
By  = 1 by frem for pilte og 
væbnere 
 

= 2 byer frem for pilte og 
væbnere 
= 1 by frem for 
seniorvæbnere og seniorer 

= 3 byer frem for pilte og 
væbnere 
= 2 byer frem for 
seniorvæbnere og seniorer 

= 3 byer frem for 
seniorvæbnere og seniorer 

Skagen Hvad hedder punktet, hvor man 
kan stå med det ene ben i 
Vesterhavet og det andet i 
Kattegat? 
Grenen  

Hvad hedder Danmarks 
største vandreklit, som ligger 
mellem Frederikshavn og 
Skagen? 
Råbjerg mile 

Skagen er særligt kendt for 
sine Skagensmalere. Nævn 
navnet på en af dem. 
Michael & Anne Anker, Marie 
og P.S. Krøyer, Holger 
Drachman, Laurits Tuxen etc. 

Det er et dansk 
smykkefirma som hedder 
Skagen. Hvad er de særligt 
kendt for at lave? 
Ure 

Aalborg Aalborg er særligt kendt for en 
årlig gadefest, hvor folk klæder 
sig ud. Hvad er det? 
Karneval 

Aalborg er kendt for ”en lille 
én”, som man især drikker ved 
jule- og påsketid. Hvilken type 
drikkevare er der tale om? 
Snaps 

Hvad hedder 
forlystelsesparken, som ligger 
”helt ude i skoven”? 
Fårup Sommerland 

Hvad hedder festgaden, 
som Aalborg er kendt for? 
Jomfru Ane Gade 

Thisted Hvad hedder øen, som ligger 
syd for Thisted? 
Mors 

Hvad hedder fjorden, som 
ligger syd for Thisted? 
Limfjorden 

Ud til Vesterhavet, modsat 
Thisteds kyst ligger denne by 
kendt som Cold Hawaii. 
Klitmøller 

Hvor lang kystlinje har 
Thisted? 

A) 3 km 
B) 5 km 
C) 7 km 

B) 5 km 
Holstebro Hvad hedder byen sydøst for 

Holstebro, der bl.a. er kendt for 
sine mange store koncerter i 
Boxen og et stort messecenter? 
Herning 

Holstebro har Danmarks 
ældste permanente gågade. 
Hvor lang er Strøget i 
København? 

A)  1,1 km 
B) 2,1 km  
C) 3,1 km 

A) 1,1 km 

Nordøst for Holstebro ligger 
der et frilandsmuseum, hvor 
man kan gå på opdagelse i 
byggeskik, boligindretning og 
se hvordan man boede og 
levede for 100 år siden. Hvad 
hedder museet? 
Hjerl Hede 

Hvad forestiller den kendte 
statue foran Holstebro 
rådhus? 
En kvinde 

Silkeborg Silkeborg er kendt for sine 
mange søer. Hvad hedder den 
store sø, som Sletten ligger ved?  
Julsø 

Hvad hedder turbåden og 
dampskibet, som sejler på 
Silkeborgsøerne?  
Hjejlen 

Hvad hedder skolen for folk 
over 18 med afsæt i FDF?  
Silkeborg Højskole 

Hvor højt er 
Himmelbjerget?  

A) 171 meter 
B) 161 meter 
C) 147 

C) 147 meter 



Aarhus Hvad hedder museet for 
danskernes historie, hvor der 
også er optaget en 
julekalender? 
Den Gamle By  

Hvad hedder Aarhus’ største 
kunstmuseum, hvor du på 
toppen kan opleve Olafur 
Eliassons ”Your rainbow 
panorama”? 
ARoS 

Hvad hedder 
forlystelsesparken, som ligger 
i Marselisborgskoven? 
Tivoli Friheden 

Hvad hedder 
stormagasinet, som blev 
stiftet i 1906 og ligger på 
Strøget i Aarhus?   
Salling 

Horsens Horsens ligger syd for 
Skanderborg. Hvad hedder den 
årlige musikfestival, som finder 
sted hver august? 
Smukfest/ Skanderborg 
Festival 

