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Nr. Spørgsmål + svar 1 X 2 

1 
Dags dato i 1985 findes Ca. 40 miles ud for Floridas kyst ved Key West 

vraget af den spanske galease Nuestra Señora de Atocha. Hvor meget 

skønnes lasten at være værd?                              2. 400 mill US $   2 

2 
Danmark sender det største Ol-hold i atletik til Ol siden 1920. I alt 17 

atleter, fortrinsvis løbere, skal af sted. For første gang siden 1928 stiller 

Danmark med en atlet i disciplinen .....?            1.      100 m for mænd 1   

3 2.   26 
   2 

4 
Her nogen af personerne i Venskabs-byen. Elefanten fungerer 

nærmest som tankvogn. Den suger vand op, inden de rykker ud til en 

brand. Hvad hedder elefanten?                               1. Ellie 1   

5 
Planter med  dyrenavne. En staude, som godt udviklet, næsten har 

karakter af en busk. Den kan blive op til godt 1 m høj og lige så bred.  

Hvad hedder planten?                                         2. Kattehale   2 

6 
Danmark spillede sig videre til EM-semifinalen med en sejr på 2 - 1 

over Tjekkiet på et stadion i Baku. Det ligger lige ud til havet. 

Hvilket hav ligger Baku ud til?         X. Det Kaspiske Hav  X  

7 
Han fylder 74 år i dag.  Han startede med at spille violin, men skiftede 

til guitar som 8-årig. I 2015 satte Rolling Stone Magazine ham som nr. 

20 på listen over verdens 100 bedste guitarister.  Hvad hedder han? 

                                                                              2. Carlos Santana 

  2 

8 
Hvilken figur mangler? 

 

1.                1   

9 
Familien får noget af en overraskelse, da den lille odderunge flytter ind 

under deres terrasse. Den bliver dog hurtigt en elsket del af familien - 

selvom den skal konkurrere med et par mopser! Hvad hedder 

odderungen?                                                  X. Svenn 

 X  

10 
Der er ingen færgeforbindelse. For at komme derud, skal man vade ca. 

500 ad en ebbevej, hvor vandet kan komme til at gå dig til lårene. Hvis 

man ikke kører.  Hvor går turen hen?                   X. Til Svelmø  X  

11 
Selvom OL egentlig først starter på fredag, skydes de første konkur-

rencer allerede i gang i morgen.  Hvilken sportsgren starter i morgen? 

                                                                                   2. Fodbold    2 

12 
Senora de Atocha var fyldt  med flere dyrebare genstande. Men det 

der gør dette skib så speciel er, at det indeholdt 40 tons guld og sølv og 

omkring 70 pund af colombianske smaragder, nogle af de fineste og 

dyreste i verden. Hvilket land var det fra?       2. Spanien 

  2 
 


