
 Spørgsmål og svar

Molboløb d 4. Januar 2015

Lyd

Hvad er højest – Rundetårn eller et tordenskrald?

Rundetårn

Et tordenskrald

J Det er et mærkeligt molbo spørgsmål

Hvad sker der, når et fly rammer lydmuren?

J Der lyder et ordentligt brag 

Flyet styrter

Flyet taber pludselig højde

Hvilke slags lyde kommer fra solsorten?

J Sang, kald og advarselslyde 

Hostelyde (når den har fået solsikkefrø galt i halsen)

Den synger ikke

Hvad er en lydmur?

En mur/vold langs motorvejen

En kræft-sygdom

J Lydens hastighed 

Hvornår er det nytår?

J Når den første tone lyder fra Rådhusklokkerne

Når det første slag lyder fra Rådhusklokkerne

Når Dronningen siger ’Gud bevare Danmark’

Du finder en konkylie på stranden og tager den op til øret. 

Hvad hører du?

En høj hyletone

J Lyden af havets brusen og vindens susen 

En snegl der snorker

Hvad er et ”fonogram”?

J Medie, hvor der kan lagres lyd 

Et diagram, der viser afspillet lyd

Et nodeark



Hvis du råber af din hund så tænk på, at hunden hører 

meget bedre end dig. Hvor meget bedre?

2-4 gange

4-6 gange

J 6-8 gange 

I Harry Potter og Fønixordenen opfinder brødrene Weasley 

nogle  øreforlængere. Hvorfor?

J De skal høre, hvad der sker bag en dør 

De skal underholde ved skolefesten

De skal klæde sig ud som en elefant

I en populær børnesang synger man lydene ”krittevittevit 

bom bom”. Hvad hedder sangen?

I en kælder sort som kul

J Der sad to katte på et bord 

I skoven skulle være gilde

Du ser et lyn og begynder at tælle. Efter seks sekunder 

hører du braget. Hvor langt står du fra det sted, hvor lynet 

slog ned?

1 km

J 2 km

3 km

Under 2. verdenskrig opfandt de allierede et instrument, 

der kan finde fjendtlige ubåde ved hjælp af lydbølger. 

Hvilket?

Radar

Submarine hunter

J Sonar



Hvis du skal have rigtig god lyd i stuen, skal du anskaffe 

dig gode højtalere og en subwoofer. Hvad gør 

subwooferen?

J Gengiver den dybeste bas 

Får de høje toner til at stå knivskarpt

Retter falske toner til rene toner

Lægen bruger lyd til at tage et billede af det ufødte barn. 

Hvad er det for noget lyd, der bruges?

Infralyd

J Ultralyd

Laserlyd

Hvor mange danskere hedder Lydia til fornavn?

1529

2387

J 3069

Concorden var et overlydsfly, der fløj hurtigere end lydens 

hastighed. Hvor længe var den om turen London-New 

York?

2 1/2 time

J 3 1/2 time

4 1/2 time

Hvornår kom tone-filmen i biograferne?

1910'erne

J 1920'erne

1930'erne

Opera kræver en sal med god akustik. Hvilket operahus er 

yngst?

Operahuset i Sydney

Operahuset på Holmen, København

J Operahuset i Oslo  



Man skal kende kammertonen. Hvad hedder den?

J A

B

C

Med hvilken hastighed udbreder lyden sig i luft?

J 343 m/s 

1484 m/s

5129 m/s
 

Hvad kalder man ord, som staves forskelligt, men lyder 

ens (f.eks. vejr, værd og hver)?

Synonymer

J Homofoner

Grammofoner

Elefanter kan kommunikere ved hjælp af infralyde, som 

mennesker knap nok kan høre.  Hvad bruger elefanterne 

det til?

J Kommunikation over store afstande 

At lave aftaler som mennesker ikke kan opfange

Til at holde styr på ungerne

Lyden af en guitar kan være fascinerende . Hvem af disse 

personer er kendt for sit guitarspil?

J  Les Paul 

Phil Collins

Elton John

Hvilken funktion har mellemøre musklen?

Gør at man kan vrikke med ørene

Holder trommehinden stramt som et trommeskind

J Sikrer at hørelsen ikke tager skade ved kraftige lydtryk 



Hvad sker der, når et fly rammer lydmuren?

Flyet styrter

J Der lyder et ordentligt brag 
Flyet taber pludselig højde

Hvornår er det nytår?

J Når den første tone lyder fra Rådhusklokkerne

Når det første slag lyder fra Rådhusklokkerne

Når Dronningen siger ’Gud bevare Danmark’

Hvad er lydrette ord?

Ord der går rent ind

J Ord der staves, som de udtales 

Et andet ord for høfligt sprog

Hvad er Tinnitus?

Den romerske gud for lyd og musik

Et australsk rockband

J En sygdom i øret 