Øst for Horsens ligger der en 
ø, som er berømt for sine små 
fine kartofler. Hvad hedder 
den? 
Samsø 

Hvilken markant bygning, som 
tidligere blev brugt til at holde 
folk indespærret, er Horsens 
især kendt for?  
Horsens Statsfængsel 

Hvornår blev der afholdt 
spejdernes lejr i Holstebro? 
2012 

Kolding Hvad hedder det 62.000 m2 
store storcenter med over 120 
butikker og restauranter? Det er 
Jyllands største. 
Kolding Storcenter 

Hvad hedder slottet der nu 
huser et kunstmuseum, og 
hvor en masse kulturelle 
aktiviteter finder sted? 
Koldinghus 
 

Hvad hedder skolen hvor du 
kan lære om mode, tekstil og 
design? 
Designskolen Kolding 

Hvad er navnet på Koldings 
kunstmuseum, der også 
bliver kaldt for det "jyske 
Louisiana"? 
Trapholt  

Ribe Hvad hedder havet og 
nationalparken som ligger vest 
for Ribe? 
Vadehavet 

Ribe blev grundlagt i 
Vikingetiden. Hvornår var 
vikingetiden? 
A) Fra Kristi fødsel år 0 til år 
400. 
B) Fra 737 til 1066 
C) Fra 1066 til 1536 
B) Fra 737 til 1066 
 

Hvad hedder den lille ø vest 
for Ribe? Tip: Det er ikke et 
sted for kvinder.  
Mandø 

Hvad kalder man en 
indbygger i Ribe? 

A) En ribena 
B) En ripenser 
C) En riboer 

B) Ripenser – fordi Ribe 
engang hed Ripen 

Sønderborg Hvad hedder oplevelsesparken 
for naturvidenskab som ligger i 
Sønderborg? 
Danfoss Universe 

Hvad hedder den mølle, hvor 
det berømte slag mellem 
Danmark fandt sted i 1864? 
Dybbøl mølle 

Hvilken ø ligger Sønderborg 
på? 
Als 

I det sydvestlige Danmark 
er der tradition for at blive 
budt på kaffe og søde 
hjemmebagte sager. Hvad 
kaldes denne tradition? 
Sønderjysk kaffebord  



Middelfart Hvad hedder farvandet mellem 
Jylland og Fyn - vest for 
Middelfart? 
Lillebælt 

Hvad hedder broen som 
forbinder Jylland med Fyn? 
Lillebæltsbroen  

Man kan tage på hvalsafari i 
Lillebælt og opleve dette dyr, 
som har en del ligheder med 
delfinen. Hvad hedder dette 
dyr? 
Marsvin 

Hvad betyder ”fart” på 
engelsk? 
Prut 

Odense Hvilken berømt dansk 
eventyrforfatter er født i 
Odense? Man kan stadig besøge 
hans hus.  
H. C. Andersen 

Hvad hedder det stykke 
wienerbrød som Fyn er særligt 
kendt for? 
Brunsviger 

Hvad hedder fynboernes 
foretrukne ølmærke?  
Albani 

Hvilken berømt dansk 
komponist er opvokset nær 
Odense? Han har bl.a. 
skrevet musik til operaen 
Maskarade?  
Carl Nielsen 

Nyborg Hvad hedder ”gør-det-selv” 
butikken, som deler ”efternavn” 
med byen?  
Harald Nyborg 

Hvad hedder den lille ø i 
Storebælt, som 
Storebæltsbroen går henover? 
Sprogø  

Hvad hedder hotellet og 
kursuscentret hvor bl.a. FDF 
holder landsmøde hvert andet 
år? 
Hotel Nyborg Strand  
 

Danmarks første grundlov 
er underskrevet på Nyborg 
Slot. Hvornår skete det? 

