
 Spørgsmål og svar
Molboløb d 29. Januar 2017

Serier

Kongernes kamp

☺☺☺☺ En storm af sværd

Kragernes rige

10

12

☺☺☺☺ 14

12

14

☺☺☺☺ 15

I serien af primtal, hvilket tal kommer lige efter 43?

☺☺☺☺ 47

49

53

Hvilket bogstav mangler i denne serie: E A ? G H E

F

☺☺☺☺ D

O

☺☺☺☺ 4.5 V

1.5 V

0.5 V

TV serien Game of Thrones er baseret på en bogserie. 
Hvad hedder bog nr. 3 i denne serie. (på dansk)?

Danmarksserien for herre-fodbold 2008/16 bestod af 3 
puljer, hvor mange fodboldhold var der i hver pulje?

Mange IQ test består af en serie opgaver, hvad er det 
næste tal i denne tal-serie 1, 3, 6, 10,?

Hvad får man hvis man forbinder tre 1,5V batterier i 
serie (plus til minus)?



Violet

Blå

☺☺☺☺ Rød

☺☺☺☺ Christian VI

Christian III

Christian V

Havtorn Deocreme

Dry shampoo

☺☺☺☺ Super gel neglelak

☺☺☺☺ Jul i den gamle mølle

Noget om nisser

Jul i Gammelby

Snehvide

☺☺☺☺ Snedronningen

Den lille havfrue

En regnbue består af en serie farver. Hvilken farve ses 
yderst når der er en regnbue på himlen?

Det danske monarki har eksisteret i over 1000 år. 
Hvem efterfulgte Frederik IV i serien af regenter?

Hvilket af følgende produkter indgår ikke i stribeserien 
fra Matas?

I hvilken af Danmarks Radios serie af julekalendere 
indgår figuren: Abersagok?

I H. C. Andersens serie af eventyr hører vi: ”Av! det 
stak mig i hjertet! og nu fik jeg noget ind i øjet!” Hvilket 
eventyr stammer det fra?



24

52

☺☺☺☺ 84

Hvor mange afsnit er der i verdens længste TV serie?

Ca 2500

Ca 7500

☺☺☺☺ Ca 13500

1880

1995

☺☺☺☺ 2000

☺☺☺☺ Mads

Henrik

Huxi

☺☺☺☺ Broer og danefæ

Broer og kendte danskere

Kendte danskere og danefæ

☺☺☺☺ Perseiderne

Illiaderne

Leoniderne

Hvor mange afsnit er der i TV serien Huset På 
Christianshavn?

Hvornår introducerede Den Kgl. Porcelænsfabrik den 
musselmalede serie ”Blå Mega Riflet”?

Hvad hedder studieværten i serien af radioprogrammer 
der sendes på DR P4 hver lørdag kl 9-12?

I serien af danske pengesedler som blev udgivet i 
2009 indgår motiver af:

Hvert år midt i august kan man opleve en serie af 
stjerneskud. Hvad hedder de?



☺☺☺☺ Fåborg

Ringe

Langeskov

Påfugl

Y-stolen

☺☺☺☺ Syveren

Hvilke bogstaver indgår i serien af vitaminer?

☺☺☺☺ A B C D E K

A B C D E F

A B C D E J
 

Kommer jorden i båden og sejler det ud på vandet

☺☺☺☺ Graver et nyt hul til jorden

Gemmer jorden i kirken

Hvilket bogstav mangler i denne serie: A E I O ?

V

☺☺☺☺ U

T

I hvilken serie af LEGO indgår disse figurer:

Wild west

☺☺☺☺ Belville

Sport

Hvilken by mangler i serien: Odense - Kerteminde - 
Nyborg - Svendborg - ? - Assens - Middelfart – 
Bogense.

Hvilken af følgende stole indgår ikke i serien af stole 
designet af Hans J. Wegner:

I serien af Molbohistorier graver molboerne en brønd. 
Hvad gør de med den jord som bliver til overs?



Frede

Frederik

☺☺☺☺ Frode

9

☺☺☺☺ 10

11

Hvilken filmserie kommer Minions fra?

☺☺☺☺ Grusomme mig

Monsters inc.

Angry Birds

Hvad er det næste tal i serien 2 4 6 ?

7

☺☺☺☺ 8

9

I serien af MGP: Hvilken sang vandt i 2016?

☺☺☺☺ Bar’ for vildt

Du du du

Ser den anden vej

der sendes på Ramasjang, hvad hedder fåret på 
dansk?

Hvor mange løb indgår hvert år i serien af Molboløb 
(inklusive finalen)?



☺☺☺☺ Anna

Tiana

Aurora

☺☺☺☺ Slytherin

Gryffindor

Hufflepuff

Bon bon

☺☺☺☺ Haribo

Malaco

Waveboard

Segway

☺☺☺☺ Hoverboard

Hvad hedder Elsas lillesøster i serien af Disney 
prinsesser?

I serien af Harry Potter bøger fordeles eleverne i 4 
kollegier. Hvor boede Tom Riddle?

Hvilken serie af slik lukker man op for når man ”lukker 
op for noget godt”?

I de sidste år er der kommet en lang serie af elektriske 
køretøjer. Hvad hedder den her?


