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Spørgsmål
Hvem spiller Harry Potter i filmene om Harry Potter?
Hvad hed den danske pilot, der i 1991 afværgede en
flykatastrofe, da han nødlandede med 129 passagerer ved
Arlanda?
Hvad hedder hovedstaden i den tidligere britiske
kronkoloni Hongkong?
Hvad er ”CYBER” en forkortelse for?
Hvad står ”URL” for i World Wide Web sammenhænge?
Hvor mange liter vodka skyllede hver voksne russer ned i
gennemsnit i 1996: 18, 38 eller 58?
Hvilken dato i dette årtusinde kunne du opleve at
talrækken for tidspunkt, dato og årstal var ens forfra og
bagfra?
Hvor mange kilo reklamer fik hver dansk husstand årligt i
1985: ca. 10 kg, ca. 30 kg eller ca. 50 kr?
Hvad hedder restauranten på Skagen, der siden 1990érne
har været synonym med Sussi og Leo?
Hvilket mærke i tandpasta fandt George Bush og Tony
Blair ud af at de begge brugte, da de mødtes på landstedet
Camp David?
Hvilken ny computerbaseret kommunikationsform opfandt
Jarkko Oikarinen i 1988?
Fra hvilket land kommer familiegruppen Corrs?
Hvilken fugl er Danmarks Nationalfugl?
Hvad hedder den irske gruppe der består af søstrene
Sharon, Caroline og Andrea samt deres bror Jim?
Hvilken film fik i 1998 11 Oscar-statuetter?
Hvilken ”Anders And”-tegners oliemalerier kunne ses på
nationalmuseet i København i 1994?
Hvilken tidligere dansk statsminister rejste i 1990 til Irak
for at få nogle danske gidsler frigivet?
Hvilket middel til rynkebehandling er i sin grundform den
samme nervegift, som forsager pølseforgiftning?
Hvorfor slog Ford Pinto aldrig rigtig an i Brasilien?
Hvad blev 33 deltagere i Berlin-maraton 2000
diskvalificeret for at have taget?
Hvor mange gange vandt Bjarne Riis en etape i Tour de
France?
Hvilket år blev EFs flag første gang taget i brug?
Hvilket dyr er Babar?
Hvilken placering fik Bjarne Riis i Tour de France i 1995?
Hvilket dyr er Garfields skaber Jim Davis´ kone allergisk
over for?
Hvilken skuespiller spillede rollen som den alkoholiserede
Verner Boye-Larsen i TV-serien TAXA?
Hvad hedder Helle Slangerups romanbiografi om Christian
2.´s datter?
Hvad hedder Kent Folletts roman om Danmark under
Besættelsen?
Hvilken amerikansk bro vedligeholdes konstant med
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orange maling af 38 fuldtidsansatte malere?
Hvad var Christian 2.´s tilnavn bl.a. i Sverige?
Hvor mange D-mark fik østtyskerne for hver østmark ved
sammenlægningen af Vest- og Østtyskland?
I hvilken sport vandt Michael Rasmussen VM guld i 1999?
Hvilken popstjerne fik ild i sit hår 27. januar 1984 under
optagelserne af en Pepsi-reklame?
Hvilket svensk band fik hits med: ”All that she wants” og
”Wheel of fortune”?
Hvem spillede den serbiske dansker i TV-serien ”Den
serbiske dansker”?
Hvor mange republikker bestod det tidligere sovjet af?
Hvilke tre EU-lande indførte ikke euroen d. 1. januar
2002?
Hvad heder Ridley Scotts roadmovie fra 1991 om to
kvinder der er på flugt?
På hvilken måde blev der vejrmæssigt sat dansk rekord i
januar 1989?
Hvilken fugl er den eneste der har haft den ære at få et år i
den kinesiske kalender opkaldt efter sig?
I hvilket afrikansk land tales der 515 sprog: Etiopien,
Nigeria, Uganda?
Hvilken Kattegat færge blev kapret i maj 1995?
Hvilken udpræget morgenutilpashed kurerer man i
Mongoliet ved at drikke tomatjuice tilsat et hakket fåreøje?
Hvilken plage, der også er kendt fra biblen som den 8.
plage, hærgede store dele af Afrika i sommeren 1986?
Hvilket efternavn fik forfatteren Ib Michael ved dåben
1945: Rasmussen, Jørgensen, Hansen eller Severinsen”?
Hvilket år døde den første danske kvinde af AIDS?
Hvad er tegneserie-tøjtigeren stoffers amerikanske navn?
I hvilken by underskræv Nelson Mandela Sydafrikas første
demokratiske forfatning?
