Lokal 2015
Bøger på film
Gruppe A
1. John Green er en populær forfatter, og nu er endnu en af hans bøger blevet filmatiseret. Den
handler om drengen Quentin, der bliver forelsket i sin ret specielle nabopige, Margo. Hvad hedder
bogen og filmen?
(Svar: Paper Towns)
2. Superhelten Antboy, som jo egentlig hedder Pelle, er klassens mobbeoffer. Han har især store
problemer med Mark og Allan, der altid er på nakken af ham. Hvad bliver de to drenge kaldt?
(Svar: Terror-Tvillingerne (TT))
3. I ”Sådan træner du din drage” bliver drengen Hikke i al hemmelighed ven med dragen Tandløs, som
han også træner. Hvem opdager Hikkes træning og venskab med Tandløs?
(Svar: Astrid)
Gruppe B
1. Hvilket berømt museum i Amsterdam besøger Hazel og Augustus i bogen ”En flænge i himlen”?
(Svar: Anne Franks hus)
2. Drengen Topper finder en magisk blyant og alt, hvad han tegner med den, bliver virkeligt. Hvilken
bog og film tænker vi på?
(Svar: Otto er et næsehorn)
3. I troldmændenes verden er spillet Quidditch lige så populært, som fodbold er blandt mugglerne.
Hvilken rolle har Harry Potter på Gryffindors Quidditch-hold?
(Svar: Søger/Seeker)
Gruppe C
1. I filmen og bogen ”If I stay” er hovedpersonen Mia vild med klassisk musik, og er en dygtig musiker.
Hvilket instrument spiller hun på?
(Svar: Cello)
2. Fra hvilken by kommer Bard, der skyder dragen Smaug i ”Hobbitten – Femhæreslaget”?
(Svar: Søby/Laketown)
3. I denne historie møder vi Lyra og hendes daimon, Pan. De drager ud på en færd, der bringer dem til
panserbjørnenes land, hvor de skal forsøge at finde nogle forsvundne børn. Hvad hedder bogen og
filmen?
(Svar: Det gyldne kompas)

Da du var lille
Gruppe A
1. Denne dreng bor med sin mor i et rækkehus ved Ringvejen, og han er meget opfindsom. Han har
f.eks. både ridset en bil og haft en klam kæreste. Hvad hedder han?
(Svar: Vitello
2. Hvilken vuggevise starter på følgende måde: ”Nu tændes der stjerner på himlens blå, halvmånen
løfter sin sabel”?
(Svar: Elefantens vuggevise)
3. I ”Toy Story” bliver drengen Anders’ legetøj levende, når han ikke er på sit værelse. Hvilken dukke
har været Anders’ favoritlegetøj, siden han gik i børnehave?
(Svar: (Cowboydukken) Woody)
Gruppe B
1. I ”Sigurds Bjørnetime” fortæller Sigurd Barrett historier om de to børn Benny og Olga og deres
oplevelser med bl.a. Politimester Pølsetud. Hvad kaldes børnene og historierne?
(Svar: Spidsnæserne)
2. Hvor mange killinger har kattemoderen Duchess i ”Aristocats”?
(Svar: 3)
3. I denne bog af Jakob Martin Strid er der en kiosk, hvor man kan købe alt fra bananer til
dynamolygter, sodavand og salt. Hvad hedder kiosken?
(Svar: Mustafas kiosk)
Gruppe C
1. I hvilken bog af Ole Lund Kirkegaard møder vi Rapollo, der er verdens største lommetyv?
(Svar: Albert)
2. Pyrus har været med i mange tv-julekalendere. Han har også været med i en biograffilm. Hvor bor
Pyrus?
(Svar: Rigsarkivet (i København))
3. Elefanternes konge, Babar, er gift med sin barndomskæreste. Hvad hedder hun?
(Svar: Celeste)

Danmark rundt
Gruppe A
1. I hvilken dansk by ligger museumsbyen ”Den gamle By”?
(Svar: Århus)
2. De to største øer i Danmark er Sjælland og Nørrejyske Ø, også kaldet Vendsyssel Thy. Hvad hedder
Danmarks tredjestørste ø?
(Svar: Fyn)
3. I denne kendte sjællandske domkirke er mange danske monarker begravet. I hvilken by ligger
domkirken?
(Svar: Roskilde)
Gruppe B
1. Holger Danske befinder sig på Kronborg. I hvilken by ligger Kronborg?
(Svar: Helsingør)
2. Øen er den største i Kattegat, og man kan sejle dertil fra Frederikshavn. Hvad hedder den?
(Svar: Læsø)
3. I hvilken by ligger Gåsetårnet, der blev bygget som et forsvarstårn af Kong Valdemar Atterdag i
1300-tallet?
(Svar: Vordingborg)
Gruppe C
1. Tre danske købstæder bærer navnet Nykøbing. Nykøbing Mors og Nykøbing Sjælland er to af dem.
Hvor ligger den sidste?
(Svar: På Falster)
2. Hvis man sejler fra Kattegat til Østersøen, kan man vælge tre vandveje. Nævn to af de tre danske
farvande, man kan vælge?
(Svar: Lillebælt, Storebælt og Øresund)
3. Denne å er Danmarks femte største å, men den længste på Sjælland. Hvad hedder den?
(Svar: Suså)

