda orter på ön och 
en obebodd. Vad heter den obebodda orten? 

1. London X. Manchester  2. Paris 

13. Hur långt efter giftermålet barn föds varierar naturligtvis stort. Hur stor andel av barnen 
föddes 1911 efter mer än 20 års äktenskap? 

1. 2,5 % X. 0,4 % 2. 1,2 % 

14. I Åbo utlyses sedan 1300-talet julfrid på julafton. Sedan 1827 har detta varit en årlig 
tradition och från början var det borgmästaren som utlyste julfriden. Hur dags på dagen sker 
utlysningen enligt svensk tid? 

1. 12.00 X. 11.00 2. 16.00 

15. Sveriges Släktforskarförbunds finaste utmärkelse är Victor Örnbergspriset. Victor Örnberg 
hade en äldre syster. Vad hette hon? 

1. Johanna Dorothea  X. Anna Maria Olivia 2. Anna Dorothea 

16. Svenskarna sätter i sig cirka 7 000 ton julskinka varje år. Om man lade alla julskinkorna på 
en rad -hur lång skulle den bli? 

1. 8 mil X. 65 mil 2. 21 mil 

17. Jultomten färdas ju i en släde dragen av renar. Vilket av nedan är inte en släde? 

1. Trollhoppa X. Rocksläde  2. Rissla 

18. Mormonerna har genom sin forskning betytt mycket för svensk släktforskning. De har sitt 
huvudsäte i Salt Lake City i Utah, USA. Hur stor andel av delstatens befolkning är mormoner? 

1. ca 70 % X. ca 80 % 2. ca 50 % 

19. Världens kanske högsta adventsljusstake tändes 2018 på Öresundsbrons pyloner, 203,5 
meter över havsytan. Hur mycket ström drog belysningen per pylon? 

1. 122 KWh  X. 1,4 KWh  2. 17 KWh  

20. Innan man hade tillgång till konstfrysta planer hade bandyn premiär på annandag jul. 
Finalerna brukade spelas på Stockholms stadion, men 1949 kom våren tidigt och man 
tvingades flytta den till en göl på ett militärt övningsområde där det fortfarande fanns is. Till 
vilket regementes övningsområde tillhörde gölen? 

1. I 12  X. I 11 2. I 15  

21. Under hösten har gravstensinventeringen fått en rejäl ansiktslyftning. Antalet registrerade 
gravstenar närmar sig i dag 500 000. Registreringen startade 1979, men hur många gravstenar 
hade hunnit registreras 2001? 

1. 36 000  X. 28 000  2. 47 000 

22. Nättidningen Rötter är i dag en självklar källa för de som vill hålla sig uppdaterade om vad 
som händer inom släktforskningen. Vilket år startades den? 

1. 1994  X. 1998  2. 1996 



23. Julskyltningen startade från början två veckor före julafton, men i dag invigs till exempel 
NK:s julskyltning redan söndagen före första advent. Vilket år dök ordet julskyltning upp i 
svenska språket för första gången? 

1. 1915  X. 1895 2. 1907 

24. När julafton inleds klockan 00.00 den 24 december i Sverige, hur länge har invånarna i 
Perth, Australien hunnit fira jul? 

1. 7 timmar  X. 8 timmar  2. 10 timmar 

 


