
  

 

 

  

ATLETIK BLAND SELV SLIK 

 

BØRNE/ UNGDOMSFILM BUTIKKER I 

DIAGONALSTRÆDE 

1. En af de ældste discipliner i atletik 
anvender en tung rund skive til at 
kaste med. Hvad hedder skiven? Ordet 
stammer fra græsk og betyder ”skive”. 
(Svar: Diskos) 
 

2. Hvor lang er løbebanen på et 
atletikstadion som oftest? 
(Svar: 400 meter) 
 

3. I denne disciplin gælder det om at 
kaste en kugle, der er fastspændt på 
en wire, så langt som muligt. 
Verdensrekorden for denne disciplin 
er 86.74 meter. Hvad hedder 
disciplinen? 
(Svar: Hammerkast) 

 

 

1. Hvad hedder karamellerne fra Carletti, 
som mange 9. klasses-elever smider 
efter deres skolekammerater på sidste 
skoledag, og som deler navn med et 
kendt klokketårn i London? 
(Svar: Big Ben) 
 

2. Hvad hedder det amerikanske slik, der 
er gelé-agtige bønner med omkring 
50 smagsvarianter? 

(Svar: Jelly Beans) 
 
 

3. Hvilken type luksusslik producerer 
Johan Bülow? Slikket indgår i 
firmanavnet. 
(Svar: Lakrids) 

 

 

1. Hvad hedder butikken, hvor Harry 
Potter for første gang har en tryllestav i 
hånden? 
(Svar: Ollivanders (leverandør af fine 
tryllestave)/ Ollivanders (Makers of Fine 
Wands)) 

 

2. Hvad hedder boghandleren i 
Diagonalstræde, hvor Hogwarts’ elever 
kan købe deres skolebøger? 

(Svar: Flourish & Blotts) 
 

3. I hvilken butik køber Hermione 
Granger sin kat, Skævben? 
(Svar: Det Magiske Menageri/ The 
Magical Menagerie) 

 

 

1. I hvilken historie kommer drengen 
Bastian til en anden verden, hvor han 
hjælper Den barnlige kejserinde med 
at redde sit land, Fantasia? 
(Svar: Den uendelige historie/ The 
NeverEnding Story) 
 

2. Bjarne Reuter skrev ”Busters verden” i 
1979 og den blev filmatiseret første 
gang i 1984. I 2021 udkom en 
genindspilning med titlen ”Buster”. 
Men hvad hedder hovedpersonen 
Buster Oregon til efternavn? 
(Svar: Mortensen) 
 

3. Hvad hedder pigen i ”Krummerne”, 
som Mads Krumborg, også kaldet 
Krumme, er forelsket i? 

(Svar: Yrsa) 

 

 



  

 

 

  

DANMARKS HISTORIE DYR 

 

FREMMEDORD 

 

FORTSÆT POPSANGEN 

1. Hvilket dyr kan ikke lide lugten af 
citroner, og siges at have ni liv? 

(Svar: Kat) 
 

2. Hvilken fugleart er nataktiv og sluger 
sit bytte helt for derefter at gylpe det 
op? Man kan ofte finde deres gylp i 
skoven med bl.a. rester af 
museknogler i. 
(Svar: Ugle) 
 

3. Hvad hedder den største krokodilleart 
i Afrika? 
(Svar: Nilkrokodille) 

 

I denne kategori stiller jeg de tre spørgsmål ét 

ad gangen, og så har I 10 sekunder til at svare.  

1. Rasmus Seebach har lavet sangen 
”Øde ø”. Fortsæt med næste ord fra: 
”Jeg ved, at vi to kan gå igennem ild 
og…”. 
(Svar: Vand) 
 

2. Kim Larsen har lavet sangen 
”Jutlandia”. Fortsæt med næste ord 
fra: ”Det var i 1949 eller cirka 
deromkring, da der var krig i…”. 
(Svar: Korea) 
 

3. Lord Siva har lavet sangen ”Solhverv”. 
Fortsæt med næste ord fra: ”Gi'r du en 
time mer', vil jeg brug' den time på…”. 
(Svar: Dig) 

 

 

1. Hvilket ord fra engelsk bruger man om 
ulovligt at skaffe sig adgang til andre 
folks computere? 

(Svar: Hacking/ at hacke) 
 

2. Hvad hedder konge på latinsk? 

(Svar: Rex) 
 

3. Ordet audio kommer fra latin og 
relaterer sig til en af vores sanser. 
Hvilken sans? 

(Svar: Hørelsen/ høresansen) 

 

 

1. Hvad hed EU, da Danmark trådte ind i 
det i 1973? 

(Svar: EF) 
 

2. Hvilken trosretning blev indført i 
Danmark omkring år 965? 

(Svar: Kristendommen) 
 

3. Denne by var en af Danmarks første 
byer, og den blev i løbet af 
vikingetiden Nordens mest centrale 
og markante handelsby. Den lå 
placeret i det sydlige Jylland ved 
Hærvejen. Hvilken by var det? 

