
Quiz for Jan Ditmar 50, med fasit 
1. Åge Aleksandersen har gitt gitt ut to album hvor han ikke har skrevet teksten selv. Hvilke?  

a. «Lirekassa» og «Ramp» 
b. «Dylan på norsk» og «Snöharpan» 
c. «Eldorado» og «Levva Livet» 

2. Hvem har skrevet teksten til salmen «En fin liten blome»? 
a. Anders Frostenson 
b. Ukjent svensk forfatter 
c. Johan Alfred Blomberg 

3. I den gamle salmeboken fra 1985 sto «Ungdommens frelser» på nummer 387. Hvor står den 
i «Salmer 13»? 

a. 566 
b. 288 
c. Den står ikke i den nye salmeboka 

4. Hvilke typer salmer er Jan Ditmars favoritter?  
a. De fra Landstads reviderte salmebok 
b. Kjente og kjære salmer 
c. Mindre kjente salmer  

5. Hva slags type orgel behersker Jan Ditmar best? 
a. Kirkeorgel 
b. Trøorgel 
c. Elorgel 

6. Hvilken tone går som regel heiser (i alle fall den på Huseby) kjøleskap og lysrør i taket i? 
a. A 
b. G 
c. D 

7. Hva er Jan Ditmars favorittmusikk? 
a. Klassisk 
b. Folkemusikk 
c. Musikk som nesten ingen andre liker 

8. Hva var Jan Ditmar mest redd for? 
a. Mus 
b. Høyder 
c. Lyden av plastikkposer 

9. Jan Ditmar er glad i all slags mat, men det er en ting han ikke er begeistret for, hva? 
a. Ansjos  
b. Blodpudding 
c. Meierismør 

10. Terje og Lillian Holmli ga en gave til Jan Ditmars 30-årsdag som han satte stor pris på. Hva? 
a. Tilbud om å være med på stellet av kyrne 
b. 50 liter melk rett fra kyrne 
c. 3 liter råmelkspudding 

11. Hvor er Jan Ditmar født? 
a. Bergen 
b. Farsund 
c. Kristiansand 



12. Frasen «Vil du være med så heng på» er kjent fra disse sammenhengene (flere alternativ 
mulig, men minuspoeng for feil svar) 

a. Eventyret om de tre bukkene bruse 
b. Tyrihans som fikk prinsessen til å le 
c. Askeladden som skulle målbinde Prinsessa 
d. Per Asplin i «Putti Plutti Pott» 
e. Gutten som kappåt med trollet 

13. Hvem har skrevet melodiene til de fleste tekstene av Edvard Hoem? 
a. Henning Sommerro 
b. Sigvald Tveit 
c. Terje Kvam 

14. Beatles var et band med fire musikere. Hvilke av musikerne var med på innspillingen av 
«Yesterday» i 1965? 

a. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr 
b. Kun John Lennon 
c. Kun Paul McCartney 

15. Beatles har laget en barnesang. Hvilken? 
a. Yellow Submarine 
b. Help 
c. Lucy in the sky with diamonds 

16. Hvor mange munnspill har Jan Ditmar? 
a. 20 
b. 25 
c. Han har ikke helt oversikten 

17. Hvilken amerikansk forfatter er Jan Ditmars favoritt? 
a. Dan Brown for å ha skrevet om «Da Vinci koden» 
b. Ernest Hemingway, som tjenestegjorde blant annet i første verdenskrig 
c. Karen Kingsbury som skriver kristne bøker om hverdagsliv 

18. Hva skjedde med Jan Ditmar på et KABB arrangement på Jeløya i Moss 
a. Brakk foten og ble kjørt i ambulanse 
b. Gikk seg vill og fikk hjelp av en tilfeldig bilist 
c. Ble matforgiftet etter mat fra Frank Tangen 

19. Hvem spilte «Orkanger» i Stompa-hørespillene som ble spilt inn på 50 og 60-tallet? 
a. Magne Bleness 
b. Sverre Hansen 
c. Lars Nordrum 

20. Jan Ditmar har laget en låt som han kaller «Sølvfaks» etter katten som reiste ut i verden. Hva 
het forfatteren? 

a. Gabriel Scott 
b. Mikkjel Fønhus 
c. Knut Hamsun 

21. Jan Ditmar har skrevet en låt til munnspill inspirert fra et sted i Bibelen, hvor i Bibelen? 
a. Johannes 3:16 
b. 1. Korinterbrev 13 
c. Matteus 28:18-20 

22. Hvem er det Jan Ditmar liker aller best å imitere? 
a. Sølve Grotmol 
b. Jan Eggum c. Per Aabel 


