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Nr. Spørgsmål + svar 1 X 2 

1 
Dalton-brødrene er Lucky Lukes ærkefjender. De fire desperadoere er 

ens af ansigt men karakteriseres ved, at den ene er højere og dummere 

end den anden. Hvad hedder de?X.  Joe, Jack, William og Averell  X  

2 
Da det viser sig at Magnus skildpadde kan tale med Sprinter bliver de 

to uvenner. Hvad hedder  Magnus´ skilpadde? 

                                                                                            2   Raphael   2 

3 
Han har fødselsdag i dag. Han var med i kirkekoret, men elskede også 

at lytte til sangene i radioen – BBC eller Radio Luxemburg- eller se 

dem på tv eller i biografen. Hvem er fødselaren?             2.  Mick Jagger   2 

4 
Planten kom oprindelig til Danmark som lægeplante i middelalderen. 

Den kendes fra vikingetiden på Aarhusegnen.  Kært barn har mange 

navne. Ud over Bugges blod hedder den også ......?          X   Pestilensurt  X  

5 
I 1683 nævnes vægterversene første gang. I henhold til en 

københavnsk forordning om gadelygter, skal vægterne 

synge hver time fra kl. 9 aften til kl. 4 morgen.  Hvilken er 

den næste?   X. 

 X  

6 
Det startede i Svendborg i 1981. Fyn Rundt for Bevarings-værdige 

Skibe kommer til Faaborg i morgen. Hvor er sejladsen i dag?  

                                                                                   X. Skibene er i Assens  X  

7 
Ymerbrønden  skabte ved indvielsen enorm debat. Koen slikker på en 

sten fra hvilken drengen Buri kommer frem. Hvilken sten slikker koen 

på?                                                                            X.  En saltsten  X  

8 
Samme tal må ikke forekom-me mere end en gang i hver lodrette, 

vandrette eller diagonale række. Hvilket tal skal erstatte ?? 

                                                                                                X.   Der skal 5  X  

9 
En blanding af forskellige væsker giver modgift mod Vokseværk, så 

børnene, kan blive børn igen. Men den sure mand Granberg har købt 

alt i hele byen. Hvad er modgiften lavet af?   X.   Juice og mælk  X  

10 
Den findes over hele landet - mest almindelig ved kysterne. Den lever i 

åbne områder med løs, gerne sandet jord, hvor den ofte træffes i små 

kolonier. Hvilket firben lægger æg?                           X.  Markfirbenet  X  

11 
Flere veje blev nemlig spærret af henover weekenden, så festivalen 

kunne foregå, og der er notorisk blevet færre og færre 

parkeringspladser i byen hen over de seneste år. Hvor var der 

Kirsebær-festival?                                                          2.  I Kerteminde 

  2 

12 
Den er af metal med gymmihånd-tag. Forlængeren gør, at den kan 

bruges næsten alle steder. Her er en tang til hvad? 

                                                                          1.   At spænde spændebånd 1   
 


