DANMARK I KRIG

DANSK RAP

1.

Hvilken nation bombarderede København i
1807 og overtog den danske flåde under
Napoleonskrigene?
(Svar: England/Storbritannien)

1.

Hvilken dansk rapper har været med i “Toppen
af poppen” i 2019?
(Svar: Chief 1 (Lars Pedersen))

2.

Hvilken stor dansk søhelt forbinder man med
sejren i Slaget i Dynekilen under den Store
Nordiske Krig i 1700-1721?
(Svar: Peter (Jansen) Wessel/Tordenskjold))

2.

Hvad er fornavnene på de to mænd, der udgør
gruppen Benal?
(Svar: Benjamin og Albert)

3.

Fra 1611 til 1613 udkæmpede Danmark
Kalmarkrigen. Det var sidste gang, Danmark
forsøgte at genskabe Kalmarunionen ved at
indtage dette land. Hvilket?
(Svar: Sverige)

3.

Et af hans største hits er “Kattedansen”, hvilken
dansk rapper tænker vi på?
(Svar: Pattesutter (Jacob Maegaard))

DISNEY

DANSKE VIRKSOMHEDER

1.

I 1979 åbnede Lars Larsen sin første butik og
dukkede senere op i tv-reklamer med ordene
“Jeg har et godt tilbud til dig”. Hvilken
virksomhed grundlagde han?
(Svar: JYSK (sengetøjslager))

2.

Denne virksomhed solgte som udgangspunkt
kun fødevarer og tekstiler og fik sit navn derfra,
men i dag sælger de også meget andet. Hvilken
virksomhed
(Svar: FØTEX))

3.

Denne virksomhed har i over 100 år sørget for
at transportere folk på skinner på kryds og
tværs af Danmark. Hvilken virksomhed?
(Svar: DSB)

1.

I tegnefilmen “Dumbo” drikker Dumbo sig fuld
og ser nogle farverige dyr. Hvad ser han?
(Svar: Lyserøde elefanter)

2.

I den første “Frost”- film fryser Elsa det
kongerige, de bor i, til is. Hvad hedder
kongeriget?
(Svar: Arendelle/Arendal)

3.

Hvilken sang slutter “Disneys Juleshow” af
med?
(Svar: Når du ser et stjerneskud)

E-SPORT

1.

Hvilken dansk supportspiller i Counter Strike er
kendt som “Clutch Ministeren”?
(Svar: Xyp9x/Andreas Højsleth)

2.

Han hedder August Rosenmeier, har været
verdensmester i FIFA, og spiller for North. Hvad
er hans gamernavn?
(Svar: Agge)

1.

The International, der er en af verdens største
e-sport-turneringer målt på præmiesum, blev i
2018 vundet af holdet OG. Hvilket spil er The
International en major i?
(Svar: DOTA 2/Defence of the Ancients)

ET GODT GYS

1.

For over hundrede år siden udgav den irske
forfatter, Bram Stoker, en bog om en
vampyrgreve, der har sit slot i Transsylvanien i
Rumænien. Hvad hedder vampyrgreven?
(Svar: (Grev) Dracula)

2.

Hvilken populær børnebogsforfatter har bl.a.
skrevet “Kadaverjagt” og “Kadavermarch”?
(Svar: Dennis Jürgensen)

1.

Hvilken tegneserie om zombier er blevet lavet
til en meget populær TV-serie?
(Svar: “The Walking Dead”)

GODE GAMLE HISTORIER

FORTSÆT ORDSPROGET

I denne kategori læses spørgsmålene op et ad
gangen. Der er mulighed for 10 sekunders
betænkningstid til hvert spørgsmål, hvorefter I skal
afslutte ordsproget. I må gerne starte forfra på
ordsproget.
1.

2.

3.

Fortsæt ordsproget:
Tab og vind…
(Svar: Med samme sind)
Fortsæt ordsproget:
Kært barn har mange…
(Svar: Navne)
Fortsæt ordsproget:
Ingen roser…
(Svar: Uden torne)

1.

I den klassiske fortælling om Robin Hood har
han et våben, han foretrækker at bruge. Hvilket
våben er det?
(Svar: Bue (og pil))

2.