A) 5. juni 1839 
B) 5. juni 1849 
C) 5. juni 1859 

B) 5. juni 1849 
Helsingør Der sejler dagligt færger mellem 

Helsingør og hvilken svensk by? 
Helsingborg 

Hvad hedder slottet, som 
vogtes af Holger Danske og 
har givet liv til Hamlet? 
Kronborg 

Hvad hedder den lille havneby 
nordvest for Helsingør, der 
bl.a. er blevet kendt for sit 
badehotel og Ilse Jacobsens 
gummistøvler? 
Hornbæk 

Helsingør fik for få år siden 
et helt nyt museum, som er 
bygget rundt om en 
gammel skibsdok. Hvad 
hedder det? Museet for 
Søfart 

København Det siges, at man kan køre op i 
dette københavnske tårn i 
hestevogn. Hvad hedder det? 
Rundetårn  

Hvad hedder den kongelige 
families residens i København 
og består af fire identiske 
palæer? 
Amalienborg 

Der står M foran bl.a. 
Flintholm, Lindevang, 
Legravsparken og Forum. 
Hvad står M for? 
Metro eller Metro-station 

Hvem sidder til hest på 
Højbro Plads? 
Absalon 

Roskilde Der er et meget kendt museum 
i Roskilde med en masse fund 
fra fortiden. Hvad hedder det? 
Vikingeskibsmuseet 

Hvad hedder festivalen, som 
byen er særlig kendt for? 
Roskilde festivalen  

Hvad hedder kirken i Roskilde, 
hvor 21 konger og 18 
dronninger ligger begravet? 
Roskilde Domkirke 

Under hvilket navn er 
Roskilde Universitets 
Center bedst kendt?  
RUC  



Ringsted Ringsted ligger på midten af 
Sjælland. Ligeså gør én af FDFs 
efterskoler. Hvad hedder 
skolen? 
Midtsjællands Efterskole  

Hvilken station kommer man 
til efter Ringsted, hvis man 
tager toget fra København 
mod Fyn og Jylland? 

A) Korsør 
B) Roskilde 
C) Sorø 

C ) Sorø  

Hvor mange mennesker bor 
der i Ringsted? 

A) 11.000 
B) 22.000 
C) 33.000 

B) 22.000 

Ringsteds største 
arbejdsplads er Danish 
Crown. Hvad laver de der? 
Det er et slagteri 
 
 

Korsør Hvor mange biler kører der over 
Storebæltsbroen om året? 

A) 5 millioner 
B) 10 millioner 
C) 15 millioner 

B) 10 millioner 

På hvilken pengeseddel er der 
et billede af Storebæltsbroen? 

A) 200 kr. 
B) 500 kr. 
C) 1000 kr. 

C) 1000 kr. 

Korsør starter med kors, hvad 
betyder udtrykket ”at korse 
sig”? 

A) At blive forarget   
B) At blive    
C) At blive irriteret 

A) At være forarget 

Før Storebæltsbroen blev 
opført, sejlede man fra 
Korsør til hvilken by? 
Nyborg/ Knudshoved 
 

Køge  Hvilken klippeø sejler færgen fra 
Køge til? 
Bornholm - Rønne 

Hvad hedder klinten sydøst for 
Køge? 
Stevns Klint  
 

Danmarks mest befærdede 
motorvej går fra Gl. Køge 
landevej og Ølby ved Køge. 
Hvad hedder den? 
Køge Bugt Motorvejen 
(E20/E47) 

Hvad hedder 
fodboldklubben i Køge? 
HB Køge 

Vordingborg Hvilken ø ligger Vordenborg på? 
Møn 

Hvad hedder det 26 meter 
høje tårn, der er en del af det 
gamle Vordingborg Slot? 
Gåsetårnet 

Vordingborg slot (nu en ruin) 
har været hjem for tre af de 
danske Valdemar-konger. 
Nævn navnet på af en af dem. 
Valdemar den Store, 
Valdemar Sejr, Valdemar d. 
3., Valdemar Atterdag 

Hvad hedder butikken, 
hvor du kan købe ind til at 
indrette et særligt rum i dit 
hjem?  
Vordingborg Køkkenet 

Gedser Hvad kendetegner Gedsers 
geografiske placering i forhold 
til resten af landet?  
Det er Danmarks sydligste by 