(Svar: Hedeby/ Haithabu) 

 

 



  

  

GAMING H. C. ANDERSEN 

 

KENDTE FORTÆLLINGER 

 

HVAD HEDDER 

HOVEDPERSONEN? 

1. Hvor mange HP begynder man med i 
”Fortnite: Battle Royale”? 

(Svar: 100) 
 

2. Dette gamle populære mobilspil fås 
også til VR. Det gælder om at skære så 
meget flyvende frugt over som muligt 
og undgå bomberne. Hvad hedder 
spillet? 

(Svar: Fruit Ninja) 
 

3. Denne multiplayer-spilplatform består 
af mange forskellige mindre spil, fx 
”Adopt me”, hvor man kan bytte 
nuttede kæledyr. Valutaen hedder 
Robux, hvad hedder platformen? 

(Svar: Roblox) 

 

 

1. Hvilket metal er den etbenede, 
standhaftige soldat lavet af, som H.C. 
Andersen har skrevet et eventyr om? 

(Svar: Tin) 
 

2. Hvad hedder højen, hvor mennesker 
og underjordiske væsner som fx 
trolde, nisser og helhesten bliver 
inviteret til fest, og hvor troldgubben 
fra Dovrefjeld bliver gift med 
elverkongens yngste datter? 

(Svar: Elverhøj) 
 

3. Den lille havfrue er den yngste af seks 
søskende. Hvor gamle skal pigerne 
være, inden de første gang får lov at 
stige op til havets overflade? 

(Svar: 15 år) 

 

 

1. Pigen her kommer til et hus, hvor tre 
bjørne bor. Her spiser hun af deres 
grød, sidder på deres stole og sover i 
deres senge. Hvad hedder hun? 

(Svar: Guldlok) 
 

2. Hvad hedder drengen i 
”Junglebogen”, som opfostres af ulve 
og er venner med panteren 
Bagheera? 

(Svar: Mowgli) 
 

3. Hvad hedder hovedpersonen i serien 
om ”Det lille hus på prærien” til 
fornavn? 

(Svar: Laura) 

 

 

1. Hvad hedder Peter Plys på engelsk? 

(Svar: Winnie the Pooh) 
 

2. Hvad leder Peter Pan efter, da han 
dukker op i familien Darlings 
børneværelse? 

(Svar: Sin skygge) 
 

3. I denne kendte fabel løber to dyr om 
kap. Det ene dyr er hurtigt og 
pralende, mens det andet dyr er 
langsomt og vedholdende. Det 
langsomme dyr vinder. Hvilke to dyr 
løber om kap? 

(Svar: Haren og skildpadden) 

 

 



  

  

KENDTE MÅLVOGTERE KENNETH BØGH ANDERSEN 

 

LANDE I ASIEN 

 

KUNST OG DESIGN 

 

1. Hun har spillet over 130 kampe for det 
danske håndboldlandshold og spiller 
til dagligt i Brest Bretagne Handball. 
Hvad hedder målvogteren? 

(Svar: Sandra Toft) 
 

2. Med sine 202 cm fylder han godt i 
håndboldmålet, som han vogter for 
både Danmark og THW Kiel. Hans 
lillebror gør sig også godt på en 
håndboldbane, dog som fløjspiller. 
Hvad hedder målmanden? 

(Svar: Nicklas Landin (Jacobsen)) 
 

3. Fodboldkarrieren startede i 
Manchester City, selvom faren var en 
legende i Manchester United. Han har 
spillet over 400 kampe for Leicester 
City, hvor han både har vundet det 
engelske mesterskab og FA Cuppen. 
Hvad hedder han? 
(Svar: Kasper Schmeichel) 

 

 

1. I bogen ”Djævelens lærling” går det 
galt, da den døende djævel får fat i 
den forkerte dreng som sin arvtager. 
Hvad hedder drengen, som djævelen 
oprindeligt ville have haft? 

(Svar: Søren) 
 

2. Kenneth Bøgh Andersen har flere 
gange modtaget en dansk 
litteraturpris for børne- og 
ungdomsbøger. Prisen er opkaldt efter 
en hovedperson i en af Ole Lund 
Kirkegaards bøger. Hvad hedder 
prisen? 

(Svar: Orlaprisen) 
 

3. I den barske kalenderhistorie 
”Julemandens død” bliver julemanden 
dræbt. På hvilken dag i hvilken måned 
bliver han myrdet? 

(Svar: 1. december) 

 

 

1. H.C. Andersen er berømt for sine eventyr. 
Men hvilken kunstart, der kan forbindes 
med gækkebreve, var han også en stor 
kunstner inden for? 

