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Nr. Spørgsmål + svar 1 X 2
1

Her er Onkel Reje. Han elsker Mormor og sin bedste ven. De sidder i 
Børnenes Brevkasse i landet Ramasjang. Hvad hedder hans bedste ven?
                                                                                           2.              Brille 2

2
Balatonsøen, Centraleuropas største sø ligger i Ungarn. Det  er beliggende på 
den Pannoniske Slette.  Hvilket af følgende lande har ikke grænse fælles med 
Ungarn?                                                                             1.             Polen 1

3
Hun fylder 39 år i dag. Du har sikkert set hende i ”Stormester” på TV2, eller 
hørt hendes seneste hit ”POP (himlen over København)” i radioen.  Hvad 
hedder hun?                                                                       2:  Annika Aakjær 2

4
Hvilken figur mangler?
                                                                                            1. 1

5
Planter med dyrenavne. En krybende, klatrende, flerårig, ærteblomstret urt, 
der ses i mange vejkanter. Den har slyngtråde til at hæfte sig fast til andre 
planter. Hvad hedder planten?                                          2.  Muse-vikke 2

6
Billedet er fra orgelet i Vor Frue kirke i Nyborg. Det er lige blevet renoveret. 
Piberne er af træ, kobber eller tin/bly legering. Hvor mange piber er der?
                                                                                           2.              2400 2

7
Navnet torsk betyder egentlig  tørfisk, idet man opbevarede torsken (stokfisk) 
ved at tørre den. Senere lod man torsken gennemgå både en saltnings- og 
tørringsproces og kaldte produktet klipfisk. Hvor stor blev verdens største 
torsk?                                                                                   2.           95 kg

2
8 Hvad er facit?                                        

                                                                                             7+2+2+6=    X.     17     1 X 2
9

The Beatles var en af de mest indflydelsesrige musikgrupper nogensinde. De 
lavede flere film. Den første havde premiere i dag, men i 1964. Hvad hed deres
første spillefilm?                                          X.        A Hard Day's Night X

10
Den danske håndboldlandstræner for herrer, Nikolaj Jakobsen, har sat navn 
på de 16 spillere, der skal leve op til forventningspresset som dobbelte 
verdens-mestre og forsvarende olympiske mestre. Hvem møder de i 
åbningskampen ved OL?                                                      1.        Japan

1
11

Illicium verum – ikke at forveksle med den yderst giftige Illicium anisatum – 
er et lille til mellemstort stedsegrønt træ med en pyramidal vækstform. Hvad 
hedder det på dansk?                                                       1.             Stjerneanis 1

12
I dag er det Ebba og Anton, der har vagten i klubhuset. De skal bygge reder af
dyrelort til snogene og hjælpe med at flytte en andemor og hendes 9 ællinger 
ud til en sø. Hvad hedder programmet?                        X.             Vilde venner X


