
 Spørgsmål og svar

Molboløb d 16. februar 2014

Tog/tog

Hvor tog den Lille Frække Frederik hen med toget?

Jægerspris

☺☺☺☺ Hjem

Højbro Plads

Hvor tog den lille Rødhætte hen?

Pandekagehuset

☺☺☺☺ Bedstemors hus

Oldemors hus

Hvem er venner med Thomas tog?

☺☺☺☺ Annie, Clarabel, Percy og Toby

Anna, Clara, Percy og Tobias

Annabeth, Clair, Percy og Tom

☺☺☺☺ 3

4

6

Hvad siger toget i DUMBO ikke?

Jeg tror jeg ka’

Jeg vidst’ jeg ku’

☺☺☺☺ Jeg kommer nu

Sangen Futte futte futtog: Hvad har månemanden i hatten?

Fjer og blomst

☺☺☺☺ Ild og røg

Sodavand og kage

Hvor mange stationer indgår der i verset ”Lirum i Virum” af 
Halfdan Rasmussen?



Diesel

Benzin

☺☺☺☺ Kul

I ”Olsenbanden i Jylland” tog Olsenbanden fusen på en:

☺☺☺☺ Tankpasser

Butiksassistent i Brugsen

Buschauffør

LEGO

☺☺☺☺ BRIO

DUPLO

Hvad hedder de små tog der har ansigter foran?

☺☺☺☺ Thomas tog

Brio tog

Kids Trains

Hvilken grotte tog Tvillingerne og Julemanden til?

Lysets Grotte

Julegrotten

☺☺☺☺ Stenens Grotte

Billund

Tørring

☺☺☺☺ Vildbjerg

Hvad er det for noget brændsel der får et damplokomotiv til 
at køre?

Hvad hedder de små legetøjs tog af træ som kører på 
træskinner?

Hvilken af følgende byer kan man køre til med toget fra 
Vejle?



IC3

☺☺☺☺ IC4

IC5

☺☺☺☺ Muammar Gaddafi

DSB

Silvio Berlusconi

Hvad hedder ”Han tog toget til Berlin” på tysk?

Er zog den zug nach Berlin

☺☺☺☺ Er nahm den zug nach Berlin

Er hat den zug nach Berlin genommen

Karl Strombergs livvagt

☺☺☺☺ Jaws

Major Amasova

☺☺☺☺ Saltzburg

Innsbruck

Wien

Mallorca

☺☺☺☺ Madeira

Tenerife

Hvilket tog har DSB haft store leverings problemer med for 
nyligt?

Hvem har fået leveret det sidste IC4 tog (nr 83) der blev 
bestil af DSB på Ansaldo Breda fabrikken?

I James Bond filmen ”The spy who loved me” udkæmper 
James Bond en slåskamp i toget. Hvem kæmper han med?

Hvor tog frk. Elisabeth Friis, Oberst Hackel og Dr. Hansen 
hen for at høre klassisk musik?

Hvis man sidste sommer tog flyet til byen Funchal hvilken ø 
landede man så på?



Hvornår tog Prins Joakim Marie til ægte?

24. maj 2006

24. maj 2009

☺☺☺☺ 24. maj 2008

Hvornår kørte det første tog ind på Roskilde station?

☺☺☺☺ 1847

1850

1864

 

Hvilke dyr tog alene fra Slagelse med toget i Oktober 2011

Fugl

☺☺☺☺ Kat

Hund

Hvilken generations s-tog bruges i dag?

3. generation

☺☺☺☺ 4. generation

5. generation

☺☺☺☺ Lyngby

Svanemøllen

Hellerup

Hvordan skriver man "tog" på traditionel kinesisk?

☺☺☺☺ 火車
火车
列車

Olsen

Lassen
☺☺☺☺ Madsen

Hvis du tager s-tog linje E fra København H mod Hillerød 
og står af på den 7. station hvilken står du så af på?

Hvad hedder manden, der i Shu-Bi-Dua's sang ”tog af 
kassen”?



LVJ

☺☺☺☺ LNJ

JNL

Svinkløv Badehotel

Strandhotellet

☺☺☺☺ Andersens Badehotel

☺☺☺☺ 2 timer og 31 minutter

1 time og 25 minutter

ca 5 timer

☺☺☺☺ Bystykket

Frølundsvej

Alfred Christensens Vej

☺☺☺☺ Duke Ellington

Glenn Miller

Louis Amstrong

Hvilken forkortelse bruger toget (lokalbanen) mellem 
Lyngby og Nærum?

I TV serien ”Badehotellet” tog Fie sommerjob på et 
badehotel. Hvad hedder hotellet i serien?

Hvor lang tid tog den første månevandring (Armstrong og 
Aldrin)?

På hvilken vej i Nærum ligger den gamle Nærum Station 
som i dag er privatbolig?

Hvilken kendt jazz musiker havde melodien ”Take the ”A” 
Train” som sin kendingsmelodi?