(Svar: Papirklip/ Psaligrafi) 
 

2. Hvad hedder denne københavnske kunster, 
der blev kendt for sin gadekunst? Han har 
lavet en pegebog til små børn med 
tegninger og titlen ”Den forkerte bog”, og 
man glemmer ikke lige, hvad han hedder. 
(Svar: HuskMitNavn/ RememberMyName) 
 

3. Dette firma har designet solbriller siden 
1937. Kendte mennesker, blandt andre Bob 
Dylan, John F. Kennedy og Humphrey 
Bogart, har båret dem, og i dag kan de også 
fås til børn. Hvad hedder firmaet? 

(Svar: Ray-Ban) 

 

 

1. Disneyland findes ikke kun i USA og 
Frankrig. I Asien har de tre parker, 
hvoraf den ene ligger i Hong Kong. 
Hvilket land hører Hong kong til? 

(Svar: Kina) 
 

2. Himalayabjergene, med Mount 
Everest som det højeste bjerg, kan 
man komme til ved at flyve til 
Lufthavnen i Kathmandu. I hvilket land 
er Kathmandu hovedstad? 

(Svar: Nepal) 
 

3. Øen Bali er et meget populært 
turistmål i dette land, hvor Jakarta er 
hovedstaden. I hvilket land ligger Bali? 

(Svar: Indonesien) 

 

 



  

  

LEGETØJ METTE FINDERUP 

 

POLITIK 

 

NARNIABØGERNE 

 

1. Hvad hedder legetøjsmærket fra 
Hasbro, der har skydevåben med 
skumpatroner, bl.a. ”Fortnite TS 
Blaster”? 
(Svar: NERF (guns)) 
 

2. Hvad hedder de plastikbyggeklodser, 
man kan sætte sammen og bygge alt, 
lige fra borge til minionfigurer af? De 
minder en smule om LEGO, og navnet 
leder tankerne hen på et begreb fra 
matematikkens verden. 
(Svar: Plus-Plus) 
 

3. Denne svenske legetøjsproducent er 
primært kendt for sit trælegetøj. 
Firmaet er grundlagt af Ivar 
Bengtsson, som gav firmaet videre til 
sine tre sønner, kendt som brødrene 
Ivarsson fra Osby. Hvilket firma tænker 
vi på? 
(Svar: BRIO) 

 

 

1. Hvad hedder den sjove serie om en 
fuldstændig almindelig pige fra 
Jylland, der skriver dagbog? 

(Svar: Emmy) 
 

2. Hvad hedder Mette Finderups 
fantasyserie om de fire børn Alin, 
Silvius, Pilo og Ene? 

(Svar: A.S.P.E.) 
 

3. Serien ”Den grønne ø” handler om 
pigen Gyrith, der bor i en lille landsby, 
hvor man ofrer til gudinden Freja. 
Hvilken historisk periode udspiller 
handlingen sig i? 

(Svar: Vikingetiden) 

 

 

1. Hvad hedder løven, der skaber Narnia? 

(Svar: Aslan) 
 

2. Hvem forråder sine tre søskende og 
løven Aslan for at tjene den hvide heks 
Jadis i ”Narnia – Løven, heksen og 
garderobeskabet”? 

(Svar: Edmund (Pevensie)) 
 

3. I ”Narnia – Sølvstolen” skal Jill og 
Eustace finde Prins Caspians 
forsvundne søn, som er den eneste 
arving til Narnias trone. Hvad hedder 
den forsvundne søn? 

(Svar: (Prins) Rilian) 

 

 

1. Hvad er EU en forkortelse for? 

(Svar: Den Europæiske Union/ 
European Union) 
 

2. Hvor ofte afholdes der kommunalvalg 
i Danmark? 

(Svar: Hver fjerde år) 
 

3. Hvor mange procent af stemmerne 
ved et folketingsvalg skal et parti 
normalt som minimum have for at 
komme i Folketinget? 

(Svar: 2%) 

 

 



  

  

RIM OG REMSER ROBINSAMSE 

 

VAND I VERDEN 

 

SUPERHELTE 

(MARVEL OG DC) 

 

1. Birgitte, Birgitte Bergøje fik ondt i sit 
ene øje. Hvad skete der, da hun 
smurte det med fløde? 

(Svar: Det begyndte af bløde) 
 

2. Hvad må man ikke nede i fru Hansens 
kælder, når man køber æg? 

(Svar: Lave skæg) 
 

3. Hvem tegnes med punktum, 
punktum komma streg? 

(Svar: Nikolaj) 

 

 

1. Hvilket computerspil, hvor man 
bygger med klodser, har RobinSamse 
lavet rigtig mange YouTube-videoer 
om? 

(Svar: Minecraft) 
 

2. I bogen ”RobinSamse og rejsen til 
Jordens indre” kommer Robin og 
Samrita ned igennem en affaldsskakt 
og møder Kawaii. Hvilket dyr er Kawaii 
i bogen? 