Den skotske dramatiker J.M. Barrie skabte i
starten af 1900-tallet en romanfigur, som er en
dreng, der aldrig vil være voksen. Hvem er det?
(Svar: Peter Pan)

3.

Historien om “Skatteøen” er skrevet af Robert
Louis Stevenson i 1883 og handler om drengen
Jim Hawkins, der finder et skattekort og begiver
sig ud efter skatten. Hvad hedder
sørøverkaptajnen, der også er ude efter
skatten, men som Jim bliver venner med?
(Svar: (Long) John Silver)

HOVEDSTÆDER

1.

Hvad hedder Spaniens hovedstad, hvor man
kan finde Pradomuseet, der er et af verdens
største kunstmuseer??
(Svar: Madrid)

2.

Hvad hedder Indiens hovedstad og næststørste
by efter Mumbai?
(Svar: New Delhi)

3.

Hvad hedder hovedstaden i USA, der bl.a. er
hjemsted for USA’s lovgivende forsamling?
(Svar: Washington D.C.)

KENDTE FAMILIER

1.

I hvilken realityserie møder vi blandt andet
“Geggo” og hendes datter Alba?
(Svar: Familien fra Bryggen)

2.

Christian, Isabella, Vincent og Josephine hedder
børnene i denne berømte familie, men hvad
hedder deres forældre til fornavn?
(Svar: Frederik og Mary)

3.

Naja, Max og Morten har en YouTube-kanal,
hvor vi også nogle gange møder deres forældre.
Hvad hedder de?
(Svar: Hanne og Finn (Münster))

MYTOLOGI

HEKSE I HARRY POTTER

1.

2.

3.

Hermione Granger brygger en polyjuiceeliksir i
“Harry Potter og Hemmelighedernes Kammer”,
men det går desværre helt galt. Hvilket dyr
bliver Hermione forvandlet til?
(Svar: En kat)
Hermione Granger får tidsvenderen (time
turner) af en lærer på Hogwarts. Hvilken lærer
får hun den af?
(Svar: Professor (Minerva) McGonagall)
En heks, som har mange fjender og som næsten
er lige så slem som Voldemort, bliver ansat som
underviser i “Forsvar mod Mørkets Kræfter” i
“Harry Potter og Fønixordenen”. Hvad hedder
denne heks, der har et meget lyserødt kontor
og er glad for katte?
(Svar: Dolores Umbridge/Dolora Nidkjær)

1.

Rick Riordan har tidligere skrevet om den
græske, romerske og egyptiske mytologi.
Hvilken mytologi handler serien om Magnus
Chase om?
(Svar: Nordisk mytologi)

2.

En kimære er et græsk mytologisk væsen, der
består af tre dyr. Nævn mindst to ud af de tre.
(Svar: Løve, slange og ged)

3.

For at gøre deres rejser nemmere har Freja sin
falkeham og Odin har Sleipner. Der er også en
gud, der bruger en bukkevogn.
Hvilken gud er det?
(Svar: Thor)

NYE FILM

OPFINDELSER

1.

Timon og Pumba synger “Hakuna Matata” i
tegnefilmen fra 1994. Filmen er lige blevet lavet
i en ny version. Hvilken film tænker vi på?
(Svar: Løvernes konge/The Lion King)

1.

Dette lille plastiklegetøj fik sit danske patent i
1958. Der sælges stadig millionvis af dem
verden over. Hvad er det?
(Svar: LEGO)

2.

Den canadiske sanger og skuespiller Mena
Massoud spiller hovedrollen i et filmatiseret
eventyr fyldt med musik, magi og med en
tjenende ånd. Hvad hedder filmen?
(Svar: Aladdin)

2.

I 1870’erne opfandt skrædderen Jacob Davis i
samarbejde med købmanden Levi Strauss nogle
solide arbejdsbukser, som stadig er moderne.
Hvilke?
(Svar: Cowboy bukser/jeans)

3.

Filmen med store mængder af sne, magiske
kræfter, to prinsesser og en skøn snemand tog
mange med storm i 2013. I slutningen af 2019
har efterfølgeren premiere i Danmark. Hvad
hedder den?
(Svar: Frost 2/Frozen 2)

3.