Danske Dyr
Gruppe A
1. Hvilken fugl er Danmarks nationalfugl?
(Svar: (Knop)svanen)
2. Der findes omkring 500 forskellige arter af tudser i verden. I Danmark findes tre arter. Strandtudse
og Grønbroget tudse er to af dem. Hvad hedder den tredje art?
(Svar: Skrubtudse)
3. Elge lever normalt ikke i Danmark, men indimellem dukker de alligevel op her. Hvor kommer de fra?
(Svar: Sverige (de svømmer hertil))

Gruppe B
1. Danske honningbier lever i storfamilier med én dronning, få hundrede hanner og mange tusind
arbejdere. Hvad kaldes bi-hannerne?
(Svar: Droner)
2. Hvilke to slange-arter lever i Danmark?
(Svar: Snog og hugorm
3. Grævlingen var tidligere Danmarks største landrovdyr, indtil et andet dyr gjorde sit indtog for et par
år siden. Hvilket rovdyr er nu det største?
(Svar: Ulven)
Gruppe C
1. Hvad kalder man en ko, der ikke har fået kalve endnu, og derfor ikke giver mælk?
(Svar: Kvie)
2. Dådyr og rådyr – de lyder ret ens, og det er de næsten også. Rådyrenes unger kaldes rålam eller
kid, men hvad kaldes dådyrenes unger?
(Svar: Kalve)
3. Fjord & Bælt Museet i Kerteminde har særlig tilladelse til at holde op til fire af disse totalfredede
hvaler i fangenskab. Hvalen er den eneste, der yngler i Danmark. Hvad hedder den?
(Svar. Marsvin)

Den store djævlekrig
Gruppe A
1. Dydsmønsteret Filip på 13 år bliver ved en fejltagelse hentet til Helvede for at uddannes til
Djævelens lærling. Hvad hedder den dreng, der skulle være hentet i stedet?
(Svar: Søren)
2. Da Filip bliver kørt ned, sidder der en gammel mand bag rattet. Senere finder Filip ud af, at det var
døden Mortimer. Hvilken genstand har Mortimer i en kæde rundt om halsen?
(Svar: En terning)
3. Da Filip kommer til Helvedes forgård, banker han på portvogterens hus med en dørhammer. Hvem
er det, der er endt som talende dørhammer?
(Svar: Pilatus)
Gruppe B
1. Lucifer har en kat, som han nogle gange flår pelsen af, hvis han er i rigtig dårlig humør. Katten
hjælper også Filip flere gange på hans rejser gennem helvede. Hvad hedder katten?
(Svar: Lucifax)
2. Da Satina, Filip og Søren flygter fra Hades, får de hjælp af en fordømt, som Satina slipper fri. Den
fordømte er en kendt sagnfigur fra den græske mytologi. Hvem er det?
(Svar: Herakles)
3. Meget af Filips træning finder sted i Lucifers studerekammer. I kammeret er der en dør, som Lucifer
forbyder Filip at åbne. Hvilket landskab er der bag den forbudte dør?
(Svar: En ørken)
Gruppe C
1. På trods af, at porten til Helvede jævnligt smøres med kogende olie, skriger hængslerne altid, når
porten går op og i. Hvad er det, der får hængslerne til at skrige?
(Svar: De fordømte (der sidder i klemme i hængslerne))
2. Aziel er blevet gammel efter at slangen Tempus har bidt ham, men han bliver langsomt yngre efter,
at han begynder at spise noget bestemt. Hvad er det?
(Svar: Æbler (fra Iduns æbletræ))
3. Satina og Filip besøger Filips fars hus i Himlen, hvor de også møder faderens nabo. Hun er en kendt
kvindelig forfatter. Hvad hedder hun?
(Svar: Astrid Lindgren)