Hvad heder Carlos videofilmende kone i filmen ”Op på fars
hat”?
I hvilken italiensk by blev det 203 år gamle operahus
ødelagt af en brand i 1996?
I hvilket hav, der traditionelt har været det farvand som
har haft størst betydning for russisk kaviar, er støren tæt
på at blive udryddet?
I hvilket land boede den 62´årige kvinde der i 1994 blev
mor efter kunstig befrugtning?
Hvilken nation ophørte med at eksistere efter 74 år den 1.
januar 1993?
På hvilken dansk ø satte 114 Ferguson-traktorer i 1996
verdensrekord i formationspløjning?
Hvad var Winnie, som i 1997 skabte mange ødelæggelser i
Kina?
I hvilket land indførte verdens første lov om aktiv
dødshjælp?
Hvilket italiensk tårn blev i 1990 for første gang i 800 år
lukket for besøgende?
I hvilket land blev der produceret raketter, som blev kaldt
silkeormsraketter?
Hvilken britisk skuespiller blev i 1995 arresteret i
Hollywood for at have sex med en prostitueret?
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Hvad kaldes den glubske snegl der i begyndelsen af dette
århundrede blev en plage for mange haveejere?
Hvilket år kunne danskerne for første gang se hybrid-TV?
Hvem blev Danmarks topscorer ved VM i 1986?
Hvilket fornavn gemmer sig bag ”J”ét i Harry Potterforfatteren J,K, Rowling?
Hvilke 4 friheder er kernen i det indre marked, som blev
indført i EU i 1993?
Hvad hed den amerikanske grundlægger af Scientology,
der døde i 1986?
Hvilken tysker var på forhånd udelukket da tyskland
sammen med en TV-kanal i 2003 skulle kåre alle tiders
bedste tysker?
Hvilket år blev de første transgene husdyr født?
Hvad måtte de danske fodboldkklubber i 1997 ikke længere
reklameerer for?
Hvilket år fik den første dansker indopereret et
donorhjerte på et dansk hospital?
Hvad var symbolics.com det første eksempel på?
Hvilken farve har bogstaverne i ordet Kærgården på
emballagen?
Hvad kom prince light til at hede i 2003?
Hvilket naturfænomen gav en del beboere mellem Roskilde
og Holbæk en rystende oplevelse?
På hvilken cykel kørte Bjarne Riis i 1996´s bedste TVreklame?
Fra hvilket land kom den ubåd der i 1984 trak en
fiskekutter fra Skagen ned i dybet.
Hvilken bilmodel var i 1985 verdens mest solgte?
Hvad hed pigen, som i 1988 blev verdens rigeste barn, da
hendes mor Christina døde?
Hvilken del af dagbladet Politiken fik i 2002
publicistprisen?
Hvad kunne islændingene købe på Island i 1989 for første
gang i 77 år?
Hvilket år kunne man første gang betale med dankort på
internettet?
Hvilket europæisk land var det første til at tillade
medlidenhedsdrab?
Hvilken kvindelig forfatter tjente ca. 550 mio. kr. i 2002?
I hvilken måned kom de første storke til lande i 1993?
Hvilken London-station gemmer sporet 9 ¾ hvorfra man
kan køre til Hogwarts?
Hvilken smitsom sygdom er den mest udbredt e
følgesygdom med AIDS i Afrika?
Hvilket år blev de første kvindelige brandmænd ansat ved
Københavns Brandvæsen?
I hvilket land lever verdens rigeste kongefamilie?
Hvorfra blev quizshowet ”Husk lige tandbørsten” sendt?
Hvilken rørlægger af italiensk herkomst var
hovedpersonen i et Nintendospil?
Hvilken forfatter-Madsen handler bogen ”Damemadsen
eller livet i Aarhus” om?
I hvilken film havde hvalen Keiko en stjernerolle?
I hvilket land blev der myrdet flest politibetjente i 1996?
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Hvilken kvindelig tennisstjerne fik en kniv i ryggen af
tilskuere ved en turnering i Hamburg?
Hvad fik den lille havfrue skåret af i 1998?
Hvad hed verdens første klonede pattedyr?
Hvilket atomkraftværk skulle ifølge en svensk
rigsdagsbeslutning i 1997 senest lukke i 2001?
Hvilket europæisk fyrstendømme kunne i 1997 fejre sit 700
års jubilæum?
Hvilken model var den første folkevogn efter boblen, der
blev solgt i mere end 20 mio. eksemplarer?
Hvilket skandinavisk land stod i 2001 for en tredjedel af
verdens produktion af fosterstamceller?
I hvilken by i Småland blev Astrid Lindgren fejret på sin
90 års fødselsdag?
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