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Byggeri

Hvad er navnet på denne Lego klods?

Megabloks

J Primo

Dublo

Hvad er det, der næsten altid vælter i Bamses hus?

J Skorstenen

Honningkrukken

Potteplanten

Svampe Bob bor på bunden af havet, hvad ligner hans 

hus?

En Konkylie

En Svamp

J En Ananas

Hvad betyder bygningsfejl?

En fejl på et hus

J En fejl i øjet

En fejl i knoglerne

Hvilken farve har døren på Bamses hus?

Rød 

J Blå

Grøn

Mindcraft mandens højde svarer til: 

7 mindcraft blokke

J 2 mindcraft blokke

3 mindcraft blokke

Hvornår spawner monstrene i Minecraft?

Når de bygger en portal

J Når det er mørkt

Ved solopgang



Hvad er en Iglo bygget af?

J Sne/Is

Flamingo 

Sten 

Hvilket byggeredskab er dette?

En høvl

J En sav

En vinkelmåler 

Når Rasmus Klump skal bygge en ting, fra hvem får han 

sine arbejdsredskaber af?

Skæg 

Pingo 

J Pelle

Hvor kan du se denne bygning?

Tivoli

Bakken

J Københavns Zoologiske have

Bygningen Trump Tower ligger i New York, men hvor ?

J 725, 5th Avenue  

1111, Lexington Avenue

232,  Madison Avenue

I Legoland er der bygget en model af Amalienborg - hvor 

mange klodser er der brugt til den?

450000

640000

J 900000

Hvad har der været bygget på toppen af nord-øst skrænten 

ved Geels bakke?

En spejderhytte

J Et skihop

Et fugletårn



Hvad var anlægsomkostningerne da Storebæltsbroen var 

færdigbygget -  i 1998 kr. ? 

J Ca. 26,4 mia.

Ca. 10, 2 mia.

Ca. 38, 1 mia. 

Hvilken byggestil er anvendt her?

J Romansk

Rokoko

Renæssance

Der findes flere måde at lægge mursten på. Hvilken måde 

er anvendt her?

1/4 stensforbandt

J Løbeforbandt

Munkeforbandt

Der bliver i øjeblikket opført en ny bygning Botanisk have i 

København – hvad skal den huse?

Et plantebaseret terapihus

J Et museum

Et biologisk forskningscenter

Hvilken arkitekt har designet Fjordenhus i Vejle?

J Olafur Eliasson

Ejler Olafsen

Hildur Eskilson

Hvilket dansk arkitekt firma har indledt et samarbejde med 

NASA om at bygge et hus på månen ?

J BIG (Bjarke Engels Group)

Dorte Mandrup Arkitekter

Henning Larsen Tegnestue
 

 Hvad hedder det skråtstillede fremspring under vindues 

udvendige side?

Solbænk

Vindueskarm

J Sålbænk



Grundopbygningen af DNA består af fire molekyler,  

Adenin, Cytosin, Guamin og Thymin,  der sidder sammen 

to og to på DNAet, men hvordan sidder de sammen?

AC og GT

AG og CT

J AT og CG

Jørn Utzon har blandt andet tegnet operahuset i Sydney 

og et vandtårn på Bornholm, hvad ligner vandtårnet?

En konkylie

Et fyrtårn

J Et sømærke

Gustave Eiffel var en meget produktiv arkitekt, der bl.a. 

tegnede Eiffel tårnet i Paris, hvilket år stod det færdig?

1885

J 1889

1892

Plante- og dyrelivet er opbygget af stort set de samme 

elementer, men et element adskiller planter fra dyr, hvilket.

J Grønkorn

Kornmod
Bygkorn

Empire State Building var i mange år den højeste bygning i 

USA. Hvor lang tid tog det at bygge den?

J Ca 1 år

Ca 3 år

Ca 5 år



Hvilken entreprenør står bag byggeriet af højhuset på 

Amager, hvor der har vist sig problemer med den anvendte 

beton?

J Bach Gruppen

Skanska

Rambøll, Hannemann & Højlund

Hvilken betegnelse anvendes for et tag bygget i denne stil?

J Valmet mansard tag 

Saddel tag 

Pulttag

Hvilket bygningsværk var der billede af på sidste post?

En iglo

Et vandtårn 

J En villa

Hvilke grundstoffer er organiske molekyler opbygget af?

J Carbon, Hydrogen, Oxygen

Carbon, Oxygen, Cobalamin

Hydrogen, Cobalamin, Oxygen

Den Norske Psykiater Finn Skårderud skrev en teori om 

alkohol, på hvilken filmen DRUK er bygget på, hvad siger 

teorien?

At mennesket lever længere hvis de drikker 2 genstande 

om dagen

J At mennesket ville fungere bedre med en promille på 0,5

At mennesket vil fungere bedre hvis det drikker flere 

forskellige slags alkohol