Dronning Margrethe
Gruppe A
1. Dronningens mor Ingrid var prinsesse i et nærtliggende land, inden hun kom til Danmark. Hvilket
land kom hun fra?
(Svar: Sverige)
2. Dronningen bor ikke kun på Amalienborg, men ind imellem også på Marselisborg Slot. I hvilken by
ligger slottet?
(Svar: Århus)
3. Dronning Margrethe har efterhånden mange børnebørn. Det yngste barnebarn blev født 24. januar
2012. Hvad er hendes fornavn?
(Svar: Athena)
Gruppe B
1. Dronningens far var konge fra 1947 til 1972. Han elskede at sejle og blev uddannet inden for
Søværnet. Hvem var Dronning Margrethes far?
(Svar: Frederik 9.)
2. Dronning Margrethe er den ældste i en søskendeflok af piger. Hvad hedder hendes to søstre til
fornavn?
(Svar: Benedikte og Anne-Marie)
3. Hvordan er Dronning Margrethe i familie med den svenske konge?
(Svar: De er fætter og kusine)
Gruppe C
1. Dronning Margrethe blev født i 1940, netop som 2. verdenskrig var en realitet i Danmark. Hendes
fødsel blev et samlingspunkt for det besatte Danmark. Hvilket kælenavn fik dronningen allerede
tidligt i sit liv?
(Svar: Daisy)
2. Dronning Margrethe har lavet illustrationer til en dansk udgave af en verdenskendt fantasy-trilogi.
Hvilken trilogi er det?
(Svar: Ringenes Herre)
3. Dronningens barnebarn Prins Christian, er nummer to i den danske tronfølge. Hvor gammel er prins
Christian?
(Svar: 10 år (født i oktober 2005))

Eventyr
Gruppe A
1. I eventyret om Aladdin, gifter Aladdin sig med sultanens datter. I det originale eventyr hedder
prinsessen Badroulbadour, men i Disneys version har hun fået et lidt lettere navn. Hvad hedder hun
der?
(Svar: Jasmine)
2. I ”Hans og Grete” bliver Hans fanget af en grum heks, der vil spise ham. For at narre hende stikker
han noget andet end sin finger ud, når hun spørger, hvor meget han har taget på. Hvad er det?
(Svar: Et afgnavet ben/knogle)
3. I ”Snedronningen” bliver Kay ramt af glasskår fra djævlens magiske spejl. Han bliver ramt to steder.
Hvor er det?
(Svar: Øjet og hjertet)
Gruppe B
1. Hvad hedder den eventyrsamling, der bl.a. indeholder eventyr som ”Aladdin”, ”Sinbad Søfareren” og
”Ali Baba”?
(Svar: Tusind og én Nat(s eventyr))
2. Den sørgelige historie om ”Den lille pige med svovlstikkerne” foregår en helt speciel aften på året.
Hvilken dag på året er det?
(Svar: Årets sidste/nytårsaften)
3. Askepots fe-gudmor giver hende en ny balkjole og en karet, så hun kan komme til bal på slottet.
Hvad er det, som fe-gudmoderen tryller om til en karet?
(Svar: Et græskar)
Gruppe C
1. Den onde dronning prøver at dræbe Snehvide tre gange. Hun prøver at stramme hendes kjoleliv ind,
så hun ikke kan trække vejret, og hun forgifter hende med et æble. Hvad er den tredje ting,
dronningen prøver at dræbe Snehvide med?
(Svar: En (forgiftet) kam)
2. I ”Ali Baba og de fyrretyve røvere” forsøger røverkongen at narre Ali Baba ved at gemme sine røvere
i tomme olietønder. Ali Babas tjenestepige Morgiane opdager dem, og hun dræber røverne ved at
hælde en bestemt væske ned over dem. Hvad er det for en væske?
(Svar: (Kogende) olie)
3. I eventyret ”De vilde svaner” bliver prinsessens 12 brødre forvandlet til svaner af deres onde
stedmor. Prinsessen må derfor lave 12 skjorter til dem for, at de kan blive forvandlet tilbage til
mennesker. Hvad laver hun skjorterne af?
(Svar: Brændenælder (fra de dødes grave))

Fabeldyr og fantastiske væsner
Gruppe A
1. På sin lange hjemrejse fra krigen i Troja møder Odysseus en kæmpe med kun ét øje. Hvilket slags
væsen er det?
(Svar: Kyklop)
2. Mange kender dette fabeldyr fra fortællingerne om Harry Potter. Det er sammensat af en ørn og en
hest. Hvilket fabeldyr er der tale om?
(Svar: Hippogrif)
3. Pegasus er et velkendt fabeldyr i den græske mytologi. Man kan bl.a. møde ham i Disneys fortælling
om Herkules. Hvilke to dyr er Pegasus sammensat af?
(Svar: Hest og fugl)
Gruppe B
1. Disse væsener er i familie med de græske sirener, og kan lokke sømænd i døden med deres
skønne sang og smukke udseende. Hvad hedder de?
(Svar: Havfruer)
2. Dette fabeldyr er et af de ældste fabeldyr, man kender. Det er sammensat af ørn, løve og ofte også
en slange. Hvilket fabeldyr er det?
(Svar: Grif)
3. En basilisk beskrives ofte som en stor slange eller øgle. Hvad sker der, hvis man kigger en basilisk i
øjnene?
(Svar: Man bliver forstenet)
Gruppe C
1. Denne gigantiske sorte rovfugl er efter sigende så stor, at den fodrer sine unger med elefanter. Den
er bedst kendt fra eventyret om Sinbad Søfareren. Hvad hedder fuglen?
(Svar: Rok)
2. Dette fabeldyr er et kæmpe søuhyre fra den græske mytologi. Det har ni hoveder, og når et hoved
hugges af, vokser to nye frem. Hvilket fabeldyr er der tale om?
(Svar: Hydra)
3. En Jinn er et arabisk sagnvæsen, og vi kender det bl.a. fra fortællingen om Aladdin. Men hvad er en
Jinn egentlig?
(Svar: En luftånd/ånd/dæmon)

