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Nr. Spørgsmål + svar 1 X 2 

1 
Den blev færdig dags dato for mere end 100 år siden.  Kanalen 

forkorter sejllængden med 13.000 km.  Hvilken kanal er det? 

                                                                                       X.  Panamakanalen  X  

2 
Motor Mille er blevet fanget af den sure mand og Krejle, og hun bliver 

bundet oppe på loftet. Nu er det op til ........ at redde Motor Mille. 

Hvem er det, der hjælper Motor Mille?                  X.  Børnebanden  X  

3 
Hvilket tal skal erstatte ? ? 

 

                                                7+10+10+10=              X. Det skal 37  X  

4 
Det første stævne, fandt sted d. 24. oktober 1862 på Enighedsværn ved 

Halmtorvet på Vesterbro i København – det sted, der i dag huser DGI-

byen.  Hvem startede oprindeligt Landsstævnet?   1.  DDS 1   

5 
Der er indsamlet over 70.000 flintredskaber på godset jorde, som i dag 

er udstillet i  oldssagssam-lingen i en bjælkehytte opført til formålet i 

1879.  Hvilket gods er det?                                               1.   Broholm Slot 1   

6 
Den vokser som ukrudt, hvor vegetationen har været skrællet af, og er 

formodentlig indslæbt med uren såsæd af de allertidligste jordbrugere. 

Hvorfor hedder den Barber-forstand?        1.    Barbererne brugte den 1   

7 
Sprinters rumskib er gået i stykker, og det kommer til at tage lidt tid 

for Magnus’ far at lave det igen. Hvilken planet er det, Sprinter 

kommer fra?                                                                      2.     Bhilka   2 

8 
Globalt findes der ca. 6200 padde-arter udbredt over det meste af 

verden. Arterne er fordelt på tre ordener: springpadder, halepadder 

og ormepadder.  Hvor mange arter er der i Danmark  X.14 arter + t  X  

9 
Hvilket ur fortsætter ovenstående rækkefølge? 

                                                                1.  1   

10 
USA’s præsident Bill Clinton talte på denne dag på Nytorv i 

København. 80.000 mennesker mødte op for at overvære 

begivenheden. Hvor mange år er det siden?                 X.   25 år  X  

11 
Han er cowboy og hurtigere end sin egen skygge. Serien blev skabt i 

midten af 1940-erne af den belgiske tegner Morris, hvis rigtige navn 

var Aldus Maurice de Bevère. Hvad hedder  tegneserie-figuren? 

                                                                                           2. Lucky Luke 

  2 

12 
Mødet mellem nationer og den kulturelle udveksling har siden 1956 

været en kongstanke hos Sail Training International, som står bag den 

maritime sejlbegivenhed. Det startede i søndags, hvad hedder 

kapsejladsen ?                                               1.   The Tall Ships Races 

1   
 