Der sejler dagligt færger 
mellem Gedser og hvilken tysk 
by? 
Rostock 

Hvad hedder den ø som 
Gedser ligger på? 
Falster 

Det er planlagt, at der skal 
bygges en bro mellem 
Danmark og Tyskland. 
Hvad hedder havet, som 
den skal bygges over? 
Fermer Bælt 

 



 

 

Order = move 1 city = move 2 cities  = move 3 cities 
 

1 What is the name of the Danish Capital? 
Copenhagen 

What is the name of the second largest 
city? 
Aarhus 

What is the name of the Danish Queen? 
Margrethe  

2 What is the name of the Danish 
company that makes amazing bricks for 
kids all over the world? 
LEGO 

Name a famous Danish person? 
Any famous Dane  

What is the name of the famous 
amusement park in the city center of 
Copenhagen? 
Tivoli  

3 Is Denmark part of the European 
Union? 
Yes 

Which country is south of Denmark? 
Germany 

What is the name of the famous castle 
where Hamlet lived? Kronborg 

4 What are the colors of the Danish flag 
also known as “Dannebrog”? 
Red and White 

What is the name of the famous sculpture 
in Copenhagen made with outset in one of 
Hans Christian Andersen´s fairytales? 
The Little Mermaid 

What does the Danish word “hygge” 
mean? 
Any explanation such as is accepted 

5 What is the name of the part of 
Denmark we are in now – the Peninsula 
making up the western part of the 
country. 
Jutland 

This Danish beer brand is probably the best 
in the world.  
Carlsberg 

Name one Danish tv-show that has 
been known across the world. 
The bridge (Broen), The unit 
(Rejseholdet), The Killing 
(Forbrydelsem), Borgen etc. 

6 The Danes have been known for our 
wide use of this climate-friendly mean 
of transportation. Which one? 
Bikes 

What are the names of the two other 
Scandinavian countries? 
Norway and Sweden 

From which country does Crown 
Princess Mary come from? 
Australia/ Tasmania 

7 What have the Danes been?  
A) The world’s happiest nation 
B) The world’s fattest nation 
C) The world’s  

B) The world’s happiest nation 

How many people live in Denmark? 
A) Between 2-3 million people 
B) Between 5-6 million people 
C) Between 7-8 million people 

B) Between 5-6 million people = 5,707,251 

What is the name of the city where 
Hans Christian Andersen was born? – It 
is also the third largest city of Denmark. 
Odense  



8 Which of these artists are not from 
Denmark? 

A) Lukas Graham 
B) Aqua 
C) ABBA 

C) ABBA 

What is the size of Denmark 
              A) 1/4 of the size of Germany 

B) 1/ 8 of the size of Germany  
C) 1/14 of the size of Germany 

B) 1/ 8 of the size of Germany  
 

What is the name of the Danish Tourism 
Organization? 
Visit Denmark 

9 What is the name of the oldest age 
category in FDF (pilte, væbnere etc.)? 
Senior 

How many FDF groups are there in 
Denmark?  

A) 230 
B) 370 
C) 450 

B) 370 

What is name the Danish lunch 
speciality were is ryebread? 
Smørrebrød/ open sandwich 

10 How often does FDF host the National 
Camp? 
Every 5 years 

What is most common last name in 
Denmark? 

A) Andersen 
B) Müller 
C) Smith 

Andersen 
 

What is the most popular travel 
destination for danes? 

A) Spain 
B) USA 
C) Norway 

Spain 

11 Which country north of Iceland is part 
of the Danish Kingdom? 
Greenland 

How high is Himmelbjerget (Sky Mountain) 
– the tallest hill in Denmark? 

A) 147 
B) 164 
C) 189 

A) 147 

What is the name of the famous Danish 
shipping company recognizable by their 
containers in light blue? 
A.P. Møller - Mærsk 
 

12 What is the name of the island that we 
are part of during this National Camp? 
Molevitten 

What are the names of the Queen and King 
here on Molevitten? 
King Risus and Queen Cordelia 

Which three animals are part of the 
entertainment on the large stage?  

- A mouse (Musen Hannibal) 
- A seagull (Mågen Åge)  
- A sheep (Mæææhtusalem) 

 