Fortællinger du kender
Gruppe A
1. Alice møder mange mærkværdige dyr og væsener i Eventyrlandet. Det første dyr, hun møder, bærer
på et ur og er meget bange for at være for sent på den. Hvad er det for et dyr?
(Svar: En kanin/hare)
2. I denne klassiske bog får hovedpersonen, som også deler navn med bogens titel, en ven han kalder
"Fredag". Hvad hedder bogen og hovedperson?
(Svar: Robinson Crusoe)
3. Nævn to af de tre søskende, der kommer til Ønskeøen med Peter Pan?
(Svar: Wendy, John, Michael)
Gruppe B
1. I hvilken kendt fortælling møder vi et fugleskræmsel med en hjerne af strå, en blikmand, der ikke har
et hjerte og en løve, der er forfærdelig bange?
(Svar: Troldmanden fra Oz)
2. Ole Lund Kirkegaard har skrevet mange sjove historier, og de har alle en dreng som hovedperson.
Hvilken af drengene bor alene i et hønsehus?
(Svar: Lille Virgil)
3. Mowgli i ”Junglebogen” har mange dyrevenner. Hvad hedder panteren?
(Svar: Bagheera)
Gruppe C
1. Hvad er navnet på den fattige træskærer, der laver marionetdukken Pinocchio?
(Svar: Geppetto)
2. Hvilken af Astrid Lindgrens figurer har en bedste ven, der hedder Jum-Jum?
(Svar: Mio)
3. Han er søn af den engelske embedsmand Lord Greystoke, og vokser op i den vestafrikanske jungle
sammen med en flok aber. Hvem er han?
(Svar: Tarzan)

Historie
Gruppe A
1. Hvad hed Christian d. 4.s datter, der efter faderens død blev fængslet i Blåtårn i København?
(Svar: Leonora Christina)
2. I 1347 ankom nogle skibe til Mesina på Sicilien. Med ombord havde besætningen den skrækkelige
pest, der over en årrække tog livet af en stor del af Europas befolkning. Hvilket dyr har fået skylden
for at brede pesten til så stort et område?
(Svar: Rotter)
3. I 1776 mødtes nogle amerikanske politikere for at skrive det, der kaldes ”Den Amerikanske
Uafhængighedserklæring”. Dokumentet er underskrevet på den dato, som i dag er USA’s
nationaldag. Hvilken dato er der tale om?
(Svar: 4. juli)
Gruppe B
1. Denne mand er i dag mest kendt for at have sit portræt på tændstikæskerne. Han levede fra 1690 til
1720, og var en dygtig officer i den danske flåde. Han hed Peter Wessel, men da han blev adlet af
kongen, fik han et nyt navn, hvilket?
(Svar: Tordenskjold)
2. I Danmark har vi haft flere forskellige styreformer, bl.a. adelsvælde og demokrati. Hvad kaldes den
type styreform, hvor kongen har den absolutte magt, og som blev brugt fra 1660-1849?
(Svar: Enevælde)
3. Den røde hær indtog i foråret 1945 Berlin og bidrog til 2. verdenskrigs afslutning. Hvilket land kom
den røde hær fra?
(Svar: Sovjetunionen/Rusland)
Gruppe C
1. I 1500-tallet blev kristendommen splittet i to retninger: den katolske og den protestantiske. Denne
udvikling knyttes ofte sammen med den tyske munk Martin Luther. Hvad kalder man denne splittelse
i Danmark?
(Svar: Reformationen)
2. Efter 2. verdenskrig skabte amerikanerne et hjælpeprogram, der gav økonomisk støtte til 16
europæiske lande. Formålet var bl.a. at støtte landenes genopbygning. Hvad kaldes dette
hjælpeprogram? (Svar: Marshall-hjælpen/planen)
3. I 1440’erne blev bogtrykkerkunsten opfundet af Johan Gutenberg. Hvilken bog var den første han
trykte? (Svar: Biblen)

Hunger Games
Gruppe A
1. Hvad hedder kvinden, der hvert år udråber Distrikt 12´s sonere?
(Svar: Effie Trinket)
2. Hvor mange deltagere er med i Hunger Games?
(Svar: 24)
3. I det 75. dødsspil, der er et jubilæumsspil, skal tidligere vindere kæmpe mod hinanden. Hvordan er
arenaen i spillet opbygget?
(Svar: Som et ur)
Gruppe B
1. Hvad hedder præsident Coin til fornavn?
(Svar: Alma)
2. Peeta er utrolig stærk efter at have løftet melposer og arbejdet hårdt hele sit liv. Han har også en
anden styrke, der er nyttig i dødsspillet. Hvilken styrke er det?
(Svar: At kamuflere sig/Hans evne til kamuflage)
3. Præsident Snow bærer altid en blomst i knaphullet på sin jakke. Hvilken blomst er det?
(Svar: En (hvid) rose)
Gruppe C
1. I hvilket distrikt bliver Fredsvogterne uddannet og trænet?
(Svar: Distrikt 2)
2. Peeta får en gylden medaljon af Effie. Hvilke tre personer er på billederne i medaljonen?
(Svar: Katniss mor, søster (Prim) og Gale)
3. Hvordan ved Katniss, at Finnick Odair er en allieret i jubilæumsspillet?
(Svar: Han har et (Haymitch´s) armbånd)

