
 

S. 2 Der findes tre slags ørne i Danmark. 
Fiskeørne og Kongeørn, hvad hedder den 
tredje slags? 

Havøren 

S. 3  Hvad hedder Danmarks største sø? Arresø 

S. 4 Hvad hedder polens Hovedstad? Warszawa 
s. 5 Hvad består den ret af som hedder: Sol 

over Gudhjem 
Røget sild, rå æggeblomme og 
løg 

S. 6 Hvilken figur sidder på Kronborg? Holger Danske 

s. 7 Hvad hedder Danmarks højeste punkt  Yding Skovhøj 

s. 8 Hvad hedder den dybeste sangstemme Bas 
s. 9 Hvad er det modsatte af at subtrahere At addere 

S10 Hvad hedder egens frugter Agern 
S 11 Hvem har skrevet vores national sang? ’’Der er et yndeligt land’’ af 

Adam Gottlob Oehlenschláger 
s. 12 Hvilket år blev kronprins Frederik gift 

med Mary Donaldson 
2004 

s. 136 Hvor mange tårne er der på kirken i 
Kalundborg 

5 

s. 14 Hvis man køre ad motorvejen sydpå fra 
Hobro hvilken større by kommer man så 
først til? 

Horsens 

S. 15 Hvad kalder man de folk som bor i 
Skagen  

Skagbo 

s. 16 Hvad er det for et uhyre der siges at leve 
i Loch Ness-søren i Skotland  

Loch Ness-Uhyret 

S 17 Området omkring nordpolen hedder 
Arktis, hvad hedder området omkring 
sydpolen 

Antarktis 

s. 18 Hvad kalder man en der spiller klaver Pianist 

s. 19 På hvilken Ø ligger Bagenkop  Langeland 
s. 20 Hvad er et andet ord for Lilla  Violet 

s. 21 Det ser ud til at skotske mænd går med 
nederdel men hvad hedder det 
beklædningsstykke  

Kilt 

S. 22 På hvilken side af tallerkener skal man 
lægge kniven, når man dækker bord 

Højre 

s. 23 Hvad hedder dem konge, der regerede i 
år 1600? 

Christian IV 



 

s. 24 Hvad hedder det dyr, som har to gule 
pletter i nakken 

Snog 

S. 25 Hvad er et andet navn for stjernetegnet: 
Store Bjørn 

Ursa Major eller Karlsvognen 

S. 26 Et bøgetræ kaldes løvfældende, hvad 
kaldes et grantræ? 

Stedsegrøn 

S. 27 Hvad kaldes den farvede del øjet? Regnbuehinden ’’Øjets iris’’ 
s. 28 Hvad hedder Thors Hammer Mjølner 

S. 29 Hvis man vil lave en grøn farve, hvilken 
farver skal man så blande? 

Blå og Gul 

s. 30 To europæiske floder staves med to 
bogstaver. Hvilke? 

Po og Aa 

S. 31 I en sang synger man: Klokkeblomst og 
bellis og følfod. Hvilke farver har de tre 
blomster? 

Lilla, hvid og gul. 

s. 32 Er Danmarks sydligste punkt Gedser eller 
Dueodde? 

Gedser 

s. 33 Danmarks sydgrænse var engang 
Dannevirke. Hvem fik bygget denne vold 

Thyra Danebod (men muren 
er i virkeligheden ældre) 

s. 34 Hvad hedder bjergene, der danner 
grænsen mellem Frankrig og Spanien? 

Pyrenæerne 

S. 35 Hvorfor er 1864 et mørkt årstal i 
danmarkshistorie? 

Vi tabte slaget ved Dybbøl og 
mistede Sønderjylland 
(hertugdømmerne Holsten, 
Lauenborg og Slesvig) 

s. 36 Hvad betyder DSB Dansk Statsbaner 

s. 37 En sommerfugl er en larve, når den 
kommer ud af ægget. Hvad bliver den 
derefter til? 

Nymfe 

s. 38 En haletudse forvandler sig til en...? Frø 

s. 39 Hvilke land i Europa har blå og hvidt flag? Findland, Grækenland 
s. 40 Hvad er det modsatte af langsynet Nærsynet 

s. 41 Højvande kaldes flod. Hvad kaldes 
lavvande? 

Ebbe 

s. 42 Hvor kommer rapanden Rasmus fra? Rinkenæs Sogn 

s. 43 Hvad er den tydeligste forskel på en 
alligator og en krokodille? 

Alligatoren har rund snude, 
krokodillen har spids snude. 



 

s. 44 I hvilke sportsgrene spille man med en 
bold som ikke er rund? 

Badminton, ishockey, 
amerikansk fodbold, rugby m. 
fl. 

s. 45 Hvad hedder forfatter til bogen om 
Buster Oregon Mortensen 

Bjarne Reuter 

S. 46 Hvordan lyder det første af de 10 bud? Jeg er din gud og du må ikke 
have andre guder 

S 47 Hvem har skrevet bogen om 
Gøngehøvdingen? 

Carit Etlar 

s. 48 Hvad hedder det midterste af et 
cykelhjul? 

Stel 

s. 49 Hvordan forsætter sangen? Jeg ved en 
lærerede? 

Jeg siger ikke mere, den 
findes på en hede et sted som 
ingen ser 

s. 50 Hvilken retning er det modsatte af 
nordøst? 

Sydvest 

s. 51 Hvad kalder man størrelsen af det papir, 
du bruger til din arbejdes mappe 

A4 

s. 52 Hvad hedder den by, hvor Napoleon 
udkæmpede sit sidste salg? 

Waterloo 

s. 53 Hvad hedder det apparat man bruger når 
man skal holdeøje med fly og skibe? 

Radar 

s. 54 Er en delfin en fisk? Nej det er et pattedyr 
s. 55 Hvad hedder det femte Primtal? (2,3,5,7) 11 (13,17,19,23…..) 

s. 56 Hvilke tre slags aber er menneskeaber? Chimpanse, gorilla og 
orangutang. 

s. 57 I hvilken rækkefølge står månen, solen og 
jorden ved måneformørkelse?  

Månen står mellem jorden og 
solen. 

S. 58 Hvor i Danmark skal man være, for at 
være i Ekkodalen 

Bornholm 

s. 59 Hvad er en Triangel En trekant. 
s. 60 Hvilken planer er nærmest solen Merkur 

s. 61 Hvem var grevinde Danner gift med? Louise Christine Lensgrevinde 
af Danner (Kong Frederiks d. 7 
’s enke) 

s. 62 Hvad hedder Odins to ravne Hugin og Minin 

s. 63 Hvor mange maver har en ko 4 
 


