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Energi

Hvad hedder energiministeren i Danmark?

Ida Auken

Carsten Hansen

J Martin Lidegaard

Danmarks største havvindmøllepark ved Anholt er ved at 

komme i drift. Hvor mange husstandes årlige elforbrug vil 

parken dække?

100000

300000

J 400000

Ved sidste post var der et billede af en havvindmølle. 

Hvilket firmanavn stod der på den?

Vestas

J DONG Energy

Siemens

Folketinget vedtog sidste år en energiaftale. Hvor stor en 

del af Danmarks strømforbrug vil ifølge aftalen være 

dækket af vindenergi i 2020?

30 procent

J 50 procent

80 procent

Solceller, der producerer strøm, er ved at blive populære. 

Hvilket stof er der i næsten alle solceller, der produceres i 

dag?

Brint

J Silicium

Kobber



Ifølge energiaftalen, som Folketinget vedtog sidste år, skal 

vi spare på energien. Om 8 år skal det samlede 

energiforbrug i Danmark være faldet med… 

8 procent

10 procent

J 12 procent

I oktober 1973 havnede verden i den første store oliekrise. 

I løbet af tre måneder blev prisen på olie firedoblet. Hvad 

udløste oliekrisen?

J Yom Kippur-krigen

Vienamkrigen

Den iranske revolution

Oliekrisen i 1973 ramte Danmark hårdt.  Hvor stor en del af 

Danmarks samlede energiforbrug blev dækket af olie?

50 procent

70 procent

J 90 procent

Der er 159 liter olie i en tønde. Hvor mange tønder olie 

bruger vi i Danmark om dagen (tal fra 2011)?

112.000 tønder

155.000 tønder

J 173.000 tønder

Hvornår blev Danmark selvforsynende med olie og gas?

1987

J 1991

1997

Hvor stor en del af elforbruget  i verden er dækket af 

vedvarende energikilder?

J 4 procent

6 procent

8 procent



Den tyske musikgruppe Kraftwerk udsendte i 1975 

albummet Radioaktivität. Hvilket nummer kan man IKKE 

finde på albummet?

J Jeg stråler

Uran

Geigertæller

Det australske rockband AC/DC satte strøm til guitaren i 

1970’erne. Hvad hed bandets debutalbum?

Highway to hell

Atomic bomb

J High voltage

Energidrikke – f.eks Red Bull – har et højt indhold af 

koffein.  Hvor meget højere er indholdet af koffein i en 

energidrik end i en cola?

Dobbelt så højt

J Tre gange så højt

Fem gange så højt

Koffein er det ene stof i energidrikke som menes at have 

en opkvikkende virkning. Hvad hedder det andet?

J Taurin

Amfetamin

Nikotin

EU har en energikommissær. Hvad hedder 

vedkommende?

J Günther Oettinger

Connie Hedegaard

Catherine Ashton

Du er en mand på 80 kg. Du løber molboløb i en time i et 

pænt tempo. Hvor meget energi brænder du af under 

løbet?

ca. 400 kcal

ca. 600 kcal

J ca. 800 kcal



En mand  på 80 kg. spiser en Big Mac og en gang 

pommes frites. Hvor længe skal han løbe, før det er 

forbrændt?

En god halv time

J En god time

Over halvanden time

Hvem driver det overordnede elnet i Danmark?

J Energinet.dk

DONG Energy

Vattenfall

 

Hvad giver mest energi søndag morgen?

J at sove længe

at gå i kirke

at løbe molboløb

I julekalenderen ”Jul i Valhal” får lille Emma kræfter til at 

flytte en tung brændekurv. Hvad giver hende al den 

energi?

en pære

J et æble

en ananas

Der var engang et reklameslogan, der hed: ” Det er ……. 

Det er ny energi”. Hvilket ord mangler?

J mælk

Faxe Kondi

rugbrød

I Danmarks Akvarium, der nu er ved at blive flyttet, var der 

et havdyr, der kunne lamme sit bytte med elektriske stød. 

Hvad var det for et havdyr?

en elektrisk malle

en elektrisk rokke

J en elektrisk ål



Superligaklubben Aab får sponseret sit stadion af et 

energiselskab. Hvad hedder Aab’s hjemmebane?

NRGI Park & Arena

J Energi Nord Arena
DONG Arena

Hvis du er energisk, hvad er du så?

J Aktiv og handlekraftig

Sprængfyldt med energi

Overspændt

Hvad måler man sit elforbrug i?

Volt 

Watt

J Kilowatt-timer

En energibar kan give et ekstra skud energi. Hvilken af 

disse energibarer eksisterer  IKKE i virkeligheden?

J Go High Energy Bar

High 5 Sportsbar

Maxim Energibar

Hvad koster en kilowatt-time inklusiv alle afgifter?

ca. 1,5 kroner

J ca. 2 kroner

ca, 2,5 kroner

Hvilken pære bruger mindst strøm?

J LED pære

Energisparepære

Glødepære

Radio Energy har siden 1998 sendt hit musik til de danske 

lyttere.  Radioen opstod allerede i 1981. Hvor?

I Frankrig

I Tyskland

J I England



En energibar kan give et ekstra skud energi. Hvilken af 

disse energibarer eksisterer  IKKE i virkeligheden?

J Go High Energy Bar

High 5 Sportsbar

Maxim Energibar

Hvilken pære bruger mindst strøm?

J LED pære

Energisparepære

Glødepære