Iqbal Farooq
Gruppe A
1. Forrest i bøgerne om Iqbal Farooq er der et billede af Iqbals opgang, og man ser, hvem der bor i
lejlighederne. Hvad har grønthandleren Baba Ganus, der bor i 1. tv, lejligheden fuld af?
(Svar: Cola/dåsecola)
2. I ”Iqbal Farooq og den sorte pjerrot” kommer Iqbal og hans lillebror Tariq ved et uheld til at springe
noget i luften. Hvad springer de i luften?
(Svar: Deres skole/skolens fysiklokale)
3. I en af bøgerne skal Iqbals klasse på lejrskole. Hvor tager de hen?
(Svar: Bornholm)
Gruppe B
1. Iqbals far er meget optaget af at være en ”rigtig” dansker og beslutter, at familien skal holde jul for
første gang. De fælder et meget stort og dyrt juletræ, men de har ikke noget julepynt. Hvad pynter de
det med i stedet?
(Svar: Gafler/bestik og sokker)
2. I en af bøgerne bliver en meget kendt statue stjålet. Statuen er en figur fra et af H.C. Andersens
kendte eventyr. Hvilken statue er det?
(Svar: Den lille havfrue)
3. De fleste af bøgerne begynder med, at Iqbal skal hen til en særlig person på skolen. Der får han
flashbacks, og det fungerer som en ramme om handlingen. Hvem er det, han skal besøge?
(Svar: Skolepsykologen/Jeanette Ølholm)
Gruppe C
1. I ”Iqbal Farooq og den jyske forbandelse” køber Onkel Rafiq en palle mobiltelefoner for Hr.
Wibrandts opsparingspenge. Hvad er det særlige ved de mobiltelefoner?
(Svar: De er vinddrevne/drevet af vindmøller)
2. Iqbal og hans familie bor på Nørrebro i København. Hvad hedder den gade, de bor i?
(Svar: Blågårdsgade)
3. I ”Iqbal Farooq og kronjuvelerne” finder Iqbal ud af, at kronjuvelerne på Rosenborg Slot er falske.
Hvor er de ægte kronjuveler gemt?
(Svar: (Kælderen under) Ungdomshuset/Jagtvej 69)

Joker
Gruppe A
1. Hvad betyder det, hvis du finder en firkløver?
(Svar: Det bringer lykke/held)
2. Hvad hedder det sted, hvor Troldepus bor med sin familie?
(Svar: Troldhøj)
3. ”Junglebogen” af Rudyard Kipling foregår i dette store asiatiske land. Hvilket?
(Svar: Indien)
Gruppe B
1. Hvad siges der at ske, når man slår et spejl i stykker?
(Svar: (7 års) ulykke/bringer uheld)
2. I hvilken skov bor bagermester Harepus med sine venner?
(Svar: Hakkebakkeskoven)
3. ”Niels Holgersens vidunderlige rejse” tager læseren på tur gennem dette nordiske land. Hvilket?
(Svar: Sverige)
Gruppe C
1. Taler man om en ulykke, og vil man undgå at den rammer en selv, skal man banke under bordet og
sige tre tal. Hvilke tal?
(Svar: 7-9-13)
2. I hvilken by gør Batman livet surt for byens forbrydere?
(Svar: Gotham City)
3. I hvilken skov vokser Birk og Ronja Røverdatter op?
(Svar: Mattisskoven)

Madglad
Gruppe A
1. På engelsk hedder denne lilla grøntsag eggplant – og den kendes også herhjemme under navnet
ægplante. Den har også et andet navn. Hvilket?
(Svar: Aubergine)
2. Hvad hedder den hvide sauce, der bl.a. bliver brugt i lasagne?
(Svar: Bechamel/Mornay)
3. Hvilken slags kage er det, amerikanere og mange andre kalder for ”Danish”?
(Svar: Wienerbrød)
Gruppe B
1. Hvilken grøntsag bliver også kaldt zucchini?
(Svar: Squash/courgette)
2. Hvis du spiser morgenmad på en amerikansk restaurant, vil du ofte blive spurgt, om du vil have
"sunny side up"? Hvilken madvare spørger de til?
(Svar: Spejlæg)
3. Hvad kaldes den græske specialitet, der indeholder yoghurt, agurk, hvidløg og olivenolie?
(Svar: Tzatziki)
Gruppe C
1. Foie gras er en slags postej lavet af lever. Retten er meget omdiskuteret, fordi man overfordrer et
dyr med majs, for at få dens lever til at blive unaturlig stor. Hvilket dyr laver man foie gras af?
(Svar: And/gås)
2. En dansk landsdel er kendt for at lave stort kaffebord med utallige kager, hvor man må smage på
alle kagerne for ikke at fornærme værtinden. Hvilken landsdel er det?
(Svar: Sønderjylland)
3. Øllebrød er en traditionel dansk ret, og danskerne har spist det i mere end 800 år. Grøden
indeholder rugbrødsrester og øl – men hvilken slags øl bruges traditionelt?
(Svar: Hvidtøl)