Opfindelsen af denne maskine betegnes som
starten på den industrielle revolution. Hvilken
maskine?
(Svar: Dampmaskinen)

SJOVE BØGER

POLITIK

1.

Enhedslisten blev dannet i 1989 som et
samarbejde mellem Venstresocialisterne,
Danmarks Kommunistiske Parti og Socialistisk
Arbejderparti. Under hvilket listebogstav er
Enhedslisten opstillet?
(Svar: Ø)

2.

Det danske statsbudget vedtages årligt ved lov.
Hvad hedder loven?
(Svar: Finansloven)

3.

Pia Kjærsgaard har tidligere været Folketingets
formand. Hvilket parti tilhører hun?
(Svar: DF/Dansk Folkeparti)

1.

Youtuberen Morten Münster og Merlin P.
Mann har pt. Udgivet tre bøger om en talende
hund. Hvad hedder hunden?
(Svar: Bubbi)

2.

I bog nummer fem i Træhuleserien har Andy og
Terry bygget endnu en træhule. Den er ikke
blevet godkendt af byggetilsynet og skal rives
ned. Hvor mange etager har de to drenge
bygget denne gang?
(Svar: 65 etager)

3.

Hvad hedder hovedpersonen i bogen “Robotten
kan skide”?
(Svar: Konrad)

SJOVE DYR

1.

Hvad hedder den fisk, der ligner et svømmende
hoved uden krop og hale?
(Svar: Klumpfisk)

2.

3.

SLIKMUND

1.

En tivolistang har et citrus-smagende fyld og et
sødt ydre. Hvilke to farver forbinder man
normalt med en tivolistang?
(Svar: Rød og Gul)

Hvilket pattedyr lægger æg og ligner en
krydsning mellem en and og en bæver?
(Svar: Næbdyret)

2.

Koalaen er et lille pungdyr med to
tommelfingre på hver hånd. Den er et af det
eneste dyr, der kan tåle at spise en bestemt
slags blade. Hvad hedder de blade?
(Svar: Eukalyptusblade)

Denne lakridshalspastil, der kommer i mange
varianter, blev tidligere produceret af Galle &
Jessen. Hvad hedder pastillen?
(Svar: GA-JOL)

3.

Hvad hedder de runde søde lakridser fra
Haribo, der kommer i mange farver, og som
oprindeligt var opkaldt efter en Disney-figur?
(Svar: Pepito (Pinocchiokugler))

TERNET NINJA 2

SPIS NATUREN

1.

Hvad smager skovmyrer af?
(Svar: Citrus/citron/appelsin)

2.

Bærrene fra denne busk, der vokser i kystnære
omgivelser, er gule eller orangerøde. De kan
plukkes om efteråret og vinteren og har en
særpræget og syrlig smag. Man kan blandt
andet lave marmelade af dem. Hvad hedder
busken?
(Svar: Havtorn)

1.

Hvad hedder denne almindeligt forekommende
svamp, der ofte sælges i en hvid eller brun
udgave. Det er den mest solgte svamp i
Danmark.
(Svar: Havechampignon/Champignon)

1.

Hvilket lille dyr genopstår Ternet Ninja i første
omgang som i “Ternet Ninja 2”?
(Svar: Pindsvin)

2.

Askes bror Sune bygger en model i papmaché af
dét, han drømmer om at spise i Spanien. Hvad
skal modellen forestille?
(Svar: Churros (spanskrør))

3.

FOF er en lokal gruppe, der laver ballade, begår
hærværk og rapser ting i lokalområdet. Hvad
står forkortelsen FOF for?
(Svar: Frisk Og Frejdig)

TOPSPORT 2019

TURISTATTRAKTIONER

1.

For anden gang vandt denne danske cykelrytter
forårets etapeløb Critérium du Dauphiné. Hvad
hedder cykelrytteren?
(Svar: Jakob Fuglsang)

1.

Min familie træder op og ned ad den Spanske
Trappe, der blev bygget i 1725 og betalt for af
en fransk diplomat. I hvilken by er vi på ferie?
(Svar: Rom)

2.

