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Nr. Spørgsmål + svar 1 X 2 

1 
På vej til Trankebar i 2003 var det opankret ved Ibiza, da et jordskælv 

udløste en flodbølge, hvor ankerkæden sprang. Både skib og mand-

skab klarede heldigvis den uhyggelige oplevelse! Hvilket skib er det? 

                                                                                     X. Haabet 

 X  

2 
Michelin Guiden blev startet af  André Michelin. Den har eksisteret 

siden august 1900, hvor den blev trykt i 35.000 eksemplarer og uddelt 

gratis. Dengang var der omkring 3000 biler på de franske veje. Hvad 

producerer Michelin?                                                  X. Dæk 

 X  

3 
På brand-stationen  hersker Brandmajor Steve myndigt over den 

ufejlbarlige Sam og umuliussen, som lever op til sit øgenavn ved 

konstant at agere med optakten til et sangnummer. Hvad hedder 

umuliussen?                                                                 X. Elvis 

 X  

4 
En kødædende plante i blærerod-familien. Den vokser på fugtig 

steder.Insekter fanges ved hjælp af slimede blade, der fastholder og 

senere fordøjer insektet. Hvad hedder planten?          1. Vibefedt 
1   

5 
Hvilken figur mangler? 

 

                                   2.      2 

6 
Vi har tre ørne i Danmark med et vingefang på op til 2 meter eller 

mere. Hvilken af de tre store ørne er der flest af? 

                                                                                   X. Havørnen  X  

7 
Han fyldte 78 år i går. Han er en engelsk rockmusiker, sangskriver, 

plade- og filmproducer. Han er kendt for at være forsanger og medstif-

ter af bandet The Rolling Stones. Hvad hedder han? 2. Mick Jagger    
  2 

8 
I Japan er såkaldt skovbadning en anerkendt rekreativ aktivitet som 

bl.a. virker stressforebyggende. I dag har Øhavsmuseet haft en tur i 

Pipstorn. Hvad kalder de turen?                                  X. Sansevandring  X  

9 
Samarbejde, venskab, tolerance, viden, aktivitet og sjov er nøgleord 

for dem, der bor i byen. Hvad hedder de to, der er byens 

alarmberedskab?                                                       X.  Raf og Gi  X  

10 
Herrelands-holdet i håndbold spiller i morgen sin tredje kamp i det 

indledende gruppespil ved OL i Japan. Hvem skal de møde? 

                                                                                  X. Bahrain   X  

11 
Den kom til Danmark som læge-plante i mid-delalderen, de knuste 

blade blev anvendt mod pestbylder og sår. Den  tilhører kurvblomst-

familien. Hvad hedder den?                                       X. Rød Hestehov  X  

12 
Ja, hvad er A+B+C ?    A=13, B=19,C=25 

                                                      

                                                                                        2.     57   2 
 