Musik
Gruppe A
1. Hvilket medlem forlod One Direction i år efter fem år i bandet?
(Svar: Zayn (Malik))
2. Christopher udsendte i august i år singlen ”Tulips”. I 2012 udgav han sit debutalbum. Hvad hedder
albummet?
(Svar: Colours)
3. Hun blev den helt store vinder ved årets MTV Video Music Awards i USA, og vandt bl.a. prisen for
årets musikvideo for videoen til ”Bad Blood”. Hvem er hun?
(Svar: Taylor Swift)
Gruppe B

1. Hvad hedder de tre coaches i ”Voice Junior”, der bliver sendt på TV2?
(Svar: Wafande, Oh Land og Joey Moe)
2. Shaka Loveless udgav i juli sangen ”Ud af mørket”. Hvilken dansk sangerinde synger med på
nummeret?
(Svar: Medina)
3. Major Lazer havde i 2015 et kæmpehit med ”Lean on”. Nummeret er lavet i samarbejde med DJ
Snake og en dansk sangerinde. Hvad hedder hun?
(Svar: MØ)
Gruppe C
1. Sammen med Skrillex og Diplo lavede Justin Bieber et af årets helt store sommerhits. Det er en af
de ørehængere, man især lægger mærke til, fordi der er en sjov, skinger lyd i omkvædet. Hvad
hedder sangen?
(Svar: Where Are Ü Now)
2. Hvilken gruppe lavede det store julehit ”Last Christmas”, der er blevet spillet i stor stil hver jul siden
1985?
(Svar: Wham)
3. Paul McCartney spillede på Roskilde Festivalen i år, og der var kæmpe fællessang under nummeret
”Hey Jude”. Hvilket berømt band har Paul McCartney været med i?
(Svar: The Beatles)

Natur og Teknik
Gruppe A
1. Hvilket hav er verdens største?
(Svar: Stillehavet)
2. I det periodiske system har grundstofferne numre og bogstav-forkortelser. Hvilket grundstof har nr. 1
og forkortes H?
(Svar: Hydrogen/Brint)
3. Hvilket organ i kroppen producerer urin?
(Svar: Nyrerne)
Gruppe B
1. Et lag i jordens atmosfære beskytter os fra skadelig uv-stråling fra solen. Hvad kaldes dette lag?
(Svar: Ozonlaget)
2. Hvad kaldes det hårde, yderste lag på tænderne?
(Svar: Emalje)
3. Hvilket grundstof har nr. 8 og forkortes O i det periodiske system?
(Svar: Oxygen/ilt)
Gruppe C
1. En regnbue er en lyseffekt, der skabes, når lys fra solen rammer små vanddråber i luften. Hvor
mange farver har regnbuen?
(Svar: 7 (Rød, orange, gul, grøn, blå, indigoblå og violet))
2. Hvad er spændingen i de normale stikkontakter i Danmark?
(Svar: 230 V)
3. Hvad kaldes en medicinsk undersøgelse af et dødt menneskes krop?
(Svar: Obduktion)

Nordisk mytologi
Gruppe A
1. Ifølge den nordiske mytologi opstod den første jætte i mødet mellem kulde og varme i Ginnungagap.
Hvad hedder denne første jætte?
(Svar: Ymer)
2. Vandet i Mimers brønd er fyldt med visdom. For at Odin kan modtage visdom fra brønden, må han
give noget i pant. Hvad?
(Svar: Sit øje)
3. I den nordiske mytologi er Odin den øverste Gud, og er bl.a. far til Tyr, Thor og Balder. Hvad hedder
Odins hustru?
(Svar: Frigg)
Gruppe B
1. Odin har to ravne, som han sender ud hver morgen. De vender tilbage om aftenen og fortæller ham,
hvad der er sket rundt om i verden. Hvad hedder de to ravne?
(Svar: Hugin og Munin)
2. Heimdal vogter Bifrost, der er indgangen til gudernes bolig Asgård. Men hvad er Bifrost?
(Svar: En regnbue)
3. Da Loke fanges, bliver han fængslet i en bjerggrotte. Han bliver lænket til nogle store sten, og over
hans hoved placeres et dyr, hvis gift drypper ned på ham. Hvilket dyr kommer giften fra?
(Svar: En slange)
Gruppe C
1. Freja er frugtbarhedsgudinde og bor i Asgård sammen med de andre guder. Hun har to husdyr.
Hvilke dyr er det?
(Svar: Katte)
2. Kun de krigere, der dør i kamp, kommer til Valhal. Hvad kaldes de kvinder, der på Odins befaling,
vælger de krigere, der skal falde i kamp?
(Svar: Valkyrier)
3. I den nordiske mytologi gnaver denne drage af verdenstræet Yggdrasils rod. Ved Ragnarok vil
dragen suge blodet fra de døde i dødsriget Hel. Hvad hedder dragen?
(Svar: Nidhug)