Den danske Formel 1-kører Kevin Magnussen
blev nummer 6 i Australiens Grand Prix. Hvad
hedder Kevins Formel 1-team?
(Svar: Haas)

1.

Jeg er på vej op ad de snævre trapper i Anne
Franks hus, der nu er et museum for den
jødiske dagbogsskriver. Museet besøges årligt
af ca. 1 million mennesker. I hvilken by er jeg?
(Svar: Amsterdam)

3.

Kajakroeren René Holten Poulsen deltager til
VM i enerkajak. Han har været kæreste med en
kendt dansk svømmestjerne. Hvad hedder hun?
(Svar: Pernille Blume)

1.

Foran mig rejser en flere tusinde år gammel
bygning med navnet Keops sig. Det er det
største af ni lignende imponerende
bygningsværker i området. Uden for hvilken
hovedstad er jeg?
(Svar: Kairo)

UDELIV

TV-STREAMING-SERIER

1.

I “Riverdale” har Archie Andrews en affære
med sin lærer, Geraldine Grundy. Hvilket fag
underviser hun i?
(Svar: Musik)

2.

I Netflix-serien “Legende let” overtager den 14årige Jarvis et firma efter at hans kemisæt
sprængte familiens hus i luften juleaften.
Hvilket slags firma overtager Jarvis?
(Svar: Et legetøjsfirma)

3.

I “Ultra smider tøjet” kommer vi helt tæt på
kroppens største muskel. Hvilken muskel er
det?
(Svar: Numsen/sædemusklen/ballen)

1.

Hvilken slags sten kan man bruge til at lave
gnister og tænde bål med?
(Svar: Flintesten)

2.

Når man skal finde vej i naturen efter et kort og
ikke må bruge sin GPS, hvilket hjælpemiddel
kan man så bruge?
(Svar: Et kompas)

3.

Hvad kaldes det brød, man bager på en pind
over bål?
(Svar: Snobrød)

JOKER (2)

JOKER (1)

1.

I “Djævelens lærling” kommer Filip Engell ved en
fejl til helvede i stedet for mobberen Søren. Hvad
gør Søren, der forpurrer Djævelens plan?
(Svar: Han skubber Filip ud foran en bil (den der
skulle have ramt Søren))

2.

Dina i Skammer-serien har en far, som er
sortemester. Det vil sige, at han har en evne til at
få folk til at se og tro ting, der ikke findes. Hvad
hedder Dinas far?
(Svar: Sezuan)

3.

TV-serien “Riverdale” er baseret pa tegneserien
“Archie”. Hvad hedder det spil, som de fleste
spiller i sæson tre af serien?
(Svar: Griffins and Gargoyles)

JOKER (3)

7.

Hvad hed den berømte hærfører fra Karthago, der
i år 218 f.Kr. drog i krig mod romerne med sine
krigselefanter?
(Svar: Hannibal)

8.

Hvad hedder titanen, der er forfader til alle guder
i den græske mytologi?
(Svar: Kronos)

9.

Bændelorme kan leve i lang tid inde i en krop, før
de opdages. Disse parasitter kan ødelægge nogle
af kroppens vigtigste organer og skade
nervesystemet. Hvor i kroppen lever de?
(Svar: I tarmen)

10. I hvilken by bor Karmaboy i serien “Karmaboy” af
Jacob Riising?
(Svar: Skovlunde)

4.

Lady Gaga er den første kvindelige artist, der har ramt
nummer et på de amerikanske hitlister med samtlige af
sine fire albums. I 2018 spillede hun med i en film og
blev rost af filmanmeldere. Hvad hedder filmen?
(Svar: A star is born)

5.

Phileas Fogg rejser jorden rundt i Jules Vernes “Jorden
rundt på 80 dage”. Hvad er grunden til, at han skal klare
rejsen på 80 dage?
(Svar: Han har indgået et væddemål (med medlemmer
af reformklubben))

6.

Da Eiffeltårnet blev indviet i Paris i 1889, var det en
sensation. Med den oprindelige højde pa 300 meter var
det verdens højeste bygningsværk. I hvilken forbindelse
blev tårnet bygget?
(Svar: Verdensudstillingen)

