
 Spørgsmål og svar

Molboløb d 4. februar 2018

Huller

Hvornår blev hulkort brugt i Danmark første gang?

J 1911

1875

1928

Hvor stor masse har det "sorte hul" i Mælkevejen?

Ca. 100 gange solens masse

J Ca 4 mio gange større end solens masse

Ca. 275.000 gange solens masse

I en kælder sort som kul, allerdybest nede - var et lille ???

nøglehul

mudderhul

J musehul

Hvad er et dødishul?

J En sø

Et borehul på Arktis

En hule

Hvem laver huller i græsplænen?

Regnorme

J Muldvarpe

Heste

Hvad betyder udtrykket "det er hul i hovedet"?

Det er forkert

Det er sjovt

J Det er tåbeligt

Hvem sang "Der er et huuuul midt i spanden"

J Dirch Passer

Johnny Reimar

Daimi 



I hvilken sportsgren laver man "hole in one"

Bowling

J Golf

Pool

Hvilke folk bor i munden, når du har huller i tænderne

Hans og Grethe

Timon og Pumba

J Karius og Baktus

Hvis der er hul i æblet, hvilket dyr kan du så nok finde 

indeni?

J En orm

En kylling

En mariehøne

Hvad hedder hullet i Panteons tag

Binoculus

J Oculus

Cæsars øje

Hvor mange nugældende danske mønter er der huller i?

1

2

J 3

Hvad betyder det, at man sidder "i hullet"

J Man sidder i fængsel

Man er faldet i en mudderpøl

Man er fanget i kviksand

Hvad er centerafstanden mellem de to midterste huller på 

en dansk standard hulmaskine

75 mm

J 80 mm

85 mm



Hvor dybt er det dybeste hul gravet/boret af mennesker

562 m

2,011 km

J 12,262 km

Hvad hedder pigen, der faldt gennem hullet til den magiske 

Verden

J Alice

Mary

Pippi

Hvem sagde, i et HC Andersens eventyr: " At soldaten 

skulle lade sig glide igennem et hul, og komme dybt ned i 

træet?"

En tømrer

J En heks

En general

Hvad hedder "hul" på finsk?

Mäki

Valtameri

J Reikä

Hvad er diameteren på en basketball ring

410 mm

J 450 mm

590 mm

 0

Hvor mange huller er der i en bowling kugle

J 3

4

5

Hvor findes der hulduer?

Amerika

Afrika

J Europa



Hvad betyder det at "krybe i et musehul"?

J Man bliver flov

Man går hjemmefra
Man kravler under dynen

Hvorfor er det, du skal køre med cykelhjelm på?

For at du ikke får hul i tænderne

J For at du ikke får hul i hovedet

For at du ikke får hul på knæet

Er en hullæbe en

asiatisk grøntsag?

stedsegrøn busk?

J Orchidé?

Hvor har man en hulmur?

J I husbygning

I flysprog

På en kasserne

Hvilket dyr laver hul i tøjet

Hvepse

J Møl

Sølvfisk

Hvilket friturestegt klassisk amerikansk bagværk er kendt 

for sit hul i midten

Fruitcake

Bagel

J Donut

Hvem bruger hulsøm

J Syersken

Tømreren

Skomageren

Hvad er en hultang IKKE?

alge

J køkkenredskab

værktøj



Hvor mange huller er der i en T-shirt

2

3

J 4

Man slår "huller i luften" når man….

J ….spiller rundbold

….slår rigtig hårdt i boksning

….spiller luftguitar

Hvad koster 4 skudhuller i restsalg hos T Hansen

5 kr.

J 9,95 kr

49,50 kr