Nu er det snart jul
Gruppe A
1. Fra hvilket land har vi overtaget skikken med adventskransen?
(Svar: Tyskland)
2. Julekalenderen ”Absalons hemmelighed” bliver i år genudsendt på DR1. I hvilket varehus i
København foregår det meste af handlingen?
(Svar: Magasin (Du Nord))
3. Hvilken kejser befaler en folketælling i juleevangeliet?
(Svar: Kejser Augustus)
Gruppe B
1. Hvad hedder katten i julesangen om Søren Banjomus?
(Svar: Lurifax)
2. Hvem spillede rollen som Dixie i DRs julekalender ”Tidsrejsen” fra 2014?
(Svar: Hannibal (Harbo Rasmussen))
3. Fra hvilken julefortælling stammer verselinjen ”Jeg glæder mig i denne tid…”?
(Svar: Peters Jul)
Gruppe C
1. Myten om julemanden, er delvist baseret på denne helgen. Hvilken helgen er det?
(Svar: Sankt Nikolaus)
2. Hvor bor drengen Nicolas fra filmen ”Den lille julemand”, inden han kommer til julemandens
værksted?
(Svar: Børnehjem)
3. I hvilket årti sendte DR den første julekalender på tv?
(Svar: 1960’erne)

Politik
Gruppe A
1. Da Socialdemokraterne tabte valget i juni i år, gik Helle Thorning Smith af som formand for partiet.
Hvem blev valgt til ny formand?
(Svar: Mette Frederiksen)
2. Hvilket parti har Å som partibogstav?
(Svar: Alternativet)
3. Hvilken politiker fik flest personlige stemmer ved folketingsvalget i juni?
(Svar: Kristian Thulesen Dahl)
Gruppe B
1. Frem til valget var Mogens Lykketoft formand for folketinget. Med regeringsskiftet fik folketinget dog
ny formand. Hvem overtog den fornemme post?
(Svar: Pia Kjærsgaard)
2. Hvilket parti har F som partibogstav?
(Svar: Socialistisk Folkeparti/SF)
3. Hvilket dansk parti blev grundlagt i 1989, og har ikke en egentlig formand, men i stedet en kollektiv
ledelse? (Svar: Enhedslisten)
Gruppe C
1. Hvornår anvender man en dronningerunde i dansk politik?
(Svar: I forbindelse med en regeringsdannelse)
2. Jens Rohde er politiker for partiet Venstre, og han er kendt for at have sine egne meninger, der
nogle gange ikke er helt på linje med, hvad andre i partiet mener. Jens Rohde sidder dog ikke i
folketinget. Hvor sidder han?
(Svar: Europa-Parlamentet)
3. Danmarks tidligere forsvarsminister gik af i september i år efter tre måneders skandalesager. Hvad
hedder han?
(Svar: Carl Holst)

Skammerens Datter
Gruppe A
1. I hvilken by bor Dina og hendes familie i starten af bogen ”Skammerens Datter”?
(Svar: Birkene)
2. Dina bliver taget med af Drakan for at bevise Nicos skyld. Hvor møder Dina for første gang Nico?
(Svar: I en fangekælder)
3. Nico er en forkortelse af et længere navn. Hvad hedder Nico rigtigt?
(Svar: Nicodemus)
Gruppe B
1. Hvad hedder byen, som Dina bliver ført til af Drakan?
(Svar: Dunark By)
2. Møllerens datter i Birkene, er den eneste pige ud af en søskendeflok på seks, og Dina synes hun er
ret utålelig. Pigen kaster bl.a. en spand valle på Dina. Hvad hedder hun?
(Svar: Cilla)
3. Da Dina og Nico flygter fra fangekælderen, bliver Dina bidt af en drage. Hvor bider den hende?
(Svar: I armen)
Gruppe C
1. Mester Maunus gemmer Nico og Dina efter, at de er flygtet fra fangekælderen. Hvordan kender Nico
og Mester Maunus hinanden?
(Svar: Mester Maunus har været Nicos (hus)lærer)
2. Dinas veninde Rosa bor i den allerfattigste del af Dunark. Hvad hedder bydelen?
(Svar: Skidenstad)
3. Nico bliver beskyldt for at have dræbt tre personer. Hvilke familiemedlemmer bliver Nico beskyldt for
at have dræbt? I behøver ikke at sige deres navne.
(Svar: Sin far og sin brors hustru og barn)