(Svar: En muldvarp) 
 

3. I bogen ”RobinSamse på Skatteøen” 
kommer Robin og Samrita ind i 
Kaptajn Klos butik. Men ejeren af 
butikken hedder ikke Kaptajn Klo. 
Hvad hedder han? 

(Svar: Benny) 

 

 

1. Hvad er navnet på den populære 
gruppe af superhelte fra Marvel-
universet, der oprindeligt bestod af 
Iron Man, Ant-Man, Thor, Hulk og 
Wasp? 

(Svar: The Avengers) 
 

2. Hvilken DC-superhelt blev skabt først? 

(Svar: Superman) 
 

3. Doreen Green er én af Marvels mest 
populære superhelte blandt yngre 
læsere. Hendes superkræfter omfatter 
blandt andet superstyrke, tænder, der 
kan bide gennem stål, og en 
gribedygtig hale. Hvem er denne pige 
bedre kendt som? 

(Svar: Squirrel Girl/ Egernpige) 

 

 

1. Hvad hedder det vand i jorden, der er 
sivet ned i jorden efter regn og sne, og 
som vi næsten får alt vores drikkevand 
fra? 

(Svar: Grundvand) 
 

2. Hvad kalder vi det vand, der kommer 
fra vores husholdninger, efter at vi fx 
har vasket op eller taget bad? 

(Svar: Spildevand) 
 

3. Vand er en kemisk forbindelse, der 
består af to grundstoffer. Det ene er 
hydrogen. Hvad er det andet? 

(Svar: Oxygen/ ilt) 

 

 



  

 

 OVERSKRIFT – KAPITALER 

 

OVERSKRIFT – KAPITALER 

 

OVERSKRIFT – KAPITALER 

 

JOKER 1  JOKER 2 

 

AFGØRELSESSPØRGSMÅL 

 

JOKER 3 

 

1. Denne kvinde startede sin politiske 
karriere i Fremskridtspartiet, og i 2015 
blev hun Danmarks første kvindelige 
formand for Folketinget. Hvad hedder 
hun? 

(Svar: Pia (Merete) Kjærsgaard) 
 

2. Denne italienske dessertbudding 
består af fløde, der koges og tilsættes 
sukker og husblas. Derefter bliver den 
nedkølet, så gelatinen får den til at 
sætte sig. Den spises ofte sammen 
med friske bær eller frugt. Hvad 
hedder desserten? 

(Svar: Panna Cotta) 
 

3. Hvad hedder programmet på DR 
Ultra, hvor Sebastian Klein blandt 
andet får stød af en elektrisk fisk og 
bliver stukket i hånden af en skorpion? 

(Svar: Bidt, brændt og stukket) 

 

 

4. Den danske Formel 1-kører Kevin 
Magnussen afsluttede sin karriere i 
Formel 1 efter løbet i Abu Dhabi i 
december 2020. Hvilken team kørte 
han for? 

(Svar: Haas) 
 

5. Keflavik International Airport er 
placeret 50 km sydvest for Islands 
hovedstad. Hvad hedder 
hovedstaden? 
(Svar: Reykjavík) 
 

6. Denne dansk-islandske kunstner 
bruger lyset i sine kunstværker. Han er 
især kendt for Regnbuen på ARoS 
kunstmuseum i Aarhus. Hvem er han? 
(Svar: Olafur Eliasson) 

 

 

7. Denne gruppe af indianerstammer, 
der fandtes i det sydvestlige 
Nordamerika, var i væbnet konflikt 
med USA fra slutningen af 1840’erne til 
1880’erne, hvor høvding Geronimo 
blev tvunget til overgivelse. Hvad 
hedder gruppen af indianerstammer? 
(Svar: Apache) 
 

8. Hvilken forfatter har skrevet bogen 
”Robotten kan skide” om drengen 
Konrad, der forklæder sig som robot 
og bliver adopteret af en rig familie? 
(Svar: Morten Dürr) 
 
 

 

 

 

 

1. Hvor mange indbyggere boede der i 
Danmark pr. 1. oktober 2021, ifølge 
Danmarks statistik? 

(Svar: 5.850.189) 
 

2. Jon Brower Minnoch døde i 1983 og 
var en af verdens tungeste mænd. 
Hvor mange hele kilo vejede han, da 
han døde? 

(Svar: 635 kg) 
 

3. Verdens længste hængebro er Akashi-
Kaikyo i Japan. Hvor mange meter er 
broens totale længde? 

(Svar: 3911 m) 

 


