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Nr. Spørgsmål + svar 1 X 2
1 Hvilken af kasserne kan ikke foldes af figuren?

2 2
2 Billedet her er fra afsløringen af Ymerbrønden. Det er ikke den vi

kender fra torvet i dag. Den oprindelige var hugget i sten.
Hvilken sten er den hugget i? X. Sandsten X

3 Det  er en dansk tv-serie, om rumvæs-net, der bor hos en dansk
familie.  Hvad hedder væsnet?

X. Sprinter Galore X
4 Sædvanligvis bliver der 52 uger på et år, men da 52 gange 7 kun er

364, kan det forekomme at der er 53.  Hvor mange dage skal uge 1
mindst have i det nye år? X. Mindst 4 dage. X

5 I sidste uge afholdes der Danmarksmesterskaber i en lang række
sportsgrene. Det er nyt, og DIF vil lave det til en fast årlig begivenhed.
Hvad hedder det nye initiativ? X. DM-Ugen X

6 Her er et billede af et af Syd-fyns mange godser. Det omtales første
gang i 1314.  Hvilket Gods er det?

1.
Holstenshuus

1
7 Den mest kendte, "skræppe" eller "torden-skræppe" er i

virkeligheden et misvisende navn, da planten ikke er spor i familie med
skræpperne, selvom de store blade godt kan minde om skræppeblade.
Hvad hedder den også? 2.  Rød Hestehov

2
8 4. Hil drot og fædreland! Er i virkeligheden starten af 12. vers. .

Hil hver en danneborger, :// Men disse linjer bliver ikke brugt mere.

//: som virker, hvad han kan! Vi synger kun 1., 2., 3. og slutningen af 12.
vers. Hvilken sang er det? 2.  Der er et yndigt land

2

9 Jeg bor på Ramasjang Øen og har en vindmølle, der kan tage mig
verden rundt. Hvem er jeg?

1.  Motor Mille 1
10 Hvilken af kasserne kan foldes af figuren?

X: X
11 Arten har kompakt og plump krop, kort snude, relativt stort hoved og

korte kraftige ben. Huden er overvejende glat, selv om der er nogle
spredte flade vorter. Hvilket padde er det? 2. Løgfrø 2

12 Her er et sjovt lille værktøj. Den bruges på et værksted, hvor der
repareres noget, der kan bevæge sig. På hvilket værksted bruges den ?

X.  Hos cykelsmeden X