Sport
Gruppe A
1. Den spanske tennisspiller Rafael Nadal vandt en Grand Slam-turnering for 9. gang i 2014. Hvilken?
(Svar: French Open)
2. Hvad skal du bruge for at lave en ”ollie”, en ”kickflip” eller en ”shuv-it”?
(Svar: Et skateboard)
3. I rytmisk sportsgymnastik bruger gymnasten redskaber, og kan vælge mellem fem forskellige
redskaber. Nævn mindst to?
(Svar: Vimpel, Køller, Bold, Tov, Tøndebånd)
Gruppe B
1. Hvad hedder Danmarks hurtigste kvinde på 400 meter hæk?
(Svar: Sara Slott Petersen)
2. Inden for hvilken sportsgren finder man disciplinerne ”military” og ”voltigering”?
(Svar: Ridning)
3. Hvad kaldes det i volleyball, når en eller flere spillere hopper op for at forhindre modstanderen i at
slå bolden over nettet?
(Svar: En blokering)
Gruppe C

1. Super Bowl er den årlige afslutning og finalen på den professionelle amerikanske fodboldliga, NFL.
Det foregår altid på den samme ugedag. Hvilken dag er det?
(Svar: Søndag (den første søndag i februar))

2. Denne sport bliver bl.a. dystet i Olympiske klasser som ”Laser”, ”Europe” og ”49´er”.
Hvad hedder sporten overordnet?
(Svar: Sejlsport)
3. Zlatan bookede Rådhuspladsen i Malmø den 25. november, så alle kunne se hans fodboldkamp live
på storskærm. Hvilke to hold mødte hinanden i Malmø?
(Svar: Malmö FF og Paris Saint-Germain)

Verdens hovedstæder
Gruppe A
1. Istanbul er kendt som byen, hvor Asien og Europa mødes. Men Istanbul er ikke Tyrkiets hovedstad.
Hvilken by er hovedstad?
(Svar: Ankara)
2. I Ottawa tales der både fransk og engelsk. I hvilket land er Ottawa hovedstad?
(Svar: Canada)
3. Hvad hedder hovedstaden i Portugal?
(Svar: Lissabon)
Gruppe B
1. I hvilket land i Asien er Islamabad hovedstad?
(Svar: Pakistan)
2. I hvilken europæisk hovedstad kan man besøge Trevifontænen, som er et af verdens mest kendte
springvand?
(Svar: Rom)
3. Nepals hovedstad blev hårdt ramt af et jordskælv i foråret. Hvad hedder hovedstaden?
(Svar: Kathmandu)
Gruppe C
1. I hvilket land hedder hovedstaden Kiev?
(Svar: Ukraine)
2. Hvilken hovedstad betegnes ”Nordens Venedig”?
(Svar: Stockholm)
3. Den Transsibiriske Jernbane strækker sig over to kontinenter og syv tidszoner. I hvilken hovedstad
står man på toget?
(Svar: Moskva)

Vikingernes verden
Gruppe A
1. Vikingernes verden og hverdag var præget af deres tro på de nordiske guder. Men hvilken konge,
siger man, gjorde danerne kristne?
(Svar: Harald Blåtand)
2. Når vikingerne skulle krydse de store have, havde de intet kompas at sætte kursen efter. Hvad
navigerede de efter?
(Svar: Sol og stjerner)
3. I vikingetiden var disse skibe verdens bedste krigsskibe, og det er måske en af de største
opfindelser, der er blevet gjort i Danmark. Hvad kaldes vikingernes krigsskibe?
(Svar: Langskibe)
Gruppe B
1. Harald Blåtand var søn af Gorm den Gamle og konge af Danmark i vikingetiden. Harald Blåtand er
kendt for at have sat nogle mindesmærker for sin far og sin mor Thyra. Hvad kaldes
mindesmærkerne, der ligger i Jylland?
(Svar: Jellingestenene)
2. Vikingerne i Norge rejste for det meste ud efter nyt land, og de svenske vikinger drog især østpå for
at handle. Hvad foretrak de danske vikinger at lave, når de var af sted på togt?
(Svar: At plyndre)
3. Vikingernes krigsskibe var som regel udsmykket med en figur i stævnen. Hvad forestillede denne
figur? (Svar: En drage)
Gruppe C
1. Trelleborg, Fyrkat og Aggersborg er nogle af de borganlæg, som blev opført i vikingetiden. Borgene
har hvert deres navn, men hvad kalder man denne type borge?
(Svar: Ringborge)
2. Vikingernes konger viste, hvor rige og fine de var ved at udsmykke et bestemt våben. Hvilket våben
var der tale om?
(Svar: Sværd)
3. På vikingernes skibe sad en vindfløj, der viste vindens retning ude på havet. Hvor på skibet sad
vindfløjen?
(Svar: I stævnen/foran)

